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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

UNESCO’nun aldığı kararla 2016 Aristoteles Yılı ilan edildiğinden Kutadgubilig 
Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin 34. Sayısı (2017/ 2) Aristoteles özel sayı-
sı olarak hazırlanmıştır. Bu sayı, büyük bir çoğunluğu telif olmak üzere çevirilerle 
birlikte Aristoteles’in düşünceleri hakkında yazıları içermektedir. Aristoteles’le ilgili 
yazıların tanıtımını sayı editörleri olan Sayın Yrd. Doç. Dr. Murad Omay ve Sayın 
Dr. Egemen Kuşcu Sayı Editörlerinin Notu başlığı altında aşağıda yapmaktadırlar. 
Ayrıca bu sayıda Metafizik başlığı altında üç, Tarih-Toplum-Sanat başlığı altında se-
kiz ve Kitabiyat başlığı altında da beş olmak üzere 16 yazı daha yer almaktadır. 

Varlık-Bilgi-Ahlak Araştırmaları : Metafizik 

Sayın Yakup Kahraman’ın Felsefi Hermenötik Refleksiyonun Temeli Olarak An-
lama-Dil İlişkisi adlı yazısında modern epistemolojinin bilinç ve dış dünya sorunları 
bağlamında, bilme, anlama, yorumlama ve aktarım konuları ile felsefi hermeneutik 
tartışılmaktadır. 

Sayın Serdar Tümkaya’nın Thomas Kuhn ve Onun Mantıksal Olmayan Rasyona-
litesi adlı yazısında, Kuhn’un bilimi irrasyonel bir temele oturttuğu iddiasına karşı 
çıkılarak, onun bilimde irrasyonel ve rasyoneli hangi bağlamlarda kullandığı ince-
lenmektedir. 

Kant’a ait olan ve Sayın Metin Topuz tarafından çevrilen Bütün Şeylerin Sonu 
başlıklı yazıda Kant, dini siyasete alet eden düşünürleri eleştirmekte, konunun aklın 
sınırları içinde incelenmesini öne çıkarmaktadır. 

Tarih-Toplum-Siyaset-Sanat 

Sayın Yaylagül Ceran Karataş’ın Geleneksel İle Modern Sanat Anlayışlarında 
Sanatın Kötülükle İlişkisi adlı yazısında kötülüğün sanatta nasıl içerildiği ve nasıl 
yorumlandığı üzerinde durulmaktadır. 

Sayın Celal Yeşilçayır, Carl Schmitt’in Siyasalın Otonomluğu Bağlamında Ka-
rar Vericiliği (Dezisionismus) Keşfetmesi adlı çalışmasında Carl Schmitt’in siyasal 
kavramını, bağlantılı kavramlarla birlikte incelemektedir. Yazıda, Schmitt’i etkileyen 
düşünürler ve yaşadığı dönemdeki yaklaşım tarzları da konu edinilmektedir. 

Sayın Sevim Erşahin Karakaş, Jacques Ellul’ün Düşüncesinde Felsefi Bir Prob-
lem Olarak Teknik başlıklı çalışmasında teknik eleştirilerinin özerklik ve sistem kav-
ramlarıyla ilişkisi üzerinde durmakta, adı geçen düşünürün teknolojinin neden oldu-
ğu kısır döngüden nasıl kurtulabileceği düşüncesini değerlendirmektedir. 

Sayın Ali Sertan Beşer, Leo Strauss’un Eflatun Felsefesi Bağlamında Fârâbi Yo-



rumu ve Genel Açıdan Değerlendirilmesi başlıklı yazısında, L. Strauss’un felsefe 
anlayışını Platon ve Farabi’ye yaklaşım tarzı bakımından değerlendirmektedir. 

Sayın Alper Bilgili, Nazım Hikmet Şiirinde Bilim ve Teknoloji başlıklı çalışmasın-
da bilim ve teknolojinin Nazım Hikmet örneği üzerinden Türk şiirine nasıl yansıdı-
ğını değerlendirmektedir. 

Sayın Sümeyye Parıldar, Quentin Skinner’in Bağlamcı Tarih Anlayışı başlıklı 
çalışmasında, tarih ile felsefenin iç içe geçtiği ve felsefe incelemelerinin tarih yön-
temiyle yapıldığı yönündeki tartışmaları Skinner’in görüşleri çerçevesinde vermek-
tedir. 

Sayın Engin Koca, Fizik ve Siyaset İlişkisi : Locke’un Siyaset Felsefesinin New-
toncu Kökleri adlı yazısında, başlıkta da belirtildiği gibi Locke’un siyasal görüşleri 
ile Newtoncu fizik arasındaki ilişkileri değerlendirmektedir. 

Sayın C. Cengiz Çevik’in çevirip bir girişle sunduğu Sallustius Külliyatına Ek: 
Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret başlıklı yazıda Romalı düşünür Cicero’ya haka-
ret konusunu ve Romalı tarihçinin anlatımını Sayın Cengiz Çevik’in açıklamalarıyla 
öğreniyoruz. 

Kitabiyat 

Benjamin C. Fortna tarafından edit edilen Childhood in the Late Ottoman Empire 
and After adlı kitap Gülsüm Mehdiyev tarafından; Robert Audi’nin Rational Beli-
ef: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue adlı kitabı Tahsin Ölmez tarafından; 
Heinrich Von Staden’in Korkunç İvan Zamanında Rusya adlı kitabı Serdar Gezer 
tarafından; Richard Kearney’in Yabancılar, Tanrılar ve Canavarlar: Ötekiliği Yorum-
lamak adlı kitabı Şeyma Kömürcüoğlu tarafından; Margaret MacMillan’ın Tarihin 
İnsanları Kişilikler ve Tarihin Seyri adlı kitabı Can Tankut Esman tarafından tanıtıl-
mışlardır. 

Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak üzere,
 

Saygılarımızla 
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ARİSTOTELES ÖZEL SAYISI İÇİN EDİTÖRYAL SUNUŞ

Aristoteles, farklı dönemlere bir ışık huzmesi gibi yansıyan bir düşünür. Ölümü 
sonrası farklı okulların ortaya çıkmış olması, Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemler-
deki etkileri ve sonrasında hem ortaçağ Hıristiyan felsefesini, hem de klasik dönem 
İslam felsefesini etkilemesi nedeniyle bu benzetmeyi yapmak aşırı olmayacaktır. 
Sonrasında ise Aristoteles bir dönem sessizliğe gömüldü. Artık eski dünyanın bir 
filozofu, eskimiş düşüncelerin fikir babası olarak değerlendirildi; sıklıkla karşı çı-
kıldı ya da eleştirildi. Ancak onun düşüncesinin etkisi hiçbir zaman yok olmadı. 
Karşılaştırmalı çalışmalar, doğrudan adının zikredilmediği ancak bu dönemdeki 
eserlerin çoğundaki gizli Aristotelesçi etkiyi ortaya koymaktadır. Özellikle İngiliz 
deneyimciliği ile Alman İdealismindeki etkileri bu bağlamda gösterilen örnekler ola-
rak tartışılmaktadır. İşte bu tarihsel ilerleyiş içerisinde Aristoteles hem bir filozof 
hem de bir bilim insanı olarak yakın zamanda felsefe dünyasında yeniden gündeme 
gelmiş görünmektedir. Günümüz felsefe dünyası bir Aristoteles rönesansına tanık-
lık etmektedir denilebilir. Bir önceki yüzyılın başında öncelikle klasik çalışmaların 
artışı ile başlayıp, sonrasında özellikle 1950’lerden itibaren günümüze değin gittik-
çe kuvvetlenmiş olan Aristotelesçi bakış açısı, güncel felsefe çalışmalarında kendini 
göstermektedir.

Aristoteles’le ilgili felsefe dünyasında artan bu ilgiye paralel olarak, UNESCO 
da bir önceki yıl aldığı bir karar ile geçtiğimiz yılı (2016) Aristoteles Yılı (Aristotle 
Anniversary Year) olarak ilan etmiş ve onunla ilgili güncel felsefedeki çalışmaların 
ve etkinliklerin artmasına daha da ivme kazandırmıştır.

Dünyada Aristoteles çalışmalarının artışının Türkiye’de de karşılığının olduğunu 
görmek sevindiricidir. Bu anlamda yapılan çalışmaları içerik açısından değerlendir-
mek ayrı bir yazının konusu olabilecek olsa da, en azından güncel felsefenin ülke-
mizde de doğrudan yansımasının olduğunu görmek önemlidir. İçinde bulunduğumuz 
felsefe ortamı ne kadar eleştirilecek yanlara sahipse de (ve bu tarz eleştiriler yoğun 
biçimde yapılıyor olsa da) en azından artık ülkemizde dünyadaki tartışmalarla koşut 
bir biçimde felsefi tartışma ortamımızın olduğunu görmek gerekmektedir. Bu tek ba-
şına değerlidir denemez; ancak bu karşılıklılığın olması Türkiye merkezli çalışmala-
rın da dünyada etki yaratabilecek şekilde gündeme geldiğini ve gelecekte de gelebilir 
olduğunu görmemize olanak sağlamaktadır.

Yakın zamanda ülkemizde Aristoteles hakkındaki özel sayılar ve etkinlikler ger-
çekleştirilmiştir. Ülkemizde son yıllarda Aristoteles ile ilgili iki özel sayı okuyucu 
ile buluşmuştur. Bunların ikisi de Cogito dergisinin sayılarıdır ve ilki “Aristoteles”, 
ikincisi ise “Aristotelesçilik” başlığı ile yayımlanmıştır.1 Geçtiğimiz yıl ise Özne der-

1 Ökten, H. Kaan (ed.), Aristoteles, Cogito, 77. Sayı, YKY, İstanbul, 2014 ve Ökten, H. Kaan (ed.), 
Aristotelesçilik, Cogito, 78. Sayı, YKY, İstanbul, 2014.  
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gisi UNESCO Aristoteles Yılı kapsamında daha önce çıkarmış bulunduğu Aristoteles 
sayısının ikinci basımını gerçekleştirmiştir.2 Son olarak Varlık dergisi, özel sayı ol-
masa da bir dosya hazırlayarak 2400 yıl sonra okuyucuları ile Aristoteles’i buluştur-
muştur.3

Bu özel sayıların dışında ülkemizde geçtiğimiz sene Aristoteles’le ilgili pek çok 
etkinlik de gerçekleştirilmiştir. Düşünbil Akademi’nin “Aristoteles Sempozyumu” 
(18-19 Haziran 2016, Ankara); Assos’ta Felsefe’nin “Aristoteles’te Etik” etkinli-
ği (27-30 Haziran 2016, Çanakkale); Felsefe Kültür Sanat Derneği’nin “UNESCO 
2016 Aristoteles Yılı” başlıklı 2. Sonbahar Buluşması (3-4 Eylül 2016, Bolu); “2400. 
Yılında Aristoteles” başlıklı Kadıköy Belediyesi’nin Çarşamba Akşamüstü Söyleşileri 
(02-09-16-23 Kasım 2016, İstanbul); Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 
düzenlediği “2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri 
Ulusal Sempozyumu” (11-12 Kasım 2016, Lefkoşa/KKTC); Üsküdar Üniversitesi’nin 
düzenlediği “Aristoteles Sempozyumu” (15 Kasım 2016, İstanbul); MSGSÜ Felsefe 
Bölümü’nün organize ettiği “2400. Yılında Aristoteles’i Anma Etkinliği” (21 Kasım 
2016, İstanbul); İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen, Prof. Dr. 
Teoman Duralı’nın konuşmacı olduğu “Doğumunun 2400. Yılında Aristoteles” et-
kinliği (28 Kasım 2016, İstanbul); Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün düzenlediği 
“Aristoteles Sempozyumu” (16 Aralık 2016, İzmir); Çukurova Üniversitesi Felsefe 
Grubu Anabilim Dalı’nın gerçekleştirdiği “Aristoteles ve Günümüz Üzerine” başlıklı 
etkinlik (22 Aralık 2016, Adana); Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin düzen-
lediği “İslam Düşünce Geleneklerinde Aristoteles Çalıştayı-Yorum ve Eleştiri” başlık-
lı çalıştay (30 Aralık 2016, İstanbul) ve Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği “Ruh 
Üzerine Seminerler-Aristoteles ve İbn Sina” seminerleri (15-21 Aralık 2016, 4-11-
18-25 Ocak 2017, İstanbul), bu etkinliklerin en başta gelenleri olarak görünmektedir.

Felsefe dünyasındaki Aristoteles felsefesine ve Aristotelesçi yaklaşıma artan 
yoğun ilgi, UNESCO’nun kararı ve ülkemizde yakın zamanda Aristoteles’le ilgili 
yapılan yukarıda belirttiğimiz çalışma ve etkinliklerde ortaya konulan düşüncelerin 
tartışılmasına olanak sağlamak, bizi bir Aristoteles Özel Sayısı hazırlamaya yönelten 
temel nedenler oldu. Özellikle ülkemizde çalışmalarını yürüten ve Yüksek Lisans 
veya Doktora tezini Aristoteles üzerine yapmış veya yapmakta olan genç akademis-
yenlerin katılımıyla; Aristoteles’in düşüncesinin temel kavramlarını, her coğrafya ve 
kültürdeki yeri ve etkisini, Aristoteles’ten etkilenen filozoflar ile Aristoteles arasında-
ki ilişkileri, Türkiye’de Aristoteles’in nasıl yorumlanıp ele alındığını, Aristoteles’e ne 
türden çağdaş ilgiler olduğunu, Aristoteles okumalarının dünyada geldiği son noktayı 
ele alan; Aristoteles’in katkı yaptığı alanların tamamını kapsayan geniş bir yelpazede 
oluşmuş yazılardan oluşan bir Aristoteles sayısı ortaya koymak istedik.

2 Erkızan, H. N. Beyaz (ed.), Aristoteles, (2. baskı) Özne-Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, Çizgi Kitabe-
vi Yay., Konya, 2016.   

3 Aristoteles 2400 Yaşında, Varlık, Ekim 2016, Varlık Yay., İstanbul. 
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Peki hangi yazılara yer verdik ve bunların nedeni neydi? Dergideki telif yazı-
lar ve çevirilerin sıralanışında bir yandan tarihselliği göz önüne almaya çalışırken, 
diğer yandan da Aristoteles’in bilimler sınıflamasını gözetmeye çalıştık. Yazıların 
sınıflamasına dair herhangi bir arabaşlık ya da bölüm koymak istemedik çünkü zaten 
eserlerin birbirleriyle olan bağları ve sıralanışı kendini belli edecektir diye düşündük.

Özel sayımızın ilk yazısı danışmanlığını yaptığı doktora tezlerinin özellikle 
Aristoteles hakkında olmasıyla da Aristoteles’e verdiği önemi bildiğimiz değer-
li Hocamız Teoman Duralı tarafından yazıldı. Kutadgubilig dergisinin alt başlı-
ğı olan “Felsefe-Bilim Araştırmaları”nın, Sayın Duralı’nın yazısının başlığıyla 
(“Aristoteles’in Akıl Esaslı Felsefe-Bilimi Oluşturuşu”) olan birebir ilişkisi dikkat 
çekicidir. Hem derginin bakış açısını hem de Aristoteles’in kurucu bir filozof ola-
rak kendinden sonrasını nasıl şekillendirdiğini gösteren yazı, Sayın Duralı’nın kendi 
sözleriyle dile getirirsek “Bilâhare felsefe-bilim binâsını bugün bildiğimiz biçimiy-
le Aristoteles inşâ etmiştir” cümlesindeki fikir etrafında şekillenmiş görünmektedir. 
Dolayısıyla bu yazı aslında özel sayımızdaki tüm Aristoteles’le ilgili yazılar açısın-
dan bir giriş oluyor.4

Sayın Duralı’nın dikkatimizi çektiği Aristoteles’in bu kurucu özelliği ve felsefesi-
nin aklı merkezine alışı daha detaylı bir biçimde, eleştirel bir okumayla Sayın Ayhan 
Bıçak tarafından ortaya konuyor. Sayın Bıçak yazısında öncelikle Aristoteles’in top-
lumlardaki düşünce üreten kişilerle olan farklarını sergilemeye çalışıp sonrasında 
Aristoteles’in filozofluk konusundaki görüşlerinden hareketle kendisinin ne şekilde 
düşünülmesi gerektiğini tartışıyor. İkinci amacı gerçekleştirebilmek adına Aristoteles 
felsefesinin önemli başlıklarına değindiği bölümlerde ise aslında dergide tercih et-
tiğimiz yazıların sınıflanışının bir özeti de sergilenmiş oluyor gibi görünüyor. Bu 
nedenle bu yazı, hem Aristoteles felsefesine bir giriş hem de Aristoteles özel sayısı-
nın açık biçimde yazılmamış sınıflaması açısından bir giriş olarak okunabilecek bir 
çalışma oluyor.

Giriş niteliğindeki bu iki değerli yazı sonrasında, Aristoteles’i daha özellikli bazı 
yanları bağlamında inceleyen dört yazıya sıra geliyor. Bu yazılar, Aristoteles’i, takip 
ettiğimizi dile getirdiğimiz bilimler sınıflaması içerisinde ele alacak, tartışacak, an-
lamaya ve yeni olanaklarını keşfetmeye çalışacak yazılara geçmeden, Aristoteles’in 
hem Sayın Duralı’nın hem de Sayın Bıçak’ın yazılarında söz ettiği kendinden ön-
cekilerle ve sonrakilerle olan ilişkilerini ortaya koyabilmek adına burada yer alıyor. 
Bu “bölüm” Aristoteles’in öncesindekiler ve sonrasındakilerle olan ilişkilerini farklı 
problemleri merkeze alarak aydınlatmayı hedefliyor. Ancak bu yazıların yalnızca söz 
konusu ilişki sorununu ele aldıkları düşünülmemelidir. Her yazının kendi içerisinde 
merkezi başka tartışmaları da içerdikleri görülebilecektir.

4 Sayın Duralı’nın geçtiğimiz yılın Aristoteles Yılı olması nedeniyle yazdığı bir başka yazı için Bkz. 
Teoman Duralı, “Felsefe-Bilim”, Kutadgubilig Felsefe Bilim Araştırmaları, 32. Sayı, Dergah Yay., 
İstanbul, 2016.   
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Bu yazılardan ilki, Sayın Şar’ın Aristoteles’in Sokrates öncesi filozoflarla (bu ni-
telemenin kendisi de tartışma konusu edilmiştir) olan ilişkilerini irdeleyen yazısıdır. 
Sayın Şar’ın söz konusu ilişkiyi ve Aristoteles’in bu filozofları değerlendirişindeki 
özgünlüğü işaret ettiği yazısı, Aristoteles’in sıklıkla eleştirildiği ‘kendinden önceki-
leri çarpıtmıştır’ yargısını incelemeyi amaçlıyor.

Bu “bölümde” ikinci olarak, alanda hatırı sayılı bir üne sahip olan (ve günümüzde 
artık klasikleşmiş olarak kabul edilip çoktan eleştirilmiş bulunan) ancak Türkçeye 
henüz kazandırılmamış olan W. Jaeger’in Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte 
seiner Entwicklung adlı eserinin bir bölümünün Sayın Aydoğan tarafından yapılmış 
bir çevirisi yer alıyor. Bu çeviri sayesinde de özellikle ‘genç’ Aristoteles ile Platon 
arasındaki ilişkiye bir ışık tutuluyor. Sayın Aydoğan, ilgili kitabın Önsöz, Sorun ve 
Birinci Bölümü’nü çevirerek hem felsefe tarihçiliği açısından hem de Aristoteles’i 
anlamak açısından önemli bir metni bizlere sunuyor.

Üçüncü yazı ise söz konusu ilişkiyi daha problematik bir biçimde inceleyen Sayın 
Arlı’nın yazı oluyor. Bu yazı, özellikle Timaios diyolugundan hareketle Aristoteles’in 
Platon ile olan ilişkisini aydınlatmayı hedefleyen ve Aristoteles’in Platon’un metinle-
riyle olan bağını irdelemeye çalışan ve aynı zamanda Aristoteles’in Fizik konusunda 
kendi görüşlerinin de anlaşılmasına önayak olan bir çalışma.5 Unsur (element) konu-
sunun merkezi bir tartışma olduğu yazıda Sayın Arlı, Aristoteles’in farklı çalışmala-
rından da destek alarak aradaki ilişkiyi incelemeye çalışıyor.

Bu “bölüm”deki son yazı ise Sayın Yurt’un, Aristoteles’in felsefesindeki iki 
önemli kavramdan (apophasis ve aphairesis) hareketle, hem bu kavramların önce-
kilerdeki, hem de asıl olarak bu kavramları farklı bir içerikle düşünen Aristoteles 
sonrası pagan dünyanın Hristiyanlaşmasındaki ve Ortaçağ Hristiyanlığındaki negatif 
teoloji bakış açılarındaki yerlerini ve Aristoteles’in bu iki tarihsel uç nokta arasında 
nerede durduğunu açığa çıkartmaya çalışan makalesi oluyor.

Bundan sonraki “bölümler” ise dile getirdiğimiz gibi Aristoteles’in bilimler sınıf-
lamasını dikkate alarak devam ediyorlar. Dolayısıyla öncelikle (her ne kadar bilimler 
sınıflamasında yer almasa da tüm bilimler için gerekli bir “alet” olması nedeniyle) 
mantık alanındaki yazılar geliyor. Bu “bölüme” Sayın İnönü’nün, Organon’un tüm 
kitaplarını ve bu kitaplardaki temel tartışmalarını sergileyen yazısı ile giriş yapıyo-
ruz. İnönü’nün yazısı hem bu bölüme hem de genel olarak Aristoteles’in tüm diğer 
alanlardaki bilgi üretimine ışık tutacak temel tartışmaları mantık içerisinde ne şekilde 
ele aldığının anlaşılması açısından değerlendirilebilir.

Sayın İnönü’nün Organon’un önemli tartışmalarından biri olarak işaret ettiği ak-
siyomlar ve onların en önemlisi olan Çelişmezlik İlkesi konusunu ise Sayın Esma 
Kayar detaylı bir biçimde ele alıyor. Ancak Esma Kayar söz konusu tartışmayı yal-
nızca mantık içerisinde kalarak yürütmüyor; bu tartışmanın Aristoteles’in ilk felsefe 

5 Bu açıdan belki yeri daha sonraki “bölümler”de de olabilecek bir yazıdır ancak bu karşılıklı ilişkinin 
okuyucularca da kurulabileceğini düşünerek metne bu bölümde yer vermeyi uygun gördük.
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(e.d. metafizik) anlayışı içerisinde ne şekilde yer aldığını, özellikle Aristoteles’in me-
tinlerinden hareketle ortaya koymayı hedefliyor.

Sayın Mutlu da Sayın Esma Kayar’ın ele aldığı Çelişmezlik İlkesini ele alıyor, 
ancak bu sefer ilkeyi farklı eserlerdeki haliyle ve farklı anlamları içerisinde anlama 
çabası güdüyor. Aristoteles’in metinleri ve özellikle güncel (yorumcuların) tartışma-
lar içerisindeki Çelişmezlik İlkesine yönelik düşünceleri de sergileyerek konuyu tar-
tışıyor. Metnin asıl kaygısı bu ilkenin sayesinde bilimsel soruşturma, akıl yürütme ve 
iletişim olanağına ne şekilde ulaştığımızı incelemek olarak görünüyor.

Mantık “bölümü” bir çeviri metinle bitiyor. Söz konusu çeviri Sayın Hacı Kaya’nın 
Farabi’nin Kitâbu’t-Tahlîl adını verdiği mantık metninin çevirisidir. Çevirmenin ön-
sözde de belirtiği gibi ilgili metnin önemi, “bu eser, esasen mantık biliminin, diğer 
bilimlere araştırmalarında takip edecekleri bir takım formlar/yerler sunan bir bilim 
olduğu fikrini daha çok destekler nitelikte” olmasıyla ortaya konabilir. Böylece bu 
çeviri, mantığın yalnızca Aristoteles felsefesine etkisini değil, aynı zamanda İslam 
felsefesi içerisindeki yerini açık kılıyor ve ‘kurucu’ ile yüzyıllar sonra aynı konuda 
tartışma yürüten Farabi’nin bakış açısının benzerliğini de anlamamıza olanak sağlıyor.

Bu “bölümdeki” yazıların genel özelliğinin mantığın bir araç olmasına rağmen 
onun öncelikli kullanımının metafizik (ya da bilimler) içerisindeki tartışmalar olduğu-
nun tespit edilmesi olduğunu dile getirebiliriz. Böylece metafizik başta olmak üzere 
matematik ve bilimlerde Aristoteles’in bakış açısının ne olduğunu anlamaya olanak 
sağlamış oluyoruz. 

Bir sonraki “bölüm”, mantığın kullanımının özel tartışmalar içerisindeki görü-
nümlerini de sunmayı hedeflediğimiz bir kısım. Bu kısma Sayın Yücefer’in yazısı ile 
başlıyoruz. Yücefer’in önceliği Aristoteles’in Metafizik’inin 9. Kitabı (Θ)’nın yapısını 
anlamaya yönelmek olsa da yazıyı yalnızca bu şekilde anlamak da hata olacaktır. Asıl 
olanın Aristoteles’in dunamis ve energeia kavram çiftini kullanarak nasıl bir onto-
loji kurmaya çalıştığının anlaşılması olduğunu da dile getirebiliriz. Çalışma ağırlıklı 
olarak bu kitap içerisinde kalmasına rağmen giriş ve sonuç bölümlerinde okuyucuyu 
farklı ontolojilerin olanağını düşünmeye itiyor.

Sayın Ünlü de çalışmasının merkezine dunamis/energeia ayrımını koyuyor ancak 
yalnızca Metafizik kitabında değerlendirildiği biçimiyle değil, diğer eserlerini de göze-
terek konuyu açık kılmaya çalışıyor. Yazı söz konusu kavramların ele alınması ve açık 
kılınması çabası sayesinde Aristoteles’in bir ara nokta bularak bilgiyi de nasıl olanaklı 
kıldığını anlamaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında metafiziğin epistemolojiye olan doğ-
rudan bağını da ilgili kavramlar konusunda bir yoruma ulaşarak açık kılmayı deniyor.

Sayın Batak’ın yazısı da bir anlamda şimdiye kadar sergilenen bağlantılı alanların 
(mantık, ontoloji ve epistemoloji) güncel bir tartışmaya nasıl evrildiğini ve güncel bir 
bakış açısıyla özel bir problemin izini sürerek, kanıta dayanan bilginin olanaklılığına 
yönelik çözüm önerilerinin geçerliliğini sorgulamaya ve şüpheciliğin itirazlarına yö-
nelik güncel çözümleri tartışmaya çalışıyor. Bu amaçla Batak, Aristoteles’ten hareket 
etmekle beraber, Sextus Empricus’un ve İbn Sina’nın da metinlerine değinerek çağ-
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daş bir filozof olan Sosa’nın görüşlerini değerlendiriyor. Bu çalışma bir başka açıdan 
aslında kökeninde Aristoteles’in bulunduğu bazı tartışmaların ne şekilde günümüze 
değin izlenebileceğinin de bir örneğini ortaya koyuyor. Aslında bir modern okuma 
olarak değerlendirilebilecek bu yazıyı aşağıda belirteceğimiz bir başka “bölümde” 
de verebilirdik; ancak metindeki tarihsel bağlar nedeniyle bu bölümde yer vermeyi 
uygun gördük.

Yine aynı “bölüm”de olmakla beraber, Sayın Çoban özel bir probleme ve onun te-
mellerine ışık tutuyor. Tümeller Problemi hem Ortaçağda hem de günümüzde yoğun 
tartışmalara neden olan bir problemdir ve yalnızca ontolojide değil epistemolojide, 
matematikte ve neredeyse tüm alanlarda yansıması olan bir problem. Çoban bu prob-
lemin Platon ve Aristoteles felsefelerindeki köklerini ortaya koyuyor.

Aristotelesçi gerçekçiliğin Platoncu gerçekçilikle (tümeller konusu başta olmak 
üzere) olan temel farklılıklarının ortaya konmasından da hareketle, gerçekçiliğin en 
önemli çatışma sahası olarak işaret edebileceğimiz matematik konusunda da yazıla-
ra yer vermek bir zorunluluktu. Matematiğin Aristoteles felsefesinin anlaşılmasında 
‘genellikle’ atlanan ya da küçümsenen bir alan olduğunu ileri sürmek aşırı olmaz. 
İşte bu algıyı da yanlışlayacak iki yazıyı sizlerle paylaşıyoruz: Bunlardan ilki Sayın 
Kök’ün çevirdiği J. Franklin’in bir yazısı. Bu çeviri sayesinde hem Aristotelesçi ger-
çekçiliğin temel motiflerini anlama hem de Aristotelesçiliğin çağdaş matematik felse-
fesinde ne şekilde bir alternatif olarak yorumlanabileceğine yönelik temel ipuçlarını 
öğrenme fırsatı yakalıyoruz.

Bu alandaki ikinci yazı, Sayın Güven’in Aristoteles felsefesinde sayının yerini ve 
anlamını ortaya koymaya çalıştığı yazısı. Sayın Güven öncelikle sayıya ilişkin olarak 
Aristoteles metinlerindeki tanımları biraraya getiriyor; ardından sayının ne şekilde 
kurulduğuna, dolayısıyla öznellik/nesnellik tartışmasına değiniyor. Bu bağlamda 
Aristoteles felsefesinin sayıyı merkeze alarak ne şekilde anlaşılabileceğine ve bu fel-
sefede ruhun (ya da canlının yetilerine ve belki de özellikle ortak duyunun önemine) 
yerine de ışık tutuyor. Güven de böylece farklı bir bakış açısıyla Franklin’le aynı 
şekilde Aristotelesçi gerçekçiliğin anlaşılmasına katkı sunuyor.

Ruhun (ya da insan yetilerinin) Aristoteles’in matematik üzerine olan görüşle-
rindeki öneminin ortaya çıkmasından da anlaşılacağı üzere, bir sonraki “bölüm”, 
Aristoteles felsefesinin çağdaş dönemde de üzerine en yoğun tartışmaların yürütül-
düğü bir alanı olan Aristoteles’in psikoloji eserlerinin ele alınması üzerine oluyor.

Bu kısımda bir çeviri, bir telif yazı bulunuyor. Bunlardan biri Sayın Kuşcu’nun 
Aristoteles’in görece üzerinde az durulan bir yeti olması bakımından önemli olan 
hafıza üzerine görüşlerini sergilediği Parva Naturalia’nın önemli metinlerinden biri 
olan “ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ”un (Peri Mnêmês kai Anamnêseôs) 
çevirisi. Kuşcu, bu çeviri çalışmasında farklı İngilizce çevirilerden de faydalanarak 
güncel yorum farklılıklarını da sergilemeye çalışıyor.

İkinci olarak Sayın Şaman’ın İbn-i Sina’da ve Aristoteles’te his ile idrakı ele aldı-
ğı, İbn-i Sina’nın görüşlerinin benzerlikleri bir yana hangi bakımlardan Aristoteles’in 



düşüncelerinden farklılaştığını inceleyen ve bu yanlara dikkat çeken yazısı geliyor. 
Yazı, Aristoteles’in İslam felsefesine etkisini ortaya koyduğu gibi, İslam felsefesinin 
Aristoteles’i ne şekilde ele aldığını ve onun bakış açısını nasıl geliştirdiğini ve özgün 
bir hale soktuğunu da ortaya koyuyor.

Aristoteles’in felsefe-bilimler söz konusu olduğunda akla verdiği önem açıktır; 
nitekim bu önem Duralı’nın yazısında da “akıl merkezli”lik olarak girişte belirlen-
miştir. Ancak Aristoteles felsefesinin son dört yazıda ortaya çıkan tartışmalardan 
da görülebileceği gibi, aynı zamanda canlılık bakımından bütünlüklü bir felsefe 
olduğu da ortaya çıkmaktadır. Aklın merkeziliği felsefe-bilim için zorunlu olsa da, 
Aristoteles felsefesi tüm yetilerin karşılıklı ilişkisinin olduğu, tüm canlılarda ortakla-
şılan bazı yetilerin bulunduğu ve bunların da hem insanın hem de canlının anlaşılma-
sında kurucu bir yere sahip olduğunun sürekli vurgulandığı bir felsefedir. Bu bağlam-
da canlılık ve onun incelenmesi, Aristoteles felsefesinin en ayırt edici yanlarından 
birini oluşturur demek abartılı olmayacaktır. Son yıllarda da Aristoteles’in biyoloji 
eserleri üzerine gittikçe artan sayıda çalışmanın olmasını nedeniyle, bir sonraki “bö-
lüm” buna ayrılıyor.

Aristoteles’in hayvanlar üzerine olan eserlerinin önemini de bir çeviri ve bir 
telif yazı ile ortaya koyuyoruz. Bunlardan ilki, Sayın Arslan tarafından çevrilen 
Lennox’un hayvanbilim çalışmalarında insanın yerini özellikle akla dayanarak tartış-
tığı yazısı. Lennox’a göre insanın bu çalışmalara katılıp katılamayacağının belirsiz-
liği, Aristoteles felsefesinin bütünlüğünün kurulabilmesi açısından aşılması gereken 
bir sorun yaratmaktadır. 

Bir sonraki yazıda da Sayın Avcan, benzer bir konuyu bu kez tartışmanın mer-
kezine ‘hareket’i koyarak ele alıyor. Sayın Avcan söz konusu eserlerin önemini Ruh 
Üzerine’nin canlı konusundaki hülemorfist bakış açısının başka bağlamda destek-
lenebileceği ya da ilgili birliğin durağan değil dinamik bir birlik olduğunun altının 
çizilerek yapılabileceğini ortaya koymaya çalışıyor. Bu amaçla özellikle Hayvanların 
Hareketi Üzerine ya da Hayvanların Oluşumu Üzerine vd. başka metinleri de çalış-
masında öne çıkartıyor. Böylelikle hayvanbilim tüm hayvanları (dolayısıyla insanı 
da) inceleyen ya da incelemesi gereken bir alan olarak ortaya çıkıyor ve yine bu 
bütünlüklü incelemede yetilerin tüm hayvanlardaki ortaklığının yerinin olduğunun 
da anlaşılması önem kazanıyor. Bu bağlantının her alandaki geçerliliğinin denetlen-
mesi sanırız ki en iyi Aristoteles’in pratik bilimler olarak sınıfladığı alanda yapılabilir 
çünkü insan açık bir biçimde bir hayvandır ancak diğer hayvanların taşımadığı bazı 
olanaklara ve toplumsallığa/etiğe de sahip olan bir hayvandır. Aristoteles felsefesinin 
anlaşılmasında bu yüzden bir sonraki “bölüm” pratik bilimler olan etik ve siyasete 
ayrılıyor.

Bu bölümdeki ilk yazı Sayın Yalazı’nın, aslında bir pseudo Aristoteles metni olan 
“ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ” (Peri Aretôn kai Kakiôn- Meziyetler ve Zaaflar 
Üzerine) başlıklı metnin çevirisidir. Pseudo olsa da bu metin sayesinde Aristoteles 
etiğinin genel kavramlarını irdeleme fırsatını yakalıyoruz. Metnin bir başka önemi 
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de Platon ile Aristoteles’in sonraki dönemde ne şekilde uzlaştırılmaya çalışıldığına 
örnek olması.

Doğrudan Aristoteles’in kendi eseri içerisinde kalarak etiğin önemli bir başlığı-
nın, yani haz ile iyi arasındaki ilişkinin sorgulanmasını Sayın Çankaya yapıyor. Haz, 
klasik felsefenin iyi hayatın neliğinin sorgulanmasında ilk akla gelen cevap olma-
sıyla en tartışmalı başlıklardan birini oluşturmakta. Dolayısıyla Sayın Çankaya sa-
yesinde Aristoteles’in hazza yaklaşımını ve onun iyi hayat anlayışını anlama fırsatı 
yakalıyoruz.

İyi hayat söz konusu olduğunda her ne kadar bireysellik asıl önemi taşısa da, insa-
nın toplumsallığı dolayısıyla başka bireyseller ile de ilişkisi önem kazanıyor. Dostluk 
bu türden ilişkilerin önemlilerinden biri olarak görünmekte ve yalnızca Aristoteles 
etiği içerisinde değil güncel tartışmalarda da yer bulmakta. Sayın Keyinci’nin ya-
zısı bu yeri anlamamıza olanak sağlıyor. Dostluk, Sayın Keyinci’nin yazısında hem 
hangi yöntemle ele alındığı, hem de ne şekilde tanımlandığı bakımından irdeleniyor. 
Elbette bu irdeleme sayesinde güncel araştırmacıların konuya bakış açılarını anlama 
olanağı sunuluyor. Bu ikinci inceleme ise özellikle kişinin kendi kendisiyle olan dost-
luğunun ne şekilde ele alınabileceğine yöneliyor.

İnsanın zorunlu toplumsallığı politik birlikteliklerin de anlaşılmasını felsefi açı-
dan zorunlu kılıyor. Sayın Durmaz, yazısında bu zorunluluğu yerine getirmeye ça-
lışıyor ve önceliği politik birlikteliğin kendisine yani polise veriyor. Aristoteles’in 
hem etik hem de politika konusundaki düşüncelerinden hareketle insanı ve insanın 
doğal bir belirlenimi olarak polisi farklı yönlerden ele alan bu çalışma, Aristoteles’in 
önceki “bölümler”de ortaya konan insan-canlı anlayışını da yeniden ele almamıza 
olanak sağlıyor.

İnsanın farklı yönleri olduğu gibi farklı türden bilgiler ortaya koyma olanağı da 
vardır. Sanat bu olanaklar içerisinde bireysel olan olduğu gibi aynı zamanda da top-
lumsal olan olarak da görülebilir. Aristoteles’in sınıflamasının son başlığını da üretici 
bilimler oluşturmaktadır ve poetika ile retorik bu başlık altında değerlendirilirler. 
Bu “bölümde” bu iki başlığa ilişkin yazılara da yer vermek istedik ancak son anda 
gelişen kimi talihsizlikler sonucu retoriğin ve bu iki alt üretici bilimin ilişkisine dair 
iki yazı özel sayıda yer alamadı. Dolayısıyla bu “bölümde” yalnızca Sayın Tekin’in 
İbn Rüşd felsefesini ender yaklaşılan bir yerden anlamamızı sağlayan yazısı bulunu-
yor. Bu inceleme öncelikle, Aristoteles ile İslam Felsefesi ilişkisini anlamamıza ola-
nak sağlaması nedeniyle önemli; ancak daha da önemli olduğu nokta, bunun Poetika 
üzerinden yapılabilmesine yol göstermesi, aracılık yapması. Sayın Tekin’in yazısı 
sayesinde İbn Rüşd’ün Arap-İslam şiir geleneği ile Aristotelesçiliği ne şekilde ilişki-
lendirdiğini anlıyoruz.

Son “bölüm” ise Aristoteles felsefesinin etkilerini ortaya koymaya çalışan yazı-
ları kapsıyor. Bu kısmın kendi içerisinde ikiye ayrıldığı; ilkinin, Aristoteles’in genel 
olarak çağımızda nasıl bir etki yaratmış ya da hala yaratıyor olabileceğini, ikincisinin 
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de Türkiye’de ne şekilde ele alındığını ya da neye olanak tanıdığını içeren yazılar-
dan oluştuğu söylenebilir. Aslında bu bağlamda değerlendirilebilecek başka yazılara 
diğer “bölüm”ler içerisinde de yer verdiğimizi hatırlatmamız gerekli (örneğin Sayın 
Batak’ın yazısı ve Sayın Kök’ün çevirisi); ancak bu “bölüm”de doğrudan etkilerin 
olduğu tartışmaları sergilemeye çalışıyoruz. Bu “bölüm”ün ilk yazısı Sayın Yıldız, 
Şar ve Yurt’un M. Heidegger’den yaptığı çeviri oluyor. Çok açıktır ki çevirisi sunulan 
metin Aristoteles’in bir kavramını ele almakla beraber doğrudan doğruya Heidegger 
felsefesindeki “Aristoteles”i ya da bizzat kendi felsefesini anlamamıza olanak sağlı-
yor. Bu olanağı da belki de felsefenin en sorunlu kavramını ele almakla gerçekleştir-
meye çalışıyor: Ousia.

Sonraki yazıda Sayın Uygun, Aristoteles’in çeşitli metinlerini inceleyerek, onun 
aslında belli bir yöntemsel yaklaşımının olduğunu ortaya koyuyor ve bu yaklaşımın 
-kendi adlandırmasıyla diyadik modelin- güncel sistem tartışmaları içerisinde bir al-
ternatif olarak görülüp görülemeyeceğini ele alıyor. Bu sayede yazı bize Aristoteles 
felsefesinin güncel tartışmalar bağlamında nasıl hala zengin bir beslenme olanağı ta-
şıdığını hatırlatıyor ve güncel sistem tartışmalarını anlamamızda yol gösterici oluyor.

Sayın Kuşcu’nun yazısı da benzer biçimde güncel tartışmalar içerisinde özellikle 
analitik felsefe geleneğinde ontoloji konusunda nasıl Aristotelesçi bir dönüşün ya-
şandığını ve bu bakış açısının getirdiği yenilikleri ortaya koyuyor. Makalede ilgili 
dönüşümler irdelendikten sonra özellikle iki filozofun eserleri üzerinden konunun 
örneklendirilmesi ya da derinlemesine incelenmesi hedefleniyor.

Bu “bölüm”ün son iki yazısını, belirtiğimiz gibi, Aristoteles’in Türkiye (ya da 
felsefe geleneğimiz) açısından önemini ya da olanaklarını inceleyen çalışmalar oluş-
turuyor. Sayın Alpyağıl Türkiye’de unutulmuş bir felsefeci (Mustafa Namık Çankı) 
ve Türkiye’de Aristoteles hakkında yazılmış ilk telif eseri (“Aristo”) yazısında in-
celiyor. Bu yazıda aynı zamanda felsefe geleneğimizde süregiden bir tartışma olan 
kavramyazını (terminoloji) sorununa da değiniyor ve Aristoteles çevirileri arasındaki 
farkları incelemeye çalışıyor.

Hem bu “bölüm”ün hem de Aristoteles özel sayısıyla ilgili yazıların son çalışma-
sı, Sayın Erkızan’ın yazısı oluyor. Sayın Erkızan çalışmasında, hem Aristoteles’ten 
hem de önemli bir Aristotelesçi ve filozof olan Nussbaum’u yaklaşımını ortaya ko-
yup bu yaklaşımdan hareketle Türkiye Üzerine düşüncelerini bizimle paylaşıyor.

Elbette her çalışma eksiklikler içerir. Özel sayımızın da bizim görebildiğimiz bazı 
eksiklikleri var. Yazının başında Türkiye’deki Aristoteles çalışmalarının günden güne 
arttığını dile getirmiştik. Birbirlerinden ayrı şekilde var olsalar da Aristoteles’le ilgili 
yapılan çalışmalar hakkında ülkemizde bazı kaynakçalar bulunmaktadır. Bu bağlamda 
özellikle adı söylenmesi gerekenlerden biri, O. Faruk Akyol ve Betül Çotuksöken’in 
hazırladığı “Aristoteles Kaynakçası” adlı çalışmadır.6 İkinci olarak da yeni bir çalış-

6 Çotuksöken, Betül, O. Faruk Akyol, “Aristoteles Kaynakçası”, Felsefe Tartışmaları, 15. Kitap, Kent 
Basımevi, İstanbul, 1994, s. 118-128. 
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ma olan “2000 yılından Günümüze Aristoteles Kaynakçası”dır.7 Aristoteles’le ilgili 
bütünlüklü bir kaynakça bağlamında, bu iki çalışmanın eğildiği dönemler arasındaki 
boşluğu doldurabilecek başka çalışmalardan da bahsedilebilir.8 Aristoteles konusun-
da gittikçe artan çalışmaları ve Türkiye’de bu etkinin günden güne ne türden bir 
seyir izlediğini toplu halde görebilmek adına, tüm bu parçalı çalışmaları ve bu ça-
lışmalarda tarihsel olarak da içerilmeyen kimi bazı çalışmaları9 da kapsayan detaylı 
bir kaynakça hazırlayarak bu özel sayıda vermek anlamlı olurdu. Böyle bir arzumuz 
oldu ama maalesef bu çalışmanın tüm diğer yazarların onayıyla gerçekleştirilmesi 
gerekliliğinin yaratacağı zaman kısıtlılığı vd. nedenlerle bunu gerçekleştiremedik.

İkinci olarak, bu özel sayı maalesef, Aristoteles’in her konudaki görüşlerini ve 
her döneme olan etkilerini (veya kendisinin her türlü düşüncesini) bütünüyle içere-
medi. Bu kısmen ülkemizde gittikçe artan felsefe ve Aristoteles çalışmalarının he-
nüz söz konusu etkinin çeşitliliğini sergileyecek kadar artmamasından; kısmen de 
daha önce belirttiğimiz gibi önceliğimizi ülkemizde çalışmalarını yürüten ve tezlerini 
Aristoteles üzerine yapmış veya yapmakta olan genç akademisyenlere vermemizden 
oldu.

Her zaman Aristoteles’in önemini vurgulayan sayın hocamız Prof. Dr. Ş. Teoman 
Duralı’ya; böyle bir özel sayı hazırlamak konusunda önemli teşvikini ve desteğini 
gördüğümüz sayın Prof. Dr. Ayhan Bıçak’a, bu özel sayının hazırlanmasında bize çok 
önemli katkılar sağlayan Dr. Arzu İbişi’ye ve Dergâh Yayınları çalışanlarına gönül-
den teşekkür ediyoruz.

Hem bu sayı gibi çalışmaların, hem de özel sayı, dosya konuları ve etkinliklerle 
felsefe ve özelde Aristoteles çalışmalarının daha da artmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Kutadgubilig Aristoteles Özel Sayısı Editörleri
Dr. Egemen Kuşcu & Yrd. Doç. Dr. Murad Omay

7 Odabaş, Melike, Doğan İnce, “2000 Yılından Günümüze Aristoteles Kaynakçası”, Cogito, Sayı: 78, 
YKY, İstanbul, s. 407-433.

8 Bkz.: Akyol, O. Faruk, Sanem Yazıcıoğlu Öge, Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası: Kitaplar-Maka-
leler 1928-1999, TFK Yayınları, Ankara, 2000.

9 Örneğin Sayın Alpyağıl’ın bu özel sayıdaki yazısında, içerilmeyen bazı çalışmalarla ilgili bilgiler 
mevcuttur.
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ARİSTOTELES’in AKIL ESÂSLI FELSEFE-BİLİMi OLUŞTURUŞU

Teoman Duralı*

THE FORMATION OF THE REASON-BASED PHILOSOPHY-SCIENCE 
SYSTEM BY ARISTOTLE

HULASA
İnsanın, akıl mâliki varlık olduğunun ve bunun kılavuzluğunda yaşanıldığının 
bilinci demek olan logostan, bildiğimizce, ilk defa, M.Ö. Altıncı yüzyılda Eski-
çağ Ege medeniyet âleminden Pitagoras ile Herakleitos bahsetmişlerdir. Öteki 
bütün canlılar, az yahut çok duyan, duygulanan, demekki edilgen varolanlardır. 
Tek, bir tek insan, karşılaştığını değerlendirip anlamlandıran akıl mâliki etkin 
canlıdır. Giderek, insanın akıl varlıklılığına dayanılarak inşâ olunmuş kurum, 
felsefe-bilimdir. Malzemeyi hazırlayıp yapıtaşlarını sağlayan Eflâtun olmakla 
birlikte, binânın mimarı Aristotelestir.
Anahtar Kelimeler: Felsefe-bilim, akıl, akıl varlığı, mantık, maneviyât, ma-
nevî, manâ, bilinç, bilgi, varolmak, varoluş, varolan, varlık, Eskiçağ Ege mede-
niyeti…
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Eleştiri                        Critica             Kritikē                    Prüfung, Kritik
Görünürlük                Fainomenon    Phaenomenon         Erscheinung
Kıstas                         Kriterion         Criterium                Prüfstein

ABSTRACT
Man got conscious of the fact that he is the Being endowed with Reason. The 
discovery of the human consciousness of the aforestated status as to be the Be-
ing of Reason goes way back to the Sixth century BC mainland Greece and on 
the Eastern parts of the Ægean sea (Samos island), made by two outstanding 
sages, Pythagoras (570 – 495) and Herakleitos (535 – 475). This consciousness 
of to be the Being of Reason was called logos. It was, eventually, on logos that 
philosophy-science came to be established by Plato (427 – 347) and Aristotle 
(384 – 322). The former may be considered as the trailblazer of this monu-
mental, unique, unprecedented edifice, whereas the latter could be seen as the 
genuine architect of it.
Plato derived, philosophy out of wisdom and placed the problem of State right 
at the midpoint of is construction, whereas Aristotle assigned metaphysics onto 
the central stage of the system of philosophy-science. Why? Just because, for 
Plato who was, still, too much embedded in divinity, philosophy meant love and 
pursuit of wisdom, the knowledge to lead a superior sort of life. According to 
him the human being can sustain himself only within that very organised social 
order called the State (polis).
As for Aristotle; in contrast to his master Plato, he holds philosophy-science 
out of any religious deliberation as well as of any practical concern or design. 
Thus, philosophy-science is, indeed, the first worldly, in another word, profane 
institution in history. It is, moreover, a purely theoretical endeavour in persuit 
of knowledge as such. The pricipal deriving force of this search is the urge to 
discover1 and uncover the hidden truth (aletheia).
Keywords: Philosophy-science, Reason, rational being, logic, logos (spiritual-
ity?), spiritual, sense, wondering, consciousness, knowledge, to be, existence, 
entity, Being, Ancient Greek civilization… Pythagoras, Heracleitos, Plato, Ar-
istotle…

...

1 This irresistable urge to discover arises from ‘wondering’ (in Greek ‘to thauma’), the utmost noble 
thought-feeling,  proper to the genius —“to wonder (thaumazein) is the threshold to philosophising”, 
Plato: “Theaitetos”, 155d. 

a “Philosophy starts in a sense of wonder. It begins when we wonder about what otherwise is taken for 
granted or assumed to be true” —Aristotle: “Metaphysics”, I, 2, 982 b12.
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ARİSTOTELES’in AKIL ESÂSLI FELSEFE-BİLİMi OLUŞTURUŞU

1) Yeryüzünün suretini oluşumunda kırılma noktası diye nitelenebilir köklü şekil 
değişmeleri nasıl olmuşsa, beşerlikten insanlığa geçişte de öyle olağanüstü devrimler 
meydana gelmiştir. Bunlar bellibaşlı dörd adettir. Yüzüncü ile yetmişinci bin arasında 
bir tarihte, ilkin, Afrikada, daha sonra da Avrasyanın farklı mıntıkalarında ateş yakmak 
icâd edildi. Bu dağdeviren icâttan önce yanardağ indifalarından dökülen lavlar ile orman 
yangınlarından hazıra konulmuş, yeniden temin etmenin zorluğu karşısında hep canlı 
tutulmuş, hâlâ hayatımızda önemini koruyan, ateş aracılığıyla ısınmağa, su ısıtmağa, 
yemek pişirmeğe, geceleri yaban hayvanların yerleşim yerinden uzaklaştırılmalarına 
çaba harcanmıştır. Yakılıp muhafaza olunduğu oruna yahut nesneye ‘ocak’ denmiştir. 
Dahası: ‘Ocak’, bütün pek eski dillerde olduğu üzre, Türkcede de, aile dediğimiz anne 
– ata – çocuk üçlüsünden oluşan kandaş temel topluluğun yaşadığı mahaldır. Demekki 
‘ocağ’ın bir anlamı da ‘aile yuvası’dır. Yaydığı maddî ısının yanında, ruhî–manevî 
sıcaklığın da menbağı, mahreci diye de kabul olunmuştur. 

İkinci kalburüstü devrime gelince; o, 3300lerde Aşağı Mesopotamya Zağros 
dağlarının güney eteklerinde ve Dicle ile Fırat ırmaklarının Basra körfezine döküldü-
ğü —Şattularap— geniş düzlükte yer almış Sümer ülkesinde icâd olunmuş ‘yazı’yla 
vukû bulur.

Üçüncü devrim, M.Ö. Beşinci yüzyıl Eskiçağ Ege medeniyetinde logosun keşfidir. 
Dördüncüsüyse, Onsekizinci yüzyıl ortaları İngilteresinde meydana gelmiş ‘sa-

nayı devrimi’dir.
2) Sözünü ettiğimiz dört devrimden üçüncüsü, logosun keşfine dönelim. Yunanın 

ardından metafizik merkezli üç ana felsefe geleneğine tanık oluyoruz: Ortaçağ Hırıs-
tıyan ile İslâm, Alman ve İtalyan ile Fransızı kapsayan Yeniçağ Avrupa…Yunanın 
logosu İslâm felsefesinde ‘maneviyât’, Alman idealismine gelince, orada Geist olacak. 
Aralarında anlamca gölge farkları (Fr nuance) bulunmakla birlikte, üçü tevâfuk eder. 

Kısaca, insanın, akıl mâliki varlık olduğunun ve bunun kılavuzluğunda yaşanıldığının 
bilinci demek olan logostan, bildiğimizce, ilk defa, M.Ö. Altıncı yüzyılda Eskiçağ Ege 
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medeniyet âleminden Pitagoras ile Herakleitos bahsetmişlerdir. Öteki bütün canlılar, 
az yahut çok duyan, duygulanan, demekki edilgen varolanlardır. Tek, bir tek insan, kar-
şılaştığını değerlendirip anlamlandıran akıl mâliki etkin canlıdır. Giderek, insanın akıl 
varlıklılığına dayanılarak inşâ olunmuş kurum, felsefe-bilimdir. Malzemeyi hazırlayıp 
yapıtaşlarını sağlayan Eflâtun olmakla birlikte, binânın mimarı Aristotelestir.

3) M.Ö. Altıncı yüzyıldan beri Yunanın bilgelik geleneği, özellikle de Atinanın 
düşünce hayatı, öngörülmemiş, bilinmez ufuklara yelken açacak dehâya imkân hazır-
layıp fırsat tanıyacak olağanüstü seviyeye erişmişti. Bahse konu yolda öncelikle Tales, 
Pitagoras, Herakleitos, Hippokrates, Safsatacılar, Heredotos ile Demokritos bellibaşlı 
mesâfetaşlarıdır. Eflâtun, önemli ölçüde kendi temin ettiği malzemeyi üstün ustalıkla 
işleyerek yapının temelini, demekki tarihî felsefe-bilimin anayöntemi dialog (söyleşi) 
üzerinden dialektiki tersimleyip hazırlamıştır. Çığır açıcı iki şey daha yapar: Birincisi: 
Felsefe-bilimin tedris olunabileceği yegâne kurumu, yanî yüksekokulu —medrese ile 
üniversitenin öncüsü Akademiyayı— kurmuştur. İkincisi: Yahudîlik ile Hırıstıyanlığa 
olduğu üzre, Müslümanlığa da tasavvuf yahut sufîlik şeklinde intikâl edecek dinî inanç 
hayatının en üst mertebesini teşkil eden mistikliği belirlemiştir. İmdi Eflâtun, Batı me-
deniyetleri câmiasının iki atardamarını, demekki felsefe-bilim ile mistikliğin yolunu 
yapmıştır. Bilâhare felsefe-bilim binâsını bugün bildiğimiz biçimiyle Aristoteles inşâ 
etmiştir. Önünde dıkkata alabileceği hazır bir örnek, esin kaynağı olabilecek herhangi 
bir olmuş bitmiş yapı yok. Eflâtun, ipucu veriyor vermesine. Öyleki, az önce belirtildiği 
üzre, felsefe-bilimin icrâ makamı olarak görebileceğimiz mahali de tasarlayıp gerçek-
leştirmiştir. Sümerliler yazıyla birlikte nasıl okulu da icâd etmişlerse, Eflâtun temelini 
attığı felsefenin icrâ olunacağı merci yüksekokulu kurmuştur.2 Burada felsefenin kısım 

2 Hocası Eflâtun’u izleyerek Aristoteles de felsefe-bilimin olsa olsa yüksekokul çatısı altında öğretilip 
öğrenilebileceği kanısındadır. Bu maksatla Eflâtun Akademiasının (Άκαδήμεια: M.Ö. 387 – M.S. 
529)  ardısıra tarihte ikinci yüksekokul olacak Lükeonu (Λύκειον: M.Ö. 335 – 47) kurmuştur. 

a Aristoteles’in doğup büyüdüğü Stageira ören yerinde kazı etkinlikleri

 
a Bunun yanında Aristoteles, yine, tarihte ilk kurmay yetiştiren okulun kurucusudur. Makedonya 

pâyıtahtı Pella yakınlarında Miezada, çocukluk arkadaşı hükümdar II. Filippos’un (Φίλιππος Β΄ ὁ 
Μακεδών: 382 – 336) talebi üzerine, bahis konusu okulu kurmuş; başta müstakbel hükümdar ve 
Makedon ordusunun başkumandanı III. İskender’in (356 – 323) yanısıra ona yoldaşlık edecek kurmay 
heyetinin diğer mensuplarını bânisi olduğu felsefe-bilime uygun tarzda yetiştirmiştir. Bunlar askerlik 
hünerini edinmiş hâlde tarihte savaş sanatını başlatmışlardır. Büyük İskender’in sayıca kendininkinden 
katbekat üstün orduları altetmesinin sırrı öğrenerek edinmiş olduğu savaş sanatında aranmalıdır. 
İskender’den önce savaş yoktu; topluluklar –aileler, obalar, boylar– ile toplumlar –devletler– arasında 
kıyasıya kavgalar vardı.
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ile kesimleri henüz mantık insicâmında sergilenip sunulamıyor. Felsefe-bilimin beyni 
metafizik ve onun içeriğinden olan ahlâk, temelde mistikliğin etkisi, öyleki hâkımiye-
tinde gözüküyor. Filvakî felsefenin baş uğraş alanı bilginin menşei gerçeküstü sahada, 
idea âleminde bulunduğu fikri savunulmaktadır. Aristoteles, felsefe ile bilimi yan yana 
değil de, iç içe tersimlemiştir. Biri olmaksızın öteki de olamıyor. Nitekim episteme, 
Eflâtunda üstün, öyleki kutsallık soluğu taşır bilgi çeşidi ‘ilim’ken, Aristoteles’in 
indinde çağımızda anladığımız anlamda ‘bilim’dir. Demekki bir yanıyla ısbata açık, 
yanî mantığa dayalı durumda olmalı, öte tarafta da deneylenebilirliği bulunmalı. 

4) Felsefe-bilimin başta gelen etkinliği olan akılyürütmenin işleyişini sağlamak 
üzre Aristoteles, tarihte ilk kez dilden hareketle mantığı vucuda getirmiştir. Duyular 
ile duygulardan tamamıyla tecrid edilmiş akılyürütmenin doğru düzgün işleyişlerine 
ilişkin kuralların tesbit ile tayin olundukları mantık, felsefe-bilimin öncelikle felsefe 
kısmının olmazsa olmazı, zorunlu ruhsatıdır. Mantığa esâslanmamış bir cümle felsefî 
addolunamaz. Aynı şekilde mantığın üç kolundan biri olan matematik temelli ve dilli 
olmayan bir ifâdenin bilimsel sayılamayacağı gibi. Bu, neden böyle? Felsefe-bilim-
den beklenen bilgidir de ondan. Elde edilen, ilgili ve eğitimli olan herkesin üstünde 
sallantısızca anlaşabileceği, tereddütsüzce ittifak edebileceği bilgi olmalıdır. Gündelik 
yaşayışımızda dayandığımız, düzayak, yalınkat düşünmelerin ürünü kendisiyle iş gör-
düğümüz bilgiden katlanarak düşünme (réflection) sonucu kanıtlanırlığı, belgelenirliği, 
deneylenirlik ile sınanırlığı hâîz felsefe-biliminki tamamıyla farklıdır. Yine gündelik 
yaşayışımızdakinden ayırtetmek maksadıyla felsefe-biliminkine biçimsel (formel) 
yahut biçimselleştirilmiş (formalisé) bilgi diyoruz.

a Aristoteles’in Mieza’da kurduğu askerî okuldan artakalanlar

 Bilimin teori ile uygulama ikiliğine koşut biçimde Aristoteles askerlik hünerini de iki kısma ayırmıştır: 
Savaşın heyetiumumiyesinin en ince ayrıntılarına dek tanzimi anlamında strategeya (στρατηγία) ile 
onun kısımlara ayırılmış uygulama bölümlerinden her biri demek olan vuruşmaların (muharebe) belli 
hedefler doğrultusunda yürütülme yönteminin tasarlanması taktiktir (τακτική).

a Stageira yakınlarından Ege denizi
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5) Felsefe-bilim yapısını inşâ ederken Aristoteles’in elinde ve emrinde başta gelen 
araç ile malzeme dildir. Üstün ilahıyât ile edebiyat dili hâline gelmiş olmakla birlikte, 
Aristo çağının dili, henüz felsefe-bilimi omuzlayacak takat ile kudrette değildir. Bu 
da ziyâdesiyle olağandır. Zirâ ortada olmayan felsefe-bilimdi. O, felsefe-bilimi dili ve 
uslubuyla birlikte inşâ etmiştir. Bu dil, eşi, öncesi bulunmayan bir lugat (jargon) ile 
ıstılah (terme) haznesini sergiler. Bunları Aristoteles, kimden, nereden, temin etmiş 
veya nasıl oluşturmuştur? Öncelikle hocası, kılavuzu insanıkâmil Eflâtun’dan. Şu 
var ki Eflâtun’un indinde felsefe-bilimin merkezi ‘metafizik’, kenar mahalle yahut 
varoş mesâbesindeki —Aristoteles’te ‘doğa araştırmaları’ anlamında kullandığı— 
‘fiziyologya’ yahut ‘fizike’, yanî ‘fizik’le evlenmez. Felsefe, Eflâtun’da metafizikten 
ibâretti. Doğa araştırmaları, fizik kanadı yok. Astarı logos, ‘akıl’ kadar ‘ruhaniyet’le 
(spiritualité) de dokunmuştu. Mezkûr vasıflı felsefenin şahdamarı olan bilgi ruhanî–dinî 
renklerle donanmıştı. İşte bu vasıftaki Eflâtunî bilgi, Türkceye ‘ilim’ diye çevirebi-
leceğimiz epistemedir. Bunu Aristoteles, dinî–ruhanî gölge anlamlarından sıyırarak, 
biçimselleştirici aklın öncülüğü, önderliği, denetciliği ile kılavuzluğunda sınanmaya, 
kanıtlanmaya, gözlem ile deneye dayalı akılyürütme ve gidimli düşünme ürünü bilgi 
anlamında yeniden gündeme getirmiştir. Sonuçta Aristoteles’in epistemesi çağımızda 
‘bilim’den ne anlıyorsak, odur. Eflâtun’un epistemesiyse Hırıstıyan Ortaçağının sci-
entiası, İslâm felsefe-bilimininse ilmidir.

Dinî–ruhî cephesi ağır basan Eflâtunî episteme, Türkcede ‘irfân’ diye karşılaya-
bileceğimiz gnosis üstünden bilgilenmenin son basağı sofiaya, demekki ‘hikmet’e 
çıkan merdivende bir merhâledir. Aristotelesteyse gâyedir. O böylece felsefe-bilimi, 
iddialarının doğrulanmasını akıl ile deneyde arayan, gücünü kendinde bulan, dolayısıyla 
meşruluğu kendinden menkul tarihin ilk dindışı kurumu olarak vucuda getirmiştir. 

6) Eflâtun’da felsefe, hikmetin/bilgeliğin genişletilmiş, irileştirilmiş devamı, 
vârisiymiş izlenimini verir. Aristoteles’te söz konusu bağ kopmuş gibidir. Bilgeliğin, 
felsefedeki izdüşümü yahut temsili edep olması beklenirken, Aristoteles’te yerini 
ahlâkın almış olduğu görülür. Bilgeliğin baş tâcı edep,3 din menşelidir. Her inanç 
düzeni, özellikle de üç vahdet–vahiy dini ‘kutsal kitap’lar aracılığıyla edep kurallarını 
ilânen tebliğ etmiştir. Edep, bir topluma mensup bireylere yahut vahdet–vahiy dinini 
göz önüne alırsak, bütün insanlara izlenecek zorunlu yolu buyurur.4 Dinin yaşanan 
cihetidir. Buna karşılık edepte geçen kavramların taşıdıkları manâların incelenmesi 
ve aralarındaki bağlantıların irdelenmesinden ahlâk, mantıkî, eleştirel ve çözümlemeli 
işlem dizilerinin verisi olarak ortaya çıkar. Edep felsefesi yahut felsefe, yanî akıl–
mantık kalıplarına dökülmüş edep şeklinde de mütâlea olunabilir. Yaşanılan, toplum 
hayatına mâlolunan edeptir.

3 Mevlânâ Celâleddîn Rumî: “Kur’anı bir baştan bir başa okudum; edepten gayrı bir şey bulamadım”, 
“Mesnevî”, I. kitap, 2101. beyit ve devamı

4 Ar sıratulmustakim; Y orthodoksé 
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7) Belli bir soru’nun kendi özelliğine uygun bir yöntem çerçevesinde sâdece onu 
öğrenme, bilme amaçlı araştırma tutumunu, bildiğimiz kadarıyla, ilk defa Ege düşünce 
dünyasında ortaya çıktığını görüyoruz. Söz konusu tutumun Aristotelesle birlikte iyice 
bilinçli biçimde uygulamaya konduğunu da söyleyebiliriz. Gelgelelim bilimde izlenen 
yöntemlere bilinçdışı kaygıların kesinlikle karıştırılmaması zorunluluğunun, Aristote-
lesten sonraki filosof-bilimadamları, özellikle de Teofrastos tarafından vurgulanması 
şimdilerde gözümüze çarpar olmuştur. Filvakî söz konusu tutuma yol açan üç temâyül 
göze çarpmaktadır: 1- Hippokratesten gelen gözleme ağırlık tanıma; 2- Sokratesten 
kaynaklanan akla aykırılığı reddetme; 3- Gorgias ile Protagoras gibi safsatacılardan 
neşet etmiş bütün geleneksel değer yargılarını kerreye alma eğilimleri.

Daha çok Aristoteles–Teofrastos çizgisini izleyen düşünürlerde gördüğümüz ilk 
iki eğilim, akılcılık ile gözlemciliğin baş tâcı kılınmasıdır. Genelde deneycilik, hele 
uygulamacılık her ne denli küçümsenip gözardı edilmişse de, meslekleri gereği, tıpla 
uğraşanlar, öncelikle de Hippokrates okulundan gelenler, sıkı gözlemciliklerinin ya-
nında, uygulamaya, zaman zaman da deneye yönelik davranışlarıyla bugün dıkkatımızı 
üzerlerine çekmektedirler. Her ne denli, kadîm devirlerinde, başka yerlerde olduğu 
üzre, Egede de tıp, efsânelere bulanmış olsa da, çağımızda positiv diye nitelediğimiz 
tıbbın öncüsü Istanköylü Hippokratesle birlikte hekim, safsatacıların da hatırı sayalır 
etkisiyle, büyücü rahiplik rolünü terketme temâyülünü göstermiştir.  M.Ö. Beşinci 
yüzyılda, genelde, felsefe için söz konusu olan ‘gök’ten ‘yeryüzü’ne iniş süreci, özelde, 
tıb için de geçerlidir. Dertlere devâ aranırken tanrılara yahut ruhlara başvurup cinleri 
kovmak maksadıyla çeşitli karmaşık törenlere girişmek yerine, hastanın kendisi ile 
hastalığının seyri gözlemlenmiş, buradan hareketle sonuç çıkarılmağa bakılmıştır. Ne 
var ki, Hipokrates ile izleyenleri, bununla da yetinmemişlerdir. Sözgelişi Knidos tıp 
okulundan farklı olarak Hippokrates ile halefleri, insanı, özellikle hasta hâlindeyken 
değil de, genelde, canlı varlık olarak olağan sağlıklı durumunda onu ele alıp incelemeği 
yeğlemişlerdir. Beşer denilen canlının hangi şartlar ile ortamlarda olağanlığını yitirip 
sağlığının bozulabileceğini kestirmeğe çaba harcamışlardır. Böylelikle Knidoslula-
rın tersine, sâdece teşhis üstünde durmayıp canlıyı, bu arada beşeri sürec içinde ele 
alıp tahmin unsuruna da ağırlık tanımışlardır. Gerçi büyücü rahip de, gelecekle ilgili 
tahminlerde bulunurdu. Ne var ki ondan çok farklı olarak Hippokrates–Aristoteles 
geleneğine bağlı araştırmacı–düşünür, doğanın verilerine dayanarak bu işin üstesinden 
gelmeğe çaba harcamıştır. Nitekim Hippokratesin ünlü şiarı “doğaya başvuralım”dır.

8) Geçmişin derinliklerinden gelip Anaksagorosta, Herakleitos, Hippokrates, 
Demokritos ile Sokrateste iyice görünüme çıktıktan sonra keskin belirlenimini Aris-
toteles ile talebesi Teofrastosta bulan aklî ve positiv tavır, safsatacılardan kaynaklanan 
positivci–şüpheci çığırla kaynaşarak Ege–Akdeniz düşünce dünyasını baştan başa 
kaplamıştır. Artık devir değişmiştir. M.Ö. Yedinci yüzyıldan beri Egenin medeniyet 
merkezi diye anılan Atinanın, Makedonya hâkımiyeti sonrasında yıldızı söner. M.Ö. 
İkinci yüzyılla birlikte merkezler ikilenmişlerdir. Bergama ile İskenderiye; siyasî ağır-



34 Teoman Duralı

lığı da hesaba katarsak üçlenmiştir demeliyiz: Roma. Lâkin M.S. Dördüncü yüzyılla 
birlikte bu merkezler yine ikiye inecektir: Istanbul ile İskenderiye.

İşte, Batı Anadolunun meşhur merkezlerinden biri olan Bergama şehrinde doğup 
büyüyüp yetişmiş Galenos, Egenin mucizevî sayılabilecek positiv düşünme geleneğinin 
gelip düğümlendiği son parlak temsilcisidir. Onda birleştirimciliğe, sistem kurmağa 
yatkın ruh hâleti ile dehâ bulunmakla birlikte, başlıbaşına bir Galenos felsefe-bilim 
sisteminin ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Aynı durumu Teofrastos için de söz konusudur. 

Aristotelesten sonra pek çok sistem denemesine girişilmiş olmakla birlikte, Aziz 
Augustinusa, öncelikle de İbn Sinaya değin bunlardan hiçbiri tutmamış yahut yaygınlık 
kazanmamıştır. Aristoteles~ ile Kantsonrası devirlerin bunca benzerlikleri dıkkat ve 
ilgi çekicidir.



 ARİSTOTELES BAĞLAMINDA ARAŞTIRMACILIK VE 
FİLOZOFLUK 

Ayhan Bıçak*

BEING A RESEARCHER AND PHILOSOPHER 
IN THE ARISTOTELIAN CONTEXT

ÖZ
Çalışmada Aristoteles’in filozof olma şartlarını nasıl gerçekleştirdiği ve filozof-
tan ne anladığı araştırılmaktadır. Aristoteles’in filozofluğu yazıda şu sırayla kur-
gulanmıştır: 1- Filozofun farklılığını göstermek için büyücüler kısaca ele alın-
mıştır. 2- Aristoteles’in araştırmacı kimliği, araştırmacılıkla yöntem arasındaki 
ilişkiler ve araştırmaları üzerinde durulmuştur. 3- Düşüncelerini temellendirmek 
için geliştirip kullandığı, ilke, İlk Hareket Ettirici, evren, insan, akıl, ruh, bilgi, 
töz, nedenler, ahlak, siyaset, gaye gibi konuların onun düşünce sistemini nasıl 
oluşturdukları incelenmiştir. 4- Araştırmalarından ortaya çıkan düşünce sistemi 
içerik ve biçim açısından değerlendirilmiştir. 5- Filozof hakkındaki görüşleriyle 
filozof resmi tamamlanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Büyücü, bilge, filozof, araştırmacı, yöntem, düşünce siste-
mi, evren, ruh, bilgi, bilim. 

ABSTRACT
In this article our aim is to understand the conditions of being a philosopher ac-
cording to Aristotle and how he realised these conditions. Aristotle as a philoso-
pher has been studied in this order: 1- To show the difference of philosophers 
from other sophisticated people, the magicians discussed shortly. 2- His own 
position as a researcher, and the relation between being a researcher and the 
methodology and also the relations of these with his own researches disscussed. 
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3- The notions which he used as a ground for his own ideas been studied. These 
notions, which are Principle, Unmover Mover, kozmos, human, reason, soul, 
knowledge, substance, causes, ethics, politics and teleology, are studied to un-
derstand how Aristotle realised his own intellectual development. 4- The intel-
lectual system of him as a conclusion of his researches criticized using formal 
and contextual ways. 5- The quality of being a philosopher been cleared with his 
own ideas about philosopher.
Keywords: Magician, sage, philosopher, researcher, metodology, intellectual 
sytem, kosmos, soul, knowledge, science.

...

Giriş1

Aristoteles’e göre, hakikat araştırılmasında emeği geçen herkese saygı gösteril-
melidir. Sadece görüşlerini paylaştığımız kişilere değil daha yüzeysel görüşler ileri 
sürmüş olan insanlara da minnettar olunmalıdır.2 Tavsiyesine uyarak Aristoteles hak-
kındaki bir araştırmada, onu ortaya çıkaran büyücüler kabilesinden bahsetmek gerekir. 

İnsanlık tarihinin başlarında toplulukların pratik sorunlarını teorik çerçevede de-
ğerlendirip cevaplandıran ilk mesleklerden biri olarak büyücülük gelişmiştir. Bilenen 
ilk medeniyetlerde nitelikleri tam olarak gerçekleşen büyücü, özel olarak yetiştirilen, 
bilgili, tecrübeli, meraklı, araştıran, yorumlayan, tanrılarla ilişki içinde olan, ruhlar-
la çalışan bir kişi olarak insanlık tarihinin başlarında teorik sorunlara açıklamalar 
getirmektedir. Büyücünün işi, inançların gerekliliklerini yerine getirmek, inançlarla 
ilgili sorunları gidermek, düşmanlarının büyü saldırılarını önlemek, hastalıkları tedavi 
etmek, toplum ve yönetime yardımcı olmak, toplumsal düzeni korumak, törenleri 
yönetmek ve evren tasavvurunu kurup geliştirmek şeklinde sıralanabilir. Büyücü, her 
işini tanrılarla ya da tanrısal güçlerle birlikte yapmaktadır. İhtiyaç duyduğu her türlü 
bilgiyi tanrılardan almakta ya da ruhlar aracılığıyla öğrenmektedir. Tanrılarla nasıl 
diyalog kuracağını, nasıl yardım alacağını bilmekte ve gerektiği her durumda onlara 
ulaşabilmektedir. Yetişme tarzı, üstlendiği görevler, sahip olduğu ilişkiler büyücüyü 
hakikatin temsilcisi yapmıştır. 

Büyücü evren tasavvurunu kurarak teorik düşüncenin en geniş ölçekte gerçek-
leşebilecek çerçevesini ve içeriğinin temel ilkelerini belirlemiştir. Rahip, otacı, ozan, 
zanaatkâr (sepetçi, çömlekçi, demirci), sanatçı, bilge (âlim, hâkim), filozof, akade-
misyen büyücünün çocuklarıdırlar. Büyücü ve çocukları evren tasavvurunun içeriğini 

1 Metni okuyarak önemli katkılar sağlayan değerli arkadaşlarım Dr. Özlem Bağdatlı’ya ve Dr. Egemen 
Kuşcu’ya çok teşekkür ederim. 

2 Aristoteles, Metafizik I (A-Z), Çev. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1985, 993b12-19.
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oluşturan düşünce alanlarını güçlendirerek, geliştirerek, genişleterek sağlamlaştırmaya 
çalışmaktadırlar. Büyücü ve çocukları, düşünce dünyasının mimarlarıdırlar. Düşünce 
dünyasının yapısını sağlam temeller üzerine oturtup gelişmeye elverişli şekilde tutmak 
için, söz konusu yapıdaki eksiklikleri, yanlışları, sorunları inceleyip geliştirme görevini 
yaparlar. Düşünce yapıları üzerinde çalışmak, çeşitli konularla ilgili olarak toplumun 
ihtiyaçlarını karşılamak büyücüler kabilesinin başlıca görevleridir. 

Büyücüler, mensup oldukları toplumun ve çağlarının çocukları olarak toplumsal 
düzen içinde kimliklerini kazanmaktadırlar. Toplumsal düzenin kurucuları arasında 
olan ve evren tasavvurunu belirleyen büyücüler çoğunlukla birbirleriyle anlaşamamak-
tadırlar. Her büyücü, yaşama şartları ve kişisel farklılıklardan dolayı kendine özgü bir 
kişiliktir. Büyücüler arasındaki çekişmeler genellikle çalışma alanlarına ilişkin sorun 
ve düşünceleri birbirlerinden farklı yorumlamaları, bazılarının düşünce geleneklerinin 
tadil edilmesini ya da değiştirilmelerini önermelerinden kaynaklanmaktadır. İnanç, 
kavim, siyasi anlayış, iktisadi şartlar, düşünce geleneği farklılıkları gibi çok sayıda 
gerekçeyle çekişmeler artmakta ve kamplaşmalar olmaktadır. 

İnsanlık tarihinin son üç bin yılında büyücüler kabilesinin yıldızları, rahipler, 
ozanlar, bilgeler, araştırmacılar, düşünürler, filozoflar ve bilim insanları olmuşlardır. 
Birbirlerinden beslenerek varoluşlarını kazanan büyücü sınıfları, sahip oldukları ni-
telikler açısından birbirlerinden ayrılmaktadırlar. İlişkileri bağlamında bu sınıflardan 
bilge, düşünür ve filozofun temel özellikleri aşağıdaki gibidir: 

Bilge, mesleğinde ustalaşan, büyücü atadan gelen ve kardeşleri tarafından geliştiri-
lip genişletilen düşünceler ile değerleri bütünlüklü bir şekilde görebilen, tecrübeleriyle 
onları değerlendiren, toplumsal sorunları çözmeye çalışan ve hayatı bütünlüklü bir 
şekilde yorumlayan kişidir. Evrendeki tanrısal düzenin toplumsal düzende de olduğunu 
kabul ederek düzenin aksamadan devam etmesini isteyen bilge, hakikatin verildiğine 
inanmakta ve verili hakikati anlayarak ona göre hayatı düzenlemeyi görev olarak an-
lamaktadır. Bilgi birikimiyle sorunlar hakkında ikna edici çözümler üreten, doğruyu 
anlatan, yol gösteren, kendine güvenilen kişidir. Ahlaki ilkeler doğrultusunda yaşama, 
dini değerlere bağlılık, hakkaniyetli karar verebilme, olayları nesnel değerlendirebilme 
gibi nitelikler bilgelere yüklenilmektedir. Kültürel dünyadaki her şeyi kucaklayan 
yaklaşımı ve hakikate yaptığı vurgu bilgelikten filozofluğa geçen temel değerlerdir. 

Düşünür, belli araştırma alanlarında özelleşerek bilgilerini artıran ve alanlara 
ilişkin açıklama denemelerinde bulunan kişilerdir. Düşünür terimi, zanaat ustasının, 
şairin, rahibin, matematikçinin, mimarın, askerin, siyasetçinin, müderrisin, akademis-
yenin vb. kişilerin kendi alanlarından hareketle geniş çerçeveli düşünceler üretenleri 
kapsamaktadır. Çalışma alanına ilişkin bilgi birikimi arttıkça, alanın yapısı, amaçları, 
kuralları ve diğer alanlarla ilişkileri hakkında geniş çaplı düşünceler üreten ve teori-
leştirmeler yapan kişilere düşünür denmektedir. Düşünür, belli bir alanda araştırma 
yapmakla ve o konudaki bilgilerini döneminde en üst seviyeye çıkarmakla bilgeden 
ayrılmaktadır. Bilge, ahlak, din, yaşama tarzları, siyaset, iktisat gelenekler, değer 
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sistemleri üzerinden toplumsal düzenin iyi bir şekilde sürdürülmesi için düşünceler 
üretir. Düşünür, araştırma alanında odaklanmakta, oradan hareketle ve benimsediği 
değer sistemleriyle dünyayı yorumlamaktadır. 

Düşüncelerin yazılıp yayınlanması arttıkça düşüncelerini kamuyla paylaşan kişi-
leri, bilge ya da filozof kategorilerinden birine sokmak zordur. Özellikle son bin yılda 
giderek artan oranlarda büyücü türü ortaya çıkmıştır ve bunların çok büyük kısmı 
hukukçu, hekim, mimar, tarihçi, felsefeci gibi meslekleriyle birlikte anılmaktadır. 
Meslek sınırlarını aşan, sorunlar hakkında açıklama modelleri getiren kişiler düşünür 
niteliğini kazanmaktadırlar. Düşünür, araştırma alanlarını çoğaltıp aralarındaki ilişkileri 
çeşitli ilkeler ve amaçlar doğrultusunda geliştirdikçe filozofluk aşamasına ulaşmaktadır. 

Filozof tipinin MÖ. 5. yüzyılda Atina merkezli Yunan dünyasında ortaya çıktığı 
bilinmektedir. 6. yüzyıldan itibaren Yunan dünyasında başlayan tartışmalar, Sofistlerin 
tartışmaları derinleştirip yaygınlaştırmasıyla felsefi düşünce tarzı ve onu temsil eden 
filozof tipi MÖ. 4. yüzyılda biçimlenmiştir. Aynı süreçte bilge (sofistes)3 terimine yük-
lenilen olumlu anlamlar değişmiş, bilge terimi, safsatacı, şarlatan, sahtekâr anlamlarını 
taşımaya başlamıştır.4 Yeni bir terime ihtiyaç duyularak, bilgelik sevgisi, bilgelik dostu 
anlamlarına gelen philosophos (filozof)5 terimi üretilmiş ve kullanılmıştır. Filozof 
teriminin özelliklerini en iyi yansıtanlar aynı zamanda da terimin içeriğini ve kapsa-
mını belirleyenler Platon ile Aristoteles olmuşlardır. Filozof terimini en çok tartışan 
Platon’a6 bu çalışmada yer verilmemekte sadece Aristoteles üzerinde durulmaktadır. 

Aristoteles, genelde büyücüler kabilesinin ürettiği, özelde ise bilge ve düşünürlerin 
kamuyla paylaştıkları düşünceleri kullanarak, çok sayıda alanda araştırmalar yaparak 
kendi düşünce sistemini oluşturmuştur. Araştırdığı konuları uyguladığı yöntemle 
felsefeleştiren, felsefenin yapısal özelliklerinin biçimlenmesini sağlayan ve felsefeyi 
bağımsız bir düşünce tarzı haline getiren kişi olarak filozof unvanını kazanan ilk dü-
şünürdür. “Bilgi dostu”, “bilgelik sevgisi” kök anlamının ötesinde filozofluk, sorular 
peşinden gitmek, sorunlara çözüm aramak, yöntem ilkelerine bağlı kalarak çalışmak, 
düşünceleri bozup yeniden yapmak, alana ilişkin bütünlüklü düşünceler üretmek ve 
araştırmacılık niteliklerine sahip olmak anlamlarını içermektedir. Sıralanan bu nitelik-
lerin oluşturduğu filozof, bilgi birikimi, güvenilirlik, erdemlilik, saygınlık açısından 
toplumun en üstünde duran kişidir. Düşünce tarihi boyunca çok sayıda dile geçen 
filozof teriminin anlam dağarı çeşitlenip genişledikçe filozof teriminin felsefeye özel 
kullanımı bulanıklaşmıştır. Felsefe diplomalılarına, felsefe öğretmenlerine, akademis-
yenlere, sofistlere, ideologlara, bilgelere, düşünürlere filozof denmekte ya da sıralanan 
bu sınıflardakiler kendilerini filozof sanmaktadırlar. Ancak bu bir yanılsamadır. 

3 Peters, Francis, E.; Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü. Haz. ve Çev. Hakkı Hünler, Paradigma 
Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 342. 

4 Peters, a.g.e. s. 342.
5 Peters, a.g.e. s. 290.
6 Ayhan Bıçak, Felsefenin Kuruluşu, Dergah Yayınları, İstanbul, 2015, s. 220 vd, 240.
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Bu çalışmada amaç, filozofun kim olduğunu ve onu belirleyen niteliklerin neler 
olduklarını ilk filozof olduğunu kabul ettiğim Aristoteles bağlamında incelemektir. 
Filozof konusunda yapılacak bir araştırmada Aristoteles’in tercih edilme nedenleri, 
onun filozoftan ne anladığını bildirmesi, nasıl filozof olunacağını düşünceleriyle ortaya 
koyması ve ilk filozof olması şeklinde sıralanabilir. Aristoteles’in çizdiği filozof resmi 
geleneksel bilgenin çoğu özelliklerini korumakla birlikte, gerçeklik ve bilgi kavra-
yışı ile yöntem açılarından bilgeden ayrılmakta, yeni bir düşünür tipi olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yeni düşünür tipi, elde ettiği bilgiler bağlamında kendini dönüştüren ve 
geliştiren, düşünce geleneklerine mesafeli duran, sofistlik yapmayan, araştırma yön-
temlerine sıkı sıkıya bağlı olan, araştırmacı biridir. Filozof, hakikatin verildiğine inanan 
bilgenin tersine hakikatin keşfedilmesi gerektiğinden hareket etmektedir. Hakikatin 
verili olduğuyla keşfedilmesi gerektiği anlayışı, bilge ile filozofun temel ayrımıdır. 
Bu yüzden Platon bilgedir ve Aristoteles İlk Filozoftur. Aristoteles, filozofluk unva-
nını, kılı kırk yaran titizlikte yaptığı araştırmalarıyla, araştırmalarda ortaya koyduğu 
açıklama modelleriyle hak etmiştir. Aristoteles’in filozof olma sürecini anlamak için, 
onun araştırmacılık niteliklerine, kaygılarına, takip ettiği yöntemlere, araştırmalarına, 
oluşturduğu düşünce sistemine ve filozof hakkındaki düşüncelerine bakılmalıdır. 

 

Araştırmacı Kimliği 

Araştırmacı, merakları, hayretleri özellikle de soruları peşinde giden, belli bir 
konuya ilişkin sorularını cevaplamak isteyen, bu amaçla konu hakkındaki bilgileri 
öğrenen, alana ilişkin yöntem ilkelerini kullanan, öğrendiği bilgilerin güvenilirlikle-
rini sorgulayan, elde ettiklerini yöntem ilkelerine uygun olarak bütünlüklü bir şekilde 
açıklayan büyücüdür. Araştırmacıya bu nitelikleri kazandıran, toplumdaki eğitim-öğ-
retim sistemi, büyücülerin tartışmalarından çıkan gelenekler ve kişisel meraklardır. 
Araştırmak, yöntem ilkelerine bağlı kalarak çalışmak olduğundan yöntem, araştırmanın 
omurgasını oluşturmaktadır. 

Kaygı, yapılması gerekli işin ya da çözülmesi gereken bir sorunun neden olduğu 
rahatsızlık veren duygu durumudur. Düşünce alanında çalışmaları başlatan kaygıların 
araştırmalar ilerledikçe bazıları giderilmekte ve yenileri başlamaktadırlar. Düşünürlerin 
kaygıları en açık şekilde onların araştırmalarında görülmektedir. Araştırmaların her biri 
çok çeşitli kaygıları da içeren bir üst kaygı etrafında biçimlenmektedirler. Kaygılar bir 
duygu olarak çocukluktan itibaren yaşanmakla birlikte, araştırmalara yönelten kaygı-
lar, bilgi birikim ve tecrübelere bağlı olarak gelişmektedirler. Bilgi birikimi arttıkça 
meraklar ve sorular değişmekte ve derinleşmektedirler. Felsefi kaygılar geç ortaya 
çıkmaktadır ve araştırmacının kaygıları, merakları, sorunları ve soruları doğrultusunda 
oluşmaktadır. Kaygı, kişisel olmakla birlikte düşünce alanında her zaman toplumsal 
bir soruna dönüşmektedir. 
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Hocası Platon’un “akıl” (nous) diye taltif ettiği, kitap aşığı ve okuma düşkünü7 
Aristoteles, “bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler” diyerek Metafizik’teki ilk 
cümleyle ve yaptığı çalışmalarla Hocasını haklı çıkarmaktadır. Bilgileri artıran ve 
düşünceleri güçlendiren bilme isteği merak, hayret ve soruları da ortaya çıkarmak-
tadır. Aristoteles, felsefenin merakla başladığını8 söylerken oluşan bilgi birikiminin 
gerekliliğini arka planda tutmaktadır. Bu yargının açıklanmasında kullanılan veriler 
onun araştırmacılığını yansıtmaktadır. Ayrıca hayret de düşünce üretimini tetikleyen 
unsurlar arasındadır. Aristoteles’in belirttiğine göre, eski filozofları felsefe yapmaya 
yönlendiren unsur hayret olmuştur.9 Hayretin neden olduğu merak ve sorular, konuya 
ilişkin araştırmaları başlatmaktadır. Araştırmacının silahları arasında olan merak, hayret 
ve soru, araştırmayı ve cevaplamayı gerekli kılmaktadır. Aristoteles, araştırmalarda 
amacın, övgü ya da yergi dağıtmak olmadığı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya 
koymak olduğu düşüncesindedir.10 Araştırmacının kaygısı, araştırılan konularda neyin 
doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmek ve alana ilişkin bilgileri arttırmaktır. 

Aristoteles için araştırmacının öncelikle yöntem bilgisine sahip olması gerek-
mektedir. Metafizik’te, herhangi bir bilimsel incelemeye girişmeden önce analitikleri 
bilmek gerektiğini, kişi henüz öğrenme safhasındaysa ciddi konularda araştırmaya 
girişmemesini tavsiye etmiştir.11 Araştırmacının temel niteliği yöntemdir. Çünkü, araş-
tırılan konuya nüfus edebilmek, elde edilen verileri doğru sorgulayabilmek, bilgileri 
teorileştirmek doğrudan yöntemle ilgili bir durumdur. Başka bir deyişle araştırmak, 
alana ilişkin yöntemi kullanmak ve eldeki yöntemlerin yetmediği yerlerde yöntem 
geliştirmektir. 

Metafizik’te12 belirtildiği gibi, hakkında az şey bilinen bir sorunu çözmek müm-
kün olmadığından onu çözmek isteyen araştırmacı sorunu her yönüyle araştırmalıdır. 
Nesnelerden kaynaklanan sorunlar geliştirilmek istenen düşünceyi engellediklerinden 
sorunları her yönüyle düşünmeksizin araştırmaya başlamak, nereye gitmek gerektiğini 
bilmeksizin yürümek gibidir. Ön araştırmalar yapılmadan yola çıkıldığında, araştırmacı 
aradığı şeyi bulup bulmadığını bilmeyecektir. Sorunları daha önce bütün yönleriyle 
inceleyenler, tartışmanın sonunu açık olarak görebilmektedirler. Birbirlerine karşıt 
kanıtları görenler, konu hakkında daha doğru yargılarda bulunabilmektedirler. Bun-
lara ek olarak araştırma alanında sorunlar sırayla çözüldükçe araştırmanın ilerleyen 
aşamaları kolaylaşmaktadır. 

7 Teoman Duralı, Felsefe Bilimin Doğuşu Aristoteles’te Canlılar ve Bilim Sorunu, Dergah  Yayınları, 
İstanbul, 2011, s. 22.

8 Aristoteles, Protreptikos ve Evren Üstüne, Çev. Oğuz Özügül, Pencere Yayınları, İstanbul, 2003, 
391a1-18.

9 Aristoteles, Metafizik, 982b11-15.
10 Aristoteles, Politika, Çev., Mete Tuncay. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975, KII/B9, s. 55.
11 Aristoteles, Metafizik, 1005b3-5. Tricot, J.; ‘Giriş ve Dipnotlar” Metafizik I (A-Z), Çev. Ahmet Arslan. 

Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1985, s. 156, not 3.
12 Aristoteles, Metafizik, 995a25-b5.
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Aristoteles, araştırmacıdan kaynaklanan sorunlara da işaret etmektedir. Ona göre 
araştırmacı, yöntem gereği, araştırma sürecinde alışkanlıklarını da bir yana bırakmalıdır. 
Alışkanlıklar, araştırmaları, nesnelerin yapılarına göre değil tartışmalardaki konumlara 
göre biçimlendirmektedir. Araştırmalarda esas olan, araştırmacının önüne koyduğu 
karşıt düşünceleri aşıncaya kadar araştırmanın sürdürülmesidir.13 Ona göre, kuvvetli 
alışkanlıklar hakikatin araştırılmasını zorlaştırdığından, felsefeyle uğraşanlar kendi 
alışkanlıklarını da bir kenara bırakarak çalışmalıdırlar.14 Araştırmacı, kendi doğru sandığı 
bilgileri de sorgulayarak araştırmanın yöntem ilkelerine uymak durumundadır. Bazı 
araştırmacılarda görülen bir sorun da açıklamalarını görünenleri esas alarak geliştirmek 
yerine görünenleri sanılarına ve düşüncelerine uydurmalarıdır.15 Görünenler üzerine 
konuştuklarını iddia edenlerin bazılarının ileri sürdükleri düşünceler, görünenlerle 
uyuşmamaktadırlar. Bunun nedeni, ilk ilkeleri yerinde almamaları, her şeyi önceden 
belirlenmiş sanılara bağlı olarak yürütmeleridir. Oysa duyumlarla bilinen cisimlerin 
ilkeleri kesinlikle duyulur; ebedi olan nesnelerin ilkeleri ebedidir. Yok olan nesnelerin 
ilkeleri de yok olur, bu zorunludur; kısaca ilkeler taşıyıcılarla eş cinste olmalıdırlar.16 
Araştırmacıların düştüğü yanlışlıklar arasında nesneleri sanılara uydurmak ve ilkeleri 
kavrayamamak da vardır. 

Aristoteles, araştırmacıların sahip olmaları gereken nitelikler arasında önceki 
araştırmacılara ve birbirlerine saygı duymalarını önemle vurgulamıştır. Araştırmacılar, 
önceki düşünürlerin ortaya koydukları düşünceler üzerinde çalışıp kendi düşüncelerini 
geliştirmektedirler. Diğer yandan araştırmacı olmak için kendi döneminin öğretmele-
rinden ders almalı ve düşünürlerini takip etmelidir. Ona göre, sadece görüşleri payla-
şılan kişiler değil, daha yüzeysel görüşler ileri sürmüş olanlara da saygı duyulmalıdır. 
Sonraki kuşaklar önceki düşünürlerin ortaya koydukları görüşlerle geliştikleri gibi 
öncekiler de kendilerinden eski olanlardan faydalanmışlardır.17 Araştırmacının kendi 
düşüncelerini geliştirmesi, konuyla ilgili geleneklerin içinde yetişmesi ve onlarla 
tartışmasına bağlıdır. Örneğin Aristoteles, ilk tözün Tanrı olduğu görüşünü tarihsel 
süreçle açıklamaktadır. O, en uzak atalardan kalan ve bir efsane şeklinde daha sonra-
ki kuşaklara aktarılmış olan bir geleneğin ilk tözlerin tanrılar olduklarını ve tanrısal 
olan tüm doğayı içine aldığını öğrettiğini belirtmektedir. İlk tözlerin tanrılar olduğunu 
belirten efsanelerin ilk bilgelerden başlayarak kendi zamanına kadar sürekli canlı kal-
dığının altını çizmektedir.18 Aristoteles araştırdığı her konu hakkındaki düşüncelerle 
tartışarak kendi düşüncelerini oluşturduğundan, düşüncelerin geçmişlerini araştırmayı 

13 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saffet Babür, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997, 294b5-12. 
14 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, Ayraç Yayınları, Ankara, 1998, 1096a15.
15 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 293a23-26.
16 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 306a6-13.
17 Aristoteles, Metafizik, 993b11-19.
18 Aristoteles, Metafizik II (H-N), Çev., Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1993, 1074 b1-

15.
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yöntem ilkesi olarak kullanmaktadır. Başka bir deyişle düşünce tarihi, düşüncelerin 
temellendirilmesinde yöntemin önemli bir unsurudur. 

Felsefenin temel sorunu olan hakikatin araştırılmasının hem kolay hem de zor 
olduğunu belirten Aristoteles’e göre, kimse hakikati elde edemediği gibi hakikatin 
araştırılmasından da vazgeçilmemektedir. Şeylerin doğası hakkında, zayıf da olsalar 
herkesin söyleyecek doğru şeyleri vardır ve bunlar bir araya getirildiklerinde önemli 
açıklamalara dönüşmektedirler. Hakikat hakkında ileri sürülenlerin çoğu konunun 
genel özelliklerine değinmektedirler. Bu yönüyle hakikat araştırması kolaydır. An-
cak bir bütün olarak hakikate ulaşılamadığını gösteren veriler işin zorluğuna işaret 
etmektedirler. Sorunlar da insandan kaynaklanmaktadır.19 Öte yandan araştırma 
alanlarının doğal yapısı izin verdiği ölçüde kesinlik aranabilmektedir ve bu da eğitim 
görmüş kişilerin özelliği olmaktadır.20 Her araştırma alanında kesinlik (hakikat) elde 
edilemeyeceği gibi ayrıca kesinlik peşinde gidenlerin eğitimli kişiler olması gerek-
mektedir. Çünkü “bilen kişiler iyi yargıda bulunurlar ve iyi yargıç olurlar”.21 Bütün 
araştırmaların amacı, araştırılan alanlarda doğrulara ulaşmaktır. Hakikate ulaşma süreci 
kişinin kendi bildiklerinden hareketle araştırmaya başlamasını gerektirmektedir.22 
Araştırmacı, amacına ulaşmak için çalışırken hem kendi sorunlarının hem de alanın 
sorunlarının bilincinde olmalıdır.

Aristoteles’in yönteme ne kadar önem verdiği, yönteme ilişkin çalışmalarından 
anlaşılmaktadır. Organon adıyla bilinen yöntem üzerine olan çalışmaları, Kategoriler, 
Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci Analitikler, Topikler ve Sofistik Delillerin Çü-
rütülmesi23 olmak üzere altı kitaptan oluşmakta ve yöntem sorunlarını büyük ölçüde 
sistemleştirmektedir. Yöntem, bilginin güvenilirliğini sağlamak amacına yönelik olsa da 
esas olarak düşünce üretmenin nasıl gerçekleştiğini konu almaktadır. Aristoteles, hem 
düşünce üretimini hem de doğru bilgilerin nasıl elde edileceğini Organon adı altında 
toplanan kitaplarda sergilemektedir. Ayrıca Retorik ve Poetika da yöntem konularında 
önemli bilgiler içermektedirler. 

Araştırmacının hedeflerine ulaşması için yöntem unsurlarıyla donanması gerek-
mektedir. Yöntem unsurları, düşünürken, düşünce üretirken, araştırma yaparken bilinçle 
kullanılan, şüphe, eleştiri, karşılaştırma, gözlem, anlama, tanımlama, sınıflama, neden, 
kavramlaştırma, genelleştirme, ilkeleştirme, kanıtlama, tutarlılık, geçerlilik, sistem-
leştirme gibi değerlerdir. Sıralanan bu değerler, araştırma sürecinin her anında ve her 
yerinde uyulması gereken kurallarıyla birlikte araştırmacıya eşlik ederler. Aristoteles, 
bu yöntem unsurlarını genellikle kullanmış ve bazılarını tanımlayarak açıklamıştır. 
Araştırmanın doğru yürütülmesinin ve elde edilen sonuçların güvenilirliğinin yöntem 

19 Aristoteles, Metafizik, 993a30-b5.
20 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1094b23-25.
21 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1094b30.
22 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1095b1-5.
23 Ross, W.D.; Aristoteles, Yayına Haz. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1993, s.12-13.
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unsurlarıyla test edilmesine bağlı olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdürmüştür. 
Araştırma Alanı, araştırmacının sorularının cevaplarını aradığı çalışma sahasıdır. 

Her araştırma alanı kendine has özelliklere sahiptir. Alana ilişkin sorunlar ile soru-
lar, alanın ilkeleri ve kavramları esas alınarak araştırılmaktadır. Araştırma sahaları 
birbirlerine geçişlidir. Bir alanda çalışma yapılırken sorunlar, araştırmacıyı komşu 
alanlara doğallıkla götürdüğü gibi hiç ilişkisi olmadığı düşünülen alanlarla da bağ-
lantıya zorlamaktadırlar. Aristoteles, bilgelikte iç içe geçmiş araştırma alanlarının 
özelliklerini belirleyerek sınırlarını çizmiş bilim anlayışını geliştirmiştir. Aristoteles, 
felsefenin özellikleri, araştırma alanlarının geçişli olmaları ve kişisel merak ve soruları 
nedeniyle çok sayıda araştırma alanında çalışma yapmıştır. Aristoteles’in araştırma 
alanları şöyle sıralanabilir: 

Yöntem Araştırmaları: Kategoriler, Önermeler, Birinci Analitikler, İkinci Ana-
litikler, Topikler ve Sofistik Delillerin Çürütülmesi.24 Retorik de yöntem konularında 
yer almaktadır. Bilginin güvenilirliğinin sorun olması ve güvenilir bilgilere ulaşmayı 
amaç edinmek, yöntem araştırmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Yöntem, aklın çalışma 
tarzından hareketle aklın kökeni ve konumu, bilme sürecinin işleyişi, kategoriler, nesne 
yapıları, yargı türleri, ilkeler, aksiyomlar, önermeler, çıkarım ve türleri, kanıtlama, 
diyalektik, eleştiri, etkisizleştirme, ikna gibi çok çeşitli konuların araştırılmasıdır. 
Araştırmalardan elde edilen sonuçlar, bilmenin yöntemle iç içe olduğunu, nesne özel-
liklerine göre yöntemlerin farklılaştığını, doğru bilginin nesne özelliklerine uygun 
yöntem seçimiyle ilişkili olduğunu, nesne türlerini, bilgi türlerini göstermektedir. 
Aristoteles’e göre araştırmaya başlamadan önce bilinmesi gereken bu şartlar, araştır-
macının donanımıyla ilgili bir durumdur. 

Doğa Araştırmaları: Fizik, Meteoroloji, Gök Üzerine, Oluş ve Yokoluş Üzerine, 
Dünya Üzerine adlı eserlerinden meydana gelmektedir. Bu eserlerde evren, gökyüzü, 
dünya, doğanın yapısı, yasaları, hareketin şartları, varolanların meydana gelip dağılma-
ları, zaman sorunu, ilk hareket ettirici gibi konular araştırılmıştır.25 Fizik, yeryüzünde 
oluşun nasıl gerçekleştiğini anlamaya, anlatmaya yönelik bir çalışmadır. Maddenin, 
hareketin, zamanın, ilk hareket ettiricinin açıklanması, bir yandan dünyanın gök cisim-
lerinden farkını ortaya koymakta bir yandan da aralarındaki ortaklıkları sergilemektedir. 
Gök cisimleriyle birlikte evreni bir bütün olarak açıklama çabası görülmektedir. 

Biyoloji Araştırmaları: Hayvanların Araştırılması, Hayvanların Kısımları Üze-
rine, Hayvanların Hareketi Üzerine, Hayvanların Oluşumu Üzerine adlı çalışmaları, 
canlıların yapıları ile türlerini konu alan araştırmaları içermektedirler ve bu konulara 
ilişkin açıklamalar yapmaktadır. 

Psikoloji Araştırmaları: Ruh Üzerine, Doğa Üzerine Kısa Denemeler, Duyu ve 

24 Ross, a.g.e., s. 12-13.
25 Ross, a.g.e., s. 13, 79.
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Duyusallar Üzerine, Hafıza ve Hatırlama Üzerine), Uyku Üzerine, Uykusuzluk Üzerine, 
Uyku Aracılığıyla Yapılan Kehanet Üzerine), Hayatın Uzunluğu ve Kısalığı Üzerine, 
Hayat ve Ölüm Üzerine, Solunum Üzerine. Sıralanan eserler bilme süreçleriyle ilgili 
çalışmalardır. Aristoteles’in ilgi alanlarının çeşitliliğini göstermeleri açısından önemlidir. 

Psikoloji alanının önde gelen çalışması olan De Anima’da, yöntem sorunu, ruh 
hakkındaki görüşlerin incelenmesi, hareketin kaynağı, hareket türleri, ruhun nasıl ha-
reket ettiği, ruhun hareketiyle sayı teorisi arasındaki ilişki tartışılan konulardır. Cevher, 
yetkin fiil (entelekheia), canlı türlerinde ruhun yetileri, besleyicilik, duyulama, görme, 
işitme, koklama, tatma, dokunma gibi özelliklerin ne oldukları, nasıl çalıştıkları ve 
ruhla bağlantıları incelenmektedir. Ortak duyu, düşünce, algılama, imgelem, zeka tür-
leri, zekanın işlemleri, bileşikler, bölünemezler, pratik zeka, hareket ettirici yeti, canlı 
varlıklarda hareketin nedeni, korunma şartları gibi bilme süreci ya da bilme yetisiyle 
ilgili olan unsurların hepsi ruh bağlamında incelenmiştir. 

Toplum Araştırmaları: ahlak ve siyaset olmak üzere iki öbekte toplanmaktadır. 
Ahlakla ilgili çalışmaları, Nikomakhos’a Ahlak, Manga Moralia, Eudemos Ahlakı adlı 
kitaplardan oluşmaktadır. Nikomakhos’a Ahlak’ta, kişiler arası eylemlerin temelleri 
sorgulanmakta ve toplumsal düzenin dayandığı ilkeler araştırılmaktadır. Erdem çeşitleri 
ve yapıları ayrıntılı bir şekilde tartışılmaktadır. Siyaset alanında da Politika, Ekonomi 
ve Atinalıların Devleti olmak üzere üç çalışma günümüze kalmıştır. Politika’da siya-
setin bütün ayrıntıları, toplumsal yapılanma, bunların tarihsel süreci, yönetim tarzları, 
geniş bir perspektifte incelemektedir. 

Metafizik (İlk Felsefe), Aristoteles’in araştırmalarının merkezini oluşturmaktadır. 
İlk ilkelerin araştırılmasından sorumlu olan metafizik, felsefenin en zor kısımlarını konu 
edinmiştir. Aristoteles’in sistematik araştırmaları ve yöntem ilkelerine bağlılığı, konulara 
ilişkin derinlikli düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Metafizik’te, önceki düşü-
nürler ve eleştirileri, bilme süreçleri, sanatlar, bilgi özellikleri, bilim, felsefe, nedenler, 
nedenlerin zorunluluğu, yöntem, varlık, töz, aksiyom, çelişki, üçüncü hal, ilke, doğa, 
ilinek, oluş, tanım, form, madde, akıl, kuvvet, kuvve-fiil, doğru-yanlış, bir, hareket, 
değişme, gök küreleri, tanrısal akıl, matematik, idealar, karşıtlar gibi çok sayıda konu 
araştırılmaktadır. Metafizik, onun düşünce sisteminin haritasını ortaya koymaktadır. 

Aristoteles, ortaya koyduğu çalışmalarla araştırma alanlarının ne kadar çeşitli 
olduğunu sergilemektedir. Başka bir deyişle, onun araştırma alanları, evrenin bütününü 
ana hatlarıyla kucaklamakta ve açıklamaktadır. Aristoteles’in yaptığı araştırmaların 
sistematik kurulumu, onun felsefe anlayışını ortaya koymaktadır. Varlık, bilgi, bilim, 
zihin, mantık, ahlak, siyaset, sanat gibi felsefe disiplinleri araştırma alanlarının tama-
mını içermektedirler. Onun araştırmaları Tanrı, evren ve insana ilişkin bütün verileri 
kullanarak bu unsurların hepsinin birbirleriyle ilişkilerini gösterecek, sahip oldukları 
özellikleri sergileyecek kavramsal haritasını ortaya koymaktadır. 

Aristoteles, araştırma süreçlerinde yöntem unsurlarıyla donanarak yöntem hakkında 
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çok önemli temellendirmeler yapmıştır. Yöntem hassasiyeti araştırmalarının başarılı 
olmalarının temel nedenidir. Araştırma alanlarının çokluğu ve birbirleriyle ilişkilerinin 
doğru sonuçlara varmayı çok fazla zorlaştırmasına rağmen, felsefe açısından farklı 
alanlarda araştırmaların yapılması gereklidir. Evren tasavvurunu güçlendirmek ya da 
yeni bir evren tasavvurunun temellerini atmak için araştırma alanlarının çeşitliliğine 
ihtiyaç vardır. Aristoteles, kendine sorduğu soruların sorumluluklarını yüklenerek 
soruları araştırmış, araştırma alanlarının her biri için çok çeşitli temellendirmeler 
yapmış ve temellendirmeleri birbirleriyle ilişkilendirerek kendi düşünce sistemini 
meydana getirmiştir. 

Düşünce Sistemi

Aristoteles’in yaptığı araştırmalar, ilkelerden hareketle evreni, evrenin katmanla-
rını ve insanı, temel unsurları açısından açıklamaktadır. Varlık, bilgi, yöntem, ahlak, 
devlet ve sanat başlıkları etrafında toplanan felsefe araştırma disiplinlerinden elde 
edilen verilerle Aristoteles kendi evren tasavvurunu oluşturmaktadır. Söz konusu 
evren tasavvuru, ilkeler, ilk hareket ettirici, evren, gökyüzü, yeryüzü, canlılık, ruh, 
insan, akıl, bilgi, nedenler, oluş, kuvve-fiil, bilimler, yaşama şartları, ahlak, devlet, 
sanat, gaye sorunları bağlamlarında açıklanabilmektedir. Sıralanan bu unsurlar, onun 
düşünce sisteminin omurgasını meydana getirmektedirler. 

İlkeler: Aristoteles, düşünce sisteminin temeline ilk ilkeleri koymakta ve bunlarla 
varlık sorununu kuşatan evren ile insanı açıklamaktadır. İlk ilkelerin başında yer alan 
İlk Hareket Ettirici, evrenin düzenli yapısını kuşatan varlık olarak sistemin temelini 
oluşturmaktadır. Aristoteles’e göre ilke, bir şeyin hareketinin başladığı ilk nokta; 
her şeyin mükemmel hareket noktası; parçası olarak bir şeyin meydana gelmesini 
gerçekleştiren ilk şey; bir şeyin parçası olmaksızın meydana getiren ilk şey; hareket 
ve değişmenin doğal başlangıç noktası; bilinçli iradesiyle hareket edeni etkileyen 
değişeni değiştiren şey; bir şeyin bilgisinin kendisinden başladığı şey anlamlarını 
içermektedir.26 Başlangıç, köken, mükemmellik, bilinç, bilgi ve kurucu unsur olarak 
öne çıkarılan ilke, tümel ile tikelleri bilebilme imkanı sağlamaktadır. Genel ilkelerin 
de dayandığı ve ilk felsefenin konuları olarak anlatılan ilk ilkeler değişmeyen, zorunlu 
ve gerçekliği temsil eden unsurlardır. Ona göre ilk ilkeler, ilk felsefe dışında kalan 
bilimlerin sınırlarının ötesindedirler. Doğa tarafından meydana getirilen cevherlerden 
(tözlerden) başka cevherler olmasaydı fizik ilk bilim olurdu. Doğadaki hareketliliğin 
dışında hareketsiz bir cevher varsa, bu cevheri inceleyen bilim önceliği olan ve sonuçları 
evrensel olan ilk felsefedir. Varlığı varlık olmak bakımından ele alan, onun cevherine 

26 Aristoteles, Metafizik, 1013a1-24.
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(özüne) ait niteliklerini inceleyen ilk felsefedir.27 İlk ilkeler, fizik, matematik, siyaset, 
ahlak … varlığın farklı kısımlarını birleştiren kökende yer alan Tanrı, madde, ruh gibi 
unsurlardır. Aristoteles’e göre gaye ve iyi de ilk ilkeler arasında yer almaktadır.28 İlk 
felsefenin konu edindiği değişmez ilkeler, hareket etmeyen ama hareketin kaynağı 
olan Tanrı, varlık olmak bakımından varlık, gaye ve iyi öne çıkmaktadırlar. Ayrıca töz 
(cevher), neden, oluş, kuvve-fiil, çelişmezlik, özdeşlik, üçüncü şıkkın olmazlığı … gibi 
unsurlar da düşünce sisteminin ilkeleri arasındadır. Önceki düşünürler tarafında ileri 
sürülen dört öğe (su, toprak, hava, ateş) ilk ilkeler arasında sayılmaktadırlar. İlkeler, 
varlık alanını biçimlendirdiklerinden ve çıkarımlar da ilkeler üzerinden yapıldıkların-
dan varolanlar hakkındaki bilgilerin doğruluğunu da sağlamaktadırlar. İlk ilkeler ile 
ilkeler hakkındaki açıklamalar, evrenin düzenli yapısını nasıl meydana getirdiklerini 
göstermektedir. İlkeler, düşünce sistemini oluşturan unsurların birbirleriyle bağlarını 
kurmaktadır. 

İlk Hareket Ettirici / Tanrı, ilk ilke olarak Aristoteles’in düşünce sisteminin başında 
yer almakta ve varlığın varoluş kazanmasında etkili olmaktadır. Tanrı, hareketsiz kalarak 
hareket ettiren, başka türlü olmayan, olduğu gibi değişmeden kalan varlık olarak yer 
değiştirme hareketinin ilk formu olan dairesel hareketi meydana getirmiştir. Zorunlu 
bir varlık olarak Tanrı, İyi Olandır ve ilktir. İyinin varlığı, Tanrı’nın zorunluluğuna 
bağlıdır. Gök ve Doğa bu İlke’ye bağlıdırlar. Söz konusu ilke mükemmellik ölçüsünde 
hayattır. Onun fiili zevktir. Uyanıklık, duyum ve düşünce fiil olduklarından en büyük 
zevk kabul edilirler.29 Tanrı, düşünce ve akıl olarak da açıklanmaktadır. Aristoteles’e 
göre, özü gereği düşünce olan (tanrısal düşünce) özü gereği en iyi olanı ve en yüksek 
düşünce de en yüksek İyi’yi konu almaktadır. Akıl, akılsalı kavrarken kendi kendisini 
düşünmektedir. Akılsallık, aklın konusuyla temasa girmesi ve onu kavramasıdır. Başka 
bir deyişle, akıl ve akılsal bir ve aynı şeydir. Akıl, akılsalı kabul eden formel tözdür. 
Akıl, akılsala sahip olduğundan bilfiildir. Aklın içerir gibi göründüğü tanrısal öğe, 
kuvveden ziyade fiildir. Temaşa fiili en yüksek ve en mükemmel mutluluktur. Aklın 
fiili hayat olduğundan hayat Tanrı’dır; Tanrı hayat fiilinin ta kendisidir. Tanrı’nın kendi 
kendisiyle kaim olan fiili, mükemmel, ezeli ve ebedi hayattır.30 Ezeli-ebedi, hareketsiz 
ve duyusal şeylerden ayrı bir varlık / Tanrı vardır. Hiçbir büyüklüğe sahip olmayan bu 
töz (Tanrı), parçaları olmadığından bölünemezdir ve sonlu değildir. O, hareketi sonsuz 
bir zaman süresince meydana getirmekte, etkilenmemekte ve değiştirilememektedir.31 
Tanrı’nın her şeyin nedeni ve ilkesi olduğunun düşünüldüğünü belirtmektedir.32 İlk 

27 Aristoteles, Metafizik, 1026a23-25.
28 Aristoteles, Metafizik, 996b8; Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1141a 30-35; Aristoteles, Gökyüzü 

Üzerine, 291b25-28.
29 Aristoteles, Metafizik, 1072b5-18.
30 Aristoteles, Metafizik, 1072 b19-30.
31 Aristoteles, Metafizik, 1073 a3-11.
32 Aristoteles, Metafizik, 983 a5-11.
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hareket ettiricinin özellikleri temel felsefe sorunlarını açıklayan ilkelerdir. Arzu, ha-
reket ettirme gücü, ezeli-ebedilik, akıl, hayat gibi İlk Hareket Ettirici’nin nitelikleri 
evreni açıklamak için de kullanılmaktadır. Ayrıca canlılığın ve insanın tözleri de İlk 
Hareket Ettiricide vardır. 

Evren: Düşünce sisteminin genel çerçevesini evren anlayışı oluşturmaktadır. 
Varlığı bir bütün olarak incelemek ve insanın evrendeki konumunu açıklamak için 
evrenin katmalarının ve varolanların özelliklerinin araştırılması önceliklidir. Düzenlilik 
ve mükemmellik özellikleriyle duyumlanabilir varolanların dünyasını kapsayan evren 
varolanların sınırlı, yasalı ve düzenli bütünlüğüdür. Aristoteles, evreni gökyüzü ve 
yeryüzü olarak ikiye ayırmakta ve evrenin özelliklerini bu ayrım üzerinden temellen-
dirmektedir. Ona göre, tek ve sınırlı olan gökyüzü, dairesel hareket etmektedir. Gök 
ve cisimleri mükemmel olduklarından değişmezler. Birleşerek değişme durumlarında 
ilk olan değişme durumunu tekrar etmektedirler.33 Evren, oluşmamıştır, yok olmaya-
caktır, tektir, ebedidir, başı ve sonu yoktur.34 O, bir düzendir ve zorunlulukla vardır.35 
Evrene ilişkin kısa açıklamalar, evrenin bütünlüklü mükemmel bir yapı olduğunu 
göstermektedir. İlk Hareket Ettirici olarak Tanrı’nın evrenin oluşmasına nasıl etki 
ettiği açık değildir. Ancak evren de mükemmellik, değişmezlik özellikleriyle tanrısal 
niteliklere sahip olduğundan Tanrı’yla ilişki içinde olmalıdır. Evrenin temel sorunları 
arasında olan hareket, gökyüzü ile yeryüzünün açıklanmasında da öne çıkmaktadır. 

Doğal ve duyulur cisimlerden oluşan gökyüzü, bütünün en dış çemberidir. Ay, 
güneş, yıldızları içinde bulunduran ve sürekliliği olan tanrısal bir yer olan gökyüzü-
nün dışında hiçbir cisim yoktur.36 Gökyüzü birdir, biriciktir, tamdır, mükemmeldir.37 
Gökyüzünün tanrısal özellikleri ona yüklenenlerle örtüşmektedir.38 Gökyüzü canlıdır.39 
Gökyüzünün dairesel olması zorunludur.40 Düzenli bir harekettir. Hareket eden ilk, 
önde gelen, yalın, oluşmamış, yok olmaz ve hiç değişmez.41 Gökyüzü, tektir, biriciktir; 
oluşmamıştır, ebedidir; hareketi düzenlidir.42 Doğmamıştır, yok olamaz, büyümez, 
niteliği değişmez.43 Gök cisimleri aither içinde yüzmektedirler.44 Yıldızlar, eyleyen, 
canlılığa katılan varlıklar olarak düşünülmelidirler.45 Evrenin nitelikleri, evrenin temel 

33 Aristoteles, Fizik, Çev., Saffet Babür. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, 274a24-29; 275b12-13; 
278a23-b7; 280 a11-27.

34    Aristoteles, a.g.e., 283b26-30. 
35 Aristoteles, a.g.e., 300b13-27.
36 Aristoteles, a.g.e., 278 b8-279a2.
37 Aristoteles, a.g.e., 279a5-10.
38 Aristoteles, a.g.e., 284a11-19.
39 Aristoteles, a.g.e., 285a28-31.
40 Aristoteles, a.g.e., 286b10.
41 Aristoteles, a.g.e., 288a22-b1.
42 Aristoteles, a.g.e., 289a9-10.
43 Aristoteles, a.g.e., 270a14.
44 Aristoteles, a.g.e., 270b1-20.
45 Aristoteles, a.g.e., 292a19-24.
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bölümlerinden biri olan gökyüzünde de vardır. Gök cisimlerinin de canlı oldukları 
ve düşünebildikleri kabul edildiğine göre tanrısal aklın ürünleri oldukları sonucuna 
gidilmektedir. Evrenin ortasında bulunduğundan yeryüzünün varolması zorunludur.46 
Hiç devinmeyen47 yeryüzünün parçaları, ortaya doğru düz bir çizgi şeklinde devinmek-
tedir. Evrenin düzeni ebedi olduğundan, yeryüzü de ebedi düzenle uyum içindedir. İlk 
kürenin dışında kalanlar tek devinime (dairesel) değil çeşitli devinim tiplerine sahip-
tirler. Dolayısıyla yer de ister orta nokta çevresinde ister ortada dönsün, zorunlulukla 
iki devinime sahiptir. Yeryüzü evrenin merkezinde olduğundan ondaki nesnelerin 
hareketi de bütünün merkezi olan yeryüzü merkezine doğru hareket ederler.48 Yeryüzü 
ne deviniyor ne de ortanın dışında bulunuyor.49 Yeryüzünün küre biçiminde olması 
zorunludur. Çünkü onun parçalarından her biri orta noktaya değin bir ağırlık taşıyor ve 
küçük parça daha büyük parça tarafından itildiğinden kümeleşme olanaksız. Tersine 
gittikçe daha çok sıkıştırılıyor ve ortaya ulaşana değin her bir parça öteki parçaya yol 
açıyor.50 Yeryüzünün cisimleri değişmekte ve gök cisimlerinden oldukça farklı bir 
yapı ortaya koymaktadırlar. 

Evren, gökyüzü ve yeryüzüyle birlikte, tanrısal bir yapıya sahiptir ve insanın 
varoluş şartlarını biçimlendiren düzenlilik ve imkanlar olarak sunulmaktadır. Yeryüzü, 
başta varlık sorunları olmak üzere felsefe sorunlarının tamamının tartışıldığı alandır. 
Yeryüzünün cansız ve canlı alanları olarak ikiye bölünmesi, cansızların fizik tarafından, 
canlıların da biyoloji tarafından incelenmeleri, felsefenin varlık sorunlarının temelini 
oluşturmaktadır. İnsanın evrendeki konumu ve sahip olduğu nitelikleri ortaya koymak 
için Aristoteles canlılık sorununa önemli bir yer ayırmıştır. 

Canlılık: Aristoteles cansız cisimlerden canlılığa doğru evrimin olduğunu belirt-
mektedir. Ona göre, doğa, cisimlerden hayvan hayatına doğru öyle küçük adımlarla 
ilerler ki keskin bir sınır çekip de hangi yanda neyin bulunduğunu tayin etmek im-
kanı yoktur. Cisimlerin hemen üstünde bitkiler yer almaktadır. Bitkiler arasında da 
gösterdikleri canlılık belirtilerine göre farklılaşmalar görülür. Tüm bitkiler alemi, 
hayvanlarınkiyle karşılaştırıldığında canlılıktan yoksun, buna karşılık öteki cisimlere 
göre ise canlı sayılabilmektedir. Bitkiler arasında, hayvan yönünde ilerleyen kesintisiz 
bir yükselişe tanık olunmaktadır. Denizde öyle şeyler vardır ki bunların hayvan mı 
yoksa bitki mi olduklarını tayin etmek imkansızdır.51 Cisim, bitki ve hayvanlar ara-
sında geçişliliğin olduğu kabul edilmektedir. Ona göre hayvanlar ile bitkiler, toprakta 

46 Aristoteles, a.g.e., 286a7-20.
47 Aristoteles, a.g.e., 292b17.
48 Aristoteles, a.g.e., 296a33-b25
49 Aristoteles, a.g.e., 296b26-27.
50 Aristoteles, a.g.e., 297a8-12.
51 Aristotle, Historia Animalium, 588 b5-20, aktaran, Teoman Duralı, “Metinler Işığında Aristoteles’in 

Canlıyla ve Canlının Evrimiyle İlgili Düşüncelerine Problematik Yaklaşım”, Felsefe Arkivi, Sayı 24, 
İstanbul, 1984, s. 301.
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ve suda meydana gelirler. Çünkü toprakta su, sudaysa soluk vardır. Her soluk’ta da 
ruh sıcaklığı bulunur. Her şey ruh’la doludur.52 Aristoteles, organik alanı, inorganik 
alanın devamı kabul ederek, canlılığın, çok yavaş adımlarla cansız dünyadan türemiş 
olduğunu göstermiştir. En yetkin canlıdan yola çıkarak canlılığı basamak basamak 
izlemiş, onun en basit şekillerine ulaşmış, oradan da canlılığın kaynağının cansız alanda 
bulunabileceği sonucuna varmıştır. Canlılığın maddi dünyaya bağlanmasıyla organik 
evrenin görünen maddi kısmından canlı kısma geçilebilmektedir. 

Ruh: Canlılık ruh üzerinden açıklanmaktadır. Ruh, canlıların (hayvanların) ilke-
sidir.53 Amaç, ruhun mahiyetini, cevherini ve onlarda görülen nitelikleri incelemek ve 
bilmektir.54 Ruhun hangi cinse girdiği, tikel mi, töz (cevher) mü, nitelik mi, nicelik 
mi, bilinen kategorilerden farklı bir şey mi, bilkuvve mi, yetkin fiil mi olup olmadığı 
sorgulanmaktadır.55 Canlıyı cansızdan ayıran özelliklerin duyum ve hareket olduğu 
kabul edilir ve ruhun hareket ettirici özelliği üzerinde durulur.56 Ruh, doğal ve orga-
nize olmuş doğal bir cismin ilk yetkin fiilidir. Ruh, biçim anlamında yani belirli bir 
nitelikteki bir cismin neliği anlamında cevherdir. Ruh, kendinde hareket ve dinginliğin 
bir ilkesi olan doğal bir cismin neliği ve biçimidir.57 Ruh, canlı bedenin nedeni ve ilke-
sidir.58 Canlılık, akıl, duyum, uzayda hareket, durağanlık, beslenme, büyüme, bozulma 
ve ölümü içermektedir.59 Canlı varlık alanı, bitkiler, hayvanlar ve insan olmak üzere 
basitten karmaşığa doğru üç ana bölüme ayrılmıştır. Ruhun en basit yanı bütün canlı 
tabakalarında olan besleyiciliktir. İkinci basamakta yer alan duyum hayvanlara mahsus-
tur. Üçüncü aşamada yer alan düşünme ve akıl insanda ortaya çıkmıştır.60 Hayvanların 
sahip oldukları özellikleri ruhun kazandırdığı kabulü, ruhun canlılık dünyasının temel 
ilkesi olduğunu göstermektedir. Canlılık sınıflanıp tanımlanırken insanın da ne türden 
farklılıklarının olduğu belirtilmektedir. 

İnsan: Hayvanlar dünyasında etkin olan ve hayvanları bitkiler dünyasından ayıran, 
duyumdur. Hayvan cinsinin bir türü olan insan, hayvanlardaki duyumların hepsine 
sahip olduğu gibi, tür olarak, sadece insana ait olan özelliklere de sahiptir. Bunlar, 
insanda ortaya çıkan ruh nitelikleri olarak görülen, tasavvur, düşünme ve erdemdir. 
“İki özel karakter ruhta ayrı ayrı vardırlar. 1- Mekanda hareket, 2- Düşünce, yargı-
lama ve algı. Pratik ve teorik düşüncenin her ikisi de ruhun bir unsuru olan algının 
bir formu olarak kabul edilir. Her iki durumda da ruh, yargıda bulunan ve bazı şeyler 

52 Aristotle, Generation of Animals, 762 a20-30, aktaran Duralı, a.g.e., s. 289.
53 Aristoteles, Ruh Üzerine, Çev. Zeki Özcan, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, 402a1-6.
54 Aristoteles, a.g.e., 402a7-8.
55 Aristoteles, a.g.e., 402a23-b5.
56 Aristoteles, a.g.e., 403 b26-29.
57 Aristoteles, a.g.e., 412b5-15.
58 Aristoteles, a.g.e., 415b8.
59 Aristotle, De Anima, Trans. J.A. Smith, “The Works of Aristotle”, Ed. W. D. Ross, Oxford University 

Press London, 1968, 412a15, 413a20-25.
60 Aristoteles, a.g.e., 414 a2-4, 415 a12; W.D. Ross, Aristotle, Oxford University Press, London, 1960, s. 

129-130.
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bilendir.”61 İnsanın, insan olarak sahip olduğu, tanrısal nitelik taşıyan ve onu diğer 
canlılardan ayıran şey, logos (akıl)dur.62 Bu yeteneğiyle bilgi elde eder, doğru, yanlış 
ve iyi, kötü yargılarda bulunma gücüne sahip olur.63 Bu nitelikleriyle insan, diğer 
canlı türlerinden ayrılmaktadır. İnsanın temel niteliği olan aklın dayandığı malzeme, 
tasavvurlardır. Tasavvurlar, algıyla ortak olduğumuz hayvanlar dünyasından insanı 
ayıran diğer bir unsurdur.

Akıl: Felsefenin merkezini oluşturan insan, akıl aracılığıyla temsil edilmektedir. 
Akıl, insan olma durumunu, kendilik bilincini, evren tasavvurunu açıklamaktadır. 
Böylelikle hem kendisi hem de evren hakkında düşüncelere sahip olabilmekte ve 
hayatını bu düşüncelere göre düzenlemektedir. Aristoteles açısından akıl, düşünme 
yetisi olarak canlı katmanlarının son aşaması olan insanda meydana gelmektedir. De 
Anima’da çok çeşitli özelliklerinin sıralandığı aklın en önemli özelliği, insan ihtiyaç-
larını gidererek kültürel yapıyı oluşturmak, evren tasavvurunu kurmaktır. Evrenin 
düşünceyle akıl tarafından kurulması, insanı evrenin merkezi yapmaktadır. Bu merkez-
den yani kendinden hareket eden insan, kendini, evreni ve Tanrı’yı tanıyabilmektedir. 
Önceki sayfalarda belirtildiği gibi, Aristoteles akılla Tanrı’yı örtüştürmektedir. Ona 
göre, hayat Tanrı’dır; çünkü aklın fiili hayattır ve Tanrı bu fiilin ta kendisidir. Tan-
rı’nın kendi kendisiyle kaim olan fiili en mükemmel ve ezeli-ebedi hayattır. Bundan 
dolayıdır ki Tanrı, ezeli-ebedi, mükemmel bir canlı olarak düşünülmektedir. Hayat 
ve ezeli-ebedi ömür Tanrı’ya aittir. Çünkü Tanrı, bunun kendisidir.64 Akıl, tanrısallık 
nitelikleriyle evreni bilebilme imkanına sahip olduğu gibi toplum yapısının oluşma-
sında da öncelikli bir yapıdır. İnsanı diğer canlılardan ayıran düşünme yeteneği, aklın 
işlevi olarak öne çıkmaktadır. 

Bilgi: İnsan olmayı gerçekleştiren aklın ürünü olan bilgi, insanın kendisi, evren 
ve Tanrı hakkında üretilmektedir. İnsanın kendi varoluşunu sağlaması, aklın bilgi 
üretmesiyle ve sorunları çözmesiyle mümkün olabilmektedir. Akıl ve bilgi, insan ol-
manın varoluş şartları arasındadır. İnsanın varoluş şartlarının araştırılması felsefenin 
öncelikli sorunlarıdır. Bu bağlamda, bilme sürecinin nasıl işlediği, iç ve dış dünyalar, 
bilginin güvenilirlik şartları, bilgi türlerinin araştırılmaları esas konuları teşkil ederler. 
Bilgi konusunda temel kaygı, bilginin doğruluğu (güvenilirlik) sorunudur. Güvenilir 
bilgiler elde etmek için, bilme sürecinin nasıl çalıştığını bilmek, yöntem geliştirmek, 
nesnelerin değişmez niteliklerini keşfetmek ve bilim alanlarının kendilerine has nite-
liklerini belirlemek gerekmektedir. Aristoteles, bilme süreci hakkında çeşitli çalışmalar 
yapmış ve düşünme yetisinin (akıl) özelliklerini sergilemiştir. Yöntem, en çok uğraştığı 

61 Aristoteles, a.g.e., 427a20.
62 Aristoteles, a.g.e., 415a1-10; Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1098a1-15; Eduard Zeller, Aristotle and 
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63 H. C. Baldry, The Unity of Mankind in Greek Thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1965, 
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64 Aristoteles, Metafizik, 1072 b19-30.
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konular arasında olmuştur. Bilimleri tanımlayıp sınıflamıştır. Bilginin nesnesi konu-
larında önemli düşünceler geliştirmiştir. Bilginin güvenilirliğini ve evrenin yapısını 
açıklamak için kullandığı töz, dört neden, kuvve –fiil ve oluş felsefe sorunu olarak 
aşağıda kısaca değerlendirilmektedir. 

Bir şeyi o şey yapan unsur tözdür.65 Nesnelerin tözleri bilindiğinde o nesne hak-
kındaki bilgiler güvenilirdir. Tözün temel özelliği, bir öznenin yüklemi olamamasıdır. 
Toprak, ateş, su ve benzeri basit cisimler de töz olarak kabul edilmektedirler. Ruhun 
hayvan varlığının nedeni olduğu gibi, bir şeyin varlığının içkin nedeni olan şey tözdür. 
Bir tözün ortadan kalkmasını sağlayan şey de tözdür. Tanımda dile getirilen şey de 
tözdür. Kısacası tözün esas olarak iki anlamı vardır: 1- Töz, en son dayanaktır ve başka 
hiçbir şeyin yüklemi haline getirilemeyendir. 2- Töz, özü bakımından ele alınan unsur 
olarak maddeden ayrılabilen şeydir; bir varlığın şekli veya formudur.66 Nesnelerin 
bilinebilmesi, onlara bir bakıma kimliklerini kazandıran şey, töz olarak adlandırıl-
maktadır. Töz, nesnelerin ve bilginin sınıflandırılmasında, elde edilen bilgilerin kesin 
olup olmamasında belirleyicidir. Ayrıca on kategorinin ilki ve en sağlam olanı tözdür 
ve diğer kategoriler töz olmadan var olamazlar. asıl anlamında varlık, yani her hangi 
bir anlamda varlık değil, mutlak anlamda varlık, ancak töz olabilir.67 Töz, varolanların 
yapılarını açıklamak için temel teşkil ettiğinden bilginin güvenilirliğinin de esaslı 
unsuru olarak görülmektedir. 

Dört Neden: Aristoteles’e göre bir şeyi bilmek, nedenleriyle bilmek anlamına 
gelmektedir.68 Madde, form, hareket ettirici ve gaye, bilmenin gerçekleşmesinde öne 
çıkan nedenlerdir. Bir şey hakkında bu dört neden bilinemezse o şey hakkındaki bilgi 
eksik kalmakta ya da yanlış olmaktadır. Aristoteles, nedenleri şöyle tanımlamıştır: 1- Bir 
şeyi, bu şeyin bir parçası olarak meydana getirdiği içkin madde: Tunç, heykelin; gümüş, 
bardağın nedenidir (Maddi neden) 2- Form ya da model; özün tanımı cinsleri özün 
içinde bulunan kısımlar; (Formal Neden) 3- Değişmenin veya sükunetin kendisinden 
başladığı ilk ilke: Örneğin, bir karar veren, eylemin; baba, çocuğun bir nedenidir. Genel 
olarak yapan, yapılan şeyin; değiştiren, değişmeye uğrayan şeyin nedenidir (Hareket 
ettirici Neden) 4- Gaye neden, bir şeyin kendisi için olduğu şeydir. Bu, kendisinden 
bir başkası tarafından hararet ettirilip, hararet ettirici ile gaye arasında bir aracı rolü 
oynayan her şey için de geçerlidir.69 Dört neden, nesnenin varoluş şartlarını ortaya 
koymakta ve onun doğru bilinmesinin koşullarını belirlemektedir. 

Oluş: Varolanlarda temel sorun, değişmelerdir. Nesnelerin değiştiğinde ona ilişkin 
bilgilerin güvenilir ya da doğru olması mümkün değildir. Oluş, değişmeyi içermekle 

65 Aristoteles, a.g.e., 1043a3.
66 Aristoteles, a.g.e., 1017b10-25.
67 Aristoteles, a.g.e., 1028 a25-31.
68 Aristotle, Analytica Posteriora, Trans. G.R.G. Mure, “The Works of Aristotle”, Ed.W.D. Ross, Oxford 
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birlikte değişmeden farklıdır. Oluş, kuvvenin fiile dönüşüm sürecidir. Özellikle canlı-
larda değişme doğalarında varolan kuvvenin fiile dönüşmesi oluş olarak görülmüştür. 
Aristoteles, oluşu hem fizik ve hem de insan dünyasını açıklamada kullanmıştır. Oluş 
ve değişme sorunlarını tartışmıştır. Ona göre, olan şeyler içinde bazıları doğanın, ba-
zıları sanatın, nihayet başka bazıları rastlantının ürünleridirler. Olan her şey, bir şey 
vasıtasıyla ve bir şeyden hareketle, bir şey olur.70 Bir oluşun gerçekleşmesi, daha önce 
varolan bir maddeye bağlıdır. Madde, oluşun içkin öznesi olmasından dolayı onun bir 
parçasıdır. Oluşla ortaya çıkan şeylerin tanımlarında da daha önceden varolan bir öğe 
yer alır.71 Önceki durumdan gelen öğeler, şeyin kimliğini ve özünü teşkil etmektedirler. 

Kuvve-fiil: Varolanların meydana gelme şartları ve onların yapılarını açıklamak 
için kullanılan unsurlar arasında kuvve-fiil ikilisi de yer almaktadır. Kuvve terimi iki 
anlamda kullanılmaktadır:72 1- Fiil gücü, A’nın B’de bir değişme meydana getirme 
kudreti veya A’nın bir kısmının, A’nın bir başka kısmında değişme meydana getirme 
kuvveti. 2- A denen şeyin bir durumdan başka bir duruma geçme kudretidir. Bu ayrım, 
oluş olarak kuvve ve varlık olarak kuvve ayrımına karşılık gelmektedir.73 Taş, tuğla, 
ahşap gibi onu oluşturan unsurlarla birlikte ev, kuvve olarak tanımlanır. Canlılar 
tarafından barınak olarak kullanıldığında ev, fiil haline dönüşmektedir.74 Kuvve, bir 
başka varlıkta veya başka varlık olmak bakımından aynı varlıkta bir değişme ilkesi 
olarak tanımlanmaktadır. Fiil, bir şeyin gerçekten varolma durumudur. Fiil, bina ya-
panın bunu yapma yetisine sahip olana, uyanık olanın uyuyana, görenin gözleri kapalı 
olana, maddeden ayrı olanın maddeye, mamul olanın, işlenmemiş olana göre olan 
durumudur.75 Ancak her şeyin aynı anlamda bilfiil varolduğu söylenemez, yalnızca 
benzerlik yoluyla öyle olduğu söylenir. Fiil, bazen kuvve ile ilgili olarak hareket, ba-
zen bir madde ile ilgili olarak tözdür.76 Düşüncenin ürünü olan meydana getirmelerde 
kuvveden fiile geçişin belirleyici işareti, dışardan engel olunmadığında, failin onu 
meydana getirmesidir. Meydana gelmelerinin ilkeleri kendilerinin dışında olan bütün 
varlıklarda da durum budur. Fiil haline geçişlerinin ilkesini kendilerinde taşıyan var-
lıklarda, herhangi bir şeyin engel olmaması durumunda, kendi doğaları gereği başka 
bir şeyin kuvvesi olacaklardır.77 Fiil, töz bakımından, kuvveden önce gelir (yetişkinin 
çocuktan, insanın meniden önce geldiği gibi). Olan her şey, bir ilkeye, yani bir ereğe 
yönelir (çünkü bir şeyin ereksel nedeni onun ilkesidir ve oluş erek içindir). Fiil, bir 
erektir, kuvve bir erek için tasarlanmıştır.78 Araştırma ve uygulamanın dışında, bir 

70 Aristoteles, a.g.e., 1032a10-20.
71 Aristoteles, a.g.e., 1032b30.
72 Aristoteles, a.g.e., 1045b35-1046 a11; 1048 a 25-b4.
73 Tricot, a.g.e., s.23, not1.
74 Aristoteles, Metafizik, 1043a11-20.
75 Aristoteles, a.g.e., 1048a31-b5.
76 Aristoteles, a.g.e., 1048 b5-9.
77 Aristoteles, a.g.e., 1049a5-15.
78 Aristoteles, a.g.e., 1050a7-10.
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şeyin meydana gelmesinin söz konusu olduğu bütün durumlarda, fiil, meydana gelen 
nesnededir. Bina fiili, yapılan binada; dokuma fiili, dokunan şeydedir. Görme, gören 
öznede; bilim bilginde; hayat ruhtadır. Yine bundan dolayı, mutluluk da ruhtadır; çünkü 
o belli bir hayat tarzıdır. O halde, tözün, formun, fiil olduğu açıktır. Ezeli ebedi olan 
İlk Hareket Ettirici’ye ulaşıncaya kadar bir fiil her zaman için zaman bakımından bir 
başka fiilden önce gelir.79 Kuvve-fiil ilişkisi, oluşun kökeni ve gayesidir. Varolanda 
içkin olan niteliğin gerçekleşmesi, oluş olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda kuvve 
halinde olan niteliğin fiile dönüşerek gerçeklik kazanması, varolanların farklı görü-
nüşlerini açıklamaktadır. Aristoteles, töz, dört neden, oluş, kuvve-fiil kavramlarıyla 
varolanların yapılarını açıklarken onlar hakkındaki araştırmaların nasıl yapılacağının 
yolunu göstermektedir. 

Bilimler: Aristoteles’in, teorik, pratik ve poetik olarak sınıfladığı, ilk felsefe, 
matematik, fizik, ahlak, politika, poetika şeklinde adlandırdığı bilimler bilgi dünyası-
nı belirlemektedirler. Araştırmacıların kullandığı yöntem unsurları ile varlığa ilişkin 
ilkeler, bilimlerin yapıları içinde somutlaşıp sistematik düşüncelere dönüşmektedirler. 
Poetika, sanat eserlerini esas alarak insanın ürettiği ürünlerini incelemektedir. Ahlak 
ve siyasetin oluşturduğu pratik bilimler sosyal ilişkileri açısından insanı ve toplum 
sorunlarını konu almaktadırlar. Teorik bilimlerden matematik, sayılarla uğraşırken; 
fizik, dünyayı, doğayı ve canlılığı araştırmaktadır. Metafizik ise Tanrı, evren, varlık, 
ilk ilkeler üzerinde durmaktadır. 

Bilme süreci ve bilgi, insan için iki önemli işlevi yerine getirmektedir. İlki, ev-
reni yani dış dünyayı tanımayı sağlamaktadır. Bilgi anlayışı, varlık katmalarını, nes-
nelerin yapılarını, nesne türlerini, bilme sürecini, yöntemi, bilme unsurlarını ortaya 
koymaktadır. Tanrı, varlık, evren ve insanın nasıl varlık alanlarını oluşturdukları bilgi 
üzerinden açıklanmaktadır. Dış dünyanın bilinmesi, yaşama şartlarını oluşturmak 
ve varoluşun sürekliliği için zorunludur. İkincisi, kendilik bilincini oluşturmaktır. 
İnsan olmanın ne anlama geldiğinin, hangi temel özelliklere sahip olduğunun, diğer 
canlılardan nasıl ayrıldığının, varoluşunu nasıl gerçekleştirdiğinin, köken- süreç ve 
amacın neler olduğunun, evrendeki yerinin belirlendiğinin bilinmesi kendilik bilinci 
olarak öne çıkmaktadır. 

Kendilik bilinci ve dış dünyayı bilmek, düşünce sisteminin içeriden ve dışardan 
kurulmasıdır. Kendilik bilinci, insanın sahip olduğu nitelikler ile üretimlerini, yaşama 
şartlarını esas alarak bütünlüklü bir evren tasavvuru ortaya koymaktadır. Dış dünya, 
Tanrı, evren, evrenin katmanları, cinsler, türler, tikeller olarak bilinirler. İnsan, evrenin 
parçası bir tür olarak ortaya konur. Kendilik bilinci, evrenin düşüncede kurulumunu 
sağlayarak insanı güvenceye alır. 

Aristoteles’in düşünce sisteminin son aşaması olan insanın yaşama ortamı, kültürel 
varoluşun sağlandığı toplumdur. İhtiyaçlar, değerler, kurumlar, gelenekler tarafından 

79 Aristoteles, a.g.e., 1050a29-b1. 
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oluşturulan toplumsal düzen, insanın kültürel ortamını oluşturmakta ve onun varolu-
şunun sürekliliğini güvenceye almaktadır. “İnsan tek başına yaşayamaz” düşüncesiyle 
insanın toplum içinde varolmasının zorunluluğuna işaret etmektedir. Aristoteles, doğal 
oluşum olarak kabul ettiği toplumun merkezine yerleştirdiği aileyi, baba, anne, ço-
cuk, öküz ve köleden oluşturmaktadır.80 Toplumsal düzenin yapısını ahlak ve siyaset 
düşünceleriyle açıklamaktadır. 

Ahlak, insanın yaşama değerlerini ortaya çıkarmak ve bu değerlerin kişileri nasıl 
ve hangi amaçlar doğrultusunda yönlendirdiklerini konu edinmektedir. Ahlakla ilgili 
bilgilerin tartışmalı oldukları, ilkelere ulaşmanın zorluğu, alışkanlıkların rolünün göz 
önüne alınması gerektiği vurgulanmaktadır.81 Ahlakın yapısı, kökenleri, uygulanış 
biçimleri, içerdiği değerler ve amaçları üzerinden açıklanmaktadır. İnsanlar, doğa, 
alışkanlık-eğitim ve akıl olmak üzere üç nedenden ötürü iyi ve erdemlidirler.82 Ahlak 
temellendirmesi kişi ve toplum için iyilerin neler oldukları ve gaye olarak gösterilen 
iyinin sahip olduğu nitelikler sıralanmaktadır. İnsanların varoluş amaçlarının iyi ha-
yat (mutluluk) olduğu çeşitli açılardan incelenmektedir. Kölelik, siyaset, zenginlik 
ve düşünce yaşama tarzını belirleyen dört değer olarak gösterilmektedir.83 İyi hayat, 
insandaki tanrısallık olarak görülmektedir.84 Öte yandan, iyi hayat (Mutluluk, Eu-
demonia) soylu doğum, çok sayıda arkadaş, iyi arkadaşlar, varlık, iyi çocuklar, çok 
sayıda çocuk, mutlu bir yaşlılık, ün, onur, şans ve erdemle birlikte sağlık, güzellik, 
güç, boy-pos, atletik güç gibi bedensel üstünlüklerle de açıklanmaktadır.85 Aristoteles, 
ahlak anlayışın biçimlendiren erdemleri, karakter erdemleri (ethik, moral) ve düşünce 
(dianoetik, entelektüel) erdemleri olmak üzere iki ana öbekte toplamıştır Karakter er-
demleri alışkanlıklara bağlıyken, düşünce erdemleri ise doğuştan getirdikleri özellikler 
yanında öğretilebilirler.86 Düşünce sisteminde ahlak, insanın zorunlulukla bağlı olduğu 
toplumun değer sistemlerini kişi üzerinden açıklamaktadır. Kişi özellikleri ile kişiler 
arası ilişkilerin neler oldukları, olumlu-olumsuz yanları, amaçlar değerlendirilmektedir. 
Toplumun alt yapısı, insanlar arası ilişkiler üzerinden kurulmaktadır. 

Aristoteles, siyaseti toplumsal sorunların çözümünü sağlamak ve herkesin amacı 
olan mutluluğa ulaşmak için gerekli yöntemleri bulmakla görevli çalışma alanı olarak 
tanımlamıştır.87 Ayrıca toplum için iyi olanı tespit ederek, bu yönde toplumun bütün ke-
simlerini organize etmekle de siyaset görevlendirilmiştir. Aristoteles, bireyin amaçlarını 
gerçekleştirebilmek için, toplum içinde yaşaması gerektiğini88 ileri sürmüş, toplumu 

80 Aristoeles, Politika, KI/B2, s. 8.
81 Aristotle, Ethica Nicamachea, Trans. W.D. Ross. “The Works of Aristotle”, Ed. W.D. Ross, Oxford 
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88 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1178 b5-7.
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yönlendiren kurumun da devlet olduğunu belirtmiştir. Aristoteles’e göre insan, doğal bir 
yetenek olan zoon politikon, (siyasal hayvan) niteliğine sahiptir. Bu niteliği nedeniyle, 
toplum içinde yaşamak zorundadır. Devletin doğada varolan şeyler sınıfına girdiği ve 
insanın, doğadan siyasal bir hayvan olduğu sonucu çıkar. Düpedüz bahtsızlığından değil 
de doğası gereği, şehri, devleti olmayan bir kişi, ya fazla iyidir ya da fazla kötüdür; ya 
insanlığın altında ya da üstündedir.89 Aristoteles’in bu temellendirmesi, insanın hayvan 
yanıyla toplumsal yanının birlikteliğini ortaya çıkarmaktadır. İnsanların kurduğu en 
üst kurum olan devlet, belli ölçülerde doğaya bağlanmıştır. Aristoteles’e göre devlette 
amaçlanan iyilik adalettir. Adalet, toplumun bütün kesimlerini içermelidir.90 Devletin 
orta direği olan adalet, haklar esas alınarak yerine getirilmektedir.91 Adaletin eşitlikle 
ilişkisi doğrudur; ancak sınıflı toplumda sınıf üyelerin eşitliği bağlamında geçerlidir. 
Sınıf farkları esas alınarak ortaya çıkan hak ihlallerine dayanan eşitsizlik de adalet 
olarak görülür.92 Aristoteles, halkın yaşama şartları, hakları, sınıflar, mülkiyet sorunları, 
yönetim tarzları, devletin kurulması gereken mekanlar, devletin büyüklüğü, olmazsa 
olmaz şartları, amaçları, hukuk anlayışı, anayasa yapıları gibi konuları başka devletlerle 
karşılaştırarak tartışmıştır. Siyaset ve devlet, toplumu dışardan biçimlendiren unsurlar 
olarak düşünce sistemindeki görevi yerine getirmektedir. 

Ahlak ve siyasetin biçimlendirdiği toplumsal düzenin açıklanması, düşünce sis-
temini tamamlamaktadır. Devletin ve felsefenin ortaya çıkışı, insanın ulaşabileceği 
en son nokta olarak görülmektedir. 

Gayelilik: Aristoteles’in düşünce sisteminin temel özelliklerinden biri olan gaye-
lilik, Tanrı, evren ve insanı bütünlüklü bir şekilde açıklamak için çok önemli imkanlar 
sağlamaktadır. Sistemin temel unsurlarının her birinin birbirleriyle ilişkileri belli bir 
gaye esasına göre açıklandıklarında düşünce sisteminin tutarlılığı artmaktadır. Aris-
toteles, kendi düşünce sistemini gayelilik temelinde ele almış ve gayeye ilişkin çeşitli 
açıklamalar yapmıştır.

 Aristoteles, Tanrı ile doğanın hiçbir şeyi gereksiz yere yapmayacaklarını93 bil-
dirmektedir. Politika’da bu düşünce bir adım ileriye götürülmüştür: Doğa, hiçbir şeyi 
boşu boşuna yaratmamıştır. Bütün yaratmalar insan için olmalıdır.94 Nikomakhos’a 
Etik’in ilk satırlarında her eylemin iyi amaçladığını bildirmesi95 ve akıllı insanların 
eylemlerinin her birinin bir amaca ulaşmak için yapılması ve her amacın bir sınır 
olması96 gayeyi çok önemsediğini göstermektedir. Ayrıca bilginin hiyerarşideki yeri 

89 Aristoteles, Politika, 1975, KI/B2; s. 9.
90 Aristoteles, a.g.e., KIII/B12, 90-91.
91 Aristoteles, a.g.e., KI/B2; s.10.
92 Aristoteles, a.g.e., III/9; s. 83.
93 Aristoteles, Fizik 2005, 271 a31; Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 271a31.
94 Aristoteles, Politika, KI/B8, s.19.
95 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1094a1-5.
96 Aristoteles, Metafizik 1985, 994b9-16.
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de amaçla ilişkilendirilmiştir. Ona göre en üstün bilgi, bir şeyin hangi amaçla yapıl-
dığını içeren bilgidir. Bu amaç her şeyin iyiliği ve genel olarak doğanın bütününde 
en yüksek iyi olan şeydir. Amaç olan en yüksek iyinin ilk ilkelerini ve nedenlerini 
araştıransa ilk felsefedir.97 Aristoteles’e göre gözlemler, her devletin iyi bir amaçla 
kurulduğunu göstermektedirler. Bütün insanlar eylemlerinde iyi saydıkları şeyi elde 
etmeye çalıştıklarından devlet de iyidir. Bütün topluluklar bir iyi şeyi amaçladıklarına 
göre, toplulukların en üstünü ve hepsini kapsayanı da en yüksek iyi’yi yani devleti 
amaç edinmektedir.98 Alıntılar, Aristoteles’in evrende bir gayeliliğin olduğunu kabul 
ettiğini göstermektedirler. Ona göre gaye, varlığın uğruna meydana geldiği nedendir. 
Zira gaye, varlığın, şeyin logosu, akla dayalı gerekçesidir. Logos, her vakit, gerek sanat 
ürünlerinin, gerekse doğa verilerinin başlangıcındadır.99 Gayelilik, akıl ve evrende içkin 
bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Zeller’e göre, Aristoteles’te gayeliliğinin (teleoloji) 
en önemli özelliği, ne insan merkezli olması ne de evrenin dışında bir yaratıcı ya da 
yapıcıya ya da düzenleyiciye ihtiyaç duymasıdır. Aristoteles, söz konusu sorunu, 
doğada içkin olan bir durum olarak düşünmektedir.100 

Aristoteles’in çeşitli sınıflamalarda sergilediği hiyerarşi, söz konusu araştırma 
alanlarının gayeli bir yapıya sahip oldukları izlenimini vermektedirler. Hiyerarşik yapılar 
şöyle sıralanabilir: 1- Varlık Sıralaması: Tanrı, gökler ve dünya. 2- Canlı Sıralaması: 
İnsan, hayvan ve bitkiler. 3- Bilgi Sıralaması: Teorik Bilimler, Pratik Bilimler, Poetik 
Bilimler. 4- Yöntem Sıralaması: Analitik, diyalektik, retorik. Sınıflanan konuların 
hiyerarşik düzeni en değersiz olandan en iyiye doğru bir sıralamaya işaret etmektedir. 
İlk olan en üstün olan en iyi’ye yönelme, gayeliliğin kabul edildiği anlamına gelmek-
tedir. Gayelilik, evreni oluşturan her şeyi birbirleriyle ilişkilendirdiğinden düşünce 
sistemini bütünlüklü bir hale getirmektedir. Ayrıca, Tanrı, evren ve insan birbirleriyle 
gayelilik temelinde ilişkilendirildiklerinde daha tutarlı açıklamalar yapılabilmektedir.

*
Aristoteles, ortaya koyduğu araştırmalarda kendi düşünce sistemini oluşturmuştur. 

Yukarıda değerlendirilen konular sayesinde, onun düşünce sisteminde Tanrı, evren 
ve insanın bütünlüklü bir yapı olarak okunabileceği görülmektedir. Tanrı, evren ve 
insanın, dayandıkları ilkeler, kavramlar, sorunlar ve yapılar incelenirken aynı zamanda 
birbirleriyle ilişkileri de araştırılmaktadır. İncelemeler, felsefi bilincin gerektirdiği gibi 
yöntem ilkelerine bağlı kalarak sonuçlanmakta ve ortaya geniş kapsamlı düşünceler 
çıkmaktadır. Tanrı’yı da içerecek şekilde, bazı kısımları çok ayrıntılı bir şekilde olmak 
üzere, evren tanıtılmaktadır. İnsan, sahip olduğu yetiler, yaşama ortamı, toplumsal 
düzeni, üretim gücü, duygu durumlarının yarattığı olumlu-olumsuz sonuçlar bağla-

97 Aristoteles, a.g.e., 982b1-10.
98 Aristoteles, Politika, KI/B2; s. 7.
99 Aristoteles, Hayvanların Parçalarına Dair, 639 b15-20; aktaran Duralı, “Metinler Işığında 

Aristoteles’in Canlıyla ve Canlının Evrimiyle İlgili Düşüncelerine Problematik Yaklaşım”, s. 277. 
100 Zeller, a.g.e., s. 223.
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mında çok yönlü olarak araştırılmıştır. Araştırma alanlarının sıkı dokunmuş yapıları 
ve birbirleriyle ilişkileri, evren hakkındaki düşünce sistemini oluşturmaktadırlar. 
Felsefenin yapısından kaynaklanan ve felsefe yapmayla ilişkili olarak evrenle ilişkili 
her şeyi sistemli ve bütünlüklü bir şekilde ortaya koyma gerekliliği, düşünce sistemi 
üretmenin alt yapısını oluşturmaktadır. 

Aristoteles’in araştırmalarında ayrıntılara girildiğinde karanlık derinliklere inildiği 
duygusu yaşanırken konuları kavrama aşamaları tepelerden ufku seyretme imkanı 
vermektedir. Felsefenin araştırma alanlarının her biri giderek yükselerek dağın en 
tepesine çıkarmakta ve artık orada teoria (temaşa, seyir) yapılmaktadır. Aristoteles, 
evreni bütünlüklü bir şekilde seyretme imkanı veren felsefi bir sistem oluşturmuştur. 
Spinoza’nın Etika’da kurduğu gibi bir sistem olmamakla birlikte, Aristoteles, uğraştığı 
konuların her birini birbirleriyle ilişkilendirdiğinden ve genel bir evren tasavvuruna 
sahip olduğundan felsefe sistemini kurmuştur. 

Filozof
 
Aristoteles, filozofu diyalektikçi ve sofistlerden ayırmaktadır. Ona göre, filozofluk 

taslayan diyalektikçiler ile sofistler, felsefeyle aynı konulara yönelmekte ve her şeyi 
tartışmaktadırlar. Felsefe, diyalektikten imkan tarzı bakımından, sofistlikten yaşama 
tarzı bakımından ayrılmaktadır. Diyalektik sadece eldeki bilgileri eleştirirken; filozof 
üreterek ondan ayrılır. Sofistlik sahte felsefedir.101 Sofistlik sahte felsefe olduğundan 
sofist de sahte filozoftur. Dönemin düşünür tiplerinden ayrılan filozofun kendine özgü 
niteliklerini Aristoteles açıklamıştır. 

Aristoteles’in filozof anlayışı, onun bilge ve filozofa yüklediği nitelikler üzerinden 
anlaşılabilmektedir. Ona göre filozof, elindeki bilgilerle yetinmeyen daha fazlası için 
çaba harcayan,102 mümkün olduğunca çok şey hakkında bilgi sahibi olan,103 her şey 
hakkında düşünceler üreten,104 araştırmacı,105 niçini ve nedeni bilen, kavrama sahip olan 
ve nedenleri bilen,106 öğretebilme özelliği olan,107 fayda amacı gütmeyen, hayatın zevkli 
yanlarıyla (felsefe araştırmaları) uğraşan108 kişidir. Bilgelik, varlıkların ilk nedenlerini ve 
ilkelerini inceleyen ilkeler bilimi109 olarak görüldüğünden bilge (filozof) de ilk ilkeleri 

101 Aristoteles, Metafizik, 1004 b16-25; Aristoteles, Metafizik, Çev., Gurur Sev, Pinhan Yayınları, İstanbul, 
2015, 1004b15-26.

102 Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, 291b25-28.
103 Aristoteles, Metafizik, 981a26. 
104 Aristoteles, a.g.e., 1004 a35.
105 Aristoteles, a.g.e., 1004 b1-15.
106 Aristoteles, a.g.e., 981a15-b5.
107 Aristoteles, a.g.e., 981b7-11.
108 Aristoteles, a.g.e., 981 b12-24.
109 Aristoteles, a.g.e., 981b27-982 a1; Aristoteles, a.g.e., 1059 a15.
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araştıran kişidir. Ona göre bilge, değişkenlerin arkasındaki ilkeleri bildiğinden sanıyı 
aşmıştır.110 Çalışmalarının çeşitli yerlerinden derlenip sıralanan filozof nitelikleri, bilgi 
ve bilgiyle ilgili unsurlardır. Filozof niteliklerini, Metafizik‘in başlarında yer alan bir 
paragrafta şöyle açıklamıştır: 1- Filozof (bilge), her birini ayrıntılı olarak bilmemekle 
birlikte, mümkün olduğu ölçüde her şeyi bilendir. 2- Zor ve insanlar tarafından bilin-
mesi kolay olmayan şeyleri bilmektedir. 3- Bilimin her dalında nedenleri daha kesin 
bir biçimde bilen ve öğretme gücüne sahip olandır. 4- Sonuçları nedeniyle değil sırf 
bilmek için bilmek peşinde olandır. 5- Filozof (bilge) kişi, kendisine emredilen kişi 
değil emredendir. Bilgileri az olanlar bilgeye itaat etmelidirler.111 Filozof hakkındaki 
bu açıklamalar, konuyla ilişkili temel oluşturmakla birlikte yeterli değildirler. Aristo-
teles, kendi çalışmalarında sergilediği tutumla kendi filozofluğunu gerçekleştirmekte 
ve filozofun nasıl olması gerektiğinin örneğini sunmaktadır. 

Aristoteles’e göre sürekli araştıran, çalışan, neden ve niçinleri esas alan, öğretebi-
len, çıkarları peşinde olmayan, düşünceler üreten, her şey hakkında en yüksek bilgilere 
sahip olan, bu özelliklerini çalışmalarıyla ortaya koyan araştırmacı kişiler, filozof 
unvanını hak etmektedir. Bilinmesi zor olan şeyler hakkında açıklamalar yapmak, 
araştırma alanlarının her birinde güvenilir bilgilere ulaşmak, bunları sofistik amaçlarla 
kullanmamak filozofluk göstergeleridirler. Sahip olduğu nitelikler, özellikle de gerek-
çeleriyle bilme nedeniyle ona kimse emredemez; ondan ancak yardım istenir. Yine 
nitelikleri nedeniyle işlerin nasıl yapılması gerektiği ya da sorunların nasıl çözüleceği 
konusunda açıklama modelleri sunar. 

  
Sonuç

Filozof, coşkunluk göstermez, peygamberlik iddiasında bulunmaz ve Tanrı’dan 
esinlendiğini sanmaz.112 Filozofun bu özellikleri, onun araştırmacı kimliğiyle elde 
ettiği sonuçların bilincinde olması çerçevesinde biçimlenmektedir. Filozof, düşünce 
dünyasında ve yaşama şartlarında, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak, 
yönetimlerdeki sıkıntıları aşmak, toplum ile insanlığın daha iyi yaşama şartlarına 
ulaşması için çaba harcayan, çabalarının sonuçlarını da felsefi düşünce tarzına uygun 
olarak kamuyla paylaşan kişidir. Filozof, büyü geleneği içinde yetişen ve büyücünün 
konumunu en üst seviyeye çıkaran düşünce ustasıdır. Düşünce ustası olarak filozof, 
kazandığı özellikler ve yerine getirdiği sorumluluklarla birlikte değerlendirilmelidir. 

Metinde filozoflukla ilgili dile getirilen özellikler Aristoteles’in ortaya koyduğu 
verilerden çıktığından onun filozof olduğu açıktır. Aristoteles’in filozofluğu, araştır-

110 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 1141 a5.
111 Aristoteles, Metafizik, 982a10-20.
112 Voltaire, Felsefe Sözlüğü II., Çev. Lütfi Ay, MEB, İstanbul, 1995/2, s. 271.
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macılığı ve araştırmalarıyla ortaya koyduğu düşünce sisteminde gerçekleşmektedir. 
Merakları, kaygıları, soruları, amaçları bağlamında yapıp ettikleri, onun, kültürel 
yapıyı oluşturan düşüncelerin güvenilirliklerini sorgulamak, doğru bilgilerin nasıl ger-
çekleştiğini sergilemek, varlık alanlarını ile bu alanları araştıran bilimleri tanımlamak 
çabasında olduğunu göstermektedir. Aristoteles, felsefe temelli evren tasavvurunun ilk 
örneklerinden birini çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Araştırmacı olarak merak ettiği 
ya da araştırırken oluşan soruların peşinden giderek Tanrı da dahil varlık dünyasını bir 
bütün olarak incelemiş ve döneminin şartlarında açıklama gücü çok yüksek düşünceler 
ortaya koymuştur. Tanrı, varlık katmanları, insan, insanın psikolojisi, yaşam şartları, 
ahlaki, iktisadi, siyasi şartları bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmalarında 
incelediği her konu hakkındaki eski düşünceleri kullanmış ve kendi görüşlerini geliş-
tirmiştir. Araştırdığı konuları teorileştirerek düşünce dünyasının derinliklerini artırmış, 
ufukları genişletmiştir. Araştırılan her konunun ilkeleri belirlenmekte, kavramları 
tanımlanmakta, temellendirmeler (teoriler) yapılmakta, araştırma alanı bütünlüklü ve 
sistematik bilim olarak kurulmakta ya da kurulması için alt yapısı hazırlanmaktadır. 
Araştırmaların nitelikleri, araştırmacının önce düşünür ve sonra da filozof olmasını 
sağlamaktadır. Aristoteles, her araştırmasında alana ilişkin kendi düşüncelerini geliş-
tirmiş ve konu hakkındaki bilgileri daha güvenilir hale getirmiştir. Uygur’un belirttiği 
gibi, filozofun filozofluğu, felsefede gerçekleştirdikleriyle ölçülür.113 Aristoteles’in 
yaptıklarının etkileri binyılları aştığına göre o, filozofluğunu çok sağlam temellere 
oturtmuştur. 

KAYNAKLAR 

Aristoteles; Politika. Çev., Mete Tuncay. Remzi Kitabevi, İstanbul, 1975.
–––; Metafizik I (A-Z), Çev., Ahmet Arslan. Ege Üniversitesi Y., İzmir, 1985.
–––; Metafizik II (H-N), Çev., Ahmet Arslan. Ege Üniversitesi Y., İzmir, 1993.
–––; Retorik. Çev., Mehmet H. Doğan. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993.
–––; Gökyüzü Üzerine, Çev., Saffet Babür, Dost Kitabevi Y., Ankara,1997.
–––; Nikomakhos’a Etik, Çev., Saffet Babür. Ayraç Yayınları, Ankara, 1998.
–––; Ruh Üzerine, Çev., Zeki Özcan. Alfa Yayınları, İstanbul, 2000. 
–––; Protreptikos ve Evren Üstüne, Çev., Oğuz Özügül. Pencere Yayınları, İstanbul, 2003.
–––; Fizik. Çev., Saffet Babür. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005.
–––; Metafizik, Çev., Gurur Sev, Pinhan Yayınları, İstanbul, 2015.
Aristotle; Analytica Posteriora. Trans. G.R.G. Mure. “The Works of Aristotle”. Ed. W.D. 

Ross. Oxford University Press. London, 1950. 
–––; Ethica Nicamachea. Trans: W.D. Ross. “The Works of Aristotle”. Ed. W.D. Ross. Oxford 

University Press, London, 1963.
–––; De Anima. Trans. J.A. Smith. “The Works of Aristotle”. Ed. W.D. Ross. Oxford Univer-

sity Press London, 1968.
Bıçak, Ayhan; Felsefenin Kuruluşu. Dergah Yayınları, İstanbul, 2015. 

113 Uygur 1971, 164.



60 Ayhan Bıçak

Baldry, H.C.; The Unity of Mankind in Greek Thought. Cambridge University Press, Camb-
ridge, 1965.

Duralı, Teoman; “Metinler Işığında Aristoteles’in Canlıyla ve Canlının Evrimiyle İlgili Dü-
şüncelerine Problematik Yaklaşım”. Felsefe Arkivi, Sayı 24, İstanbul, 1984.

–––; Felsefe Bilimin Doğuşu Aristoteles’te Canlılar ve Bilim Sorunu. Dergah Yayınları, İstan-
bul, 2011.

Peters, Francis.E.; Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü. Hazırlayan ve Çeviren, Hakkı 
Hünler. Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2004.

Ross, W.D.; Aristotle. Oxford University Press, London, 1960.
–––; Aristoteles. Yayına Haz. Ahmet Arslan. Ege Üniversitesi, İzmir, 1993.
Trıcot, J.; ‘Giriş ve Dipnotlar” Metafizik I (A-Z), Çev. Ahmet Arslan. Ege Üniversitesi Yayın-

ları, İzmir, 1993. 
Uygur, Nermi; Felsefenin Çağrısı. İÜ. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1971.
Voltaire; Felsefe Sözlüğü II. Çeviren Lütfi Ay. MEB. İstanbul, 1995/2.
Zeller, Eduard; Aristotle and The Earlier Peripatetic. vol.II. Longman, Green, and Co. New 

York, 1897.
–––; Grek Felsefesi Tarihi. Çeviren, Ahmet Aydoğan. İz Y. İstanbul, 2001. 



 ARİSTOTELES VE SOKRATES ÖNCESİ FELSEFE

Güvenç Şar*

ARISTOTLE AND PRE-SOCRATIC PHILOSOPHY

ÖZ
Bu çalışmada Aristoteles’in Sokrates öncesi felsefe ve filozoflar hakkında yap-
tığı aktarımlar değerlendirilecektir. Aristoteles çalışmalarında kendisinden önce 
gelen filozofların görüşlerini eleştirerek geliştirdiği düşüncelerinin ne kadar sağ-
lıklı olduğu konusu değerlendirilecektir. Aristoteles Sokrates öncesi filozofları 
pek çok yapıtında eleştirmekle birlikte bu eleştiriler iki grupla sınırlanacaktır: 
evrenin arkhe’sinin ne olduğunu cevaplayan filozoflar ile Aristoteles’in olumsuz 
eleştirilerine maruz kalan sofistler.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Presokratikler, felsefe tarihi, arkhe, sofistler.

ABSTRACT
In this work conveyances that Aristotle had made about Presocratic philosophy 
and philosophers will be commented. The issue of the healthiness of Aristotle’s 
thoughts, which he had developed through criticizing his predecessor philosopers, 
will be evaluated. Even though Aristotle had criticized Presocratic philosophers 
in many of his works, these critics will be limited within two groups: Philosophers 
who had answered what the arkhe of universe is and sophists who came under 
the negative criticisms of Aristotle.
Keywords: Aristotle, Presocratics, history of philosophy, arche, sophists.
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Aristoteles ve Sokrates Öncesi Felsefe

Çalışmamızın iki tarafı bulunmaktadır: Aristoteles ve Sokrates öncesi felsefe ya 
da Sokrates öncesi filozoflar. Aristoteles’in onlarca, belki de yüzlerce, çalışmasının 
büyük kısmı –en azından en önemlileri– günümüze ulaşmıştır. Buna karşın onlarca 
Sokrates öncesi filozoftan günümüze ulaşanlar Hermann Diels tarafından hazırlanan 
Die Fragmente der Vorsokratiker adlı çalışmanın iki cildine sığabilmiştir.1 Bu bakım-
dan tek başına Aristoteles’in metinleri, Sokrates öncesi onlarca düşünürün/filozofun 
metinleri karşısında büyük bir külliyat oluşturmaktadır. Üstelik Sokrates öncesi filo-
zoflar hakkındaki iki cildi tutan çalışmanın önemli kısmı Aristoteles’in yapıtlarından 
elde edilenlerden oluşmaktadır.

Sokrates öncesi filozoflar Almancada “Vorsokratiker”, İngilizcede “Presocrati-
cs” biçiminde ifade ediliyorlar. Bundan dolayı Türkçede “Presokratikler” biçiminde 
kullanımlara da rastlıyoruz. Sokrates öncesi felsefe dendiğinde Thales’den başlayarak 
Sokrates’e gelene kadar Eski Yunan dünyasındaki düşünürler, filozoflar anlaşılmaktadır. 
Bu adlandırma ya da tasnifte çıkış noktası Hermann Diels’in hazırladığı Die Fragmente 
der Vorsokratiker adlı çalışma. Bu çalışmada yer alan düşünürlerin, filozofların Sokrates 
öncesi felsefeyi oluşturduğu genel kabul görmekle birlikte bu tasnifte birtakım sorunlar 
var. “Sokrates öncesi filozoflar” biçimindeki bir ifade akla önce zamansallığı getirmek-
tedir. Oysa Hermann Diels’in çalışmasındaki kimi filozoflar Sokrates’le aynı dönemde 
yaşamışlardır, hatta kimileri Sokrates’ten daha gençtir. Hermann Diels’in tasnifinde 
Sokrates ile Sokrates’ten önceki filozoflar arasında düşünsel, felsefi yaklaşım bakımından 
bir ayrım yapabilmekle birlikte bu ayrıma uymayanları da görmekteyiz. Sokrates’ten 
önceki filozofların büyük bölümü evrenin ana maddesi, ἀρχή [arkhē] sorunu üzerinde 
durmuşlar, bunu cevaplamaya çalışmışlar. Fakat böylesi bir tasnifte de soru işaretleri var. 
Örneğin Sofistler, Sokrates öncesi filozoflarla bu bağlamda uyuşmamaktadırlar. Sofistler, 
ἀρχή [arkhē] sorunundan çok –Sokrates gibi– insan ve toplum sorunlarıyla uğraşmışlar-
dır. Bu bakımdan Sofistler, Sokrates öncesi filozoflardan daha çok Sokrates’e yakındır. 
Hermann Diels’in tasnifine ilişkin olası açıklama ise çalışmasının adında yatmaktadır: 
Die Fragmente der Vorsokratiker. Burada “Fragmenta” biçimindeki sözcük fragmanları, 
parçaları ifade etmektedir. Sokrates’in yazılı bir çalışması olmadığını biliyoruz. Bunun 
yanında Platon ve Aristoteles’in yapıtlarının büyük bölümü günümüze ulaşmıştır. Buna 
karşın, Sofistler de dahil olmak üzere pek çok filozofun metni günümüze ulaşmamıştır.2 
Günümüze ulaşanlar fragmanlar, parçalar halindedir.

1 Hermann Diels, Die Fragmente Der Sokratiker, Cilt I-II, Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 
8. Baskı, 1956.

2 Diogenes Laertios, “Ünlü Filozofların Yaşamı ve Öğretileri” adlı çalışmasında filozofların yapıtlarının 
listesini de bildirir. Bunlardan örneğin Demokritos’un onlarca yapıtını listelendirmesine karşın 
günümüze bunlardan sadece birtakım parçalar kalmıştır. Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların 
Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2004, s. 438.
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Sokrates öncesi filozofların günümüze ulaşan fragmanlar ve onlar hakkında elde 
ettiğimiz bilgiler bakımından kaynaklardan biri olan Aristoteles, ilk felsefe tarihçisi 
olarak değerlendirilir. Bunun nedeni kitaplarında ele aldığı konuyla ilgili daha önceki 
düşünceleri sırasıyla dile getirmesi ve bu düşüncelerin eleştirisini yapmasıdır. Elbette 
Aristoteles’in amacı bir felsefe tarihi yazmak değildi, yine de Aristoteles’in metinleri, 
elimizde birincil kaynaklara sahip olmadığımız pek çok filozof hakkında bilgi edinme-
mizde önem kazanmaktadır. Fakat Aristoteles’in kendisinden önceki filozoflardan yaptığı 
aktarımlar ve bu filozofları tanıtma biçimleri bir tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmanın 
önemli isimlerinden Cherniss Aristoteles’in Sokrates öncesi filozoflara yaklaşımını şöyle 
eleştirir: “Aristoteles bir filozof olarak, elbette, Presokratik sistemlerin, kendi [Aristote-
les’in] oluşturduğu tarzda nedensellik [causality] sorununa ne cevap vereceğini araştırma 
konusunda tamamen haklı görülmüştür; ancak bu araştırmanın tarihsel olduğunu varsay-
mak, yani bu sistemlerden herhangi birinin Aristoteles tarafından ortaya koyulan soruna 
yönelik olarak detaylı bir şekilde hazırlanmış olduğunu varsaymak, büyük ihtimalle bu 
sistemlerin yanlış bir şekilde yorumlanmasına ve kesinlikle bu sistemlerin yazarlarının 
amaçlarının ve yönelimlerinin yanlış bir şekilde temsil edilmesine sebep olacaktır.”3

Cherniss, Aristoteles’in aktarımlarının Sokrates öncesi filozofları bize tanıtmadığı 
ya da yanlış tanıttığı biçimindeki yaklaşımına McDiarmid da katılır: “Aristoteles tarihsel 
olgularla hiç ilgilenmemiştir. O kendi felsefe sistemini inşa etmiş ve kendisinden önce 
gelen kişiler sadece bu inşa sırasında bir materyal olarak iş gördüğü sürece onu ilgilendir-
miştir. O kendi sisteminin son ve kati olduğunu düşünmüş ve bu yüzden de kendisinden 
önceki tüm düşünürler buna uygun olarak gruplandırılmış ve aktarılmıştır. Bu inanca sahip 
olarak, kendisinden öncekilerin sadece detaylı görüşleri değil ama aynı zamanda temel 
eğilimlerini de yeniden şekillendirmekte veya konu ve anlam açısından çarpıtmaktan ya 
da doktrinlerin bu doktrinleri oluşturanlar için bir anlam ifade etmeyeceği ancak kendisi 
için bir anlamı olan sözde içeriklerini açık bir şekilde dile getirmekten çekinmemiştir.”4

Chernis’in ve McDiarmid’ın eleştirilerine karşılık Guthrie ise bu “aktarırken boz-
maya” dair kesin bir şey bilinemeyeceği ve söylenemeyeceği görüşünü ön plana çıkarıp 
haklı bir noktada durarak Aristoteles’in itibarını korumayı amaçlar. Guthrie Aristoteles’in 
aktarımlarına yönelik şüpheye ya da eleştiriye şöyle yanıt verir: “Eğer Aristoteles’in 
Presokratiklere dair yorumu tamamen tarihsel olmayan [unhistorical] bir türde ise, bu 
kişilere dair araştırmalarımızı devam ettirirken bu durumun pek de bir anlamı ya da de-
ğeri yoktur. Aristoteles; Theophrastus aracılığıyla tüm doksografik geleneği etkilemiştir 
ve Cherniss’in de ifade ettiği gibi, herhangi bir Sokrates öncesi düşünürün bütün bir 
çalışmasına sahip olmamamızın yanı sıra, zaten elimizde bulunan ve bu düşünürlere ait 
olan fragmanlar da, Sokrates sonrası filozofların kendi felsefi amaçları doğrultusunda 

3 Harold F. Cherniss, “Characteristics and Effects of Presocratic Philosophy”, Journal of the History of 
Ideas, Sayı: 12, 1951, s. 320.

4 J. B. McDiarmid, “Theophrastus on the Presocratic Causes”, Harvard Classical Studies, Cilt: 61, 
1953, s. 86.
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şekillenmiş olan Sokrates öncesi felsefeye dair yorumlar ve düzenlemeler tarafından 
belirlenmiştir, en başta da Aristoteles tarafından. ‘Eğer’, diye sorar McDiarmid, Anak-
simandros’a bir göndermede bulunarak ‘Aristoteles Sonsuz’un hem doğasını hem de 
onun kurucu parçalarının doğasını ve işlevlerini yanlış yorumladıysa, bunlara dair açık-
lamalarının ne türden olumlu tarihsel değeri vardır?’ O, kendi sorusunu cevaplamaya 
çalışır ama makul tek cevap bunu bilmenin hiçbir olası aracına sahip olmadığımızdır. 
Eğer Aristoteles ve Theophrastus bu oranda bir çarpıtmaya yetili ise bizim bağımsız 
kaynaklarımız bu durumu değerlendirme konusunda oldukça yetersiz olacaktır.”5 

Guthrie, Aristoteles’in aktarımları sorunlu olsa bile doksografik geleneğin diğer 
kaynaklarının bu aktarımları denetleme konusunda yeterli olacağından ve bunun dışında 
bir aracımızın olmadığından bahseder. Bu tartışmayı değerlendiren Stevenson ise bu 
tartışmanın her ihtimalde ön yargılı bir şekilde taraflı ve hileli bir yapıda olduğunu öne 
sürerek bu tartışmanın taraflarından biri olmayı reddeder ve duruma bu türden üçüncü 
(ya da dördüncü) bir açıdan yaklaşır (aslında tartışmanın iki –ya da üç– tarafının da zaten 
hâlihazırda kabul edeceği ortak söylemlerin birleşmesinden oluşan tarafsız bir taraftır 
bu). Bir örnek vermek gerekirse: “Cherniss’in vardığı sonuçları yeniden ifade ederken 
McDiarmid’in bazen durumu abarttığına ve Guthrie’nin de bu aynı abartmayı McDiar-
mid’in ya da Cherniss’in görüşlerini dile getirirken gerçekleştirdiğine dikkat edilmelidir. 
Örneğin Cherniss; Aristoteles’in Metafizik’te kendisinden öncekilere dair görüşlerini 
dile getirirken ‘doğa problemi ile ilk olarak nedensellik sorunu olarak karşılaşıldığını 
varsaydığı’ görüşüne sahiptir. McDiarmid ile bu durum şuna dönüşür: ‘Onun [Aristo-
teles’in] argümanının arkasında, erken dönem felsefenin temel sorununun nedensellik 
olduğu varsayımı bulunur.’ Ve son olarak, Guthrie Aristoteles’i savunurken ‘Amicus 
Plato sed magis amica veritas’ [Platon arkadaşımdır, ama hakikat daha iyi bir arkadaştır] 
ifadesinin daha iyi bir seçim [bien trouvé] olduğuna işaret etmek zorunda hisseder ken-
disini, zira ‘Amica veritas sed magis amicum quattuor esse genera causarum’, [Hakikat 
arkadaştır, ama dört neden öğretisi daha iyi bir arkadaştır] ifadesi, Aristoteles’in itibarına 
sahip biri için, anlamsızdır. 2. Genel mesele: Burada tartışılmakta olan genel sorun şu 
şekilde ifade edilebilir: Aristoteles güvenilir biri midir? Ancak bu soru iki farklı yöne 
sahiptir ki bunlardan biri dikkati başka yöne çekmek için kullanılır. Bu yön, bence felsefe 
tarihçisinin pek ilgilenmediği ya da pek de önemi olmayan aynı zamanda sıklıkla asıl 
meseleyi muğlaklaştıran ve tartışmanın üç farklı tarafı içinde de ortaya çıkan bir yöndür 
ve ‘ahlaki’ yön olarak isimlendirilebilir: Tartışma, Aristoteles’i suçlama, karalama ya da 
övmeye dair bir tür yarı-ahlaki bir meseleye dönüşür. Bu yön özellikle Guthrie’de ön 
plana çıkar ki kendisi ‘dünyanın en büyük filozoflarından birini [savunmaya]…’ dair 
zorunluluktan bahseder –onun [Aristoteles’in] sağduyu kaybına ve dürüst olmamaya 
karşı entelektüel olgunluğunu ve aklı başındalığını savunmaktan. Diğer yön ise Aris-

5 W. K. C. Guthrie, “Aristotle as a Historian of Philosophy: Some Preliminaries”, The Journal of 
Hellenic Studies, Cilt: 77, 1. Kısım, 1957, s. 36.
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toteles’in yazılarının presokratikler hakkında bir bilgi kaynağı olması açısından ne 
kadar güvenilir olduğuna dair metodolojik sorudur, yani presokratik felsefe içinde 
‘gerçekte ne olup bittiğini’ öğrenmeye yönelik Aristoteles’in en iyi şekilde nasıl kul-
lanılabileceğine dair. Bu ayrım belirgin bir şekilde ortaya koyulduğunda, görülecektir 
ki bence, önemli ve ilginç olan sorunun sadece metodolojik yönüdür... (a) Aristoteles 
hiçbir zaman bir felsefe tarihi yazmaya çalışmamıştır. O, kendisinden öncekilere her 
zaman kafasında belli sorularla yaklaşmış ve bunu sıklıkla oldukça açık ve belirgin 
bir şekilde gerçekleştirmiştir. (b) Aristoteles sıklıkla diğerlerinin felsefelerine yönelik 
sevimsiz bir eleştirmen olmuştur...(c) Aristoteles sıklıkla bir teoriye dair kendi bakış 
açısından zorunlu olan sonuçları (ya da öncelleri) çıkarsamıştır, bunu yazan kişinin 
varsayımları ya da teorik çerçevesi göz önünde bulundurulduğunda geçerli bir şekilde 
o anlama gelmeyebilecek bile olan sonuçları. (d) Aristoteles bazen presokratiklere 
göndermede bulunurken farklı yerlerde kendisiyle çelişmektedir.”6 

Stevenson bu anlamda Aristoteles’in Sokrates öncesi filozoflara dair söyledikleri-
nin güvenilir ya da doğru olup olmadığına dair bir karara varmayı sağlam bir zemine 
oturtabilecek dayanak olmadığını düşünür ancak genel olarak Aristoteles’in Sokrates 
öncesi filozoflara yönelik daha iyi bir yorumcu olabilme olanağına sahip olduğunu 
belirterek,7 Guthrie’ye yakın durmaktansa Cherniss ve McDiarmid’e daha yakın durur.

Yukarıda aktardığımız tartışmayı göz önünde tutmakla birlikte Aristoteles’in 
doksografik gelenek için önemli bir kaynak olduğunu unutmamalıyız. Bununla bir-
likte Aristoteles’in aktarımlarını süzgeçten geçirmek, denetlemek, diğer doksografik 
kaynaklarla birlikte düşünmek gerekir. Burada bunu yapmaktan çok Aristoteles’in 
Sokrates öncesi filozoflara yaklaşımını genel hatlarıyla değerlendireceğiz. 

Aristoteles sistemli, düzenli ve bir amaç doğrultusunda olmasa da kendinden 
önceki filozofların düşüncelerine sıralı görünen bir biçimde eleştirerek metinlerinde 
yer verir. Aristoteles’in Sokrates öncesi filozoflarına yönelik eleştirilerini ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekir. Bundan dolayı Aristoteles’in Sokrates öncesi filozoflara 
yönelik eleştirilerinin genel bir ayrımını yaparak aktarmaya çalışacağız. Aristoteles, 
pek çok metninde Sokrates öncesi filozoflara irili ufaklı eleştiriler yöneltmiş olsa da 
biz bunlardan daha genel olanları ana hatlarıyla ortaya koyacağız. Buna göre önce 
evrenin ἀρχή [arkhē]’sinin ne olduğunu cevaplayan düşünürlere yönelttiği eleştirileri 
daha sonra da Sofistlere yönelik eleştirileri ele alacağız. 

Aristoteles, varolanları dört nedene dayanarak açıklamaktadır: Maddi neden, For-
rmel neden, Etkin (Fail) neden, Ereksel neden. Aristoteles, öncelikle varolanların ἀρχή 
[arkhē]’sini maddi bir neden ile açıklayan filozofları eleştirir: “İlk filozofların çoğu, 
her şeyin ilkeleri olarak yalnızca maddi yapıdaki ilkeleri göz önüne almaktaydılar.”8 

6 J. G. Stevenson, “Aristotle as Historian of Philosophy”, The Journal of Hellenic Studies, Sayı: 94, 
1974, s. 138-140.

7 J. G. Stevenson, “Aristotle as Historian of Philosophy”, s. 141-142.
8 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2. Baskı, 1996, 983B6; Aristotle, 
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Aristoteles, sadece maddi nedene dayanarak açıklama yapanların oluş ve yok oluşu 
yadsıdıklarını ileri sürer. Aristoteles, maddi neden ile varolanları açıklamaya çalışan 
filozofların kimler olduğunu ve maddi neden olarak neleri ileri sürdüklerini sıralar: 
“Bununla birlikte onların hepsi bu ilkelerin sayısı ve yapısı ile ilgili olarak aynı görüşte 
değildiler. Bu tür felsefenin kurucusu olan Thales, ilkenin su olduğunu söylemektedir.”9 
Aristoteles, Thales’ten başlayarak Hippon, Anaksimenes, Diogenes, Hippasos ve He-
rakleitos’u maddi neden olarak ileri sürdükleri ilkenin neler olduklarından söz eder.10 
Aristoteles, bu filozoflar dışında Empedokles ve Anaksagoras’ın ise ilke olarak birden 
fazla öğeden söz ettiklerini belirtir.11

Aristoteles, bir nevi felsefe tarihi oluşturduktan sonra bu düşüncede olan filozofları 
eleştirmeye geçer. Buna göre, maddi nedeni ilke olarak kabul eden filozoflar maddenin 
değişimi, maddenin nasıl değiştiği konusunda ya da değişimin nedeni konusunda bir 
yanıt verme ihtiyacı duymamışlardır.12 Bu bakımdan maddenin değişiminin, yani oluş 
ve bozuluşun nedeninin ne olduğunun açıklanmaması bir eksikliktir Aristoteles için. 

Aristoteles, Parmenides’in düşüncelerini ortaya koyarak fail nedeni fark etmesin-
den dolayı onu diğerlerinden ayırır: “Parmenides müstesna, hiçbiri bu tür bir nedeni 
keşfetme başarısı gösterememiştir.”13 Fakat Aristoteles maddi neden dışında şeylerin 
varolmasını ve varlığını sürdürmesini sağlayan etkin bir nedeni açık bir şekilde ifade 
edenin Anaksagoras olduğunu söyler: “Öte yandan bu kadar muhteşem eserin rastlan-
tının ürünü olduğu ve kendi kendine ortaya çıktığı da söylenemez. Bundan dolayı bir 
insan ortaya çıkıp, hayvanlarda olduğu gibi tüm doğada düzenin ve evrensel uyumun 
nedeni olan bir Akıl’ın bulunduğunu söylediğinde, kendisinden önce gelenlerin sayıkla-
maları karşısında aklı başında tek kişi olarak görünmüştür.”14 Anaksagoras, varolanların 
etkin nedeni olarak Aklı ileri sürerek Aristoteles’e göre sadece maddi nedeni temel 
alan filozoflara göre ileri bir adım atmıştır. Benzer bir adımı Empedokles’in de attığını 
düşünür Aristoteles. Aristoteles’e göre Empedokles “kendisinden önce gelenlere karşıt 
olarak bu, nedenin ikiye bölünmesini ilk ortaya atan kişi olmuştur. O, tek bir hareket 
kaynağını değil, farklı, hatta karşıt hareket kaynaklarını kabul etmişti.”15 Böylelikle 
Emepedokles ve Anaksagoras’ın varolanlar için etkin nedeni ortaya koyarak doğru 
yaptıklarını ifade ederken Leukippos ve Demokritos’un da etkin neden konusunu 
ele almamalarını eleştirir: “Hareket sorununa –varlıkların hareketi nereden ve nasıl 

Metaphysics Books I–IX, çev. Hugh Tredennick, London: Loeb Classical Library, Harvard University 
Press, 1934, 983B6.

9 Aristoteles, Metafizik, 983B20; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 983B20.
10 Aristoteles, Metafizik, 984A5; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 984A5.
11 Aristoteles, Metafizik, 984A8; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 984A8.
12 Aristoteles, Metafizik, 984A8; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 984A8.
13 Aristoteles, Metafizik, 984B1; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 984B1.
14 Aristoteles, Metafizik, 984B13; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 984B13.
15 Aristoteles, Metafizik, 985A30; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 985A30.
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aldıkları sorununa– gelince, diğerleri gibi bunlar da onu sessiz geçiştirmişlerdir.”16

Aristoteles, varolanlar için maddi neden ve etkin nedeni ileri sürenler dışında 
Pythagorasçıları ve Parmenides’i ayrı olarak değerlendirmiştir. Aristoteles’e göre 
Pythagorasçılar da sonuç olarak doğa filozofları olarak nitelediği evrenin ilkesini 
maddi nedene bağlayanlar gibi düşünmektedirler. Fakat yine de Pythagorasçılar çıkış 
noktası olarak duyusal olmayan ἀρχή [arkhē]’yi benimsemişlerdir: “Pythagorascılar 
diye adlandırılanlar. Doğa Filozoflarınınkilerden daha uzak ilke ve öğeleri ele almak-
tadırlar (bunun nedeni onların ilkelerini duyusal-olmayan şeylerden çıkarmalarıydı. 
Çünkü astronominin konusu olanların dışında matematiksel nesneler hareketsiz var-
lıklar sınıfına aittirler). Bununla birlikte onların tüm tartışma ve araştırmaları gene de 
Doğa hakkındadır. Çünkü onlar göğün nasıl meydana geldiğini tasvir ederler ve onun 
farklı kısımlarında olup bitenleri, halleri ve işlevlerini anlatırlar. İlke ve nedenlerini, 
bunları açıklamakta kullanırlar. Bu ise onların var olanın tamamen duyusal olandan 
ve gök küresi denen şeyin içinde bulunandan ibaret olduğu konusunda diğerlerinin, 
yani Doğa Filozoflarının görüşlerini paylaştıkları anlamına gelir.”17 Aristoteles’e göre 
doğa filozofları maddi neden ve etkin nedeni belirleyebilmelerine karşın formel nedeni 
belirleyememişlerdir. Formel nedeni daha sonra Platon ortaya koyacaktır.

Aristoteles’in eleştirisinin hedefindeki diğer Sokrates öncesi filozoflar grubu sofist-
lerdir. Aristoteles’in günümüze ulaşan çalışmalarından birinin adı Περὶ τῶν σοφιστικῶν 
ἐλέγχων [Peri tōn sophistikōn elenkhōn] “Sofistik çürütmeler hakkında”dır.18 Aristote-
les’in bu çalışması dışında günümüze ulaşmayan sofistlerle ilgili şu çalışmaları da söz 
konusudur: Σοφιστής [Sofistēs] “Sofist; Dört kitaptan oluşan Διαιρέσεις σοφιστικαὶ 
[Diaireseis sophistikai] “Sofistik bölümlemeler”; Πρὸς τὰ Γοργίου [Pros ta Gorgiou] 
“Gorgias’a karşı”.19 Görüldüğü gibi sofistler, Aristoteles’in külliyatında önemli bir yer 
kaplıyor. Bu kitaplar dışında Aristoteles’in günümüze ulaşan yapıtlarında da sofistlere 
çeşitli eleştiriler yöneltilmektedir. 

Öncelikle Aristoteles’in bütün olarak sofistlere, sofistik düşünceye yönelik yak-
laşımını görelim. Aristoteles, hocası Platon’un sofistlere yönelik olumsuz tutumunu 
benimser. Aristoteles, sofistlere diğer filozoflara oranla ağır eleştirilerde bulunur. 
Bu eleştirilerin başında sofistleri filozof saymayan, sofistleri sahte felsefe yapmak-
la suçlayan ifadeleri gelmektedir: “Filozofluk taslayan Diyalektikçiler ve Sofistler 
(çünkü Sofistik, yalnızca görünüşte bilgeliktir. Diyalektiğin de durumu aynıdır), her 
şeyi tartışırlar. Bu her şeyde ortak olan şey, varlıktır. Şimdi hiç şüphesiz onların bu 
konuları tartışmaları, bu konuların felsefesinin kendi alanına ait olmasından ötürüdür. 

16 Aristoteles, Metafizik, 985B18; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 985B18.
17 Aristoteles, Metafizik 989B28; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 989B28.
18 Aristotle, On Sophistical Refutations, On Coming-to-be and Passing Away, On The Cosmos, Çev. E. 

S. Forster-D. J. Furley, London, Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1955, s. 10.
19 Diogenes Laertios, Lives of Eminent Philosophers, Volume I, Books 1-5, Çev. R. D. Hicks, London, 

Loeb Classical Library, Harvard University Press, 1925, V 22-25.
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Sofistik’le Diyalektik, Felsefe ile aynı gerçeğe yönelir. Yalnız Felsefe Diyalektik’ten, 
bunun için gerekli olan yetinin doğası, Sofistik’ten ise felsefi hayata ilişkin amaçları 
bakımından ayrılır: Diyalektik sadece bilgiyi eleştirmekle yetinir; oysa Felsefe somut 
olarak onu üretir. Sofistik’e gelince o ancak görünüşte felsefedir, sahte felsefedir.”20

Aristoteles’in sofistlere yönelik en temel eleştirisi ise sofistlerin varlıkla, varo-
lanla ilgilenmemeleridir. Çünkü Aristoteles için felsefe varlıkla, varolanla ilgilenir: 
“Diyalektik ve Sofistik’e gelince, onların konusu varlıkların ilinekleridir, varlık olmak 
bakımından varlıklar değildir. Onlar varlık olmak bakımından varlığın kendisi ile de 
meşgul olmazlar. O halde sözünü ettiğimiz şeyleri varlıklar olmak bakımından ele 
alan kişi olarak ortada sadece filozof kalmaktadır.”21

Aristoteles’e göre sofistler varlıkla değil yoklukla ilgileniyorlar. Varlıkla ilgi-
lenmeyen sofistler ilineklerle ilgilenirler: “Platon Sofistik’in konusunun var-olmayan 
olduğunu söylerken, bir anlamda haksız değildi. Çünkü Sofistler’in kanıtları, deyim 
yerindeyse, esas olarak ilineksel olanla ilgilidirler.”22 Bir başka ifadeyle: “ilinekle 
meşgul olan yalnızca odur. Bundan dolayı Platon’un ‘Sofistik vaktini yoklukla geçirir’ 
sözü pek yanlış değildir.”23

Aristoteles, sofistlerin varlıkla değil ilineklere ilgilerinin sonucu olarak ileri 
sürdükleri önermelerin yanlış ve çelişkili olduğunu düşünür. Örneğin Aristoteles’in 
Metafizik adlı çalışmasında Protagoras’ın düşüncelerine, ifadelerine yönelik eleştiriler 
söz konusudur. Aristoteles’e göre “aynı şeyin, aynı zamanda hem, olması, hem de ol-
mamasının mümkün olduğunu, gerekse düşüncenin bunu tasarlayabileceğini ileri süren 
filozoflar vardır.”24 Bu ifade açıkça sofistlere işaret etmektedir. Nitekim bu düşünceyi 
çürütmeye çalışan Aristoteles ilerleyen satırlarda doğrudan Protagoras’tan söz ederek 
onu eleştirir. Aristoteles’e göre bir şeyin aynı zamanda hem olması hem de olmaması 
aynı özneye farklı yüklemlerde bulunmakla olanaklıdır. Buna göre “Protagoras’ın 
akıl yürütmesini benimseyen kişilerin kabul etmek zorunda oldukları gibi, her özne 
ile ilgili olarak herhangi bir yüklemi tasdik veya inkâr ermenin aynı ölçüde mümkün 
olması durumunda bir gemi, sur ve insan aynı şey olacaklardır.”25 Aristoteles’e göre 
Protagoras bir şeyin aynı zamanda karşıtları içinde barındırdığını söyleyerek çelişkili 
bir düşünce ileri sürmektedir. Protagoras’ın sözlerine bakacak olursak aynı öznenin 
karşıt iki duyuyu aynı zamanda deneyimlemesinden ziyade aynı şey iki farklı kişi ya 
da özne için farklı duyumlar yaratır.26 Bu bakımdan Aristoteles kendisinin tasarladığı 
bir Protagoras’ı eleştiriyor görünmektedir: “Protagoras’ın öğretisi de bu aynı görüşten 

20 Aristoteles, Metafizik, 1004B17. 
21 Aristoteles, Metafizik, 1061B8; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1061B8.
22 Aristoteles, Metafizik, 1026B12; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1026B12.
23 Aristoteles, Metafizik, 1064B28; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1064B28.
24 Aristoteles, Metafizik, 1005B35; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1005B35.
25 Aristoteles, Metafizik, 1007B18; Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1007B18.
26 Walter Kranz, Antik Felsefe, çev. Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal yayınlar, 1. Baskı 1984, s. 145.
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kaynaklanmaktadır ve her iki öğreti de ya aynı şekilde doğru veya aynı şekilde yanlış 
olmak zorundadır. Çünkü bir yandan, eğer bütün görüşler ve izlenimler doğru ise, bütün 
yargıların aynı zamanda hem doğru, hem de yanlış olması gerekir. Zira çok sayıda 
insan birbirine karşıt görüşlere sahiptir ve bu insanlardan her biri kendi görüşlerini 
paylaşmayan insanların yanılgı içinde olduklarına inanır. Bunun sonucunda, o halde, 
zorunlu olarak bir aynı şeyin hem olması, hem de olmaması gerekir, öte yandan, eğer 
durum böyleyse bütün görüşlerin doğru olmaları gerekir. Çünkü doğru ve yanlış dü-
şünenler, karşıt görüşlere sahiptirler. Eğer şeylerin kendileri, sözünü ettiğimiz görüşün 
varsaydığı gibiyseler, insanların tümünün doğru düşünmeleri gerekir.”27

Aristoteteles’in Protagoras üzerinden Sofistleri eleştirisi görelilik, çelişki ve üçüncü 
halin olanaksızlığı gibi konularla ilgilidir. Bu konulara baktığımızda bunların mantık ve 
dilsel ifadelerle ilgili olduğunu görüyoruz. Bunun sonucu olarak Aristoteles’in mantık 
üzerine olan ve “organon” olarak adlandırılan kitaplarının sonuncusu “Sofistik Çürüt-
meler Üzerine” başlığını taşımaktadır. Sofistik Çürütmeler Üzerine adlı çalışmasında 
Aristoteles sofistlerin tartışma yöntemlerini, akıl yürütmelerini ya da dilsel ifadelerini 
eleştirmektedir. Aristoteles sofistlerin çürütmelerini tasnif eder ve bunları eleştirir. Aris-
toteles, sofistlerin çürütme araçlarını ifade tarzına dayanan çürütmeler ve ifade tarzına 
dayanmayan çürütmeler biçiminde ikiye ayırır: “İfade tarzı vasıtasıyla bir çürütme gö-
rünüşü kazanan araçlar altı adettir: Aynı adlılık, iki anlamlılık, bağlantı, ayırma, vurgu 
ve konuşma biçimi.”28 Aristoteles ifade tarzına dayanmayan çürütmeleri ise yediye 
ayırır: “Birincisi tali-olana, ikincisi genel olarak söylenene ya da genel olarak değil de 
nasılla ya da neredeyle ya da ne zamanla ilintili ya da ilişki içinde söylenene dayanır; 
üçüncüsü sofistlerin çürütmelerinin tanınmamasından yararlanır; dördüncüsü nesneye 
(konuya) ait olandan, beşincisi kanıt sırasında başlangıçta ileri sürülmüş önermeden 
kabul edilmiş diye yararlanır, altıncısı neden-olmayan’dan neden olarak yararlanır, 
yedincisi birçok soruyu bir soru haline getirir.”29 Aristoteles’in, sofistler üzerinde bu 
kadar yoğunlaşması, sofistlerin Eski Yunan dünyasındaki güçlerine, etkilerine işaret 
etmektedir. Aristoteles de bu etkiyi kırmak için sofistlerin çürütmelerinin, savlarının, 
düşünme biçimlerinin hatalı dil ya da hatalı mantık kullanımlarına dayandığını düşünür. 

Aristoteles’in Sokrates öncesi felsefeye ve filozoflara yönelik yaklaşımını genel 
hatlarıyla ele aldık. Bunun için de Aristoteles’in ağırlıklı olarak üzerinde durduğu fel-
sefe konuları ve filozofları değerlendirdik. Toparlayacak olursak Aristoteles, Sokrates 
öncesi filozofları kendi düşünme sisteminin kuruluşunda bir araç, bir dayanak noktası 
gibi kullanır. Aristoteles onlarla tartışarak, onların düşüncelerini değerlendirerek kendi 
düşüncesini oluşturur. Aristoteles, bunu yaparken kimi zaman belki de Sokrates öncesi 
filozofları kendince anlıyor, kendi düşünmesinden süzerek bize aktarıyor. Aristoteles, 

27 Aristoteles, Metafizik, 1009A6: Aristotle, Metaphysics Books I–IX, 1009A6.
28 Aristoteles, Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, çev. Oğuz Özügül, İstanbul; Say Yayınları, 1. Baskı, 

2007, s. 10.
29 Aristoteles, Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, s. 13.
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böylelikle günümüze fragmanları kalmış olan Sokrates öncesi filozoflarla ilgili pek çok 
bilgi, ayrıntı vererek değerli bir doksografik kaynak olurken bir yandan da bu bilgileri, 
ayrıntıları iyi bir değerlendirmeye tabii tutmamız konusunda birtakım soru işaretlerini 
de beraberinde getiriyor. Bu bakımdan hem Aristoteles’in bize sunduğu bu zengin dok-
sografik kaynaktan yararlanmak hem de Aristoteles gibi yaparak bu aktarımlara eleştirel 
bir gözle bakarak Sokrates öncesi filozoflarla ilgili bilgileri denetlemek gerekiyor. 
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ARISTOTLE: FUNDAMENTALS OF THE HISTORY OF HIS DEVELOPMENT

ÖZ
Werner Wilhelm Jaeger (1888-1961), 20. yüzyılın önde gelen klasik filologla-
rındandır. Doktora çalışmasını Aristoteles’in Metafiziği’nin oluşumu üzerine 
yapmış ve bu çalışmada Aristoteles’in eserinin bir bütün olarak yazılmadığını 
ve farklı zamanlarda verdiği derslerin biraraya getirilmesi ile oluştuğunu savun-
muştur. Bu nedenle kitap içerisinde yer alan kopukluk ve çelişkilerin olağan 
olduğunu savunmuştur.  Karşınızda duran çeviri ise onun en az bir yarım yüz-
yıl boyunca yapılmış olan Aristoteles yorumları ve tarihsel eleştirileri üzerinde 
hakim olmuş “Aristoteles: Gelişiminin tarihinin temelleri” adlı eserinin Önsöz, 
Sunuş bölümleri ve onları takip eden ilk bölümünden oluşmaktadır. Jaeger, 
Önsöz’de bu eserde kullandığı yönteme ilişkin kısa bir bilgilendirmeden sonra 
Sunuş bölümünde kendi zamanında bir filozof olarak Platon’un gelişim tarihi 
yaygın olarak incelenirken Aristoteles’in gelişim tarihinin göz ardı edilişini, bu 
durumun tarihsel nedenlerini de ortaya koyarak eleştirir. Eserin çevrilen bu ilk 
bölümü, Aristoteles’in Akademi’ye katıldığı döneme ilişkin olup onun Platon’la 
olan halef-selef ilişkisine de döneminin genel kabullerinden farklı bir ışık tut-
maktadır. 
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ABSTRACT
Werner Wilhelm Jaeger (1888-1961), was one of the leading philologists of 
20 th Century. On his dissertation he studied the development of Aristotle’s 
Metaphysics and defended the argument that Aristotle’s work was not written 
as a whole and was formed through unification of  his distinct courses; therefore 
disconnections and contradictions in the work should be considered as natural.  
The translation before you is the preface, the problem and following first chapter 
of his work Aristotle: Fundamentals of the History of His Development. After 
a short briefing over the method of the work in preface, Jaeger critisizes the 
habit of undervaluing Aristotle’s development history by his contrempraries 
while Platon’s development history was widely examined, with manifesting the 
historical reasons of this situation. This translated first chapter of the work is 
about the period in which Aristotle entered the Academy and sheds a different  
light from the general aggreement of the century on the predecessor-successor 
relationship between Aristotle and Plato.
Keywords: Aristotle, Plato, development, Academy, Jaeger

...

Önsöz

Önünüzde duran ve eş zamanlı olarak hem araştırma hem de genel çerçeve olan 
bu kitabın tarzı, kısa bir yönlendirmeyi gerektirir.

Araştırma sistematik bir serimleme yerine, Aristoteles’in metinlerinden yola çıkan 
ve içsel gelişiminin bu metinlerden yola dökülen izlerini takip eden bir çözümleme 
ortaya koyacaktır. Yaşamöyküsel çerçeve yalnızca şimdiye kadar böyle bir ayrıma tabi 
tutulmamış büyük yazınsal kütlenin üç gelişim dönemine ayrışmasını algılanabilir 
kılmalıdır. Bu yolla elde edilen resim yine de, malzemenin kıtlığı nedeniyle kısmi bir 
resim olarak kalacaktır. O, yine de taslaklarında Aristoteles’in ruhsal yapısı ve düşün-
cesinin itici güçlerinin oldukça açık bir görüntüsünün ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu, 
öncelikle felsefi sorunlar tarihinin ve ilkeler araştırmasının yararınadır. Ancak yazarın 
amacı, sistematik felsefeye yönelik bir katkı sağlamak değildir, tersine Grek ruhunun 
Aristoteles’in ismiyle nitelenen kısmi tarihini aydınlatmaktır.

Bu araştırmaların sonuçlarını 1916’dan beri Kiel ve Berlin’deki üniversite ders-
lerinde birkaç kez anlattım, yazılı biçimi de sonuç kısmı dışında önemli oranda bit-
mişti. O zamandan bu yana ortaya çıkmış olan, Aristoteles’in kendisi için aslında 
pek katkısı olmayan literatürü, yalnızca kendilerinden yeni bir şeyler öğrenebildiğim 
ya da kendilerine karşı çıkmam gerektiği sürece dikkate aldım. Eski araştırmaların 
sonuçları, salt önemsiz kanı ya da serimleme değişikliklerine denk geldikleri sürece 
boşuna aranacaktır: bütün bunların gelişimle bir ilgisi yoktur. Kendinde bir amaç olarak 
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Aristoteles’in tüm yazılı çalışmalarının bir çözümlemesi ve onların tüm katmanlarının 
baştan aşağı mikroskopik düzeyde bir araştırması, yalnızca açık örneklerle gelişiminin 
ruhsal görünüşünü böylesi olarak tematik anlamda açıklamanın söz konusu olduğu 
yerde daha az oranda dikkate alınmıştır. 

Son olarak, yiğitçe bir güvenle zamanın uygunsuzluğuna rağmen tüm kapsamıyla 
bu kitabın yayınlanmasının riskini üzerine almış olan yayınevi yönetimine en derin 
teşekkürlerimi dile getiriyorum. 

Berlin, 1923 Paskalyası
W.J.

Sorun

Aristoteles, felsefesiyle birlikte kendi tarihsel kavrayışını temellendiren ve bununla 
felsefi bilincin yeni, içsel olarak karmaşık fakat daha sorumluluk sahibi bir biçimini 
elde etmiş ilk düşünürdür. Tarihsel-ruhsal gelişim düşüncesinin yaratıcısı, kendi başarı-
mını da saf olarak şeylerin yasası üzerinde temellenen bir gelişimin pragmatik sonucu 
olarak kavrar, hatta serimlemesinin genelinde kendi düşüncelerini seleflerinin, özellikle 
de Platon ve okulunun eleştirisinin doğrudan bir meyvesi olarak gösterir. Bu konuda 
kendisi izlendiğinde ve tarihsel olarak, içlerinden kendisini kurduğu bu koşullarla 
kavranmaya çalışıldığında felsefî ya da Aristotelesçe düşünülmüştür.

Bir kişiliğin kendini değerlendirmesini tamamen nesnel bir kaynak olarak kul-
lanmaya alışkın olmayan ve onun ölçütlerini edinmeyen filolog, tüm bu çabaların 
Aristoteles’in kendine özgü felsefi tarzının diri bir kavrayışına götürmediğine, en 
başta tamamen onu seleflerini anlayışıyla ölçmeye başladığında, şaşırmamalıdır: 
Sanki herhangi bir filozof seleflerini bu bağlamda anlayabilecekmiş gibi. Aristote-
les’in bireysel yaratımının yalnız bir olumlu ölçütü olabilir, Platon’u nasıl eleştirdiği 
değil, aksine kendisinin nasıl platonlaştırdığı (çünkü bu onun için felsefe yapmak 
demekti). Bilimi neden bu belirli yöne çevirdiği, öncesinin tarihinden ziyade ilkin 
kendi felsefî gelişiminden açığa çıkar; aynı şekilde Yunan düşünmesinin felsefesinde 
onun kendisinin Platon’un felsefesini öncüllerinden türetmek yerine o tarihi etkilerle 
kendi yaratıcı orijinalliğinin ilişkisinin ürünü olarak açıklaması gibi. Ruhsal gelişimin 
incelenmesinde büyük bireylerdeki yaratıcılık ve özyasalılıklık çok dar geliyorsa, o 
halde tarihsel hareket bütünlüğü kişiliğin organik gelişimi yoluyla tamamlanmaya 
ihtiyaç duyar. Aristoteles’in kendisi de gelişim ve biçim arasındaki sıkı ilişkiye işaret 
eder: “Yaşayarak kendini geliştiren baskın biçim” onun felsefesinin ana düşüncesidir. 
Onun amacı biçim ve entelekheiayı gelişim aşamalarında tanımaktır. Yalnızca bu şekilde 
ruhsal bir ‘yapı’da yasalı olan şey doğrudan bir görülürlüğe kavuşur; Yine Aristote-
les’in devlet yaşantısının ön basamakları üzerine dersinin başlarında söylediği gibi: 
‘Genelde olduğu gibi, burada da, şeylerin ilkin kökenlerinden bu yana doğru geliştiği 
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görüldüğünde, doğru bakış ortaya çıkacaktır’.
Organik gelişimin ilkesinin bugüne kadar yaratıcıya uygulanmamış olması, kaza-

nımları olan tekil fakat tamamen kısmi ve bu nedenle etkisiz kalmış dışavurumlar göz 
ardı edildiğinde, insan bilgisinin tarihinin kendisi bakımından zengin olduğu, neredeyse 
anlaşılmaz çelişkilerinden birisidir. Abartıya kaçmadan söylenebilir ki; Platon’un 
gelişim süreci üzerine tam bir literatürün bir araya getirildiği bir çağda, Aristoteles’in 
gelişiminden neredeyse hiç kimse söz etmemekte ve her seferinde neredeyse kimse 
bir şey bilmemektedir. Antik ruhun tarihinin en ateşli sorunlarından birinin önünden 
bu ısrarlı geçip gitme o kadar telkin edici etkide bulunmuştur ki gelişim tarihçi bir 
incelemenin Aristoteles’e uygulanmayışında Platon’la arasındaki ruhsal ayrımın bir 
tür sembolü olarak görünmüştür: Platon’un gelişim tarihi insanları onun düşünmesinin 
temel kuvvetlerinden itkilerinden birini ortaya koyan ve onu tüm Platon öncesinden 
ayırt eden kurucu güdü için aşamalı bir körleşmeye zorlarken, Aristotelesçi öğretinin 
kronolojisi ve gelişimine yönelik sorunun ve onların kaynaklarının neredeyse felsefi 
anlaşılmazlığın bir işareti olarak görülmesinde tamamen başka bir alışkanlık kazanıl-
mıştır. Çünkü zamansızca tüm tikellerin tohumunu kendisinde taşıyan Monad aynı 
zamanda sistemin kendisidir.

Şimdiye kadar Aristoteles’in gelişim tarihine yönelik bir çabanın olmamasının 
nedeni, onun felsefesini katı bir kavram şematizmi olarak gören skolastik kavrayıştır. 
Bu kavrayışın diyalektik aracı onun yorumcularına; onların Aristotelesçi araştırma 
tarzını harekete geçiren kuvvetlere, kendine özgü delici, soyut Apodiktik’e ve görüsel, 
organik biçim öğretisine ilişkin herhangi bir kişisel deneyim kaynaklı fikre de sahip 
olmamalarına rağmen, ustalıkla hakim olmuştur. Aristoteles’in spiritüalizmi görü ve 
gerçeklikle doygunluğa ulaşmış, onun acıtan kanıtlama gücü yalnızca 4. yüzyılın kanlı 
yaşamsallığının kendini eğitici biçimde koştuğu sağaltıcı bukağıdır. Yanlış anlamanın 
kökü Aristoteles öğretisinin daha dar anlamda felsefi kısımlarının, Peripatos’da üçüncü 
nesilden beri gerçekleştirilmiş mantık ve metafiziğin deneyimsel gerçeklik araştırma-
sından ayrılmasında yatmaktadır. Kendisine her şeyden önce metinlerin kurtarılmasını 
borçlu olduğumuz, Andronikos’la başlayan yorum ekolününün katkıları azımsana-
mayacak ölçüde olmasına ve metinlere harfi harfine sadakatli gelenekçilikleri felsefi 
kavrayış gücü bakımından Straton ve Theophrastos’un acınacak haldeki takipçilerine 
göre çok üstün olmasına rağmen, bu hareket de kökensel ruhun Aristoteles’e varan bir 
yenilenişini ortaya koyamamıştır. Sürekli gelişen bir doğa ve ruh biliminin besleyici 
zemininden ve bundan dolayı Aristoteles’in spekülatif düşüncelerinin kıvraklıklarını 
ve bükücü gücünü içinden çektikleri deneyimin ve kavram oluşturmanın o verimli 
karşılıklı etkileşiminden yoksundular. O zamandan beri Aristoteles’in kavranışında 
daha büyük bir kopuş olmamıştır; şerh geleneğini doğu Aristotelesçiliği, onu da batı 
Aristotelesçiliği kesintisiz bir biçimde takip etmiştir. Her ikisinin kendi zamanlarına 
olan eğitici etkisi abartılamayacak olan özgün tarzı, daha Antik dönemde canlı bir 
Aristoteles kavrayışına set çekmiş olan aynı saf-kavramsal Skolastiktir. Her ikisi de 
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onun felsefesini, kendisine özgü dehasının bir ürünü olarak, kendi çağının tarihsel 
olarak verili sorun durumu ile birlikte kavramaya yetkin değildiler ve bu nedenle nasıl 
canlı bir gelişim gösterdiğine hiç değinmeden yalnızca baskın olan biçime tutundular. 
Bu sıralarda kuşkusuz biçimde gelenekçiliğin hatası nedeniyle, Aristoteles’in gelişi-
minin temel bir kaynağının, konuşma ve mektuplarının kaybı gerçekleşti. Bu yolla 
onun insanî kişiliğine geçiş yolu kapandı. Böylece Antik Çağ’a yönelik hümanizmin 
getirdiği yeni oluşan sevginin Aristoteles için hiçbir değişim yaratmaması, en başta 
onun Luther ve hümanistlerin aynı şekilde çok küçümsedikleri ortaçağ skolastiğinin 
derebeyi konumunda olmasındandır. Antik felsefe ve edebiyatın bütün büyük adamları 
arasında yalnızca Aristoteles bir Rönesans yaşamamıştır. Gerçi herkes onun çağının 
büyük güçlerinden biri, modern dünyanın temel yapıtaşlarından bir tanesi olduğunun 
bilincindeydi fakat bir parça gelenek olarak kaldı, bir başka nedenle değilse şu se-
bepten; çünkü hümanizma günleri ve reform sonrasında bile içeriği bakımından hala 
çoğunlukla zorunlu görülüyordu. Melanchthon ve Cizvitlerin her ikisi de teolojilerini 
metafizik üzerine kurdular, Machiavelli Politika’dan, Fransız eleştirmenler ve şairler 
kurallarını Poetika’dan soyutladılar. Logik’ten Kant’a kadar olan tüm filozoflar ve 
daha fazlası, Etiği’nden ahlakçılar ve hukukçular yararlandılar. 

Onun düşüncesinin içsel biçimine yönelik çok güçlü bir içeriksel ilgi filologları, 
hümanistlerin yeniden gün yüzüne çıkardıkları antik sanat nesrinin dar ve yüzeysel 
biçim kavrayışına göre daha az engelledi. Gerçi korunmuş olan yazıları inceden ince-
ye araştırdılar ve metinlerini saptamaya çalıştılar fakat yeni stil kavrayışı metinlerin 
aktarıldıkları tamamlanmamış hallerine karşı estetik bir tepki geliştirdi. Normlarına 
aykırı düştükleri ve kendilerine tamamen yabancı olan edebi yazım tarzı onlara ölçü 
olarak koyulmak istendi. Metinlerin tarzı naif bir şekilde Platon’un diyalogları ile 
karşılaştırıldı ve bir yandan Aristoteles’in incelemeleri her türden akılcı müdahalelerle 
zorla, rahatsız edici kısımları gerçek dışı ilan edilirken ve bütün kitaplar ya da tekil 
önermeler okunabilir el kitaplarına dönüştürülmeye çalışılırken, diğer yandan Platon’un 
Diyalogları’ndaki şaşırtıcı sanattan coşku duyuldu. Eleştirinin bu tarzı her tarihsel 
kavrayışın kendisinden yola çıkması gereken Aristoteles felsefesinin ruhu için tarif 
edilen geçici biçimin yanlış yargılanışından doğdu. Gerçi Platon konusunda da onun 
bütünsel ruhunun bilgisi için biçim sorununun önemi uzun bir süre boyunca ve tekrar 
tekrar yanlış değerlendirilmiştir; özellikle de kurumsal felsefe ve edebî filoloji sürekli 
olarak biçimi Platon için konu bakımından bir önemi olmayan edebi bir şey olarak ele 
almaya eğilimliydiler, oysa Platon biçimle felsefe tarihinde tamamen tek başına ayakta 
durur. Fakat şimdi, Aristoteles’de o neredeyse ‘tamamen biçimden yoksunmuşçasına’ 
içeriğe kapılmak istenirken, biçim gelişiminin Platon’un felsefesinin bilgisi için temel 
bir anahtar olduğu çoğunlukça bilinmektedir. Stoacı ve Epikürosçu metinlerin ortadan 
kayboluşunun suçlusu olduğu gibi, kendisine neredeyse Aristoteles’in ders notlarının 
kaybını borçlu olacağımız Helenistik retoriğin dar edebi biçim kavramını soyarsak, 
böylece gelişimtarihsel soru kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü, Aristoteles’in oluşun 
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farklı evrelerinin izlerini kendinde taşıdığı kabulü olmaksızın onun mirasının karak-
teristik durumunu açıklamak kesinlikle olanaklı değildir. Ders notlarının analizi bizi 
kendiliğinden bu sonuca götürür ve Aristoteles’in kayıp edebi metinlerinin korunan 
kısımları da bunu onaylar. Bu nedenle bu kitabın ilk ve kaçınılmaz ödevi kayıp me-
tinlerin arta kalan kısımlarının ışığında ve ders notlarının analiziyle en başta şunu 
göstermektir: Karşınızda duran bu çalışmanın, ders notlarının ve kayıp metinlerden 
kalan fragmanlarının yorumlarından ortaya çıkmasında olduğu gibi, metafiziğin ortaya 
çıkmasının temellerinde bir gelişim bulunmaktadır. Filolojik eleştiri ancak doğrudan 
felsefi soru sormanın hizmetinde olduğu sürece söz konusu olacaktır, çünkü burada 
metinlerin, metinler olarak yalnızca dış durumları değil, daha ziyade onlarda Aristo-
telesçi düşünmenin itici gücünün nasıl ortaya çıktığı ele alınacaktır.

Birinci Bölüm: Akademi Çağı

Birinci Kısım: Aristoteles’in Katıldığı Zamanki Akademi

Aristoteles, biyografisini yazanın güvenilir tanıklığına göre, Makedonya kralı 
Philipp’e, Platon’un yanında yirmi yıl kaldığını yazar. Akademi’de Platon’un ölümüne 
(348/7) kadar kaldığından, öyleyse 368/7 yılında Akademi’ye katılmıştır. O zaman 17 
yaşıyla gençlik çağında bulunuyordu.1 

Okulu bıraktığında kırklı yaşlarına yaklaşıyordu. Üzerinde tartışma olamayan olgu-
lar çok şaşırtıcı olmamıştır. Büyük düşünürler tarihinde kesinlikle bir ikinci, hatta belki 
de kendi başına ayakta duran yaratıcı doğalar arasında hiçbir örneği yoktur ki yeteneğin 
benzer derinliğindeki orijinalliğe sahip bir insan, bu kadar uzun süre tamamen farklı 
bir tarzda üstün bir dâhinin etkisi altında ayakta kalsın ve tamamen onun gölgesinde 
yetişmiş olsun. Güçleri birleştiren ve ayıran ve usta aracılığıyla etkide bulunan; genç 
olana gençliğinin aşkını ve ilk adanmışlığını sağlayan, kendisine denk bir olgunluğa 
eriştirip sonra ayıran, büyük bir ustayla olan böylesi bir bağın içsel duyarlılığı ve aynı 
zamanda yaratıcı yetinin gücü ve güvenliği için aldatıcı olmayan bir ölçüt günümüzde 
mevcut değildir. Aristoteles’in içsel gelişiminin konusu budur. Platon’un dünyasının 
deneyimi ve onda gerçekleşen kendisine dönük kırılmayı; elastik itici gücü kendi sınırlı 
ve Platon’un sınırsız dehasının özgün ayrımına rağmen düşünmesini daha ilerlemiş bir 
aşamaya taşıyan zekasının şaşırtıcı şekilde yükseltilmiş yay gerilimine borçludur ve 
bu zamandan sonra bu yükseklikten aşağıya inmek aşağı yukarı kader çarkını tersine 
çevirmek anlamına gelirdi.

Aristoteles’in Platon’la olan felsefî bağı, günümüze kadar hep yapıldığı gibi, 

1 Mektuba Vita Marciana S. 427, 18 Rose (Ps. Ammon. S. 438, 13 Lat. Çeviri S. 443, 12) değinir. 17 yaş 
ifadesi aynı kaynaktan çıkmaz, fakat daha İskender biyografilerinde Mektuba ilişkin notlarla birleşti-
rilmiş durumdadır. Krş. Dionys. Halic. Ad Amm. 5 (728 R).
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günümüz ekol filozoflarının Kant’la bağının düşünüldüğüne benzer şekilde; ustasının 
makul bulunan eğitici görüşlerine bağlanıp, dogmasının belirli başka kısımlarıyla 
kopma biçiminde kavranılmamalıdır. Bunun dışında tam da Platon’un doğasının ve 
onun resmedici felsefe yapma tarzının karşılaştırılamazlığı görüşü Aristoteles’in kav-
ranışında onun bir modeli için kararsızlığa yol açmıştır. Aristoteles tam da Platon’da 
yapı, mitos ve sezgi olan şeylerin önünden geçip gitmiş olmalıdır. Eleştirisi Platon’a 
pek de denk düşmüyor görünmektedir, çünkü ondaki bu özsel yönlere neredeyse hiç 
dokunmamıştır ki kendi soyutluğu içinde bir μετάβασις εἰς ἄλλο γένος [metabasis eis 
allo genos] olarak görünür. Fakat bu gerçekten de pek uzağı göremeyen ve öğrenci işi bir 
yakıştırmadır. Aristoteles birden fazla yerde, eleştiriye henüz başlamamışken platoncu 
düşünme tarzının açıkça farkında olduğunu açığa vurur. Kendisine psikolojinin ve onun 
düşünsel ve sanatsal görünüşlere uygulanışının kurucusu unvanını verdiğimiz adam için 
bu başka nasıl olabilirdi? Daha yenilerin ilk defa kendilerinin keşfettiklerini sandıkları 
Platon’daki şiirsel ve kehanetvari tarafa ilişkin ilk kısa, isabetli sözleri sarf eden de ta 
kendisiydi. O, platoncu diyalogların sanatsal özünü çoğu modern felsefeciden daha 
doğru bir şekilde tanımlamıştır. Platon öğretisinde ki mantıksal ve ontolojik zorluklara 
ilişkin eleştirisinin, onların tarihsel anlamı ve somut içeriğini değersizleştirdiğine de 
hiçbir zaman inanmamıştır. Bütün bunlar kendiliğinden anlaşılır ve Aristoteles’in 
Platon’un düşünce dünyasına katı bir eleştirel tutumla yaklaşmadığını, tersine onun 
bütünsel insanî izleniminin korkunç şiddetini uzun yıllar sonunda onun sözcükleriyle 
onaylanmaya gerek duymaz. Fakat Platon’un dünyası gibi böylesine karmaşık, farklı 
zihinsel güçlerden oluşmuş, kendi bireysel görünüş biçiminde baştan aşağıya özgün bir 
dünyanın kendine özgü biçimde anlaşılması gerekliliği başka bir şeydir, onu bir bütün 
olarak yeniden kurmak ve geliştirmek istemek bir başka şeydir. Bu noktada verimli 
ve verimsiz Platonculuğun yolları ayrılır. Platoncu zihinsel birliğin, onun en sevdiği 
sembol ve ifadelerin söz bakımından zengin kültüne estetize eden ve asılsız öykünme 
verimsiz; Platon’un kendisinin en yüksek gördüğü sorunlara yönelik çalışmaysa ve-
rimlidir. Ve bu çalışma zorunlulukla onu aşar. Aristoteles ile birlikte modern bilimin 
Platonun geri getirilemez ruhsal birliğine olan karşıtlığını kavrayarak, bu şekilde 
zorunlu olsa da kendi düşünüşümüzün tek yanlılığının bilincine varmak da verimlidir. 
Aristoteles bu soruna karşı farklı zamanlarda farklı tavırlar almıştır. Platoncu tipusun 
başlangıçtaki kırılgan yeniden kurulma ve geliştirme denemelerini, platoncu mirasın 
kalan özü ve onun bir yandan özüne sadık kalmaya çalışırken bir yandan kabuğunu 
soymaya çalıştığı, zamana bağlı ya da bireysel olarak tekrarlanamaz olan ifade tarzını 
ayırt etmeyi öğrendi. Bununla beraber Platon’un felsefesi onun için bitmiş bir biçimden 
daha yüksek ve daha yeni bir şeyin ὕλη [hylē]’si haline gelir. Onun Platon’dan tüm 
ruhuyla alımladığı şeyle tartışması hayatı boyunca bütün çalışmalarına yayılır ve kişisel 
gelişiminin kılavuzu olur. Burada çeşitli safhaların aracılığıyla kendi özçekirdeğinin 
kabuğundan soyulmasını izleyebileceğimiz, aşamalı gelişen bir süreç kendini belli 
eder. Son yaratımları dahi platoncu ruhun izlerini ve damgasını kendilerinde taşırlar 
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fakat daha önceki dönemlerinden olanlara göre daha zayıf derecede. Aristotelesçi 
gelişim kavramı kendisi üzerine uygulanabilir: Ortaya çıkacak olan yeni biçim, hâlâ 
çok büyük öneme sahip “maddenin” direncine karşı koyarak sonunda galip olarak 
üstün gelir. Büyür ve sonunda diğerini, kendi yapısını ona dayatarak, içten dışarıya 
kendi yasalarına göre dönüştürür. Nasıl tragedya, en sonunda kendi doğasını kazanana 
kadar (ἔσχε τὴν ἑαυτῆϛ φύσιν [eskhe tēn heautēs physin]) kendisine çeşitli dönüşüm 
biçimlerini uygulayarak, “Dithyrambos’dan” geliştiyse, Aristoteles de platoncu felsefe 
ile birlikte ve ondan kendisini oluşturdu. Gelişiminin tarihi kesinlikle belirlenebilir 
belgeleriyle birlikte, bazı noktalarda uzlaşmaya varılamasa da, bu yönde dereceli bir 
ilerlemenin skalasını ortaya koyuyor. Böylesi noktalarda sonradan çok kere öğrencileri 
onu kendisinden daha iyi anlamışlardır; eşdeyişle platoncu olanı dışarı çekip düzelt-
mişler ve saf Aristotelesçi olanı elde etmeyi denemişlerdir. Fakat saf Aristotelesçi olan 
da yalnızca yarı Aristoteles’tir. Öğrencileri bunu kavramamışlardır, kendisi de bunun 
her zaman bilincinde kalamamıştır. 

Aristoteles’in 367 yılında girdiği Akademi, artık Platon’un, kâhinin ağzından 
Eros’dan ruhun doğuşunun büyük gizemini almak için sanatın ve bilimlerin başını çe-
kenleri ve Helenistik gençliğin temsilcilerini bir araya getireceğini düşünebildiği Şölen 
zamanındaki Akademi değildi. Platon’un felsefesinin özü, erken dönem eserlerinde 
başardığı gibi, Sokrates’in merkezi filozof figürü sembolüyle örtülmemişti. İçeriği ve 
yöntemi Sokratik sorun dairesinin çok ötesine geçmişti. Sokrates’in Platon ve erken 
dönem platoncu okul için ne olduğunu, Aristoteles altmışlı yılların akademisindeki 
Sokratik ruhun yaşayan güncelliğinden değil, yalnızca okuma parçalarından öğren-
mişti. Phaidon, Gorgias, Devlet ve Şölen o sırada ustanın artık kapanmış bir yaşam 
döneminin klasik belgeleri olarak, hareketsiz tanrılar gibi okul kurumunun yoğun 
etkinliğinin yukarısında kalıyorlardı. Platon’un kişisel güncelliğinin tadına varmak 
amacıyla, uzaktan cezbetmiş olsalar bile, filozof okulunun göbeğinde gizemlerin 
kutlanmıyor oluşu kesinlikle şaşkınlıkla karşılanırdı. Bahsedilen eserlerden geniş bir 
alanda yayılım bulan, yeniden biçimlendiren bir güç çıktı, Aristoteles Akademi’de de 
ustasının yeni bir samimiyetini buldu. Fakat Platon’un klasik İdeler, Birlik ve Çokluk; 
Haz ve Acı, Devlet, Ruh ve Erdem öğretileri öğrenciler açısından kesinlikle dokunu-
lamaz kutsallıklar değildi, tersine durmaksızın kavramların keskin ayrımı ve onların 
mantıksal taşıma kapasitelerinin acı verici araştırmaları sınandı, savunuldu ve yeni 
modellere dönüştürüldü. Burada ayırt edici olan şey, öğrencilerin de bu ortak düşünme 
çalışmalarında kendi paylarını almalarıydı. Diyalogların yapı ve mitleri Platon’un özgün 
tekrarlanamaz yaratmaları olarak kaldılar, buna karşın kavram tartışması Akademi’nin 
dindar yöneliminin yanında okul kurucu tek ilkeydi, çünkü Platon’un ruhundaki yalnızca 
bu iki öğe aktarılabilirdi. Ne kadar öğrenci çektiyse, ruhu o oranda doğasının sanatsal 
yanı üzerinde ağırlık kazandı. Şairin Platon’daki diyalektikçi tarafından bastırılması 
gerçi kendisinde bu karşıt güçlerin karışımında temellenmişti, fakat her şeyden önce 
okul onu karşı konulmaz biçimde bu yöne çekti.
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Tam da Aristoteles’in Akademi’ye girişi zamanında büyük sonuçları olan bu 
değişimin, geç dönem Platoncu diyalektiğin oluşumunun yola koyulmaya başlanması 
onun ruhsal yönü için ayırt edici oldu. Yeni Platon araştırmalarındaki gelişmeler saye-
sinde, Platon’un bu yıllarda yazmış olduğu Yöntem-diyalogları olan Theaitetos, Sofist, 
Devlet Adamı, Parmenides ve Philebos’ta bu süreci hâlâ kronolojik bir kesinlikle takip 
edebiliyoruz. Bu grubun öncü diyalogu, Theaitetos’un, Platon’un anısını yücelttiği 
ünlü matematikçinin, ölümünden kısa bir süre sonra (369) yazılmıştır.2 Aristoteles’in 
Akademi’ye katıldığı zamanki ve onu izleyen sohbetlerde (Sofist, Devlet Adamı) okulun, 
klasik dönem eserlerinin ardında neredeyse kaybolmuş olan sakin çalışması Platon’un 
tüm yazarlığını hizmetine zorlamaya başladı ve onların çabalarının içerisinde hiçbir 
güdünün eksik olmadığı bir resmini eksik bıraktı. Aristoteles’in ve onun Platon’la olan 
ilişkisinin kavrayışı için bulanıklaşmış genel ‘Platon’ tasavvurundan yola çıkılmaması, 
tersine onun yerine 369 sonrasına denk gelen keskin sınırlarla belirlenmiş, yöntemsel 
olana yönelmiş son dönemin kavramının koyulması özsel bir zorunluluktur. Bu yolla 
Aristoteles’e yanlış anlamaya açık olamayan bir yön gösterilmiş ve onun özgün yete-
neğine kendi verimli çalışmalarının bir sahası açılmış oldu.

Aristoteles’i Sokratik olanın yaşamsal yakınlığından ve erken dönem Platon’un 
reform ruhundan ayıran yalın araştırmacı duruşu ve daha sanatsal yapıdaki erken dönem 
Platonu ile karşıtlığa getiren düşünmesindeki soyut yan, yalnızca ona kişisel olarak ait 
olan çekicilikler değildir. Bu onun da dahil olduğu zamandaki Akademi’nin genel tavrıydı. 
Theaitetos bu geç dönem Platon’unun Sokratik olmayan filozof tipinin apotheosesidir.3 
Filozofun Sokrates’in dile geldiği diyalogun bu kısmının aktarımındaki betimlemesinde, 
filozof kendisini Sokrates’in Savunması’nda gerçeğe uygun olarak karakterize ettiği gibi 
değil, daha ziyade özellikleri yeni teorisyen idealini görünür biçimde belirlemiş olan, 
dünyaya yabancı matematikçi tipine benzer görür. Sokrates, gökte ve yer altında yer 
alanlarla değil, yalnızca insanlarla ilgilenmiştir. Bunun karşısında olarak Theaitetos, 
felsefi ruhu γεωμετροῦσα [geōmetrousa] ve ἀστρονομοῦσα [astronomousa]4 olarak 
adlandırmıştır. Yakın olana karşı kayıtsızdır, pratik yapma ve çabayı, öyleyse tam da 
içlerinde Sokrates’in dinleyicileri aramayı en çok sevdiği insanların yaşamını dikkate 
almaz ve Pindaros’dan şevkle alıntılandığı üzere yüce uzaklıklarda dolanır. 

2 Dışsal zaman dizinleri için Eva Sachs’ın ayırt edici nedenleri ile krş., De Theaeteto Atheniensi mathe-
matico (Doktora Berol. 1914) s. 18 ve devamı. Temel kanıt doğaldır ki felsefe ve stil çözümlerinde 
yatar, her ikisi de daha geç oluşumun dışsal işaretlerini tasdik ederler. Theaitetos’un sorununu olumlu 
anlamda sürdüren Sofist’i ve yine buraya dahil olan Devlet Adamı’nın da sahneye ilişkin çerçevesini 
korumasını, artık hiç kimse Zeller’in hala yaptığı gibi ‘temel’ Dialog olarak Platon’un gelişiminin 
başlangıcına yerleştirmeyecektir. Campbell’in temeli ortaya koyan Araştırmaları ancak daha sonra 
Almanya’ya girme şansına sahip oldular, fakat daha sonra yeni araştırmalar sonucunda her yönden 
desteklendiler. Ayırt edici olan o zamandan bu yana üzerine eklenen platoncu Diyalektiğin gelişim 
tarihidir, her şeyden önce kendisine az şeyi borçlu olmadığım J. Stenzel’in Platon’ik Diyalektiğin 
Gelişimi üzerine Çalışmalar’ı (Breslau 1917) ile krş. 

3 Tanrısallaştırılma (ç.n.).
4 Theaitetos 173E-174A.
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Theaitetos’da aynı zamanda belirgin biçimde çok kesin bir şekilde Theaetitos, 
Sofist ve Devlet Adamı’nın sürdürülmesinden önce, öyleyse belki de Aristoteles’in 
Akademi’ye dahil olduğu zamanda bitmiş olan, fakat hiçbir şekilde daha sonrasına 
denk gelmeyen Parmenides’in gelişine göndermede bulunulur. Aristoteles’in bu yeni 
çevrede bu kadar genç yaşında hemen temeli sarsıcı bir inisiyatif almış olması, bu 
diyalogdaki ideler öğretisine karşı itirazları ona geri götürenlerin kendisinden bekle-
dikleri gibi, pek olası değildir. Bu diyalog Akademi’nin daha Aristoteles öncesinde 
idelerin ontolojik ve soyut ikili niteliklerinin eleştirisinde ne kadar ileri gitmiş olduğuna 
ilişkin bir belgedir; ikisinin ayrımı sürekli olarak görünmez kalamazdı. Platon, gerçi 
zorlukların ustası olabileceğini düşünüyordu, yine de idelerin acı verici mantıksal 
ve ontolojik araştırmasını burada ve daha sonra uygulandığı gibi, ilkesel olarak ge-
rekçelendirilmiş kabul ediyor ve bu yolla kendisi takip eden gelişimi yola koymuş 
oluyordu. Aristotelesçi spekülasyon Phaidon’la Devlet’le ve onların ide öğretisiyle 
zorlukla ilişkilendirilebilirdi. 

Platon’un zamanının önemli matematikçileri Theaitetos ve Theodoros’la; genç, 
felsefi ilgileri olan nesille ve kendi alanlarında büyük yetenekliler olan fakat felsefe 
adına bir şey bilmek istemeyen yaşlı nesille bağlantısı o zaman ortaya çıkan tek bir 
eserde nedensiz olarak iz bırakmış değildir. 367’de Kyzikos’lu Eudoxos da okulu ile 
birlikte, Platon ve öğrencileriyle beraber her iki grubu da hareketlendiren sorunları 
görüşmek üzere Atina’ya geldi.5 Bu dikkat çeken bir olaydı, bundan sonra süreklice 
Helikon, Athenaios gibi matematik ve astronomi okullarının üyelerinin diğerlerinin 
yanında Akademi ile de bağlantı halinde olduklarını görürüz. Devletlerde hali hazırda 
Theaietetos tarafından Stereometrinin keşfinin etkilerini görürüz. Eudoxos’la bir araya 
gelişten itibaren Kyzikos okulunun gezegenlerin kuralsız hareketlerini basit mate-
matiksel varsayımlarla açıklama girişimlerine yönelik çabalarına olan ilgi, Platon ve 
takipçilerinin düşüncelerinde hâkim bir alan kazanır. Fakat Eudoxos’dan başka itkiler 
de çıkar: Coğrafi ufuk ve kültür tarihi ufku devasa biçimde genişler. Eudoxos Asya ve 
Mısır’ın daha doğru bilgisini beraberinde getirdi ve oralardaki gökbiliminin bilgisel 
konumu üzerine uzun yıllara yayılan incelemesinden haberdar etti. Etik sorular için 
de ona teşekkürle yükümlüydüler: daha sonra Aristoteles etiği için belirleyici olan 
haz ve acının özü ve anlamı sorusu Platon’un daha geç yıllarında yeniden, içinde 
Ksenokrates, Speusippos ve Aristoteles’in περὶ ἡδονῆς [peri hēdonēs] metinleriyle, 
Platon’un kendisinin Philebos’la katıldığı akademi içi büyük bir etkinliğe taşındı. 
Daha Akademi’deki varlığının başında Eudoxos’la tanışan Aristoteles, onun kişisel 
izlenimini çok daha sonraları dahi, ondan kaynaklanan itkileri teşekkürle anarak samimi 

5 Tannery’in savı, Histoire de l’astronomie, s. 296 A.4, Aristotelesvita s.429, 1 (Rose) tarafından onay-
lanır, buna göre Aristoteles Eudoxos’un denetiminde Akademi’ye katılır. Öyleyse herhangi bir alıntıcı 
zamansal ifadeyi yanlış anlamış ve Eudoxos’u bir Archonot yerine koymuştur. Kaynakta yalnızca 
Aristoteles’in katılımı ile Eudoxos’un oradaki mevcudiyetinin zamansal denkliği vurgulanmıştır. Krş. 
F. Jacoby’i izleyen E. Sachs, a.g.y. S.17 A.2. 
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bir sıcaklıkla tarif eder. Eudoxos İdeler Öğretisi’ne karşı da görüşlerini belirtmiş ve 
idelerin yeniden biçimlendirilmesine ilişkin bir öneride bulunmuştur.

Platoncu okul sürekli olarak daha fazla yabancıyı, bunlar arasında en farklı ruhları 
da kendisine çekmeye başladı. Platon, seyahatleri yoluyla, etkileri Sicilya’ya kadar 
genişleyen Tarent’teki Arkhytas çevresindeki Pythagorasçılarla yakın bir ilişki kur-
du. O sırada Sicilya’da, dışarıya da etkisi bulunan, ve örneğin Karystos’lu Diokles 
gibi bir yazar ve doktorun da ruhsal olarak içinde düşünülmesi gereken Philistion’un 
sağlık okulunun yıldızı parlamaktaydı. Platon Philistion’la bağlantı kurmuş olmalı-
dır. Platoncu denilen ikinci mektubun yazarı onunla olan ilişkisinden, hatta olasılıkla 
Philistion’un Atina’ya bir kez davet edilişinden haberdar gibi görünmektedir. Her 
şekilde Akademi’nin kavramsal kılı kırk yarıcılarının arasında can sıkıcı bir mevcu-
diyet içinde, çağdaşları bir komedyenin bahsettiği isimlendirilmeyen ἰατρὸϛ Σικελᾶς 
ἀπὸ γᾶς [iatros Sikelas apo gas]’ın arkasında Philistion’un kendisi olmasa da, onun 
okulundan gerçek bir kişilik gizlenmektedir.6 Bu öykü bunun dışında Platon’un gerçi 
her alandan bilginlerle sohbetlerde bulunduğunu, fakat bunların sonucunun yalnızca 
İyonyalı-Sicilyalı bilim ve Platon’un bilimden anladığı şey arasındaki aşılamaz uçuru-
mun örtüsünü kaldırmaktan ibaret olduğunu gösterebilir. Timaios’un tıp, matematik ve 
astronominin en yeni araştırma sonuçlarını kullandığı çerçeve bizi Platon’un içinden 
kendi dünya yaratılış öyküsünü çıkardığı malzemeyle ne kadar bağımsız iş gördüğü 
konusunda yanılgıya sürüklememelidir. 

Geç dönem Platon’unun okulunda her zaman çok yaygın bir malzeme üzerinde 
düşünülmüş ve konuşulmuştur ve bir Aristoteles bu ortamda kendi araştırma tarzı için 
daha sonra bu kadar önemeli olacak gerçek ayrıntıların değerini kendi başına ölçmeyi 
rahatlıkla öğrenebilirdi. Fakat Akademi’de bilimlerin bir organizasyonundan günümüzde 
genellikle olduğu gibi bahsedilmemelidir. Modern akademi ve üniversiteler, öğretim 
ve araştırma amacıyla bütün bilimlerin sistematik bir birliği kendisine uzak olan ve 
düşüncelerinin ansiklopedik bir okul organizasyonuna pratik uygulaması kendisine 
daha da uzak olan Platon’u örnek alamazlar. Tıp, matematik, astronomi, coğrafya ve 
etnoloji bilimlerinin, tarih ve antik çağ biliminin, retorik ve diyalektik sanatların büyük 
sisteminin her biri yalnızca yunan araştırmacılığının bilindik ana temsilcileri olarak 
adlandırılmak için, bazıları tek kişilik geleneğe sıkışmış olsalar dahi, kendileri için 
yetkinleşmiştiler ve o zamanlar kendilerine dokunulmaksızın hala otonom bir yaşam 
sürdürüyorlardı. Kendi matematiğini bazı sofistlerce yürütülen Yunan arkeolojisi ya da 
kültür tarihi araştırmalarıyla bilimlerin evrensel bir sisteminde bir araya gelmiş olarak 

6 Bir karakter olarak Eudoxos ve onun haz öğretisi üzerine Aristoteles Nic. Eth. K 2, İdeler öğretisinin 
yeniden biçimlendirilmesi önerisi üzerine Metafizik A 9, 991a 17 ve Alexander’in karşıt görüşlerini 
bu kısmın yorumunda muhafaza ettiği ikinci bir kitap Περὶ ἰδεῶν [Peri ideōn]’da daha geniş olarak 
(fragman 189, Rose) Eudoxos Methexis’i şeylerdeki idelerin içkinliği olarak kavramaktan yanadır, 
Aristoteles buna şiddetle karşı çıkar. Bunun o zaman en çok tartışma yaratan sorun olduğunu Pla-
ton’un geç dönem diyalogları da gösterir. 
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görme düşüncesi, bir Theodoros veya Theaitetos’a ilginç bir şekilde hoş gelebilir. De-
mokritos ve daha sonra Aristoteles’in temsil ettiği tipin kısmen öncülü olan Eudoxos 
bu konuda anormal görünüşlerdir. Eudoxos çok yönlülük konusunda bir mucizeydi 
ve matematik ve astronomiyi coğrafya ve etnolojiyle, tıp ve felsefe araştırmalarıyla 
birleştirdi. Sayılan ilk dört alanda kendisi de bizzat üretkendi. 

Platon’un çabası yalnızca “varolan” (das Seiende) üzerine yönelmişti. Eğer onu 
Grek düşünce geleneği içerisine yerleştireceksek, o idealar kuramı ile yeni bir yön 
verdiği töz (οὐσία [ousia]) üzerine spekülasyonun temsilcileri arasında yer alır; doğrusu 
onu tekrardan yaşama döndüren kendisidir. İdealar öğretisinden yola çıkarak en başta 
çokluluğa, emprik dünyaya dokunmadı, çünkü aranan şey birlik, yani duyulur-üstü 
olan idi. İncelemelerinin yönü görünüşler dünyasından ‘yukarıya’ doğruydu. Yalnızca 
kavram spekülasyonunun zorunlulukları aracılığıyla, Aristoteles’de zihinsel yaşamın 
kavrayışını edinme girişiminde olduğu kadar hayvan ve bitkilerin emprik kavrayışını 
edinme girişiminde de fazlasıyla önemli bir hale gelmiş olan sınıflandırma yönteminin 
kuruluşuna vardı. Ancak konu Platon’un kendisi için henüz İdealar dairesinin aşağı-
sında yer alan ve tümden ἄπειρον [apeiron] (sonsuz) dolayısıyla da ayırt edilemez 
olan tikel varlıkların sistemleştirilmesi değildir. Onun bireysellik (ἄτομον [atomon]) 
kavramı daha fazla bölünebilir olmayan ve görünüşler dünyası ile Platoncu gerçekli-
ğin olduğu gibi Platoncu bilimin de arasındaki sınırı gösteren en aşağı İdealar’ın bir 
kavramıdır. Komedyen Epikrates’in söz ettiği ve genel olarak dışarıdan Akademi’deki 
en karakteristik ve en tuhaf uğraşı olarak görünen, bitkilerin ve diğer şeylerin pek çok 
sınıflandırılması (Speusippos’un büyük eseri ‘Benzerlikler’in de görünüşteki konusu 
yalnızca onlardı), okulda ortaya konan çeşitli kitapların Sınıflandırmalar başlığını 
taşıması gibi, nesnelerin kendilerine yönelik bir ilgiden dolayı değil daha ziyade kav-
ramların ilişkilerinin bilgisi uğruna sürdürülüyordu. Platon Sofist diyalogunda gerçek 
sofistleri tarihsel olarak araştırmayı ne kadar az istediyse bitkileri sınıflandırmada da 
gerçek bir botanik sistem oluşturma o kadar az göz önüne alınıyordu.7

Varlığın bu bölümlerinden, geçekliğin (ὄν [on]) sınıfları kadar çok sınıflandı-
rılmış olan birlikli bir bilim planına giden yol, gerçi artık pek uzak değildir, fakat 

7 Epikrates yukarıda değinilen fragmanda platoncuların botanik nesnelerle tematik uğraşısından bahset-
mez; onun alaya aldığı şey kavramsal ilişkileri şeylerin kendisinden üstün tutan sınıflandırma güdüsü-
dür.  

A περί γάρ  φύσεως άφοριζόμενοι
A διεχώριζον ζώων τε βίον
A  δένρων τε φύσιν λαχάνων τε γένή,
A  κάτ έν τούτοις τήν κολοκύνιην
A  έξήταζον τίνος έστί γένους
A  βίος [bios] burada hayvanların δίαιτα’sı [diaita] değil, dahas ziyade φύσις [physis] ve γένος [genos] 

ile anlamdaş olarak kavramların sınırlandırılması, ayrıştırılması ve sınanmasında olduğu gibi hakiki 
platonik terimlerdir. Speusippos’un Ομοια’sının [Omoia] fragmanları şimdilerde P. Lang, De Speu-
sippi Academici scriptis (Doktora tezi Bonn 1911) adlı eserinde biraraya getirildi. Başlık da zaten bu 
çalışmada neyin amaçlandığını göstermektedir.
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pozitif bilimlerin bir araya gelişine ancak aristotelesçi gerçeklik kavramının, varlığın 
platoncu aşkın kavramını yerinden etmesiyle varıldı.8 Buna rağmen yalnızca Atinalı 
kavram felsefesi ve sınıflandırmaya olan yatkınlığı aracılığıyla biraradalık düşüncesi-
nin bağımsız gelişen tekil bilimlere sonradan taşınmış olması, üzerinde düşünülmesi 
gereken bir konudur. Onun tekil bilimlere uygulanışının fayda ve zararlarını tartmak 
hâlâ pek olanaklı değildir. Muhtemelen her ikisi de eşit değerdedir. Her biri kendine 
özgü bir form ilkesine ve kendi özgün ruhuna sahip olan bütün bilimlerin belirli bir 
felsefenin evrensel ruhuna eksiksiz bir nüfuz edişi, araştırmanın yaşayarak geliştiği 
bir yerde hiçbir zaman gerçeklik haline gelmemiştir. Yalnızca, felsefenin zihinleriyle 
tekil araştırmaların belirli dallarını dolduran önemli filozofların denetimine girdiği 
yerde ya da çifte doğalar aracılığıyla kısmi bir nüfuz ediş gerçekleşmiştir. Kendi 
içinde çok farklı örnekleri olan bu tür filozoflar içerisinde Aristoteles, Leibniz, Hegel 
en önemli filozoflardır. 

Platon’un kendisi matematik sorularına yönelik alanın bilgisine dayanan bir 
kavrayışa sahipti, böylece modern matematiğin en önemli olaylarını takip edebili-
yordu. O zamanlar matematiksel düşünmeye geçiş sağladığı oranda, astronomi ile 
de ilgileniyordu. Salt kümelenme durumları olarak kavramak istediği Empedokles’in 
Elementler olarak adlandırdığı şeylerin niteliksel ayrımları için matematiksel bir türetim 
yöntemi elde etme umudunu taşıdığı Elementler fiziği ile uğraşmaya daha sonradan 
kendisini ciddi bir şekilde adadı. Bunlar dışında görünüşlerin kendisiyle yalnızca tıbbi 
ve etik-politik alanda ilgilendi, burada ceza hukuku ve kültür tarihinin öğeleri için 
isim vermek gerekirse Yasalar’da çok geniş bir malzemeyi bir araya getirdi. O halde, 
tikelleri çalışmaya yönelişi Aristoteles’in okulun üyesi olduğu döneme denk gelir. 
Onun bu yeni tarihsel-politik malzemeden çekip çıkardığı coşku, kendi Politika’sı ve 
Platon’un Yasalar’ı arasındaki eser miktardaki örtüşmelerde görülebilir. Temel ola-
rak Akademi’de korunan çalışmalarda, unsurlara ilişkin olan söz konusu olduğunda, 
eğilim ve istidattan yoksundu. Aristoteles’in özgün dehasının barındığı organik doğa 
alanlarına ters bir şekilde Platon Akademi’deki coşkudan yoksundu.

Genç Aristoteles’in birbirinden farklı bilimlerin katı, yöntemsel düşünme tarzına 
dokunuşu uzun vadede kendi felsefesine etkileri bakımından çok zengindi, bu doku-
nuş aynı oranda tarzıyla bağlantılı olmalıydı, yine de Platon’un kişiliği onu bütün bu 
etkilerden daha güçlü bir şekilde kuşatıyordu. Onun içten bakan ve eğiten zihni tüm 
o verimli yüzeylerin üstüne çıkıyordu. Onunla ilgilenme isteği bu zamandan sonra 
onu tamamen kuşattı.

Burada Platon’un kişiliğinin çağdaşlarına etkilerine değinmek ya da onun bilim 
tarihindeki konumunu bir formülle özetlemek bize uzaktır. Bu son soru uğruna Aris-
toteles gibi yetenekli bir zihin için tüm içsel karşılaşmanın harekete geçmesi gerekti. 

8 Arist. Metaph. Γ  2, 1004 ª2 τοσαῦτα μέρη φιλοσοφίας έστίν όσαι περ αί ούσίαι [tosauta merē 
philosophias estin osai per ai ousiai].
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Platon o günkü ve bugünkü bilime olan mesafesinin verdiği duyguyla mistik olarak 
adlandırıldı ve bu yolla asıl sorun tarihinin gelişiminden kopartıldı. Bulmacanın bu 
basit çözümü doğru olsaydı, onun bilim tarihine neden bu kadar derin etkide bulunduğu 
neredeyse hiç anlaşılamazdı. İçlerinden Platon’un eserlerinin ortaya çıktığı unsurlar 
şüphesiz ionik soruşturma (historia) ya da sofistlerin akılsallaştıran aydınlanmasından 
başka dairelere aittirler, bunların her ikisi de birbirlerine ne kadar yabancı olsalar da, 
o zamanki bilimin formları olarak sayıldılar. Bu unsurların ilki, Sokrates’in φρόνησις 
[phronēsis]’i yalnızca dışsal olarak sofistlerin akılcılığına benzerdi, içsel olarak kök-
leri Yunan felsefe ve bilimi tarafından o zamana dek keşfedilmemiş olan mutlak 
töresel norm bilincinden çıkmıştı. İçsel sezginin yeni ve deneyim üstü bir kavramını 
gerektiriyordu. Platon’un Sokratik φρόνησις [phronēsis]’i nesne olarak duyularüstü 
bir varlığa bağlaması ve bunu form (Gestalt) olarak kavramasıyla Sokratik düşünce 
dünyasına o zamanki bilim için yabancı olan iki yeni unsur katmış oldu. Bunlardan biri 
Yunan ruhunun sanatsal ve görsel uzunca bir gelişiminin sonucu olan ‘Eidos’, diğeri 
Platon’un bir ve çok sorunuyla yeni bir besin ve ideler kavrayışıyla yaşam dolu bir 
sezgisel içerik verdiği, uzun süredir kenarda kalmış olan kavramsal οὐσία [ousia]-
üzerine spekülasyondur. Buna dördüncü bir güç olarak Platon’un bütün yaşamını 
kuşatan ruh haliyle eğilimi olduğu ve yeni, duyulur-üstü varlık kavrayışının verimli 
zemininde güçlü kökler salan, Platon’un mit oluşturan fantazisiyle beslenen orfik ruh 
mitinin düalizmini katarsak; Platon’un zamanının normal bilim insanları üstünde şair, 
erdem hocası, eleştirmen ve peygamber karışımı olarak etkide bulunduğunu, bunda 
yeni bir yöntemin prangalarını sıkan gücünün de ilkin bir değişiklik yaratmadığını 
tasavvur etmek hiç de zor değildir. Elbette bunun yanında Theaitetos, Eudoxos ve 
Aristoteles gibi doğaların da, yani 4. yüzyılın getirdiği bilimsel araştırmanın en dâhi 
yörünge şaşırtıcılarının Platon güneşinin yörüngesinde döndüklerini eklersek, zih-
nin yollarının karmaşıklığının yetersiz bir tasavvurunun felsefi düşünmenin yaratıcı 
devrimcisinin bilim tarihinden kazımak istediği bilgelik ortaya koyulmuş olur; çünkü 
o yalnızca yeni bilimsel olgu ve olaylar ortaya koymakla kalmamış, bunun yanında 
tamamen yeni bilimsel boyutlar keşfetmiştir. 

Aristoteles en az Eudoxos kadar açık bir şekilde görmüştür ki, Platon’un felsefi 
eserlerinde dünyanın, hiç bir gören gözün nesnel bir bilgi elde edecek şekilde dal-
mamış olduğu karanlık zihinsel kısımlarının keşfi ile özgün bilimsel açığa çıkarma 
ve mitleştiren unsurlarla iç içe geçmiştir. Bu iç içe geçmenin zorunluluğu yalnızca 
yaratıcısının öznel eğilimlerinde yatmaz, aynı zamanda tarihsel olarak koşullanmış 
bir yapılanmadır, bunun öğelerini de Aristoteles kişisel kavrayışıyla aynı derinlikteki 
faydacı kavrayışıyla göstermiştir. Fakat öncelikle, ilk metinlerinin kalıntılarının da 
gösterdiği gibi, kendini başka bir şeyle karşılaştırılamaz olan bu dünyanın bölünemez 
bütünlüğüne adamıştır ve tam da Platon’un felsefesindeki bilimsel olmayan; metafizik 
ve dinsel unsurlar çok derinde ve sürekli olarak onun ruhunda izlerini bırakmışlardır. 
Bu izlenimler onda özellikle yüksek bir duyarlılıkla karşılanmış olmalıdır. Onun daha 
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sonraki sorunsalları büyük bir oranda onun öncekinin yerine koyduğu yöntemsel-bi-
limsel yeteneğiyle olan çatışmasından doğmuştur ve onun gücü bilimsel olarak her 
alanda Platon üzerinden yola çıkarken ondan hiç ödün vermemiş olmasında yatar. Bu 
genç, yeni bir yaşamın rehberini Platon’da aramış ve bulmuştur, tam da Nerinthos di-
yalogunda platoncu Gorgias dersinde ustanın yanına yerleşmek ve onu izlemek üzere 
baskın bir şekilde pulluktan el çektirdiği şu basit korinthli çiftçi gibi.

Platon, iyinin izlenmesinin iyinin bilgisi ile nasıl bağlantılı olduğunu yedinci 
mektupta açıklamıştır. Sokrates’in insanları iyi ettiğini söylediği bilgi başka durumlarda 
bilim tarafından bilgi olarak adlandırılan bilgiden farklıdır. Bu yaratıcı bir ilimdir ve yal-
nızca iyi, adil ve güzel, bilinecek olanla özsel bir yakınlığı olan ruhlar için erişilebilirdir. 
Yaşlı Platon, ruhun adil olamadan adil olanı bilebileceğini söyleyen cümleden başka 
bir şeye böylesine coşkuyla karşı koymamıştır9. Platoncu Akademi’nin kuruluşunun 
amacı bilimlerin organizasyonundan ziyade, budur. Platon’un yaşlılık döneminden bir 
mektubun da ortaya koyduğu gibi, o sonuna kadar bu görüşünü korumuştur: Amaç, 
ruhları İyi’de erişkin olduktan sonra yüksek ruhsal konumları aracılığıyla şu “sonunda 
tutuşturan” bilgiden pay almaya ehil olan seçilmiş olanların ortak yaşamasıdır (συζῆν 
[syzēn]). Platon onlar için bu çabanın insan kitlelerinin değil, daha ziyade yetersiz 
yönlendirme içerisinde onu kendi başına bulmayı başaran az sayıdaki insanın mülkü 
olduğunu söyler.10

9 Platon Ep. VII 344a.
10 Platon. Ep. VII 341 C-E.
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ÖZ
Aristoteles’in Platon okuması en az iki çeşittir. Bunlardan ilki; herkesin bildiği 
gibi, Platon’u çeşitli konularda eleştiren okumadır. Bu biçimle, hocasının 
düşüncesini aktardığı ikinci okuma biçimi arasına ayrım koymak yerinde 
olacaktır. Bu ayrım, özellikle bir fizik (physikê) tartışması olan fiziksel unsur-
lar meselesi söz konusu olduğunda, Aristoteles’in okumasını anlamak açısından 
önem arz eder. Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine’de (II, 3, 330b15-16) Platon’a 
göre, her şeyin kendisinden geldiği unsurların 3 çeşit olduğunu söyler. Bu başlı 
başına Platon’un Timaios’ta söylediklerine karşıt gözükse de Aristoteles’in Ruh 
Üzerine’deki(404b15-20) tespiti Aristoteles’in Timaios okumasının işaretlerini 
sunar. Bu çalışmada Aristoteles’in Timaios okuması “unsur” konusu üzerinden 
tartışılacaktır. 
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ABSTRACT
There are at least two kinds of Aristotle’s reading of Plato. The first one, as 
everybody knows, is the critical reading. The second kind of reading which cov-
ers the transmission of his master’s thoughts, should be distinguished from the 
first. This distinction is important for understanding Aristotle’s reading of Plato 
especially when physical elements are considered, which is a physics (physikê) 
discussion. Aristotle in On Generation and Corruption (II, 3, 330b15-16) tells 
that for Plato, there are three types of elements from which everything comes. 
Although this seems to be in contrast to what Plato said in Timaios itself, a pas-
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sage of On the Soul (404b15-20) gives indications about Aristotle’s reading of 
Timaios. In this work, Aristotle’s Timaios reading will be discussed through the 
“element” topic.
Keywords: Aristotle, Plato, Timaeus, elements, soul, physics

...
1
Aristoteles, her şeyin kendisinden geldiği fiziksel unsurlar (stoikheion) konusuna 

Oluş ve Bozuluş Üzerine adlı metninde yer verir. Unsur araştırmasına da diğer konu-
larda yaptığı gibi kendinden önceki görüşleri değerlendirerek başlar. Fiziksel unsurun/
unsurların ne/neler olduğunu araştırırken basit cisimleri unsur olarak kabul edenle-
rin bazılarının bir, bazılarının iki ya da üç, bazılarınınsa dört unsurun var olduğunu 
iddia ettiklerini söyler.1 Bir unsurun varlığını savunanların, diğer her şeyi seyrelme 
ve yoğunlaşmayla açıkladıklarını belirtir. İki unsurun var olduğunu iddia edenler ise 
Parmenides’in yaptığı gibi ara unsurları ilk unsurların karışımları olarak almışlardır. 
Parmenides, ateş ve toprağı unsur olarak almış, su ve havayı bu ikilinin ara karışımları 
olarak görmüştür. Aristoteles şöyle devam eder: “Üç olduğunu söyleyenler için de 
aynı durum söz konusudur. Platon’un ayrımlarında olduğu gibi: O orta terimi karışım 
yapmıştır”.2 Burayı iki şekilde anlamak mümkün: Birincisi, Aristoteles’e göre Platon, 
üç unsurun varlığını kabul etmiştir. İkincisi ise Platon, üç unsurun varlığını kabul 
edenlerle aynı şeyi yapmıştır. Diğer bir deyişle, iki ucun karışımından bir ara unsur3 
üretmiştir. Aristoteles, her şeyin iki unsurdan geldiğini düşünenlerle üç unsurun varlığını 
savunanları diğer bir deyişle Parmenides ve belki Platon’u birbirlerine yakın görür. 
Sonuç olarak, tek fark orta terimin ikiye ayrılıp ayrılmamasıdır. Dört unsuru kabul 
edenler içinse Empedokles örneği verilir.4 Biz öncelikle birinci anlamama biçimimizi, 
Platon’un üç unsuru kabul ettiği fikrini değerlendireceğiz. 

1 Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine, çev. Celal Gürbüz, İstanbul: Ara Yayıncılık, 1990, s. 113.
2 A.g.e., II, 3, 330b13-17: “Οἱ δ’ εὐθὺς δύο ποιοῦντες, ὥσπερ Παρμενίδης πῦρ καὶ γῆν, τὰ μεταξὺ 

μίγματα ποιοῦσι τούτων, οἷον ἀέρα καὶ ὕδωρ. Ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ τρία λέγοντες, καθάπερ 
Πλάτων ἐν ταῖς διαιρέσεσιν· τὸ γὰρ μέσον μίγμα ποιεῖ ». Bu çeviri tarafımıza aittir. Burada, 
Marwan Rashed’in Fransızca çevirisi takip edilmiştir. Bkz. Aristote, De la Génération et la Corrup-
tion, çev. Marwan Rashed, Paris: Belles Lettres, 2004, s. 57. Konuyla ilgili detaylı bir analiz için bkz. 
Aristotle, On Coming and Passing Away, with Introduction and Commentary by Harold H. Joachim, 
Oxford: Oxford at the Clarendon Press, 1922, s.214-17. 

3 Burada unsur ifadesini fiziksel karşılığının ötesinde, diğer bir deyişle basit cisim (somata apla) anla-
mıyla değil; genel anlamıyla, temel öğe manasında kullanıyoruz. 

4 Ruh Üzerine’de (I, 2, 404b10-18) ise Aristoteles, Platon’u Empedokles’e yakın bulacaktır: “Birçok 
ilke kabul edenler için ruh, bu ilkelerle özdeşti ve sadece bir ilke kabul edenlere göre, ruh bu ilkenin 
kendisidir. Empedokles’in, ruhun bütün ögelerden oluştuğunu, aynı zamanda bu ögelerin her birinin 
bir ruh olduğunu söylemesi böyledir.[…] Aynı şekilde Platon Timaios’ta ruhu ögelerden hareketle 
biçimlendirir”. Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. Zeki Özcan, 3. Baskı, Ankara: Birleşik Yayınevi, 2011, 
s. 29-30. 
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Oluş ve Bozuluş Üzerine’deki bu pasajda Aristoteles’in Platon okumasını takip 
etmekte zorlanıyoruz. Aristoteles’in Platon’un hangi ayrımlarından bahsettiğini bil-
miyoruz. Dahası bir metinden mi bahsediyor yoksa Platon’un yazmadığı doktrinine 
(agrapha dogmata) mi atıfta bulunuyor? Üstelik Rashed’in de belirttiği gibi Aristo-
teles, Platon’un ayrımlarından söz ederken belirli artikel (definite article) kullandığı 
için okuyucunun da bildiği bir şeyi söylüyor gibi gözüküyor.5 Metne geri dönersek, 
Platon’da üç unsurun var olduğu düşüncesine bir Timaios okuyucusu karşı çıkacaktır. 
Çünkü bütün fiziksellerin kendisinden türediği dört unsurun olduğu ve neden dört 
oldukları metinde şöyle belirtilir: 

“Demek ki evren, gövdesi, derinliği olmayan, düz bir yüzeyden ibaret olmuş olsaydı tek 
bir orta terim hem iki ucu hem de kendisini bir araya getirmeye yetişirdi. Ama, gerçekte 
bu gövdenin katı olması gerekiyordu. Katılar da her zaman bir değil iki orta terimle bir-
birlerine bağlandıklarından tanrı ateşle toprağın arasına suyla havayı koymuştur”.6 

Aristoteles’in Platon ve Parmenides’i bu konuda yakın görmesinin gerekçesi 
bizzat Timaios’ta bulunabilir. Her iki düşünür de ilk aşamada ateş ve toprağı fiziksel 
unsurlar olarak kabul etmiştir. Fakat Platon evrenin katı olduğunu söylediği için yal-
nızca üç unsurun var olduğuna karşı çıkacaktır. Üç unsurdan oluşan bir evren ancak 
iki boyutlu bir evren için geçerli olabilirdi.7 Bu söylendiği halde Aristoteles, Platon’un 
dört değil de üç unsuru kabul ettiğini iddia ediyorsa, ya Aristoteles Timaios diyaloğunu 
dikkate almamıştır veya metni bilerek çarpıtıyordur ya üç unsurlu evreni Platon’dan 
bizzat dinlemiştir ya da Oluş ve Bozuluş Üzerine’de bahsedilen unsurlar ilk akla gelen 
fiziksel unsurlar değildir. 

Aristoteles’in Timaios diyaloğunu dikkate almaması öncelikle kendi metinlerine 
bakılırsa mümkün gözükmemektedir. Zira diyaloglar arasında ismini en çok andığı 
diyalog Timaios’tur.8 İkincisi, aynı kitapta9 ilgili pasajın hemen öncesinde Timaios’ta 
khôra ile unsurlar arasındaki ilişkinin açıkça anlatılmadığını, bu konuda gerekli ay-
rımların konulmadığını vurgular.10 Aristoteles’in metni ne kadar yakından okuduğu 
bu tespitten bellidir. Devamında Aristoteles, Platon’a göre unsurların katılar (stereos) 
olduğunu, bu yüzden de ilksel maddeyi (hypokeimenon) oluşturanın da yüzeyler 
olacağını söyler. Eğer Aristoteles Platoncu unsurları aynı zamanda katılar olarak de-
ğerlendiriyorsa karışım konusunda ‘unsur’ denilenin ne olduğunu bir daha düşünmek 

5 Aristote, De la Génération et la Corruption, s. 158.
6 Timaios 32b-c. Platon, Timaios, çev. Erol Güney ve Lütfi Ay, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2001.
7 Üç boyutlu katılar için iki orta terim gereklidir. 
8 George S. Claghorn, Aristotle’s Criticism of Plato’s ‘Timaeus’, Netherlands: The Hague Martinus Ni-

jhoff, 1954, s. 1. 
9 Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine, II, 1, 329a13-23, s. 104.
10 Timaios bu konuda kesin ifadelerle konuşmaz. Benzetme yoluna gider. Altın benzetmesi buna örnektir 

ki Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine’de (329a15) aynı benzetmenin oluşu açıklamak için uygun 
olmadığını belirtir. Diyalogdaki başka bir ifade ise unsurların, khôra’nın birbirlerinden farklı nitelikler 
taşıyan parçaları olmasıdır. 
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gerekir. Zira fiziksel unsurlar ateş, su, hava, toprak olmalarından ziyade birbirlerinden 
farklı katılar (stereos) olarak düşünüldüğünde, herhangi bir katının diğerlerinin karı-
şımı olmayacağı bellidir. Ayrıca bu katılar biri evrene has olmak üzere 5 çeşittir.11 O 
halde Timaios diyaloğunu dikkate almamış olabileceği ihtimali bir kez daha zeminini 
yitiriyor. Aynı zamanda bizi ‘unsur’ derken fiziksel basit cisimler dışında başka bir 
şey söylemiş olabileceği fikrine yani üçüncü ihtimalimize götürüyor. Bunun dışında 
metni bilerek çarpıttığı ihtimali bizi felsefi bir tartışmadan çok niyet okumaya götürür. 
Geri kalan iki ihtimal ise araştırmaya değer gözüküyor. 

İkinci ihtimalimiz Aristoteles’in bunu Platon’un yazmadığı öğretisinden duydu-
ğudur. Philoponus12, Aristoteles’in diareseis başlığı altında notlar almış olabileceğini 
ve bunları aktarıyor olabileceği önerisinde bulunur. Eğer böyleyse, Joachim’in de 
sorduğu gibi akla şu soruyu sormaktan başka seçenek gelmiyor: Neden Timaios’la 
ters düşen bir görüş olduğu halde üstelik Timaios diyaloğuna da birçok kez referans 
verilen bir metin olan Oluş ve Bozuluş Üzerine’de bu durum hakkında hiçbir açıkla-
mada bulunmuyor? Şüphesiz Aristoteles’ten hiç yapmadığı bir şeyi beklemek anlamsız 
ve boşa olurdu. Ama örneğin, Fizik’in IV. kitabına bakıldığında başka bir konuda da 
olsa bunu yaptığı görülecektir. Aristoteles, yer (topos) hakkında yaptığı araştırmada, 
onun bir biçim tarafından sarılan ve büyüklüğü dolduran şey olarak düşünüldüğünde 
madde olduğunu söyler ve şöyle devam eder: 

“Bunun için Platon da Timaios’ta maddenin (hyle) ve uzamın (khôra) aynı şey olduğunu 
söylüyor. Çünkü şekil verilebilir/yoğrulabilir (to metaleptikon) olanı ve uzamı bir ve aynı 
şey görüyor. Gerçi o burada ‘Yazıya Dökülmemiş Görüşler’deki (agrapha dogmata) 
‘şekil verilebilir olan’dan başka biçimde tanımlıyorsa da yine de yeri ve uzamı aynı şey 
diye kabul ediyor”.13 

Görüldüğü gibi diyaloglarla Platon’un sözlü öğretisi arasında bir fikir ayrılığı 
söz konusuysa Aristoteles bunu belirtiyor. Dolayısıyla burada çözümü Platon’un 
yazılmamış öğretilerine atmak için bir sebep yok. Bu yüzden Joachim, Aristoteles’in 
üç unsur derken referans verdiği kişinin Platon olmadığı konusunda kendini ikna 
ediyor. Joachim’in önerisine göre Aristoteles, üç unsuru savunanların iki ucu kabul 
edip üçüncüyü bunların karışımı yaptığını; bunun Platon’un ayrımlarında orta terimi 
karışım olarak almasının aynısı olduğunu söylüyor. Bu durumda Timaios’la bu pasaj 
arasındaki gerilim çözülmüş oluyor. Dolayısıyla aradaki tek benzerlik iki ucu alıp ara 
terimi bunlardan karışım yoluyla türetmek oluyor. Fakat eğer bu öneriye tutunacaksak, 
Aristoteles’in neden üç unsur savunucularından örnek vermeyip de Platon’u bahset-
tiğimiz felsefi tavra örnek olarak gösterdiğini açıklamak gerekir. Aristoteles Oluş ve 
Bozuluş Üzerine’nin II. Kitabının başlangıcında aynı konuda şöyle demiştir: 

11 Platon, Timaios, 54d-55d.
12 John Philoponus, In Aristotelis libros ‘De Generatione et corruptione’, ed. H. Vitelli, Berlin: Reimer, 

1897, s. 226 vd. 
13 Fizik, IV, 2, 209b5-20. Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, 5. Baskı, İstanbul: YKY, 1997, s. 141. 
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“Duyulur cisimlere dayanak olmaya yarayan maddeye gelince bazı filozoflar ona tek der-
ler. (…) Ayrıca, tersine başkaları sayıca çoktur, derler: Kimileri için bu ateş ve topraktır, 
başkaları bu iki elemana üçüncü olarak havayı eklerler; en son başkaları, Empedokles 
gibi, dördüncü eleman olarak suyu eklerler”.14 

Burada ve diğer pasajda üç unsurdan kastın ne olduğu belli oluyor: Ateş ve torağa 
üçüncü olarak hava eklenmiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi, Aristoteles’in Timaios 
okuması birçok kez Timaios’la bariz bir çelişki yarattığı için bu üçlü unsur fikrinin 
Platon’a ait olamayacağı aşikâr. Dolayısıyla Joachim’in belirttiği15 ve Rashed’in16 de 
haklı bulup desteklediği ikinci anlama biçimi, yani üç unsurun Platon’a atfedilmediği; 
ona atfedilenin iki ucun onların karışımı olan bir ara terimle türetildiği tavrı olması daha 
makul görünüyor. Bu durumda esas mesele, bahsedilen Platon ayrımlarının (diairesis) 
ne ya da neler olduğunu çözmek oluyor. 

2
Aristoteles’in Oluş ve Bozuluş eserinde yaptığı şu tespitten yola çıkmıştık: Üç 

unsurun olduğunu söyleyenler, Platon’un ayrımlarında yaptığı gibi ara terimi (mesos) 
karışımdan (migma) elde ediyor. Bu ayrımların neler olduğu sorusu aslında birçok 
defa sorulmuş ve farklı cevaplarla muğlaklık giderilmeye çalışılmıştır.17 Öncelikle, 
Philoponus’a göre Afrodisiaslı Aleksandros, Aristoteles’in Sofist’e gönderme yapmış 
olabileceğini söylemiştir.18 Sofist’te ilk akla gelen ayrımlar bilindiği gibi temel ontolojik 
ayrımlardır. Bunlar; Varlık, Aynı, Ayrı, Hareket ve Sükûnet olmak üzere en önemli 
tür-kavramlarıdır.19 Şüphesiz bu beş genos’un fiziksel unsurlarla rabıtaları vardır. Fakat 
Aristoteles’in bahsettiği birisi diğer ikisinin karışımı olan üçlü bir yapıyla direkt bir 
bağlantısı gözükmemektedir. Bizim bu konudaki önerimiz aslında daha önceki Joac-
him ve Rashed’in önerisinden farklı değil: Aristoteles, Platon’un “ayrımları” derken 
yine Timaios diyaloğunu takip ediyor fakat ilginç bir biçimde fiziksel unsurların20 
katı cisimlere dönüştürülmesini anlatan kısımdan değil21; Demiourgos’un kosmosun 
ruhunu oluşturduğu kısımdan bahsediyor.22 Timaios, Demiourgos’un ruhu oluşturmak 
için üçlü bir yapı kullandığını anlatır: 

14 Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine, 328b32-329a5, s. 103. 
15 Aristotle, On Coming and Passing Away, s. 216.
16 Aristote, De la Génération et la Corruption, s. 158.
17 Bu yüzden metnin Türkçedeki Celal Gürbüz çevirisi yetersiz kalıyor. Celal Gürbüz diairesis’i üç un-

surculara atfettiği için gerisinde bir literatür bırakmış olan çeviriyi yok sayıyor. Türkçe çeviri için bkz. 
Aristoteles, Oluş ve Bozuluş Üzerine, s.113. 

18 Detaylı bir analizi için bkz. Aristotle, On Coming and Passing Away s. 215.
19 Platon, Sofist, 254d’den itibaren. ‘Tür kavramları’ ifadesi Ömer Naci Soykan’a aittir. Bkz. Platon, 

Sofist, Metin Okuma, Çev. ve Yorumlayan: Ömer Naci Soykan, İstanbul: Pinhan Yayınları, 2015.
20 Burada unsurdan kasıt basit cisimler değil; onları önceleyen dik üçgenlerdir. Bkz. Timaios, 55d. 
21 A.g.e., 52e-56d. 
22 Ruhun oluşturulmasının anlattığı kısımdan; A.g.e., 35a ve sonrasından bahsediyor.
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“Ruhu şu öğelerle, şu şekilde yarattı: Bölünmez ve her zaman aynı kalan tözle cisimlerde 
bulunan ve bölünebilen tözü birleştirerek bir üçüncü ortalama töz vücuda getirdi. Bu 
tezde hem Aynı kalan hem de Öteki töz vardı. Böylece onu bölünmez tözle cisimlerin 
bölünebilen tözü ortasına koydu”.23 

Ruh, bölünmez ve Aynı kalan tözle (ousia) bölünen, sürekli Ayrı olan ve cisim-
lerde bulunan tözün ve bunların karışımının oluşturduğu üçüncü bir tözün yeniden 
karıştırılması ve bu karışımın sayılara bölünmesiyle24 oluşturulmuştur. Görüldüğü gibi 
Aristoteles’in anlattığı tabloya çok benziyor. Buna ek olarak Ruh Üzerine’de şöyle 
bir ifade yer alıyor: 

“Çünkü <Demiourgos> önce ruhu ögelerden hareketle oluşturdu ve ruhun kendine doğuştan 
bir uyum duygusuna sahip olması için ve Evrenin uyumlu hareketleri gerçekleştirmesi 
için, ruhu uyumlu sayılara göre bölümlere ayırdı; sonra doğrusal boyutu daireye dönüş-
türdü ve birliği iki noktada bağlı iki daireye böldü; en sonunda bu dairelerden birini kendi 
sırasında yedi daireye böldü”25.

Ruh Üzerine’den alınan bu pasajda Aristoteles ruhun oluşumundaki bölme ya 
da ayırma işleminin altını çiziyor.26 Fakat burada başka bir zorluğa giriyoruz. Neden 
fiziksel unsurların söz konusu olduğu yerde Aristoteles Timaios’un ruh kısmını anma 
gereği duyuyor? Üstelik bu durum sadece Oluş ve Bozuluş Üzerine’ye özgü değil. 
Aynı tabloyla Ruh Üzerine kitabında bir kez daha karşılaşıyoruz. Aristoteles I. Kitapta 
ruhu unsurlardan (stoikheia) oluşturan Empedokles’i andıktan sonra Platon’un da aynı 
şeyi yaptığını söyler: 

“Aynı şekilde Platon Timaios’ta ruhu ögelerden (stoikheia) hareketle biçimlendirir. Çünkü 
<ona> göre benzer benzerle bilinir ve nesneler ilkeleri tarafından oluşturulur”27. 

Aristoteles, ruhun unsurlardan oluşturulduğu meselesine geri döner. Şüphesiz 
buradaki unsurlardan kasıt Aynı, Ayrı ve ikisinin karışımından oluşan üçüncü tözdür. 
Ruh araştırmasında Empedokles’le Platon’u yakın görmesinin sebebi ise iki düşünürün 
aynı ilkeyi benimsemesidir: “benzer benzerle bilinir”. Aristoteles, Timaios okumasını 
bu ilkeyi gözeterek yapıyorsa fiziksel unsur konusunun evrenin ruhunun oluşumundan 
bağımsız okunamayacağını düşünmüştür. Ruhtan sonra yapılan evrenin bedeni, ruhla 
birbirlerine bağlanmıştır ve ruh bedenin her tarafına yayılmış vaziyette onu çevre-
lemektedir. Ruh her ne kadar hareketin ilkesi ve bilme yetisi olsa da Timaios’un bu 
kısmında ruhun bilme yetisi vurgulanmaktadır: 

“Demek oluyor ki ruh aynı kalan tözle öteki tözün özünden, bir de üçüncü tözden vücuda 
getirilmiştir. Bu üç öğeden birleşmiş, matematik bir şekilde hem bölünen, hem birleştirilen 

23 Metnin orjinalinde öğe kelimesi geçmiyor. A.g.e., 35a-b.
24 Burada bölmek/ayırmak derken kullanılan kelime Aristoteles’in de kullandığı “διαιρεῖν” kelimesidir. 
25 Aristoteles, Ruh Üzerine, I, 3, 406b27-30, s. 40.
26 “bölmek”, “ayırmak” anlamına gelen “διαιρέω” (diaireô) fiiliyle iki defa karşılaşıyoruz.
27 Aristoteles, Ruh Üzerine, I, 2, 404b15-20, s. 30.
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ruh kendi üzerinde dönerek kendiliğinden bir daire çizer. Bölünebilir bir tözle yahut da 
tözü bölünmez bir cisimle temas haline gelince, varlığının bütün hareketiyle bu cismin 
hangi tözden olduğunu ve hangisinden olmadığını açıkça gösterir”.28

Evrenin ruhu iki tözü, Aynı’yı ve Ayrı’yı tanımaya muktedirdir çünkü kendisi bu 
iki tözün ve Aynı-Ayrı karışımından, bu üçlü yapıdan oluşturulmuştur. Bu yüzden ruh, 
aynı olanı, her zaman sabit kalanı ve her zaman değişeni, hep kendinden ayrı olanı 
anlama kabiliyetine sahiptir. Diğer bir deyişle, hem Varlıkla (Etre/Being) hem de Oluşla 
(Devenir/Becoming) bağlantı kurabilir. Görüldüğü gibi, burada Platon düşüncesinin 
ve idealar/olanlar ikiliğinin bağlantı noktasını oluşturan fikir mevcuttur. Bu yüzden 
Aristoteles’in “benzer benzeri bilir” üzerinden yaptığı Timaios okuması, Platon’un 
tek doğa felsefesini anlatan diyaloğunun hakkını verir. 

Sonuç

Aristoteles’in genel anlamda Platon okumasını ve özelinde de Timaios okumasını 
analiz ederken konuyu tespitler ve eleştiriler olarak ikiye ayırmak gerekir. Aksi halde, 
en iyi ihtimalle Aristoteles’in Platon düşüncesine nasıl yaklaştığını çözememiş oluruz. 
Bunu bir örnekle anlatalım: Aristoteles, evrenin ruhu fikrini ya da ruhun harmonik 
sayılardan oluşmuş bir büyüklük olmasını eleştirir.29 Platon’un ruh anlayışında, buradan 
çıkışla birtakım sorunlar görür. Fakat bu eleştirilerin yapıldığı metinde geçen “Timaios, 
ruhu unsurlardan oluşturmuştur” tespitini, evrenin ruhu fikrini eleştirdiği için adeta 
toptancı bir tavırla eleştirel ve bu yüzden daha da ileri gidip Timaios’la çelişkili bulmak, 
bunun sonucunda da Aristoteles’in Timaios’u iyi bilmediği yahut bilerek çarpıttığı 
neticesine varmak, Aristoteles’i ve hocasını anlama biçimini yanlış yorumlamaktır. Biz 
bu çalışmada, en azından bu yanlıştan kaçınmaya davet etmek amacıyla Aristoteles’in 
Timaios okumasını “unsurlar” konusu üzerinden sökmeye çalıştık. 
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NEGATİF TEOLOJİ BAĞLAMINDA APOPHASİS İLE APHAİRESİS 
VE

ARİSTOTELES’TE OLASI TERİM KÖKENİ ARAŞTIRMASI

Engin Yurt*

APOPHASIS AND APHAIRESIS IN THE CONTEXT OF NEGATIVE 
THEOLOGY AND SEARCH FOR A POSSIBLE TERM ORIGIN IN ARISTOTLE

ÖZ
Bu çalışmada en temelde iki terime [Apophasis ve Aphairesis] dair bir köken, 
anlam ve bağlam araştırması yapılması amaçlanmıştır. Felsefe tarihi içinde ge-
nellikle ilk olarak Pseudo-Dionysos Areopagita ile birlikte açık bir şekilde or-
taya çıktığı düşünülen –ancak eğer istenirse Plotinus, Aristoteles, Platon ya da 
Parmenides’te de başlatılabilen– negatif teoloji içinde önemli bir yere sahip olan 
bu iki terimin [birbirleriyle eş anlamlıymış gibi anlaşılmaları açısından kavram-
sal ve bağlamsal bir soruna, yanlış anlaşılmaya da konu olmuş olan] Grek dü-
şünmesi, kültürü içinde ve özellikle Aristoteles’te izinin sürülmesi denenmiştir. 
Aristoteles’te bu iki terimin hangi anlam ve bağlamda kullanıldığının, anlaşıldı-
ğının ortaya koyulmasıyla, bu iki terimin tarihsel olarak geçirdiği bağlam deği-
şiklikleri açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Apophasis, Aphairesis, negatif teoloji, Pseudo-Dionysos 
Areopagita, Aristoteles, terminoloji, terim, kelime, anlam, köken.

ABSTRACT
In this work, it has been mainly aimed to make a research on origin, meaning and 
context of two terms [Apophasis and Aphairesis]. These two terms which have 
an important place within the negative theology that has been thought explicitly 
appeared first with Pseudo-Dionysos Areopagita –but if required, it can be 
started in Plotinus, Aristotle, Plato or Parmenides– in history of philosophy 
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[terms which also have been a subject to a misunderstanding, to a problem due 
to their being understood as synonymous with each other], are tried to be traced 
back within Greek thinking, culture and especially in Aristotle. With putting 
forth which sense and context these two terms were used and understood in 
Aristotle, the meaning and context changes these two terms had historically have 
been tried to be revealed.
Keywords: Apophasis, Aphairesis, negative theology, Pseudo-Dionysos 
Areopagita, Aristotle, terminology, term, word, meaning, origin.

...

Giriş

Belli, spesifik kelimelerin kendilerine özgü güçleri vardır. Özellikle felsefe gibi 
sözler, konuşmalar, yazılar içinde işleyen bir alanda bu kelimelerin güçleri daha açık 
şekilde ortaya çıkar: Varlık, hiçlik, yokluk, öz, doğa, tanrı, ruh, doğaüstü, metafizik, tin, 
yaşam, sanat, aşk ölüm gibi. Eğer bunlar ve temelde bunlar üzerine olan incelemeler 
felsefeden çıkarılırsa felsefe tarihinin çoğu da bu çıkarma işlemi ile birlikte götürülüp 
silinecektir. Bu durum elbette mantık alanından aşina olunan kaplam-içlem [exten-
sion-intension] meselesiyle1 ilgili olduğu kadar felsefe tarihi boyunca düşünürlerin, 
filozofların neyi düşünmeye değer, düşünmeyi meşgul eden, düşünülmesi gereken 
tarzda gördükleri ya da neleri kendi düşünmelerinin konusu yapmaktan bir türlü 
kurtulamadıkları ile de ilgilidir. Gerçekten de felsefe birçok şey üzerine düşünmüştür 
ancak bazı şeyler üzerine daha çok düşünmüştür. Bu yazıda da bu türden büyük keli-
meler, kavramlar olmasa da en temelde iki kelime üzerine yoğunlaşılacaktır. Bunlar 
(1) apophasis [ἀπόφᾰσις] ve (2) aphairesis [ἀφαίρεσις].

Felsefi bir metnin onun hakkında olduğu şey, bazen birkaç sayfayla bazen de sadece 
birkaç paragraf ya da cümle ile anlatılabilir. Özellikle akademik dergilerde yayımlanan 
akademik makalelerde bu türden bir kısım bulunur ve buna öz ya da özet [abstract] 
adı verilir. Makalenin özetlendiği, ne hakkında olduğunun belirtildiği, makaledeki 
asıl meselenin ne olduğunun ortaya koyulduğu kısım olarak bu öz ya da özet, elbette 
bu kelimelerin ilk ya da alışılagelmiş olan anlamını kastetmez. Tıpkı bu kelimelerin 
İngilizce karşılığı olarak kullanılan abstract’ın da genel olarak abstract kelimesinin ilk 
ya da alışılagelmiş olan anlamı kastetmemesi gibi. Bir makalenin abstract anlamında 
özeti o makalenin summary anlamında özeti ile aynı şey olmadığı gibi akademik bir 
makalenin abstract anlamında özü de o makalenin essence anlamında özü ile aynı şey 

1 Konuyla ilgili açıklama için bkz. Frank Robert Palmer, Semantics, Cambridge University Press, New 
York 1997, s. 190-195; Jens Allwood – Lars-Gunnar Andersson – Osten Dahl, Logic in Linguistics, 
Cambridge University Press 1997, s. 125-130.
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değildir. Ne de bir şeyi soyutlamanın [to abstract] o şeyin özetini çıkarmak ya da özünü 
ortaya koymak ile bir alakası vardır, en azından doğrudan [ya da bu konu şimdilik 
bir sorun olarak kenarda dursun]. Bu kelimeler, kavramlar, fiiller belli bir bağlam ve 
içerik söz konusu olduğunda kendi kullanım anlamlarına sahip olurlar. Bir araştırma ve 
çalışma alanı olarak terminoloji [terminology] ile sözcükbilim [lexicology], sözlükbilim 
[lexicography], kavram bilim [semasiology] ve ad bilim [onomasiology] arasındaki 
fark ve ilişki de bu türden bağlamlar ve içerikler üzerinden temellenir.2 Terminoloji 
bu anlamda terimler ile ilgilenir;3 kelimelerin, isimlerin, kavramların belli, spesifik 
bağlamlarda ve içeriklerde başka başka anlamlara gelmesiyle. Buradaki çalışmada da 
en temelde bu türden bir teminolojik okuma ile iki terime odaklanılacaktır öncelikle, 
bunlar [daha önce de söylenildiği gibi, (1) apophasis [ἀπόφα ̆σις] ve (2) aphairesis 
[ἀφαίρεσις]. Bu iki kelimenin birer terim olarak mevcut olmasının ne anlama geldiğine, 
bu iki terimin tarihsel olarak geçirdiği anlamsal ve bağlamsal değişimlere, ve bu iki 
terimin nasıl birbirlerine ait olup birbirlerinden farklı olmalarına ve zaman içinde daha 
da farklılaşmalarına rağmen birbirlerinin içinde var olmaya devam etmelerine. Bu iki 
kelimenin [ya da terimin] özellikle Pseudo-Dionysos Areopagita ve Aristoteles’teki 
anlamları ve kullanımları arasındaki farklar ve benzerlikler üzerinden.

Bu iki kelimenin ne anlama geldiğinin şimdi daha en baştan söylenmesinde bir 
sakınca yoktur: Biri olumsuzlama anlamına gelir, diğeri ise soyutlama. Daha açık 
olunması gerekirse; apophasis en genel olarak, olumsuzlama, inkâr [denial], değille-
me, negasyon [negation], bir şeyden o şeyin tersini türetme, ortaya çıkarma, belirtme 
anlamında çıkarsama [predication of one thing away from another] anlamlarına gelir,4 
aphairesis ise en genel olarak, götürüp uzaklaştırma [take away], alıp götürme [carry 
off], ortadan kaldırma [removal], öteleyip bırakma [put off], soyutlama [abstraction].5 
Elbette bu bilgiler, sözlük bilgileri olarak şu an bu makale için önemli pek bir şey 
söylemez, ya da aslında olası olan her bir farklı bağlama işaret etmeleri açısından bu 
iki kelimeye dair söylenebilecek her bir şeyi söyler. Ancak yine de söz konusu bu iki 
kelimenin birer terime dönüştüğünde sahip olduğu anlamlar ve bağlamların açık kılın-
ması olduğunda sözlükler sadece bir noktaya kadar işlevseldir, o noktadan sonrası için 
her bir bağlamın ve anlamın tüm açıklığıyla ortaya serilmesi gerekir. Eğer gerçekten 

2 Bu alanlar arasındaki ayrıma ve ilişkiye dair bir açıklama için bkz. Maria Teresa Cabré, Terminology: 
Theory, Methods, and Applications, Çev. Janet Ann DeCesaris, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam-Philadelphia, s. 25-39.

3 Bir inceleme ve araştırma alanı olarak terminolojinin kökenine ve tarihsel gelişimine dair açıklama 
için bkz. Alain Rey, Essays on Terminology, Çev. Juan C. Sager, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam-Philadelphia, s. 7-23.

4 H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon, Clarendon Press, 9. Baskı, Oxford 1996, s. 225-226. 
Burada apophasis’in bir önerme anlamına gelerek apophansis ile birbirine karıştırılması ya da birbirle-
rinin yerine kullanılması ile ilgilenilmemektedir, konuya dair kısa bir açıklama için bkz. Joep Lameer, 
Al-Fārābī and Aristotelian Syllogistics: Greek Theory and Islamic Practice, E. J. Brill, Leiden 1994, 
s. 76.

5 H. G. Liddell-R. Scott, A Greek-English Lexicon, s. 285-286.
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herhangi bir kelime özel, spesifik bir bağlam kazanarak bir terime dönüştüğünde bu 
dönüşümün o kelimeye ne kattığının, o kelimeden ne aldığının, terimin gerçekte neye 
işaret ettiğinin görülmesi, ortaya koyulması isteniyorsa. 

Örneğin Heidegger bu türden bir kelime-terim ikililiği üzerinden anlam araştır-
masını Grekçe oὐσία [töz-ousia] hakkında gerçekleştirmiştir: 

“Οὐσία’nın [ousia] Aristoteles’e dair araştırmada temel bir kavram olduğunu daha önce 
söyledim. Bu türden ifadeler, aynı zamanda vurgulanmış ifadelerin karakterine sahip 
olan, ayrıca ‘terimler’ olarak da tanımlanır ve bir sorgulamanın bilimsel bağlamı içinde 
bunlara açıkça eklenen anlam, ifadenin ‘terminolojik’ anlamıdır. Terimlerin oluşmasına 
ilişkin farklı olanaklar vardır: 1. Belirli bir konu/şey [Sache] bağlamı keşfedilir, ilk kez 
görülen –söz bu bağlamda bulunmaz, söz birlikte biçimlenir konu/şey ile [es fehlt das 
Wort, das Wort wird mit der Sache zusammen geprägt]. Mevcut olmayan bir ifade birden 
bir terime dönüşebilir, ki bu da daha sonra genel kullanıma ve günlük konuşmanın içine 
girerek dağılıp yok olur. 2. İkinci olarak, terimin zaten hâlihazırda mevcut olan bir söze 
sabitleneceği bir şekilde eğitim ilerleyebilir, öyle ki olağan anlam ile birlikte kullanılan 
anlamın bu yönü –her ne kadar açık bir şekilde olmasa bile– artık terminolojik anlam 
içinde bir temaya dönüşmüştür.”6

Heidegger, bir terimin oluşmasında terimin anlamının nasıl şekilleneceği ya da 
ortaya çıkacağına dair bu araştırmasında terimi bu terim ile ilişkili olabilecek sözü 
–yani kelimeyi– baskın bir şekilde göz önünde bulundurur. Bir terim, ya günlük dilde 
zaten hâlihazırda konuşulmakta olan ve bir yere sahip olan bir söze eklemlenmiş olarak 
ortaya çıkar ve böylece terminolojik anlam oluşur [günlük kullanımdaki anlamı varoluş 
olan dasein, Heidegger’in özellikle birinci döneminde –birçok farklı anlamının yanı 
sıra– en genel olarak, varlığın anlamını sormaya ve kavramaya yetili olan varolan’ı 
tanımlayan terminolojik bir anlam kazanması açısından bu türden bir terimdir mesela] 
ya da herhangi bir sözün, kelimenin henüz atanmış olmadığı, mevcut olmadığı bir 
durumda bir terim ortaya çıkabilir ve belli bir terminolojik anlama ve bağlama işaret 
ediyor olabilir [özellikle akronim şeklinde oluşmuş –aids, skuba, lazer, pin vs.– ve ayrıca 
hiçbir belli etimolojik geçmişe sahip olmayan –tantrum, caz vs.– kelimeler gibi]. Bir 
kelimenin ya da kavramın günlük kullanımdaki anlamı ile bu kelimenin, kavramın bir 
terime dönüştüğündeki anlamı arasındaki ilişkinin [ve bazen de ilişkisizlik] durumu bu 
iki anlamın da karşılıklı olarak birbirlerini etkilemesinde ve şekillendirmesinde etken 
bir öğedir. Heidegger bu terminolojik araştırmaya şöyle devam eder: 

“Οὐσία ifadesi, Aristoteles’e dair araştırmada temel bir terim olarak, doğal dil içinde alı-
şılagelmiş bir anlama sahip olan bir ifadeden türer. Alışılagelmiş anlam, bir sözün doğal 
konuşma içinde sahip olduğu anlamdır. Doğal konuşma, her zaman ilk olarak [zunächst] 
ve çoğunlukla [zumeist] gerçekleşen konuşmadır; konuşmanın başka bir tarzı –bilimsel 
tarzı– dünya içinde hâlihazırda mevcut iken. Anlamın ve ifadenin alışılagelmişliği [Geläu-

6 Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Gesamtausgabe Band 18, Vittorio 
Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2002, s. 23.
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figkeit] ayrıca, bunun ortalama bir anlayış [durchschnittlichkeit des Verständnisses] içinde 
işlediği anlamına da gelir, Bu, kendiliğinden anlaşılan [selbstverständlich] bir şey olarak 
görülmek için uygundur; ‘hemen kolaylıkla’ [ohne weiteres] anlaşılır. ‘İnsanlar’, alışıla-
gelmiş olma karakterine sahip olan bir ifadeyi böyle kolaylıkla anlar; bu, her bir kişinin 
en başından beri onun içinde büyüdüğü dilin ortak haznesi [gemeinsamen besitz] içinde 
bulunur. Ancak, οὐσία’da, söz konusu olan şey alışılagelmiş anlam ortadan kalkarken 
terminolojik anlamın alışılagelmiş anlamdan doğması değildir, aksine, Aristoteles için 
alışılagelmiş anlam sürekli ve eşzamanlı bir şekilde terminolojik anlam ile yan yanadır.”7

Heidegger bir kelimenin günlük konuşma dilindeki anlamı ile terminolojik anlamı 
arasındaki ilişkinin yapısına dair bu görüşlerini –o her ne kadar οὐσία [ousia] öze-
linde8 konuşmuş olsa da bu görüşleri herhangi bir alışılagelmiş anlam– terminolojik 
anlam ikililiğinde göz önünde bulundurmak işlevsel ve faydalı olacaktır. Bu iki anlam 
arasındaki ilişkinin bu iki anlamın birbirini nasıl etkilediği ve şekillendirdiğinin öne-
mi ve gücü, belki de burada ele alınacak olan iki kelime [ve aynı zamanda terim de 
olan elbette] apophasis ve (2) aphairesis için de geçerlidir. Heidegger bir kelimenin 
bu iki anlamı arasındaki ilişkinin yapısına dair şöyle bir uyarıda bulunur: “Yine de, 
terminolojik anlamı, alışılagelmiş anlamdan keyfi bir şekilde çıkarsamama konusunda 
dikkatli olmalıyız. Aksine, alışılagelmiş anlam öyle bir anlaşılmalı ki biz alışılagelmiş 
anlam aracılığıyla terminolojik anlama doğru yöneltilmiş [Anweisungen] olmalıyız.”9 
Bu anlamda şimdi yapılması gereken öncelikle apophasis ve aphairesis kelimeleri-
nin alışılagelmiş ve terminolojik anlamlarının belirlenmesi gerekir. Ancak böyle bir 
belirleme ile bu iki farklı anlam [alışılagelmiş-terminolojik] arasındaki ilişki ortaya 
çıkarılabilir ve ancak böyle bir ortaya çıkarma ile bu iki kelimenin [apophasis ve 
aphairesis] birbirlerine nasıl ve ne kadar ait olduğu, nasıl özsel olarak ilişkili olduğu 
açığa çıkarılabilir.

Burada elbette bu iki kelimenin özellikle negatif teoloji içinde ve özellikle Pseudo-
Dionysos Areopagita’da ortaya çıkan spesifik terminolojik anlamı ile ve bu terminolojik 
anlamı olanaklı kılan bir köken olarak Aristoteles’te bu iki kelimenin kullanım anlamları 
ve bağlamları ile ilgilenilmektedir. Bu açıdan düşünüldüğünde iki türlü ilerlenebilir. 
Öncelikle bu kelimelerin Aristoteles’teki anlamları ve bağlamları ortaya çıkarılabilir 
ve daha sonra da bunların negatif teoloji içinde, Pseudo-Dionysos Areopagita’da nasıl 
bir anlam ve bağlam değişimine uğradığı gösterilebilir. Bu bir kelimenin ya da terimin 
tarihsel soy kütüğünü ortaya koymada kronolojik bir düzen sağladığı için işlevseldir. 
Ya da ikinci bir yol olarak tam tersi bir şekilde ilerlenip öncelikle Pseudo-Dionysos 

7 Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Gesamtausgabe Band 18, s. 24. 
8 Heidegger, bu terimin iki farklı anlamı [alışılagelmiş anlam-teminolojik anlam] arasındaki farkı şu 

şekilde dile getirir: “Oὐσία’nın alışılagelmiş anlamı belirli bir varolana işaret eder, dağlara ya da diğer 
insanlara değil. Oὐσία, terminolojik olarak, ‘kendi varlığında olduğu hâliyle varolan’dır [Seiendes im 
Wie seines Seins].” Bkz. Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Gesamta-
usgabe Band 18, s. 24.

9 Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Gesamtausgabe Band 18, s. 24.



116 Engin Yurt

Areopagita ve negatif teolojide bu kelimelerin sahip olduğu spesifik terminolojik 
anlam ortaya koyulabilir ve daha sonra Aristoteles’e geri dönülüp kelimelere dair bir 
tür köken arayışı şeklinde bir araştırma gerçekleştirilebilir. Bunların ikisi de felsefi 
bir metnin, makalenin içinde geçerli olarak tercih edilebilir, gerekçelendirilebilir ve 
işlevsel yollardır. Burada, bu iki terimin birer terim olarak önemlerini açığa çıkarması 
açısından öncelikle bu terimlerin negatif teoloji içinde nasıl anlam ve bağlamlara sahip 
olduğunun ortaya koyulması daha kritik öneme sahiptir.

Negatif teoloji ve apophasis arasındaki ilişki, daha bu “negatif teoloji” ifadesinin 
[aynı zamanda apofatik teoloji –apophatic theology– olarak da anılan] tam da içinde, 
isminde başlar: 

“Antik apofasis [apophasis] geleneği, ya da negatif teoloji, ‘Tanrı’ denilen sonsuzluk 
ile ilgilenir. Bu Tanrı hakkındaki konuşmayı hem der hem de demez [It says and unsays 
talk about that God]. Bir sonraki anda daha fazla konuşmaya ilham verecek olan gizemin 
önünde dili tutulur. Bu geleneksel apofatik dil ve davranışların içinde bulunan paradoks 
kesinlikle hepimizi bu sayfalarla meşgul tutacak kadar –konuşmama olarak konuşma, 
bilmeme olarak bilme, ışık olarak karanlık– akıl almazdır. Apofatik mistikler –Musevi, 
Hristiyan, Müslüman– gerçekten de konuşur. Ciltler [boyunca] konuşurlar ve konuşmazlar 
[They speak and unspeak volumes]. Yasaklanmamış katafasis [kataphasis] (apofasis’in 
varsayılan olumlayıcı karşıtı) ile, aynı anda itirafçı ve spekülatif, ayinsel ve felsefi ola-
rak, Tanrı hakkında konuşurlar. Daha çok konuştukça, daha çok konuşmazlar [The more 
they speak, the more they unspeak]; ama yine de hakkında konuştuklarının sonsuzluğu 
yüzünden, sanki konuşmayı hiç bırakamazlarmış gibi gözükür.”10 

Apofatik teoloji, bu anlamda kutsal olan hakkında bir tür söylemeyerek söyleme 
ya da dile getirmeden dile getirme pratiğine işaret eder. Bu anlamda apophasis elbette 
bir tür negasyon, olumsuzlama ya da değillemedir, ancak öyle spesifik bir negasyon, 
olumsuzlama ya da değillemedir ki, dile getirilemez olanı dile getirmeden dile getirme 
olanağını kendinde taşıyan ya da en azından bu olanağa yaklaşan bir tür negasyona 
işaret eder. Apophasis bu anlamda negatif teoloji içinde tanrıya ya da kutsal olana 
dair şu ya da bu belirleyici, olumlu [kataphatic] ifadelerin, sözlerin, önermelerin bir 
negasyonuna işaret etmez ama olası tüm olumlu sözlerin bir işlevsizliğinin kabulü 
üzerinden söylenemez olanın söylenmeden söylenmesinin olanaksız olanağını dene-
meyi amaçlar. Apophasis bu bağlamda düşünüldüğünde söylenen şeyde söylenemez 
olanı söylenebilir olanın önüne koyar ve bunun dile getirilmiş olmadan bir şekilde 
ifade ya da işaret edilmesini umar. Bu umut ve tutum, tam olarak negatif teolojinin 
de temel yapısını belirler. 

“Negatif teoloji, felsefi bir kavram olarak, metafiziği ve ontoteolojiyi geride bırakmaya 
yönelik umuda hizmet eder. Negatif teoloji; ‘anlam’ın ya da ‘varlığın’ bir ilk kökene, 
mutlak hedefe, merkeze, son zemine, temele, mevcudiyete göndermede bulunarak tama-

10 Chris Boesel – Catherine Keller, “Introduction”, Apophatic Bodies: Negative Theology, Incarnation 
and Relationality, Ed. Chris Boesel – Catherine Keller, Fordham University Press, New York 2010, s. 1.
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men anlaşılabileceği varsayımına itiraz etmekle eş anlamlı bir şeye dönüşmüştür. Modern 
düşünürler bu yüzden –Deirdre Carabine gibi negatif teolojiye yönelik araştırma yapanlar 
tarafından kabul edilen– kökensel ve ontolojik bir ilk dayanağın kataphatik ve apophatik 
teolojinin arkasında saklandığına dair felsefi varsayımı benimserler: Kataphatik teoloji 
kendi zemini olarak Tanrı’nın; varlığın tamlığı olduğuna yönelik daha Batılı görüşü alırken, 
apophatik teoloji, Tanrıyı tercihen daha çok yokluk [non-being] açısından anlar. Diğerleri, 
Raoul Mortley gibi; açığa çıkarmayı amaçlayan dilin daha çok gizlediğine yönelik gitgide 
büyüyen bir farkındalıktan ortaya çıkan geç-klasik dönem düşüncesinde sessizliğin keşfi 
ile bizim zamanımız arasındaki ilişkiye gönderme yapar. Bu sessizlik, dilin yokluğundan 
oluşur; bir tür aradır [gap], ama bunun boşluk [emptiness] olarak değil de olumlu anlamda 
bir yokluk [absence] olarak düşünmek gerekir, yapısız olan, ne kavranabilir ne de idrak 
edilebilir olan. Yine de, geç-antik dönemdekinden, Helenize edilmiş olan [Hellenized] 
Hıristiyanlığınkinden farklı bir negatif teoloji bugün günümüzde mevcuttur. Negatif teoloji 
artık Tanrı’nın doğasına yönelik sorunun, Hıristiyanlığın Helenleştirilmesi ile birlikte ortaya 
çıkan sorunun –ki bu sorunun içinde Tanrı’nın doğası üzerine zaten varolan kataphatik ge-
leneğin düzenli olarak göndermelerde bulunur– üstesinden gelmeye dair bir yol oluşturmaz. 
Tam tersine, bu sorunun kendisinin sorgulanması üzerine bir cevap getirmeye uğraşır.”11

Apophasis bu anlamda tanrı ve kutsal olanın anlamı üzerine kurulmuş olan tüm 
teoloji, metafizik ve felsefenin ulaşamadığı ve ulaşılamaz olarak kendisini bunlara 
kapatan bir yere giden güzergahı gösteren, asla okunamayacak olan gizli bir dille 
yazılmış bir harita gibidir. İdrak edilemez olanı öyle bir dile getirecek ki [dile getir-
meden] idrak edilemezliğine hiç dokunmadan onu işaretsizce işaret edecek. Apophasis 
bu anlamda sadece dile getirilemez olanla değil ama düşünülemez [unthinkable] olanla 
da bir ilişkinin olanaksız olanağına dair bir yöntem olarak ele alınabilir. Apophasis en 
mutlak anlamda düşünüldüğünde varlığı öyle bir şekilde olumsuzlar ya da değiller ki 
tam da aslında sadece bu değilleme üzerinden / aracılığıyla olanaklı olan bir erişim 
ile varlığa erişimi sağlar. Bu açıdan düşünüldüğünde apophasis, negatif teoloji içinde 
her zaman paradoksal bir duruma, bir açmaza, bir çelişkiye işaret eder. Ancak bu pa-
radoksal durumu çözmeye, açmazdan çıkmaya, çelişkiyi ortadan kaldırmaya çalışmaz 
ama bu paradoksal durum, açmaz ve çelişki içinde bunları özsel olarak bozmadan 
ilerlemenin bir yolunu arar. Paradoksun, çelişkinin ya da açmazın ortadan kalkması ile 
apofatik olan ya herhangi bir olumlayıcı ifadeye yol açacaktır, olumlayıcı bir ifadeye 
düşecektir ya da içi artık doldurulamayacak olan boş bir alelade olumsuz ifade elde 
kalacaktır. Augustinus’un şu sözleri bu türden alelade apofatik önermelere dair temel 
bir eleştiriyi içinde barındırır: 

“Kayda değer bir şekilde Tanrıdan bahsettim mi ya da Ona olan şükrü dile getirdim mi? 
Hayır. Sanki konuşmayı istemekten başka hiçbir şey yapmadım gibi hissediyorum; ve eğer 
bir şey söylemişsem de, bu söylemeyi istediğim şey değildi. Bunu, Tanrının kelimelere 
dökülemez olduğu gerçeği dışında başka nasıl biliyorum? Ama söylemiş olduğum şey, 
eğer söylenemez bir şey olsaydı, söylenmiş olamazdı. Ve bu yüzden Tanrı için ‘kelime-

11 Lieven Boeve, “Postmodernism and Negative Theology: The A/Theology of the ‘Open Narrative’”, 
Bijdragen, Tijdschrift voor filosofie en Theologie, Sayı: 58, 1997, s. 417-418.
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lere dökülemez’ bile denilmemeli, çünkü bunu söylemek bile onun hakkında konuşmak 
olur. Böylece burada kelimelere dair ilginç bir çelişki ortaya çıkar, çünkü eğer kelimelere 
dökülemez olan; hakkında konuşulamaz olan ise, eğer hakkında kelimelere dökülemez 
denilebiliyorsa, kelimelere dökülemez değildir. Ve kelimelere dair bu karşıtlıktan, bu 
karşıtlığı sözlerle açıklayarak çözmeye çalışmak yerine, sessizlik içinde kaçınılmalıdır.”12 

Apophasis bu anlamda tanrının ya da tanrının özünün dile getirilemezliğine temas 
etmeden tanrıyı, tanrının özünü, ya da tanrının doğasını dile getirmeye çalışır.13

Apophasis’in negatif teoloji içindeki anlamını [ister olumsuzlama, ister negas-
yon, ister inkâr, ister değilleme olarak çevrilsin ya da anlaşılsın] şekillendiren şey bu 
kelimenin ya da terimin tam da bu türden bir olanaksızlığın sınırında [bu sınır; dile 
getirilemezi dile getirme ya da düşünülemezi düşünme olarak ele alınabileceği gibi 
varlık ve yokluk arasındaki ontolojik farkın muğlaklaştığı, silikleştiği bir noktada 
ancak mevcut olabilen –ya da daha doğru bir ifade ile, yarı mevcut olarak mevcut 
olabilen– bir kutsallığın, tanrısallığın da özünün olanaksız olanağı olarak da ele alı-
nabilir] durmasıdır. Apophasis sadece kataphasis’in zıttı olarak mevcut değildir ama 
tamamen farklı bir varlık ve yokluk anlayışının da asla ortaya koyulamayacak bir 
ilk adımını kendi içinde taşır. Asla bilinemeyecek olan bir kutsallık ve tanrısallığın 
nasıl olabileceğine dair bir anlık bir hissin, bu tanrısallığa görülmesi sadece bir anlık 
mümkün olan anlık bakışın14 [glance] ortaya çıkmasının tek olanağı olarak apophasis. 
Sadece bilinemez [unknowable] olan bir kutsallık değil ama bilmemenin de ötesinde 
olan bir kutsallığın ruhta deneyimlenebilmesiyle doğrudan ilişkili olarak apophasis: 
“Öğretisel olarak Alman Dominiklerin; Tanrı’nın gizli ve bilinmez doğasına dair 
yaptıkları vurgu kayda değerdir. Bütün Hıristiyan teologlar Tanrı’nın bilinemez ol-
duğu konusunda hemfikirdir, ama teologların gizli ilahi gizemi nasıl dile getirdikleri 
konusunda önemli farklılıklar vardır. Yeni Platoncu düşünürlerin –hem pagan hem 
de Hıristiyan– negatif (apophatik) teolojisine bağlı olarak; Eckhart, Suso, Tauler ve 
bunların çağdaşları, Tanrı’nın sadece tüm insanların bilmesi ve ifade edebilmesinin 

12 Saint Augustine, On Christian Doctrine, The Works of Aurelius Augustine Bishop of Hippo, 9. Cilt, 
Çev. Professor J. F. Shaw, T & T Clark Pub., Edinburg 1873, s. 11. [1. Kitap, 6. Paragraf].

13 “Belki de gerçekten de sessiz kalma aracılığıyla, kelimelere dökülemez olan hakkında dikkate değer bir 
şey düşünülebilir. Zira söylenebilir olan bir şey kelimelere dökülemez değildir. Ancak Tanrı kelimelere 
dökülemezdir” Sancti Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, Opera Omnia: Post Lovaniensium The-
ologorum Recensionem, Monachorum Ordinis Sancti Benedicti, 5. Cilt, Editio Parisina Altera, Emen-
data et Aucia, Apud Gaume Fratres Bibliopolas, Paris 1837, s. 839 [Sermo 117, paragraf 7].

14 Heidegger, şu sözleri ile varlık ile yokluk arasındaki bir tür geçişliliğin ya da eşkökenliliğin olanağa 
işaret eder: “Οὐσία, ‘orada-olma’ demektir ve alakasız bir varlık anlamına sahip değildir, nihai olarak, 
böyle bir şey yoktur zaten. Οὐσία; παρουσία’nın, <mevcut-olma’nın> bir kısaltmasıdır. Genellikle 
bunun zıttı ἀπουσία’dır, ‘yokluk’, ancak sadece hiçlik olarak değil ama orada olan bir şey olarak, her 
ne kadar bu bir tür eksiklik, olmayış olsa da. Gözleri kısarak bakmak bir tür ἀπουσία tarzında görme 
meselesidir.” Bkz. Martin Heidegger, Grundbegriffe der Aristotelischen Philosophie, Gesamtausgabe 
Band 18, s. 33-34. Apophasis, buna paralel bir okuma ile varlık ve yokluk arasındaki bu türden bir 
ilişkinin, köprünün kendisi olarak kutsallığın en derin, özsel ve erişilemez olan kökenine giden bir 
aralık gibidir.
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ötesinde değil ama aynı zamanda ‘bilmemelerinin’ [unknow] de ötesinde olduğuna 
dair güçlü bir apophatizmin [apophaticism] oluşmasındaki yaratıcı örneklerdi. Bir 
vaazında Eckhart ‘Nihai son nedir?’ diye sormuş ve ‘ebedi ilahiliğin gizli karanlığıdır 
ve bilinemezdir, hiçbir zaman bilinmemiştir, asla bilinmeyecektir. Tanrı orada kendisi 
içinde kalır, bilinemez olarak’ diye cevap vermiştir. The Life of the Servant’ın son 
bölümünde Suso benzer bir olumsuzlamayı ‘isimsiz Hiçliğin kendisi, çünkü onun ne 
olduğu ya da nasıl olduğu hakkında herhangi bir şey söyleyemeyiz’ diye tarif ettiği 
Üçlü’nün [Teslis] kipsiz birliği hakkında dile getirir. Tauler için ‘ilahi karanlığın uçu-
rumu sadece kendisi için bilinebilirdir ve diğer her şey için bilinemez olarak kalır.’ 
Bu türden tavizsiz bir apophatizm aslında yeni bir şey değildi...”15 

Görüldüğü üzere apophasis, kelimenin ya da terimin anlamı sözlükler içinde ne 
kadar birkaç maddeye, karşılığa ya da sayfaya indirgenmiş olursa olsun çok daha geniş 
bir pratiğe, geleneğe ve kültüre işaret eder. Öyle bir gelenek ki hem felsefe, hem teoloji 
hem de kutsal üzerine başka herhangi bir düşünme alanı içinde baskın bir şekilde gös-
teren, kendisine bir yer etmiş güce sahiptir. Bu anlamda apophasis herhangi bir kelime 
ya da terim olmaktan tamamen uzaklaşır ve kutsala dair bir düşünme pratiğinin özüne 
işaret etmesinin yanı sıra alışılmış felsefe ve metafizik geleneğine de tarih boyunca 
getirilmiş en derin eleştirilerden birini de temsil etmektedir. Öyle bir olumsuzlama, 
öyle bir negasyon ki felsefe ya da teoloji tarihi içinde kutsal üzerine söylenmiş hiçbir 
ifadenin [o kaplamı en geniş olan konulardaki ifadeler akla getirilmeli burada] kendi-
sini onun tarafından parçalanmaktan kurtaramayacağı bir düşünce aracı ya da eylemi 
olarak her şeye bulaşan ve sorunsallaştıran bir kavram ya da terim.

Apophasis’in tarihsel gelişim sürecine bakılacak olunursa, onun bu gücü da 
baskınlığı daha açık şekilde görülecektir. Özellikle Pseudo-Dionysos’tan önce negatif 
teolojinin –ve tabiki de apophasis’in– belki de ilk açık örnekleri olarak yorumlana-
bilecek noktaların felsefe tarihini nasıl şekillendirmiş, felsefe tarihine yön vermiş 
olduğu gerçeğinde: 

“Apophatik düşünceye dair ilk sistematik gelişmeler Yeni Platoncu felsefenin içinde 
bulunur. Özellikle, sözde via negativa denilen doktrin, aşkın gerçeklikler hakkında bir 
konuşmayı olası kılmanın bir yolu olarak ortaya çıkar, özellikle bütün olumlayıcı ifa-
delerin yetersiz olduğu fark edilen ‘Bir olan’ [the One] hakkında. Bir olan’ın sadece ne 
olmadığını söylemek mümkündür, yani onun hakkında sadece negasyonlarla konuşmak. 
Tüm bu konuşma ve spekülasyon dünyasına dair olan belirleyici metin Platon’un Parme-
nides’idir ve özellikle ‘eğer Bir olan Bir ise...’ ve ‘eğer bir olan... ise’ şeklinde anılan iki 
hipotezdir. Sorun, eğer Bir olan... ise [yani bir şey, bir varolan ise], o zaman bir olamaz, 
çünkü olmak [being], ona bir şey ekler, ve sonuç olarak da o [Bir olan] mükemmel ve saf 
bir şekilde bir değildir. Eğer, buna zıt olarak, Bir olan sadece Bir ise, o zaman o olamaz 
[it cannot be], çünkü tekrar, olmak [to be], saf ve yalın olan Bir olan’a bir şey eklerdi. 

15 Bernard McGinn, “Mystical Language in Meister Eckhart and His Disciples”, Medieval Mystical The-
ology, Cilt: 21, Sayı: 2, 2012, s. 219.
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Aslında sadece ‘Bir olan’ demek bile yanlıştır çünkü daha bunu söylemek bile Bir olan’ı 
ikiye çıkarır –kendisi ve ismi. Böyle bir çıkarım ile, kati bir dile getirilemezlik durumu 
içinde buluruz kendimizi. Bir olan’ın bu mantıksal söylenemezliği Plotinus tarafından 
ontolojik bir anlamda yorumlanmış ve kapsamlı bir metafizik olarak geliştirilmiştir. Pla-
ton’un Bir olan’a dair aporetik mantığının Plotinus tarafından tamamen metafiziksel bir 
yapısının değiştirilmesi, Bir olan’a dair mistik deneyimin arayışına dönüşür, yani yüce 
ilke ile birliğin [oneness] ve birliğin [union] sessizlik içindeki deneyiminin arayışına. Bu 
birlik [unity] sadece sonlu bütün belirlemelerin olumsuzlanması ile söylenebilir ve dile 
getirilebilir olan her şeyin çıkarılıp atılmasıyla (aphairesis) gerçekleştirilebilir. Grek negatif 
teolojinin bu hattı Plotinus ile Yeni Platoncu okul tarafından izlenmiştir ve Proklos’ta belli 
doruk noktalarına ulaşmıştır.”16

Peki, apophasis’in negatif teoloji bağlamındaki önemi ve yeri şimdi açık bir 
şekilde ortaya koyulmuş gözükür, ancak apophasis’in tüm bu mevcudiyeti ve baskın-
lığında –ya da bunlardan tamamen alakasız olarak, kendi başına– aphairesis’in yeri, 
işlevi ve önemi nedir? Bu anlamda şimdi biraz da aphairesis terimine yönelinmesinin 
vakti gelmiş gözükür. Özellikle apophasis’e dair bir tür tarihsel ve kavramsal köken 
araştırması yapıldıkça, hem aphairesis teriminin anlamı hem de apophasis ile aphaire-
sis’in nasıl özsel olarak birbirlerine ait olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar: 

“Olumsuz teolojidense, apophatizm’den (Yunanca: apophasis ‘olumsuzlama’) ya da ap-
hairetik (Yunanca: aphairesis ‘soyutlama’) yönteminden bahsetmek daha tercih edilebilir 
olacaktır belki de. Zira kavranabilir her yüklemi reddeden önermeler ekleyerek Tanrı’yı 
kavramayı öneren bir düşünce yöntemine, geleneksel olarak ‘olumsuz teoloji’ adı veriliyor 
ise, bunun mantıksal sonucu olarak şu noktaya varmak gerekir; Olumsuz teoloji, ilahi-
liğin kendisini nesnesinden yadsımıştır, çünkü aksi takdirde hâlihazırda kavranabilir bir 
belirleme söz konusu olacaktır. ‘Teoloji’ (yani ‘Tanrı üzerine söylem’) kelimesi kendini 
artık doğrulamayacaktır. Aksine, apophatizm terimi, olumsuz önermeler aracılığıyla bir 
aşkınlık ile yüz yüze kalan zihnin işleyişinin genel anlamını belirtme önceliğine sahiptir.”17

Apophasis ve aphairesis arasındaki düşünsel ilişki daha kelime bazında bile ku-
rulabilir. Bir negasyon ya da olumsuzlama olarak apophasis ve bir soyutlama olarak 
aphairesis. Bir soyutlama daha kelimenin ilk anlamında zaten bir eksiltme anlamında 
bir olumsuzlamaya, değillemeye işaret eder. Örneğin bir masa soyutlandığında, farklı 
fiziksel masalar değillenerek soyutlanabilir. Soyut bir şey; somut olanın değillenme-
sini, olumsuzlanmasını içerir.18 Eğer bir soyutlama eylemi söz konusu ise, orada bir 
tür olumsuzlamanın, değillemenin de mevcut olması olasıdır. Bu anlamda apophasis 
ve aphairesis arasındaki ilişki daha kelime bazında bile açıktır. Ancak bu iki kelime, 

16 William Franke, “Praising the Unsayable: An Apophatic Defense of Metaphysics on the Basis of Ne-
oplatonic Parmenides Commentaries”, Epoché, Cilt: 13, Sayı: 1, Güz 2006, s. 143.

17 Pierre Hadot, Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe, Çev. Kübra Gürkan, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 
2012, s. 203.

18 Birçok diğer dilde de benzer bir durumun söz konusu olduğu gibi, Türkçede de soyut kelimesinin kökü 
olan soymak fiili bile daha en başından olumsuzlama, değilleme tarzında bir şeyi bir diğer şeyden 
ayırma, bir tür azaltma anlamını çağrıştırır.
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terim arasındaki ilişki sadece burada kalmaz. Negatif teoloji içinde apophasis’e dair 
araştırma derinleştikçe, aphairesis ile daha çok karşılaşılır: “Daha da açık olmak ge-
rekirse, apophatik yöntemden çok aphairetik yöntemden –en azından M.Ö. 5. yüzyıla 
kadar yayıldığı dönem dahilinde– bahsetmek daha yerinde olacaktır. Gerçekten de, 
tüm bu zaman boyunca, negatif teoloji; apophasis teriminden çok, zihinsel bir soyut-
lama işlemini gösteren aphairesis terimiyle gösteriliyordu. Tam da bu sebepten Antik 
Çağ’da olumsuz teolojinin kesin epistemolojik durumunu açıkça tanımlamak zordur. 
Aslında, eski Akademi geleneğinde ve Aristoteles’te aphairesis kavramı oldukça 
karmaşıktır ve modernler, Aristotelesçi soyutlamanın hakiki tabiatı üzerine fazlasıyla 
tartışmışlardır.”19 Görüldüğü üzere bir felsefi düşünüşün terminolojisi içinde yer alan ve 
bir tür olumsuzlama ve negasyon anlamı taşıyan apophatik teriminin öncülü olarak bir 
tür “fazla olanı çıkarıp atma” ya da “eklenmiş olanın çıkarılması” anlamında soyutlama 
olan aphairesis terimi kabul edilebilir ya da en azından önerilebilir gözükmektedir. 
Apophasis kelimesindeki “apo-“ ön eki20 aphairesis kelimesinin anlamı içindeki gö-
türüp uzaklaştırma [take away], alıp götürme [carry off], öteleyip bırakma [put off] 
gibi anlamları yakından çağrıştırır. Bu anlamda apophasis ve aphairesis arasındaki 
kökensel ilişkinin ve yakınlığın ilk izleri de ortaya çıkmış olur. Aristoteles’in bu iki 
kavram, terim arasındaki özsel ilişkide sahneye girdiği yer de tam olarak burasıdır.

Ancak hızlı gidilmemeli. Zira bu iki terim arasındaki yakınlık, söz konusu negatif 
teoloji olduğunda, sadece bu kadarla sınırlı değildir. Negatif teolojinin şekillenmesinde, 
kuramsal olarak belirlenmesinde önemli etmenlerden biri olarak da –apophasis kadar 
olmasa da– aphairesis ile karşılaşılır: “Negatif teolojinin gelişiminde söz konusu olan 
üç terimden yukarıda bahsedilmiştir. Bunların hepsi negasyona yakındır: Olumsuzlama 
(στέρησις- sterēsis), soyutlama (άφαίρεσις- aphairesis) ve negasyonun (άπόφασις- 
apophasis) kendisi. Bunlardan ilk ikisi özelliklerin ortadan kaldırılması ile ilgilidir, 
sonuncusu ise asıl negasyon için kullanılan kelimedir, her ne kadar bunun ne olduğunu 
belirlemek kolay bir şey olmasa da…Wolfson, hem Albinus’un hem de Plotinus’un 
soyutlama (άφαίρεσις- aphairesis) terimini Aristotelesçi negasyon (άπόφασις- apop-
hasis) terimi anlamında kullandığını iddia etmiştir. Bu; Orta dönem Platoncular ve 
Plotinus tarafından anlaşıldığı şekilde via negativa’nın bir parçası olmayan karşıtlık 
kavramını da kolaylıkla içerebilir: Burada negasyon bir tür soyutlama tekniği olarak 
anlaşılır, nitelemelerin ortadan kaldırılmasına vurgu yapılan…Peki, bu terimlerin geç 
dönem Platonculuktaki geleceği nasıldır? Proklos’un bu terimi kullanımı, Whittaker’ın 
iddia ettiği gibi soyutlamanın negasyon olarak düşünülmesini doğrular gözükür, ama 

19 Pierre Hadot, Ruhani Alıştırmalar ve Antik Felsefe, s. 203-204.
20 “‘Apophasis’...etimolojik olarak “konuşmaktan uzak” gibi (apo: ...’dan uzakta olmak; phasis: konuş-

ma ya da ifade) ya da söylememe [unsaying] gibi daha da negatif olan anlamları içerir.” Bkz. William 
Franke, On What Cannot Be Said: Apophatic Discourses in Philosophy, Religion, Literature, and the 
Arts, 2. Cilt: Modern and Contemporary Transformations, University of Notre Dame Press, Indiana 
2007, s. 1.
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durum oldukça farklıdır. Onun; negatif teolojinin bir aracı olarak kullandığı terim 
άπόφασις [apophasis] ve bu, Orta dönem Platoncuların ve Plotinus’un terminolojisin-
den bir değişime işaret eder. Proklos için negasyon, olumsuzlamayı içerir, her ne kadar 
o, bu ikisinin aynı olduğu fikrini reddetse de: O soyutlamayı (άφαίρεσις- aphairesis) 
nadiren kullanır. Büyük ihtimalle olan şey şöyle bir şeydi: Atinalı Yeni Platonculuk’ta 
negatif teoloji her zaman άπόφασις [apophasis] terimi etrafında kurulmuştur, ancak 
Roma’da ise, Plotinus bunu soyutlama anlamında anlamıştır. Bunlar sadece linguistik 
ayrımlar değildir zira Plotinus’un via negativa’yı anlayışı oldukça sınırlandırılmış 
hâldedir. Soyutlamaktan ya da hayali olarak kavramları ortadan kaldırmaktan fazlasını 
pek yapmaz. Diğer taraftan, Atina geleneği ise negasyon mantığının tüm kapsamı 
içinde via negativa’yı geliştirir ve çok daha geniş şekilde dallanıp budaklanır. Mesele 
ortaya çıkan terimler değildir, zira farklı okullara ait oldukları için, ve bu sınırlar içinde 
oldukça farklı bir negatif teoloji anlayışını anlatırlar. Proklos’un buna dair görüşü ise 
nitelemelerin ortadan kaldırılmasını içermesinin yanı sıra negasyon ile koşullu ifade-
lerin turnusol testi gibi birçok mantıksal tasfiyeyi ya da dilin sessizleştiği negasyonun 
negasyonuna taç giydirmeyi de içerir. Hem aphairetik hem de apophatik negatif teoloji 
kendi kaynağını Aristoteles’in Metafiziği’nde bulur ama farklı şekillerde gelişmiş olan 
iki farklı dalı temsil ederler ve bunlardan apophatik negatif teoloji felsefi olarak daha 
dinçtir. İfade edilmelidir ki Proklos, άφαίρεσις [aphairesis] terimini çok nadiren 
kullanır: Bu kavramı, άπόφασις [apophasis] teriminin altına yerleştirir.”21

Şimdi aphairesis ile apophasis arasındaki özsel ilişki yavaş yavaş ortaya çıkmaya 
devam etmektedir. Bu iki terimin her biri bir negatif teoloji anlayışına işaret etmesi 
açısından birbirinden ayrı olsa da, negatif teoloji anlayışına işaret etmesi açısından 
birbirlerine aittir. Apophasis’in işaret ettiği negatif teoloji, aphairesis’in işaret ettiği 
negatif teolojiden farklıdır ancak aslında ikisi de aynı negatif teolojiye işaret eder çün-
kü ikisi de birbirinden ayrı olarak düşünülemeyecek kadar iç içe geçmiş, birbirlerini 
andıran bir kavramsallıktan gelir.

Elbette bu iki terim arasındaki özsel ilişki sadece bu kadarla sınırlı değildir; ayrıca 
bir düşünme pratiğinin birbirini tamamlayan basamakları olarak da bu iki terim negatif 
teoloji bağlamında birbirine aittirler: “Dionysos’un tüm mistik teolojisi kişinin özünün 
‘varlığın ötesindeki Tanrı’ ile birleşmeye yönelik uğraşlarını anlatır, kutsal isimlerin 
olumlama (kataphasis) ve olumsuzlama (apophasis) olarak aralıksız süreci şeklinde, 

21 Raoul Mortley, From Word to Silence: The Way of Negation, Christian and Greek, 2. Cilt, Peter Hans-
tein Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1986, s. 18-20. Burada Plotinus’un via negativa anlayışının sı-
nırlı olduğu yorumu elbette sorunlu gözükebilir, zira seri ve formel bir şekilde gerçekleştirilen negas-
yonlar özellikle Plotinus’un döneminden sonra ortaya çıkmıştır ve Plotinus’un böyle bir anlayışa sahip 
olup olmadığına dair kesin bir hüküm belirtmek zordur. Ancak yine de Plotinus’un yalın apophatik 
düşünme ve söyleminin özellikle Proklos ve Damascius’un kuru ve titiz negativite anlayışına oranla 
çok daha fazla tutku içerip, daha geniş bir nüfuz alanına sahip olduğu savunulabilir. Konuyla ilgili 
olarak bkz. Nicholas Banner, The Power of the Unsaid: Philosophic Silence in Plotinus, University of 
Exeter, Felsefe Bölümü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2013, s. 30-31.



Negatif Teoloji Bağlamında Apophasis ile Aphairesis ve Aristoteles’te Olası Terim Kökeni Araştırması 123

sadece derin düşünme ve daha sonra da dağılıp yokolma (aphairesis) ile tüm kavram-
larımızı ve düşünsel kategorilerimizi ortadan kaldırıp kutsal olanın putlaştırılmadan 
aşağı inebileceği bir yer açabileceğimize dair bir inanç ile.”22 Aphairesis bu anlamda 
apophasis’i besler ve onun gerçekleşmesini olanaklı kılar, ya da olanaklı kılmasa bile 
en azından onun özsel bir yanını oluşturur. Aphairesis öyle bir tür soyutlamadır ki öyle 
bir gereksiz olan şeyleri sağa sola dağıtıp ortadan kaldırmadır ki apophasis’i herhangi 
bir tür sıradan ve alelade olumsuzlama olmaktan çekip çıkarır, kurtarır ve onun kutsal 
olanın düşünülebilmesi, deneyimlenebilmesi ve dile getirilebilmesinde kritik önemde 
bir öğeye dönüştürür. Elbette Aphairesis’in tek önemi ya da işlevi bu değildir ya da 
aphairesis’in bu ikililikteki değeri apophasis üzerinden belirlenmez. O, kendi başına 
da oldukça derin bir anlama sahiptir: “Bu, liturjik sembollerin dümdüz bir şekilde ap-
hairetik bir teknik ile olumsuzlandığını söylemek demek değildir. Aphairetik ortadan 
kaldırma liturjik ritüellerin ya da bunların sembollerinin en doruğa çıkan reddedilmesi 
ya da terk edilmesi değildir. Aksine liturjinin çoğullaşmış sembollerinden bunların 
tinsel-kavramsal anlamlarına doğru genel hermeneutik ‘yükselme’nin bir parçasıdır 
–en nihai olarak birde üç olan tanrı yönetiminin üst-varlığının doğası ve eylemi ile 
ilgilenen (özellikle İsa şahsiyetinde) ve bu yüzden de en etkin bir şekilde aphairetik 
ortadan kaldırma tekniği ile aydınlanan anlamlarına doğru. Bu yüzden, aphairesis 
sadece ayinsel tapınmaya [hierurgical] dair ritüeller için teolojik bir hazırlık olarak 
hizmet etmemiş ama ayrıca ayinsel tapınmanın ritüellerine ait bir parça olarak mevcut 
olmuş olabilir.”23

Aphairesis şimdi bir düşünme pratiğinden bir ritüele dönüşmüştür. Ancak bu dö-
nüşümü tek başına geçirmez o. Aphairesis ne kadar bir ritüel ise apophasis de o kadar 
bir ritüeldir. Birbiriyle o kadar iç içe iki kavramdır ki bu, her ne kadar aralarında çok 
belli, spesifik anlam ayrımları olsa da, yine de neredeyse birbirlerinin yerine kullanı-
labilir gibi dururlar.24 Bu durum, bu kavramların özellikle başka dillere çevrilmesinde 
daha çok göz önüne çıkar: “Dionysos eserlerinden çevirirken, aphairesis’i ortadan 
kaldırma [removal] ve apophasis’i de negasyon [negation] olarak çeviriyorum, zira 
bu Dionysos’a dair çalışmaların dışında genel bir çeviri tercihi olarak gözükmektedir. 
(Paulist Press çevirisinin aphairesis’i reddetme [denial] olarak çevirdiği gözden kaçı-
rılmamalı; bu, yine de aphairesis ve apophasis arasındaki semantik ayrımı doğru bir 
şekilde korumaz.) Ama kendi yazımda Grekçe terim apophasis’i çevirmeden olduğu 
gibi bıraktım, böylece İngilizce negasyon [negation] terimi hem apophasis için hem 

22 Charles M. Stang, Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite: “No Longer I”, Oxford 
University Press, New York 2012, s. 3.

23 Timothy D. Knepper, Negating Negation: Against the Apophatic Abandonment of the Dionysian Cor-
pus, Cascade Books, Wipf and Stock Pub., Oregon 2014, s. 102.

24 “Hem Albinus hem de Plotinus aphairesis terimini Aristoteles’in apophasis’in teknik anlamı dâhilinde 
kullanmışlardır.” Bkz. Harry Wolfson, Studies in the History of Philosophy and Religion, 1. Cilt, Ed. 
I. Twersky ve G. H. Williams, Harvard University Press, Cambridge 1973, s. 121.
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de aphairesis için kapsamlı bir şekilde işlevsel olmuştur. Yazım tarzını kolaylaştırmak 
için aphairesis’i bazen ortadan kaldırma [removal] olarak çevirdim.”25 Apophasis ve 
aphairesis eğer istenirse ve uygun bağlam bulunursa tek ve aynı bir kelime olarak 
düşünülebileceği gibi tek ve aynı kelime ile de karşılanabilir. Ancak yine de elbette bu 
demek değildir ki bu iki kavram aynı şeye işaret eder ya da aynı anlama gelir. Hatta 
birbirine tamamen zıt iki uç ve kullanım bile söz konusu olabilir: “Bu yüzden ilk olarak 
aphairesis ve apophasis’in birbirine göndermeye bulunur bir şekilde-yüklemsel olarak 
birbirlerine zıt yönlerde sorunlu olduğu söylenebilir: Aphairesis tanımları ve tarif 
eden-terimleri tanımlamaktan yüz çevirirken, ve böylece Tanrı’ya dair herhangi bir 
şeyi tanımlamayı ve ifade etmeyi etkili bir şekilde reddederken, apophasis ise Tanrı’nın 
kutsal isimlerinin büyük ölçüde bir tanımlamasını ve belirtilmesini gerçekleştirir.”26 
Bu birbirinden ayrı iki terimin birbirine özsel aitliğini ortaya en açık şekilde koyan 
şey tam da bu durumdur, yani bu iki terimin hem birbirleri yerine kullanılabilecek 
olması hem de belli bağlamda birbirlerine zıt olabilmeleri. “Aphairesis, varolanları 
Tanrı’dan çıkararak [removing] Tanrı’nın ilahisini söyler”27 ve “Apophasis, aphai-
resis’in ortadan kaldırdığı şeyi yorumlar.”28 Sadece bu iki terim arasında değil, ama 
bu terimlerle yakından ilişkili olan diğer terimlerle de arasındaki ilişkiyi göstermesi 
açısından şu tablo açıklayıcıdır:29

Yöntem Mantık

Pozitif Thesis: Tanrı’ya dair belirleyici ve pozitif 
ifadenin durumu (örneğin, Tanrı zekidir)

Kataphasis: Belirleyici, pozitif söz 
(örneğin, zeki)

Negatif Aphairesis: Tanrı’ya dair belirleyici ve 
negatif (apophatic) ifadenin ortadan 
kaldırılması (örneğin, Tanrı zeki değildir)

Apophasis: Aşkınlığa dair belirleyici, 
negatif söz (örneğin, zeki-değil yani 
zekâ ötesi anlamında)

Sterēsis: Eksikliğe dair belirleyici, 
negatif söz (örneğin, zeki-değil yani 
zekâ eksikliği anlamında)

Bu anlamda şimdi apophasis ile aphairesis arasındaki ilişkiye yeni bir bağlam 
eklenmiş olur. Bu bağlamda, az önce apophasis terimine yoğunlaşıldığında ortaya 

25 Timothy D. Knepper, “Techniques and Rules of Ineffability in the Dionysian Corpus”, Logic in Ort-
hodox Christian Thinking, Ed. Andrew Schumann, Ontos Verlag, Heusenstamm 2013, s. 129.

26 Timothy D. Knepper, “Techniques and Rules of Ineffability in the Dionysian Corpus”, s. 133.
27 Knepper, a.e, s. 130.
28 Knepper, a.e, s. 133.
29 Tablo için bkz. Timothy D. Knepper, “Techniques and Rules of Ineffability in the Dionysian Corpus”, 

s. 133.
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çıkanın aksine, aphairesis daha geniş kapsamlı bir terim olarak ortaya çıkar. Apofa-
tik ifadelerin uğradığı, maruz kaldığı, başına gelen bir şey olarak aphairesis. Sadece 
soyutlama anlamından çok daha ötesinde, apophasis’in önünde engel olarak duran, 
erişilemez olana erişimde özsel bir güç olarak aphairesis. 

“Aphairesis (soyutlama) Corpus Dionysiacum içinde önemli bi rol oynar. ‘Tüm varolan-
ların reddedilmesi (aphairesis)’ ‘tüm tanrısallığın ötesindeki Işığın’ kutlanmasının ya da 
ona şükredilmesinin bir yoludur. ‘Negatif (aphairesios) aşkınlığı ifade eder.’ Bazı yerlerde 
aphairesis, thesis (tasdik etme, önerme, durum) ile ilişki içinde ortaya çıkar: ‘tüm şeylerin 
öne sürülmesi (thesis), tüm şeylerin reddedilmesi (aphairesis) her bir öne sürme (thesin) 
ve reddetmenin (aphairesin) ötesinde olan.’ Golitizin’e göre ‘aphairesis, yaratılmış olanın 
yükselişinin başlarından itibaren kutsal olanı özsel olarak benimsemesinin temel hâlidir.
Yokluk bile, kendi varlık reddi (aphairesis) ile ya da, Luibheid’ın çevirisi kullanılacak 
olunursa, ‘varlığı savan’ hâliyle, istemeden de olsa İyi olana özlemini dile getirir. Apha-
iresis’e dâhil olmasıyla birlikte, yokluk sadece İyi içinde değil ama ayrıca Güzel içinde 
de bir paya sahiptir. Spektrumun diğer tarafında ise, en yalın kavramsal seviyede, apha-
iresis, bilinmeyen (agnosia) içine doğru hareket etmede bir role sahiptir. Tanrı hakkında 
bir şey ‘her şeyin düzenlenmesi’ ile bilinebilir ama ‘biz reddetme (aphairesei) yolu ile 
bilinmeye geçeriz.’”30

Görüldüğü üzere, özellikle Pseudo-Dionysos’un ortaya koyduğu hâliyle negatif 
teoloji içinde bu iki kavram olabildiğince özsel bir anlamda terimleşmiştir. Aphaire-
sis’in soyutlama [abstraction] anlamının yanındaki eksiltme [substraction] anlamı31 
kutsal olanın düşünülmesi ve kutsal olanın dile getirilemezliğinin aşılmadan aşılması 
bağlamında özsel bir öğe olarak şekillenmiştir. Hem Apophasis hem de Aphairesis 
ile, denilebilir ki, bu söylenenlere paralel olarak negatif teolojinin en kendine özgü 
terimleri olarak karşılaşılır.32

Bunun yanı sıra, bu terimlerin anlam bağlamlarının daha geniş bir şekilde ortaya 
koyulması için kökeni araştırıldığında bu iki terimin kaynağının Aristoteles olduğu 
görülür.33 Bu anlamda şimdi bu iki terime dair bir tür köken arayışı gerçekleştirmek 

30 David Henderson, Apophatic Elements in the Theory and Practice of Psychoanalysis: Pseudo-Diony-
sos and C. G. Jung, Routledge, New York 2014, s. 19.

31 Bu bağlam ve anlama dair kısa bir açıklama için bkz. Giovanni Reale, The Concept of First Philosop-
hy and the Unity of the Metaphysics of Aristotle, Çev. John R. Catan, State University of New York 
Press, New York 1980, s. 417.

32 “Plotinus’tan sonra aphairesis ve apophasis sıklıkla eşit bir biçimde felsefi ve teolojik literatür içinde 
kullanılmıştır.” Bkz. Gregory P. Rocca, Speaking the Incomprehensible God: Thomas Aquinas on the 
Interplay of Positive and Negative Theology, The Catholic University of America Press, Washington, 
D.C. 2004, s. 11.

33 Her ne kadar negatif teoloji geleneği ile doğrudan ilişkilendirilemeyecek şekilde olsa da, Aristote-
les’ten de daha önce Platon, Parmenides ve Herakleitos’a kadar bir tür “apofatik akıl yürütme” an-
layışının izi geri sürülebilir. Ancak buradaki çalışma bağlamında [bu iki terimin anlam ve bağlam 
değişimlerini tarihsel olarak göstermek adına] bu anlayış konu dışı kalır. Bkz. Deirdre Carabine, The 
Unknown God: Negative Theology in the Platonic Tradition: Plato to Eriugena, Wipf and Stock Pub-
lishers, Oregon 1995, s. 21; ve Richard G. Geldard, Remembering Heraclitus, Lindisfarne Books, 
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adına, Aristoteles’in metinlerinde bu iki kavramın, terimin yeri ve kullanım bağlam-
larının araştırılması uygun olacaktır. Bu araştırma ile bu iki kavramın birbirinden 
farklılaştığı ve birbirlerine yaklaştığı yerler çok daha açık bir şekilde ortaya çıkacak 
ve buna paralel olarak da bu kavramlar arasındaki ilişkinin yapısı ve boyutu daha de-
rinlemesine bir şekilde incelenebilecektir. Daha açıklayıcı olması açısından iki terimin 
ayrı başlıklarla ele alınması şimdi işlevsel olacaktır.

Aphairesis

Öncelikle belirtmek gerekir ki Aristoteles’te ne aphairesis ne de apophasis hiç-
bir şekilde negatif teoloji içinde sahip olduğu türde bağlamlara ve anlamlara sahip 
değildir. Negatif teoloji içinde kutsal olanın düşünülebilmesi, deneyimlenebilmesi ve 
dile getirilemez doğasının içine nüfuz edilebilmesi ile ilgili olarak karşılaşılan bu iki 
terim, Aristoteles’te tamamen farklı bir bağlamda, matematikçilerin ilgilendiği bir tür 
soyutlama (aphairesis için) ya da olumsuzlama (apophasis için) olarak, matematik ve 
mantık çerçevesi içinde yer alır.

Aphairesis kavramının Aristoteles’in çalışmalarındaki anlamlarını ve bağlamlarını 
ortaya koymaya başlamak için şu alıntı uygundur: “Şu da açık: Madem ya tümevarımla 
ya da tanıtlamayla öğreniriz, bir duyum yiterse elde edilmesi olanaksızlaşan bir bilginin 
yitmesi de zorunlu. Tanıtlama tümellerden, tümevarım ise tekillerden yola çıkar; ne ki 
tümevarıma dayanmadan tümelleri görmek olanaksız (nitekim soyutlamaya dayandık-
ları söylenen nesneler bile tümevarımla bilgi nesnesi yapılabilir).”34 Görüldüğü üzere, 
aphairesis, en genel anlamda, tümevarım [epagōgē] ile ilişkili olarak bir soyutlamaya 
işaret etmektedir Aristoteles’te. Az önce negatif teoloji bağlamında bu terimin kazanmış 
olduğu, kutsal ile ilişkisi içinde kurulan bir anlama ya da bağlama sahip değildir.35 Bu, 

Virginia 2000, s. 23-30. Ancak belirtilmelidir ki Aristoteles, bu iki terimin de [hem birer kavram olarak 
hem de birer terim olarak] en belirgin şekilde ortaya çıktığı ilk düşünürdür ve bu anlamda bu terimlere 
dair köken araştırmasında asıl olarak Aristoteles’e geri dönülmesi gerekir, konuyla ilgili bir açıklama 
için bkz. Dictionary of Untranslatables: A Philosophical Lexicon, Ed. Barbara Cassin, Çev. Steven 
Rendall, Christian Hubert, Jeffrey Mehlman, Nathanael Stein, Michael Syrotinski, Çeviri Ed. Emily 
Apter, Jacques Lezra, Michael Wood, Princeton University Press, New Jersey 2014, s. 1-7.

34 İlgili kısmın tamamı şöyledir: Φανερὸν δὲ καὶ ὅτι, εἴ τις αἴσθησις ἐκλέλοιπεν, ἀνάγκη καὶ 
ἐπιστήμην τινὰ ἐκλελοιπέναι, ἣν ἀδύνατον λαβεῖν, εἴπερ μανθάνομεν ἢ ἐπαγωγῇ ἢ ἀποδείξει, 
ἔστι δ’ ἡ μὲν ἀπόδειξις ἐκ τῶν καθόλου, ἡ δ’ ἐπαγωγὴ ἐκ τῶν κατὰ μέρος, ἀδύνατον δὲ τὰ 
καθόλου θεωρῆσαι μὴ δι’ ἐπαγωγῆς (ἐπεὶ καὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως λεγόμενα ἔσται δι’ ἐπαγωγῆς 
γνώριμα ποιεῖν, ὅτι ὑπάρχει ἑκάστῳ γένει ἔνια, καὶ εἰ μὴ χωριστά ἐστιν, ᾗ τοιονδὶ ἕκαστον), 
ἐπαχθῆναι δὲ μὴ ἔχοντας αἴσθησιν ἀδύνατον. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, Çev. Ali Houshi-
ary, YKY, İstanbul 2005, 403b15.

35 Şu alıntı bu geçişi açıklaması açısından işlevseldir: “Mortley, Plotinus’un aphairesis’i daha geleneksel 
olan soyutlama anlamında kullandığını söyler, zira soyutlama sadece olumsuzlamadan daha saflaştırıcı 
ve arıtıcıdır: bir satırı olumsuzlamak sadece bir satır-sızlık ile sonuçlanır, ancak bu satırdan bir soyutla-
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elbette Aristoteles’te negatif teolojiye bir tür zemin hazırlayacak olan izlerin olmadığı 
anlamına gelmez36 ancak bu iki terimin böyle bir zemin var ise bu zemin ile doğrudan 
ilişkili olmadığı anlamına gelir. Aristoteles’in Ruh Üzerine çalışmasında bu terimin, 
kavramın geçtiği yerler de37 bu ilişkisizliği daha açık bir şekilde ortaya çıkarır.

Aphairesis teriminin geçtiği bir diğer yer olan Aristoteles’in Fizik çalışması bu 
terimin –yine soyutlama ile ilişkili olarak– eksilme, ayrılma, azaltma gibi anlamlarını 
ön plana çıkarır: “Genel olarak oluşanlardan kimi şekil değişikliği ile oluşur, sözgelişi 
heykel; kimi eklentiyle, sözgelişi büyüyen nesneler; kimi eksilmeyle sözgelişi taştan 
Hermes heykeli; kimi birleştirmeyle, sözgelişi bir ev; kimi de nitelik değişikliğiyle, 

ma yapmak tam da o noktada sonuçlanır. Ancak her ne kadar aphairesis kendi ilk temeline matematik 
alanında sahip olmuş olsa da, bu terimin Albinus ve Plotinus tarafından gerçekte kutsal yargılar için 
kullanılmış olması bu terimin aynı zamanda negatif olarak da düşünülebileceğini gösterir. Genel olarak 
‘uzaklaştırıp yok etme’ anlamına sahip matematiksel bir terim, mantık alanına taşındığında, kolaylıkla 
negatif bir yargıyı kastetmesi için anlam genişlemesine uğrayabilir.” Bkz. Gregory P. Rocca, Speaking 
the Incomprehensible God: Thomas Aquinas on the Interplay of Positive and Negative Theology, s. 11.

36 Her ne kadar hâlâ tartışmalı ve son bir karara varılamamış olsa da negatif teoloji ile ilişkisi kurulabi-
lecek bir şekilde Aristoteles’in çalışmalarında tanrının kavranamazlığı, dile getirilemezliği, duyuların 
ötesinde oluşu gibi öğeler bulunmaktadır, konuyla ilgili bir açıklama ve bu çalışmalardaki ilgili kısım-
lar için bkz. Gregory P. Rocca, Speaking the Incomprehensible God: Thomas Aquinas on the Interplay 
of Positive and Negative Theology, s. 10.

37 Birkaç örnek vermek gerekirse: (1) [ἢ οὐκ ἔστιν εἷς ὁ περὶ τὰ πάθη τῆς ὕλης τὰ μὴ χωριστὰ μηδ’ ᾗ 
χωριστά, ἀλλ’ ὁ φυσικὸς περὶ ἅπανθ’ ὅσα τοῦ τοιουδὶ σώματος καὶ τῆς τοιαύτης ὕλης ἔργα καὶ 
πάθη, ὅσα δὲ μὴ τοιαῦτα, ἄλλος, καὶ περὶ τινῶν μὲν τεχνίτης, ἐὰν τύχῃ, οἷον τέκτων ἢ ἰατρός, 
τῶν δὲ μὴ χωριστῶν μέν, ᾗ δὲ μὴ τοιούτου σώματος πάθη καὶ ἐξ ἀφαιρέσεως, ὁ μαθηματικός, 
ᾗ δὲ κεχωρισμένα, ὁ πρῶτος φιλόσοφος] “Matematikçi, ayrılabilir olmamakla birlikte bir cismin, 
belirli bir mahiyetin belirlenimleri gibi görülmeyen; fakat bir soyutlamadan elde edilen nitelikleri 
inceler. Nihayet tümüyle ayrı olduğu kabul edilen nitelikleri ise metafizikçi inceler.” Aristoteles, Ruh 
Üzerine, Çev. Zeki Özcan, Sentez Yayıncılık, Ankara 2014, 403b15. Alternatif bir Türkçe çevirisi 
için bkz. Aristoteles, Anima / Ruh Üzerine I, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yayıncılık, Ankara 1990; ve 
Aristoteles, Anima / Ruh Üzerine II, Çev. Celal Gürbüz, Ara Yayıncılık, Ankara 1992; (2) [πάλιν δ’ 
ἐπὶ τῶν ἐν ἀφαιρέσει ὄντων τὸ εὐθὺ ὡς τὸ σιμόν· μετὰ συνεχοῦς γάρ· τὸ δὲ τί ἦν εἶναι, εἰ ἔστιν 
ἕτερον τὸ εὐθεῖ εἶναι καὶ τὸ εὐθύ, ἄλλο· ἔστω γὰρ δυάς.] “Sonuç olarak bedenin, kendilerinin belli 
bir orantısı olduğu nitelikler için olduğu gibi, soğuk ve sıcak hakkında duyumlama yetisiyle yargıda 
bulunuruz. Buna karşılık, bedenin neliğini, ya önceki yetiden çok ayrı yetiyle ya da önceki yetiyle iliş-
kisi, bir defa düzeltilmiş kırık çizginin bizzat kırık çizgiyle ilişkisine benzeyen başka bir yetiye anla-
rız. –Aynı şekilde soyut varlıkların durumunda doğru, içbükeyi andırır; çünkü sürekliye eklidir; fakat 
bedenin neliği, en azından doğrunun neliğinden farklı ise, tamamen başka şeydir.” Aristoteles, Ruh 
Üzerine, 429b18; (3) [τὰ δὲ ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα <νοεῖ> ὥσπερ, εἴ <τις> τὸ σιμὸν ᾗ μὲν σιμὸν 
οὔ, κεχωρισμένως δὲ ᾗ κοῖλον (εἴ τις) ἐνόει (ἐνεργείᾳ), ἄνευ τῆς σαρκὸς ἂν ἐνόει ἐν ᾗ τὸ κοῖλον 
– οὕτω τὰ μαθηματικά, οὐ κεχωρισμένα <ὄντα>, ὡς κεχωρισμένα νοεῖ, ὅταν νοῇ <ᾗ> ἐκεῖνα.] 
“Soyutlamalar dedğimiz şeye gelince, zekâ onları yassıyı düşündüğü gibi düşünecektir.” Aristoteles, 
Ruh Üzerine, 431b12; (4) [ἐπεὶ δὲ οὐδὲ πρᾶγμα οὐθὲν ἔστι παρὰ τὰ μεγέθη, ὡς δοκεῖ, τὰ αἰσθητὰ 
κεχωρισμένον, ἐν τοῖς εἴδεσι τοῖς αἰσθητοῖς τὰ νοητά ἐστι, τά τε ἐν ἀφαιρέσει λεγόμενα καὶ ὅσα 
τῶν αἰσθητῶν ἕξεις καὶ πάθη.] “Öyle görünüyor ki, duyulur büyüklüklerin dışında, ayrı biçimde 
var olan hiçbir şey bulunmadığından, hem duyulurların bütün nitelikleri ve duygulanımları, hem de 
düşünülürler, yani düşünülürler denen soyutlamalar, duyulur biçimlerde bulunur.” Aristoteles, Ruh 
Üzerine, 432a6.
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sözgelişi maddedeki değişmeler.”38 Aphairesis, gerçekten de Aristoteles düşünmesi 
içinde özsel öneme sahip olan kavramlardan biridir ve belli bir bağlamda bu kavramın 
bir terime dönüşmüş olduğu da iddia edilebilir, ancak Aristoteles için aphairesis görü-
nen o ki negatif teolojide sahip olduğu anlamlardan ve bağlamlardan oldukça uzaktır 
ve bu kavram eğer bir terim ise bu terimin terminolojisi negatif teoloji ile ilişki içinde 
kurulmaz ancak daha matematik, mantık gibi alanlarda ya da şeyler üzerine soyutlayıcı 
düşünmenin sınırları dâhilinde kalır. Bir başka örnek bu durumu daha da pekiştirir: 

“Çünkü tüm zamanın ölçüsü olacak bir parça alındıkta, bu zaman içinde nesne bütün 
uzunluğu değil, uzunluğun belli nicelikte bir parçasını geçecektir (çünkü bütün uzunlu-
ğu zamanın hepsi içinde geçecek); yine ona eşit başka bir zaman parçasında başka bir 
uzunluğu geçecek, herbir zaman parçasında bu böyle gidecektir –[sonra alınan parçalar] 
başlangıçtakiyle eşit olsa da olmasa da, herbir parça sınırlı oldukça, önemli değil. Açık ki 
zaman ayrıldıkça, geçtikçe sonsuzluk ayrılmış-geçilmiş olmayacaktır, çünkü hem nicelik 
açısından hem de ‘kaç kez’ olması açısından sınırlı bir ayırma olacaktır. Dolayısıyla nesne 
sınırlı bir zaman içinde sonsuzu geçemeyecektir.”39

Açıktır ki aphairesis Aristoteles’in yazıları içinde gerçekten de özellikle mate-
matikçilerin ilgilendiği türde bir soyutlama40 anlamındadır. Bunun yanı sıra bu terim 
aynı zamanda bir tür düşünsel çıkarma [eklemenin karşıtı olarak] ya da bölme [birleş-
tirmenin karşıtı olarak] ile ilgilidir,41 ya da toplamanın karşıtı olarak soyutlama ile.42 
Hatta deneyimin bir karşıtı olarak bile yine soyutlama ile ilgilidir: “Niçin bir gencin 

38 [γίγνεται δὲ τὰ γιγνόμενα ἁπλῶς τὰ μὲν μετασχηματίσει, οἷον ἀνδριάς, τὰ δὲ προσθέσει, οἷον τὰ 
αὐξανόμενα, τὰ δ’ ἀφαιρέσει, οἷον ἐκ τοῦ λίθου ὁ Ἑρμῆς, τὰ δὲ συνθέσει, οἷον οἰκία, τὰ δ’ 
ἀλλοιώσει, οἷον τὰ τρεπόμενα κατὰ τὴν ὕλην.] Aristoteles, Fizik, Çev. Saffet Babür, YKY, İstanbul 
1997, 190b 5-7.

39 İlgili kısım: [ληφθέντος γάρ τινος μέρους ὃ ἀναμετρήσει τὸν ὅλον χρόνον, ἐν τούτῳ ποσόν τι 
διέξεισιν τοῦ μεγέθους καὶ οὐχ ὅλον (ἐν γὰρ τῷ παντὶ τὸ ὅλον), καὶ πάλιν ἐν τῷ ἴσῳ ἄλλο, καὶ ἐν 
ἑκάστῳ ὁμοίως, εἴτε ἴσον εἴτε ἄνισον τῷ ἐξ ἀρχῆς· διαφέρει γὰρ οὐδέν, εἰ μόνον πεπερασμένον 
ἕκαστον· δῆλον γὰρ ὡς ἀναιρουμένου τοῦ χρόνου τὸ ἄπειρον οὐκ ἀναιρεθήσεται, πεπερασμένης 
τῆς ἀφαιρέσεως γιγνομένης καὶτῷ ποσῷ καὶ τῷ ποσάκις· ὥστ’ οὐ δίεισιν ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ 
τὸ ἄπειρον.] Türkçesi için bkz. Aristoteles, Fizik, 238a 23-30.

40 İlgili kısım: [καθάπερ δ’ ὁ μαθηματικὸς περὶ τὰ ἐξ ἀφαιρέσεως τὴν θεωρίαν ποιεῖται]. Türkçe 
çevirisi için bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstanbul 1996, 1061a 29; 
metnin farklı bir Türkçe çevirisi için bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Y. Gurur Sev, Pinhan Yayıncılık, 
İstanbul 2015.

41 İlgili kısım: [Τὸ δ’ ἄπειρον ἢ τὸ ἀδύνατον διελθεῖν τῷ μὴ πεφυκέναι διιέναι, καθάπερ ἡ φωνὴ 
ἀόρατος, ἢ τὸ διέξοδον ἔχον ἀτελεύτητον, ἢ ὃ μόλις, ἢ ὃ πεφυκὸς ἔχειν μὴ ἔχει διέξοδον ἢ πέρας· 
ἔτι προσθέσει ἢ ἀφαιρέσει ἢ ἄμφω.] Türkçesi için bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, 
1066a 35-1066b 1.

42 İlgili kısım: [εἰ γὰρ μὴ ἔστι τὰ πάθη παρὰ τὰς οὐσίας, οἷον κινούμενόν τι ἢ λευκόν, τοῦ λευκοῦ 
ἀνθρώπου τὸ λευκὸν πρότερον κατὰ τὸν λόγον ἀλλ’ οὐ κατὰ τὴν οὐσίαν· οὐ γὰρ ἐνδέχεται εἶναι 
κεχωρισμένον ἀλλ’ ἀεὶ ἅμα τῷ συνόλῳ ἐστίν (σύνολον δὲ λέγω τὸν ἄνθρωπον τὸν λευκόν), ὥστε 
φανερὸν ὅτι οὔτε τὸ ἐξ ἀφαιρέσεως πρότερον οὔτε τὸ ἐκ προσθέσεως ὕστερον· ἐκ προσθέσεως 
γὰρ τῷ λευκῷ ὁ λευκὸς ἄνθρωπος λέγεται.] Türkçesi için bkz. Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet 
Arslan, 1077b 10.
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matematikçi olabilmesine karşın bir bilge ya da doğa bilimcisi olamadığı araştırılmak 
istenebilir. Acaba biri soyutlamayla ilgili olduğu, ötekilerin ise deneyime dayanmasın-
dan ötürü mü?”43 Aristoteles’in metinlerinde aphairesis’in anlam ve bağlamının geniş 
bir yelpazeye sahip olduğu söylenebilir ancak bu geniş yelpaze, bu terimin negatif 
teoloji içinde sahip olduğu anlamların hiçbirini içerir gözükmez. Aphairesis önemli bir 
kavramdır ancak bu önemi insan düşünmesinin, aklının sınırları dâhilinde belirlenir, 
negatif teolojide olduğu gibi bir tür “varlığın ötesindeki tanrıya, kutsallığı olanaksız 
ulaşımın olanağı” ile ilgisi yoktur. Aristoteles’te bu kavramın anlamı ve bağlamları 
değişiklik gösterse de, bu kavram yine de en temelde insanın düşünsel olarak soyutlama 
yetisinin matematik ve mantık içindeki işleyişi ile ilgilidir her zaman. Aristoteles’in 
başka bir çalışmasından bir diğer örnek yine paralel bir bağlam ve kullanım verir: “Ma-
tematikçilerin karşısına çıkan olanaksızlıklar doğa bilimcilerine de uyacaktır ama doğa 
bilimcilerinin karşılaştıkları olanaksızların hepsiyle matematikçilerin de karşılaşmaları 
zorunlu değil, çünkü matematiksel nesneler soyutlamaya, ayırmaya dayanıyor, doğa 
bilimine ait nesneler ise eklemeye.”44 Aphairesis bu anlamda soyutlamanın tam da bir 
soyutlama olarak bir tür eksiltme, çıkartma, azaltma, ayırma anlamlarını birincil olarak 
içerdiği bir çıkarsama, düşünme ve akıl yürütme eylemine karşılık gelir.45 Tümellerle 
bile çalışmayan ancak matematiksel soyut nesnelerin bilinebilirliği ile ilgili olan bir 
tür soyutlama; duyulabilir nesnelerden soyut nesneleri bir tür ayırmaya dair düşünme 
pratiği ile ilişkili olan ya da düşünsel olarak asıl olanı [primary] ona eklenenlerden 
ya da ondan sonra gelenlerden izole etmeye dair olan bir soyutlama; ya da en basit 
olarak bir tür eksiltme ile iki şey arasında bir seçim yaparak durumu bire indirgemenin 
bir yolu olarak soyutlama.46 Ancak tüm bu bağlamlara sahip olsa da, aphairesis, daha 
sonra negatif teoloji içinde sahip olduğu tını ve bağlama Aristoteles terminolojisi içinde 
sahip değildir.47 Benzer bir anlam, bağlam ve kullanım alanı farklılığının apophasis 
için geçerli olup olmadığı şimdi karşı karşıya olunan sorunsaldır. Aristoteles’in me-
tinlerinde apophasis’in kullanım anlamları ve bağlamlarının negatif teoloji içinde bu 

43 [ἢ ὅτι τὰ μὲν δι’ ἀφαιρέσεώς ἐστιν, τῶν δ’ αἱ ἀρχαὶ ἐξ ἐμπειρίας· καὶ τὰ μὲν οὐ πιστεύουσιν οἱ νέοι 
ἀλλὰ λέγουσιν, τῶν δὲ τὸ τί ἐστιν οὐκ ἄδηλον] Bkz. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet 
Babür, BilgeSu Yayıncılık, Ankara 2012, 1142a 18; Bir diğer Türkçe çeviri için bkz. Aristoteles, Niko-
makhos’a Etik, Çev. Zeki Özcan, Sentez Yayıncılık, Ankara 2014.

44 [Ὅσα δὲ περὶ τῶν φυσικῶν σωμάτων ἀδύνατα συμβαίνει λέγειν τοῖς ποιοῦσι τὰς ἀτόμους 
γραμμάς, ἐπὶ μικρὸν θεωρήσωμεν καὶ νῦν· τὰ μὲν γὰρ ἐπ’ ἐκείνων ἀδύνατα συμβαίνοντα καὶ 
τοῖς φυσικοῖς ἀκολουθήσει, τὰ δὲ τούτοις ἐπ’ ἐκείνων οὐχ ἅπαντα διὰ τὸ τὰ μὲν ἐξ ἀφαιρέσεως 
λέγεσθαι, τὰ μαθηματικά, τὰ δὲ φυσικὰ ἐκ προσθέσεως.] Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, Çev. Saf-
fet Babür, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 1997, 299a 15-20.

45 Aphairesis’in kasıtlı bir tür dikkat etmeme [selective inattention] olarak kısa bir açıklaması için bkz. 
Frank A. Lewis, Substance and Predication in Aristotle, Cambridge University Press, New York 1991, 
s. 307.

46 J. van Rijen, Aspects of Aristotle’s Logic of Modalities, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1989, 
s. 160.

47 Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Francis E. Peters, Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon, 
New York University Press, New York 1967, s. 6 ve 20-21.
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terimin [apophasis’in] kullanım anlamları ve bağlamlarından ne kadar farklı olduğu 
[ya da farklı olup olmadığı] bu terimin kendi tarihsel değişimi ve evrimine yönelik 
daha geniş bir yelpaze sunabilir. Bu anlamda şimdi bu kavramın, terimin Aristoteles’in 
metinlerinde geçtiği yerleri incelemek gerekir. 

Apophasis

Aristoteles bir şeyin olmasının olası olmasının ne anlama geldiği, olası olanın ne 
olduğu üzerine konuşurken kullanır bu terimi: “‘Olası olan’ın böyle olduğu, evetleme-
leri ve çelişik değillemelerinden açık: ‘Bulunması olası değil’, ‘bulunması olanaksız’, 
‘bulunmaması zorunlu’ aynı şeydir veya birbirine uyar; dolayısıyla çelişikleri de, ‘bu-
lunması olası’, ‘bulunması olanaksız değil’, ‘bulunmaması zorunlu değil’ aynı şeydir 
veya birbirine uyar; çünkü evetlemesi veya değillemesi her nesneye ilişkin geçerli.”48 
Apophasis bir değillemedir, evetlemenin karşıtı olarak bir değilleme. Burada katapa-
hasis ve apophasis arasındaki karşıtlığa paralel [ya da bu karşıtlığın zaten kendisi de 
olan] bir tür ikililik söz konusudur.49 Negatif teolojide apophasis; kataphasis’in karşıtı 
olmasından da öte kataphasis’in erişemediği bir kutsallık alanına erişebilmesi ama-
cıyla ondan daha öte ve üstün bir öğe idi. Kataphasis’in herhangi bir tür metafiziksel 
ya da doğaüstü bir tınısı bulunmazken, apophasis bu anlamda olağan olanın ötesinde 
işleyen, bu alana nüfuz eden ya da en azından bu alana yakınlaşan bir yapıya sahipti. 
Aristoteles için ise görünen o ki apophasis yine mantık kapsamı içinde, insanın şeylere 
dair düşünmesinde ve söylemesinin bir tür pratiği ya da eylemi olarak bulunmaktadır 
ve tam da kataphasis’in karşıtıdır.50 Aristoteles’in çalışmalarında apophasis bu anlamda 
bir tür değilleme, olumsuzlama olarak bulunur ve negatif teoloji ile doğrudan ilişkisi 
kurulabilecek bir bağlama sahip değildir. Aristoteles’in çalışmalarında bu terimin 
izinin sürülmesi bu durumu daha açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Örneğin; “Alınan 
öncüllerle hiçbir tasım oluşmaz, evrildiklerindeyse yine öncekiyle aynı tasım oluşacak. 
İmdi şu açık: Küçük uç veya her iki öncül değilleme olarak öne sürüldüğünde, ya bir 

48 [ὅτι δὲ τοῦτ’ ἔστι τὸ ἐνδεχόμενον, φανερὸν ἔκ τε τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν καταφάσεων τῶν 
ἀντικειμένων· τὸ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν 
ἤτοι ταὐτά ἐστιν ἢ ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις, ὥστε καὶ τὰ ἀντικείμενα, τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχειν καὶ οὐκ 
ἀδύνατον ὑπάρχειν καὶ οὐκ ἀνάγκη μὴ ὑπάρχειν, ἤτοι ταὐτὰ ἔσται ἢ ἀκολουθοῦντα ἀλλήλοις· 
κατὰ παντὸς γὰρ ἡ φάσις ἢ ἡ ἀπόφασις.] Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, Çev. Ali Houshiary, 
Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 1998, 32a 22.

49 Bu ikililiğin kapsamına ilişkin bir açıklama için bkz. Troels Engberg-Pedersen, Aristotle’s Theory of 
Moral Insight, Oxford University Press, New York 2002, s. 137.

50 Özellikle Birinci Çözümlemeler ve İkinci Çözümlemeler çerçevesinde düşünüldüğünde, bu terimin [ya 
da bu terim ile aynı kökene ve yapıya sahip terimler] bağlamı ve anlamı bu türden bir değilleme olarak 
şekillenmiştir. İlgili yerler için bkz. Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 36b 39 ve 52b 33; Aristoteles, 
İkinci Çözümlemeler, 82b 4.
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tasım oluşmaz ya da oluşur fakat tam olmaz; çünkü zorunlu sonuç evirmeden çıkar.”51 
Aristoteles için apophasis bu anlamda bir önermenin ya da ifadenin olumsuzlanmasına 
veya olumsuzuna işaret eder.52 Burada phasis [assertion; önerme], kataphasis [affir-
mation; doğrulama, ifade, tasdik, onay, olumlu önerme], apophanesis [predication, 
statement; hüküm, yargı, ifade, söz, beyan, laf, demeç, söylem], ve apophasis [denial, 
negation, refutation; inkâr, reddetme, olumsuzlama, değilleme, negasyon] arasındaki 
farklar ve ilişkiler apophasis’in ne olduğunu belirler.53 Apophasis bu bağlamda hem 
sterēsis’e [yokluk, eksiklik, olumsuzlama, olmayış, yoksunluk] anlam olarak mantık 
çerçevesi içinde yakınlaşır54 hem de kataphasis ile mutlak bir zıtlık içerisinde [bazen 
sadece mantık alanında değil ancak yasal ve hukuksal olanla da ilişkili olarak] kendi 
anlamını ve bağlamını kurar.55

Bu durum elbette Aristoteles’te apophasis teriminin önemsiz olduğuna yönünde 
yorumlanmamalıdır, tam tersine oldukça temel öneme ve yere sahiptir [ancak bu önemi, 
negatif teoloji içinde daha sonra sahip olacağı bağlam ile doğrudan ilişkili değildir], o 
kadar ki sayılar bile sürekliliğin apophasis’e uğraması ile algılanır: “Gerçekte bütün 
bu belirlenimleri bir hareketle algılamaktayız: Büyüklüğü ve ardından şekli de bir 
hareketle algılıyoruz, çünkü şekil belli bir büyüklüktür; hareketsiz nesne hareketin 
yokluğuyla; sayı, sürekliliğin inkârıyla ve de özel duyulurlarıyla algılanır.”56 Burada 
inkâr olarak çevrilen kelime apophasis’tir ve açık bir şekilde ortaya koyar ki Aristoteles 
düşünmesi içinde apophasis’in çok temel ve önemli bir yeri vardır.57 Hatta söylenebilir 
ki Aristoteles’in düşünmesi içinde [özellikle sterēsis kavramı ile birlikte düşünüldü-

51 [φανερὸν οὖν ὅτι τῆς ἀποφάσεως τιθεμένης πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρον ἢ πρὸς ἀμφοτέρας τὰς 
προτάσεις ἢ οὐ γίνεται συλλογισμὸς ἢ γίνεται μὲν ἀλλ’ οὐ τέλειος· ἐκ γὰρ τῆς ἀντιστροφῆς 
περαίνεται τὸ ἀναγκαῖον.] Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 33a 17.

52 Konuya ilişkin kısa bir açıklama için bkz. John David Gemmill Evans, Aristotle’s Concept of Dialec-
tic, Cambridge University Press, New York 2010, s. 41.

53 Bu öğeler arasındaki ilişkiye dair kısa bir açıklama için bkz. Nathan R. Colaner, Aristotle on Knowle-
dge of Nature and Modern Skepticism, Lexington Books, Maryland 2015, s. 83.

54 Aristoteles’te sterēsis ve apophasis arasındaki ilişkiye dair olarak bkz. Victor Caston, Alexander of 
Aphrodisias: On Aristotle Prior Analytics: 1.8-13 (with 1.17, 36b35-37a31), Çev. Ian Mueller – Jos-
hian Gould, Bloomsbury, London 2014, s. 147.

55 Bu zıtlığa ilişkin bir açıklama için bkz. Kathy Eden, Poetic and Legal Fiction in the Aristotelian Tra-
dition, Princeton University Press, New Jersey 1986, s. 83.

56 [ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τῶν κοινῶν οἷόν τ’ εἶναι αἰσθητήριόν τι ἴδιον, ὧν ἑκάστῃ αἰσθήσει αἰσθανόμεθα 
κατὰ συμβεβηκός, οἷον κινήσεως, στάσεως, σχήματος, μεγέθους, ἀριθμοῦ· ταῦτα γὰρ πάντα 
[κινήσει] αἰσθανόμεθα, οἷον μέγεθος κινήσει (ὥστε καὶ σχῆμα· μέγεθος γάρ τι τὸ σχῆμα), τὸ 
δ’ ἠρεμοῦν τῷ μὴ κινεῖσθαι, ὁ δ’ ἀριθμὸς τῇ ἀποφάσει τοῦ συνεχοῦς, καὶ τοῖς ἰδίοις (ἑκάστη 
γὰρ ἓν αἰσθάνεται αἴσθησις)· ὥστε δῆλον ὅτι ἀδύνατον ὁτουοῦν ἰδίαν αἴσθησιν εἶναι τούτων, 
οἷον κινήσεως· οὕτω γὰρ ἔσται ὥσπερ νῦν τῇ ὄψει τὸ γλυκὺ αἰσθανόμεθα· τοῦτο δ’ ὅτι ἀμφοῖν 
ἔχοντες τυγχάνομεν αἴσθησιν, ᾗ ὅταν συμπέσωσιν ἅμα γνωρίζομεν.] Aristoteles, Ruh Üzerine, 
425a 19.

57 Konuya ilişkin bir yorum için bkz. Herman Parret, The Aesthetics of Communication: Pragmatics and 
Beyond, Springer-Science+Business Media, B.V., Dordrecht 1993, s. 44-46.
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ğünde] olumsuzlamanın ve olmayışın oldukça kritik ve özsel bir yeri vardır.58Ancak 
bu özsel yere sahip olan apophasis’in teolojik via negativa ile doğrudan doğruya bir 
ilgisi yoktur, tıpkı negatif teoloji içinde apophasis ve sterēsis arasında olabildiğine 
derin bir uçurum olduğu gibi.59 Aristoteles’te apophasis ve sterēsis arasındaki özsel 
ilişkide bulunan işlev ve anlam farklılıkları bile negatif teolojinin bu iki terime verdiği 
bağlam ile doğrudan ilgili değildir. 

“Yoksunluk (steresis) bir anlamda (i) sahip olunması doğal olan bir şeye sahip ol<a>mayan 
için söylenir, onun için <o şeye> sahip olma doğal olmasa bile; sözgelişi bir bitkinin göz-
lerden yoksun olduğu söylenir. Bir anlamda ise, (ii) kendisi ya da cinsi için sahip olunması 
doğal olan şeye sahip ol<a>mayan <için söylenir>; sözgelişi kör bir adamın görmeden 
yoksun olmasıyla köstebeğinki farklıdır, biri cinsi gereği, diğeriyse kendi gereği <görme-
den yoksundur>. Dahası (iii) <bir şeye> sahip olması doğal olanın <o şeye> sahip olması 
doğal olduğu zaman <o şeye> sahip olmaması (nitekim körlük bir çeşit yoksunluktur, kör 
ise herhangi bir yaşta değil ama görmeye sahip olması doğal olduğu yaşta görmeye sahip 
değilse <kördür>), benzer şekilde, <bir şeye> sahip olmayı doğal kılan koşullar, aracılar, 
ilişkiler ve tarzda <o şeye> sahip ol<a>mama. Dahası (iv) bir şeyin zorla çekilip alınmasına 
da yoksunluk denir. Öte yandan (v) ‘a-‘ önekinin kullanıldığı ne kadar değilleme varsa, 
o kadar çeşit yoksunluktan söz edebiliriz.”60 

Bu alıntıdan da görüleceği üzere bu iki terim [apophasis ve sterēsis] arasındaki 
ilişkide apophasis bir tür düşünme pratiği ya da eylemi olarak söz konusu iken sterēsis 
ise bir fiil ya da eyleme olarak değil ama yokluk, yoksunluk veya ironik bir şekilde en 
doğru tabir ile olmayış durumu olarak ortaya koyulur.

Apophasis’in Aristoteles düşünmesindeki önemine ve yerine dönülecek olunursa, 
açık bir şekilde söylenebilir ki Aristoteles için apophasis’in önemi sadece sayılarla 
ilişkili olarak bitmez, apophasis aynı zamanda maddenin de düşüncede bir fikir olarak 
ortaya çıkmasıyla ilgilidir: “O halde açık ki cins denen şeyle ilişkisinde, türlerin hiçbiri 
onunla aynı değildir; ne ondan türce başkadırlar (olması gerektiği gibi; nitekim madde 
değillemeyle açığa çıkar, cins ise cinsi olduğu söylenen şeyin maddesidir.”61 Aristoteles 

58 Apophasis ile yakından ilişkili olan sterēsis kavramını Heidegger, Aristoteles ontolojisinin temel bir 
kategorisi olarak görür, konuyla ilgili bir yorum için bkz. Walter A. Brogan, Heidegger and Aristotle: 
The Twofoldness of Being, State University of New York Press, New York 2005, s. 19.

59 “Apophasis ile Dionyos’un eserleri içinde karşılaşıldığında, yargı-terimlerini olumsuzlayan bir yön-
tem olarak ortaya çıkmaz ama negatif yargı-terimlerini yoklaştırıcı [steretically] (izole edici) (priva-
tely) bir tarzdan ziyade ‘sahip olmaya-öte’ [hyperochically] (en üstün şekilde sahip olarak) (preemi-
nently) tarzda yorumlama mantığı olarak ortaya çıkar.” Bkz. Timothy D. Knepper, Negating Negation: 
Against the Apophatic Abandonment of the Dionysian Corpus, s. 44. Hyperochically ve steretically 
terimlerine dair bir açıklama için bkz. s. 54.

60 Aristoteles, Metafizik, Çev. Y. Gurur Sev, 1022b 22-34.
61 Aristoteles, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, 1058a 23-25. İlgili kısmın tamamı için bkz. [τοῦτο ἄρα 
ἐστὶ τὸ ἑτέροις εἶναι τῷ εἴδει, τὸ ἐν ταὐτῷ γένει ὄντα ἐναντίωσιν ἔχειν ἄτομα ὄντα (ταὐτὰ δὲ 
τῷ εἴδει ὅσα μὴ ἔχει ἐναντίωσιν ἄτομα ὄντα)· ἐν γὰρ τῇ διαιρέσει καὶ ἐν τοῖς μεταξὺ γίγνονται 
ἐναντιώσεις πρὶν εἰς τὰ ἄτομα ἐλθεῖν· ὥστε φανερὸν ὅτι πρὸς τὸ καλούμενον γένος οὔτε ταὐτὸν 
οὔτε ἕτερον τῷ εἴδει οὐθέν ἐστι τῶν ὡς γένους εἰδῶν (προσηκόντως· ἡ γὰρ ὕλη ἀποφάσει 
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için apophasis kavramı, her ne kadar Aristoteles düşünmesi içinde bir terime dönüşmüş 
olsa da, yine de bu terimin terminolojisi bu kavramın (apophasis’in) kavram olarak 
sahip olduğu değilleme, olumsuzlama, inkâr, yadsıma, negasyon gibi anlamlara olduk-
ça yakın olarak kurulur ve şekillenir. Düşünmenin, mantığın, matematiğin, söylemin 
kendisiyle doğrudan ilişkili bir şekilde –her ne kadar bazen bağlamı daha önce ya da 
daha sonraki kısımlarda olduğundan daha geniş ya da dar olsa da– değilleme olarak 
apophasis.62 Aristoteles için apophasis’in kavramsal anlamı, Aristoteles terminolojisi 
içindeki terminolojik anlamı ve alışılagelmiş anlamı birbirine olabildiğince yakındır ve 
bunların her biri birbirinden çıkarsanabilir. Mantıkta bir önermenin niteliğini belirten 

δηλοῦται, τὸ δὲ γένος ὕλη οὗ λέγεται γένος – μὴ ὡς τὸ τῶν Ἡρακλειδῶν ἀλλ’ ὡς τὸ ἐν τῇ φύσει), 
οὐδὲ πρὸς τὰ μὴ ἐν ταὐτῷ γένει, ἀλλὰ διοίσει τῷ γένει ἐκείνων, εἴδει δὲ τῶν ἐν ταὐτῷ γένει.]

62 Aristoteles’in metinlerinden birkaç örnek vermek gerekirse: (1) [ἐπ’ ἐνίων μὲν οὖν ὀνόματα κεῖται 
τοῖς ἀνὰ μέσον, οἷον λευκοῦ καὶ μέλανος τὸ φαιὸν καὶ ὠχρόν· ἐπ’ ἐνίων δὲ ὀνόματι μὲν οὐκ 
εὔπορον τὸ ἀνὰ μέσον ἀποδοῦναι, τῇ δὲ ἑκατέρου τῶν ἄκρων ἀποφάσει τὸ ἀνὰ μέσον ὁρίζεται, 
οἷον τὸ οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακὸν καὶ οὔτε δίκαιον οὔτε ἄδικον.] “O halde kimilerinde orta terimin 
adı var, sözgelişi akla karanınki griyle açık sarı; kimilerinde ise orta terime ad vermek pek kolay ol-
muyor uçlardan her ikisinin değillemesiyle orta terim belirleniyor: Örneğin ‘ne iyi ne de kötü’ ya da 
‘ne doğru ne de eğri’ gibi.” Bkz. Aristoteles, Kategoriler, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi Yayınları, 
Ankara 2016, 12a 23; (2) [ἐπὶ δέ γε τῆς καταφάσεως καὶ τῆς ἀποφάσεως ἀεί, ἐάν τε ᾖ ἐάν τε μὴ 
ᾖ, τὸ μὲν ἕτερον ἔσται ψεῦδος τὸ δὲ ἕτερον ἀληθές· τὸ γὰρ νοσεῖν Σωκράτη καὶ τὸ μὴ νοσεῖν 
Σωκράτη, ὄντος τε αὐτοῦ φανερὸν ὅτι τὸ ἕτερον αὐτῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος, καὶ μὴ ὄντος ὁμοίως· 
τὸ μὲν γὰρ νοσεῖν μὴ ὄντος ψεῦδος, τὸ δὲ μὴ νοσεῖν ἀληθές· ὥστε ἐπὶ μόνων τούτων ἴδιον ἂν 
εἴη τὸ ἀεὶ θάτερον αὐτῶν ἀληθὲς ἢ ψεῦδος εἶναι, ὅσα ὡς κατάφασις καὶ ἀπόφασις ἀντίκειται.] 
“Sokrates varsa ikisinden birinin doğru ya da yanlış olması zorunlu değil. –Sokrates hepten yoksa hem 
onun görmeye iye olması hem de kör olması, her ikisi de yanlış olur. Oysa evetlemeyle değillemede, 
olsa da olmasa da hep biri yanlış öteki doğru olacak.” Aristoteles, Kategoriler, 13b 28; (3) [ἔστι δ’ ἡ 
φαντασία ἕτερον φάσεως καὶ ἀποφάσεως· συμπλοκὴ γὰρ νοημάτων ἐστὶ τὸ ἀληθὲς ἢ ψεῦδος.] 
“Çünkü imgeler maddi olmamaları istisna edilirse duyumlamalara benzer. Bununla birlikte imgeleme, 
iddiadan ve yadsımadan ayrıdır; çünkü doğruyu ve yanlışı oluşturmak için kavramların bir kombine-
zonu gerekir.” Aristoteles, Ruh Üzerine, 432a 11; (4) [Ἀντικεῖσθαι μὲν οὖν κατάφασιν ἀποφάσει 
λέγω ἀντιφατικῶς τὴν τὸ καθόλου σημαίνουσαν τῷ αὐτῷ ὅτι οὐ καθόλου, οἷον πᾶς ἄνθρωπος 
λευκός – οὐ πᾶς ἄνθρωπος λευκός, οὐδεὶς ἄνθρωπος λευκός – ἔστι τις ἄνθρωπος λευκός· 
ἐναντίως δὲ τὴν τοῦ καθόλου κατάφασιν καὶ τὴν τοῦ καθόλου ἀπόφασιν, οἷον πᾶς ἄνθρωπος 
δίκαιος – οὐδεὶς ἄνθρωπος δίκαιος·] “Bir evetlemenin bir değillemeyle çelişmeli olarak karşı ol-
ması dediğim şu: Bir nesneyi bütünsel kaplamıyla almayan bir değillemenin karşı olması.” Aristoteles, 
Yorum Üzerine, Çev. Saffet Babür, İmge Kitabevi, Ankara 1996, 17b 17. Yine Yorum Üzerine içinde 
bkz. 18a 8, 18b 27, 19b 1 ve 20a 33; (5) [ἔστι γάρ τι καθ’ οὗ κατηγορεῖται τούτων ἕκαστον, ᾧ 
τὸ εἶναι ἕτερον καὶ τῶν κατηγοριῶν ἑκάστῃ (τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῆς οὐσίας κατηγορεῖται, αὕτη 
δὲ τῆς ὕλης), ὥστε τὸ ἔσχατον καθ’ αὑτὸ οὔτε τὶ οὔτε ποσὸν οὔτε ἄλλο οὐδέν ἐστιν· οὐδὲ δὴ αἱ 
ἀποφάσεις, καὶ γὰρ αὗται ὑπάρξουσι κατὰ συμβεβηκός.] “Maddeden, kendi gereği nesne, nicelik, 
ya da varolanı belirlediği söylenen diğer <kategorilerden> biri olmayanı kastediyorum. Zira bunların 
her birini kendisinde taşıyan ve var olmak bakımından da kategorilerin her birinden farklı olan bir şey 
var. Nitekim diğerleri ousialara yüklenirken, bu ise maddeye <yüklenir>. O halde en uçtaki, kendi 
gereği ne nesne, ne nicelik, ne de başka bir şeydir. Ne de <bunların> değillemeleri, zira bunlar da ili-
neksel olarak bulunur.” Aristoteles, Metafizik, Çev. Y. Gurur Sev, 1029a 20-27. Yine Metafizik içinde 
bkz. 990b 13, 1003b 10, 1004a 14, 1007a 9, 1007a 25, 1008a 6, 1008a 10, 1017a 33, 1046b 13, 1062a 
22, 1073a 16 ve 1079a 10.
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bir apophasis, sadece mantıkta değil ancak ontoloji içinde de bir şeyin oluyor olma-
masına, olmamasına işaret eden öğe olarak apophasis ve bir tür reddetme, inkâr etme 
[bir mahkemedeki bir duruşma sırasında belki de] olarak apophasis. Bunların hepsi 
Aristoteles’in apophasis’i içinde yer alır. Ancak hiçbiri negatif teolojide apophasis’in 
sahip olduğu bağlama doğrudan doğruya işaret eder türde değildir.

Elbette burada bir eleştiri olarak bu iki terimin eğer bir tür köken araştırması 
yapılacaksa çok daha geriye gidilmesi gerektiği söylenebilir. Bu eleştiri, haklı olduğu 
kadar doğrudur ve yerindedir de. Gerçekten de apophasis ve aphairesis kelimeleri 
temelinde Platon’da, Parmenides’te, Anaksimandros’ta veya Herakleitos’ta bir tür 
araştırma yapılabilirdi. Zira bu dört düşünürde de negatif teoloji içinde kendine yer 
bulmuş düşünme pratiklerinin izleri mevcuttur. Ve belki de bu kelimeler de gerçekten 
bu düşünürlerin eserleri içerisinde bulunabilir [ve bulunmaktadır da aslında]. Ancak 
özellikle presokratiklerin düşündüklerine ve söylediklerine yönelik bir bağlam sorunu 
olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Önemli olan Herakleitos’un fragmanlarında apopha-
sis ya da aphairesis kelimelerini bulmak değil ancak bu kelimelerin hangi bağlamlarda 
söylendiğinin de mevcut olmasının gerekliliğidir. Aristoteles’in kendi metinlerinde 
bu gerekli bağlamlar yeterince mevcut olduğu için en çok Aristoteles’e kadar geri 
gidilebilmektedir. Zira örneğin presokratiklerin düşüncelerinin durumu, yine başka 
bir düşünür –bu düşünür en ilk yine Aristoteles olmaktadır tesadüf bu ki– tarafından 
şekillendirilmiş, belli bir bağlama oturtulmuş şekilde bir aracı ile günümüze ulaşmıştır.

 Bu anlamda Aristoteles’in felsefe tarihçisi olarak nasıl biri olduğuna [daha doğru 
bir ifade ile, kendisinden önceki düşünürlere dair sunduğu bilgiler açısından güvenilir 
biri olup olmadığına] ilişkin şu tartışma63 burada önemsenmelidir: 

“Aristoteles tarihsel olgularla hiç ilgilenmemiştir. O kendi felsefe sistemini inşa etmiş ve 
kendisinden önce gelen kişiler sadece bu inşa sırasında bir materyal olarak iş gördüğü 
sürece onu ilgilendirmiştir. O kendi sisteminin son ve kati olduğunu düşünmüş ve bu 
yüzden de kendisinden önceki tüm düşünürler buna uygun olarak gruplandırılmış ve 
aktarılmıştır. Bu inanca sahip olarak, kendisinden öncekilerin sadece detaylı görüşleri 
değil ama aynı zamanda temel eğilimlerini de yeniden şekillendirmekte veya konu ve 
anlam açısından çarpıtmaktan ya da doktrinlerin bu doktrinleri oluşturanlar için bir anlam 
ifade etmeyeceği ancak kendisi için bir anlamı olan sözde içeriklerini açık bir şekilde dile 
getirmekten çekinmemiştir.”64 

Bu anlamda sorun sadece apophasis ve aphairesis terimlerinin kökenlerine yönelik 
bir araştırma için değil ama herhangi bir Grek teriminin kökenine dair bir araştırma 

63 Bu tartışmanın ilk olarak ortaya çıktığı yer için bkz. Wegner Jaeger, Aristoteles; Grundlegung einer 
Geschichte seiner Entwicklung, Weidmannsghe Buchhandlung, Berlin 1923, s. 1-53. Metnin İngilizce 
çevirisi için bkz. Wegner Jaeger, Aristotle: Fundamentals of the History of His Development, Çev. 
Richard Robinson, Clarendon Press, Oxford 1934.

64 J. B. McDiarmid, “Theophrastus on the Presocratic Causes”, Harvard Classical Studies, Cilt: 61, 
1953, s. 86.
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yapmak için söz konusudur. Eğer örneğin Herakleitos’un sözlerinin bağlamları Aris-
toteles tarafından oluşturularak ortaya koyuluyorsa o zaman Herakleitos’un sözlerinin 
içinde apophasis ya da aphairesis kelimelerinin geçmesinin bu kelimelerin kökenine 
dair bir araştırmada doğru düzgün hiçbir özsel kullanımı olamaz. Herakleitos üzerinden 
konuşan Aristoteles olduktan sonra Herakleitos’un ağzından apophasis ya da aphai-
resis kelimelerinin çıkmasının bu kelimelerin kökensel olarak anlam ve bağlamlarını 
belirleme konusunda çok az önemi vardır. Elbette Aristoteles’in kendisinden önceki 
düşünürlerin görüşlerini ne derece kendi açısından yorumlayarak aktardığı, ne derece 
bu görüşleri bozunuma uğrattığı da önemli bir tartışma konusudur ve bu konuda farklı 
görüşler vardır.

Bu türden asla çözümlenemeyecek olan, açmazdaki bir tartışmanın varlığı söz 
konusu iken, Aristoteles önceki düşünürlerde bu makalede yapılmaya çalışıldığı şekilde 
bir tür terminoloji ve anlamsal köken arayışı yapılması her zaman belli sorunlara ve 
sallantılı zeminlere sahip olacaktır. Ancak daha önce de söylenildiği gibi, söz konusu 
apophasis ve aphairesis olduğunda zaten bu türden bir presokratiklere uğramak anlam-
sızdır zira herhangi bir bağlam ve anlam ağının oluşabileceği sıklıkta ve yoğunlukta 
bulunmamaktır bu iki terim de, ilk kez Aristoteles’te bu denli önemli ve oturmuş 
terminolojik bir anlama sahip şekilde ortaya çıkmışlardır.

Sonuç

Bu makalede temelde iki şey yapılmaya çalışıldı: (1) İncelenen apophasis ve apha-
iresis terimlerinin negatif teoloji (özellikle Pseudo-Dionysos Areopagita’nın eserlerinde 
ortaya çıktığı hâliyle) içindeki bağlam ve anlam sınırlarını belirlemek, bu terimlerin 
neyi kastettiğini ortaya koymak; ve (2) bu iki terimin Aristoteles’in metinleri içinde 
hangi anlamlarda kullanıldığı incelenerek bu kullanımların negatif teoloji içinde bu iki 
terimin sahip olduğu anlamları doğrudan şekillendiren bir etkiye ya da ilişkiye sahip 
olup olmadığını bulmak. Görünen o ki her ne kadar hem negatif teoloji terminolojisi 
içinde hem de Aristoteles terminolojisi içinde bu iki kelime, kavram spesifik anlamlara 
ve önemli, özsel yerlere sahip olmuş olsalar da doğrudan aralarında bir öncekinin bir 
sonrakini şekillendirdiği güçte bir ilişki bulunmamaktadır. Aristoteles’in metinleri ve 
düşünceleri içinde elbette negatif teolojiye ilişkin öğeler bulunmaktadır ve Aristoteles’in 
bu anlamda negatif teoloji ile ilişkisi de kurulabilir, ancak bu ilişki içinde apophasis 
ve aphairesis güçlü öğeler olarak bulunamaz. Bu iki terim, görüldü ki negatif teoloji 
içinde sahip oldukları özel tınıya Aristoteles’te sahip değildir [her ne kadar Aristoteles 
düşünmesi içinde de oldukça özsel, önemli terimler olsa da].
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ORGANON ÜZERİNE

Nazlı İnönü*

ON ORGANON

ÖZ
Aristoteles’in mantık üzerine yazdığı yazılar, ölümünden sonra öğrencileri ta-
rafından Organon adı altında toplanır. Organon adlı eser Kategoriler, Topikler, 
Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Yorum Üzerine, Birinci Çözümlemeler ve İkinci 
Çözümlemeler olmak üzere altı kitaptan oluşur. Kategoriler kitabında Aristo-
teles terimleri on kategoriye ayırarak inceler. Topikler’de münazaralara katılan 
kişilere yol gösterici nitelikte, hem soru soran hem de cevap veren için belirli 
kurallar verir. Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine’de çıkarım sonuçlarının çökerti-
lebildiği çeşitli yollar ile  bu tuzakları engelleme, onlardan kaçınma stratejileri 
sunar. Yorum Üzerine’de o önermeleri inceler ve hangi önerme çiftlerinin, hangi 
bakımlardan karşıt olduklarını belirtir. Aristoteles’in mantığa en büyük katkı-
sı sayılan Birinci Çözümlemeler’de o, tasım kuramını ortaya atar ve tasımları 
formlarına göre inceler. İkinci Çözümlemeler’de ise kanıtlamanın özel şartlarını 
verir.
Anahtar Kelimeler: Mantık, Aristoteles, Organon, Kategoriler, Topikler, So-
fistlerin Çürütmeleri Üzerine, Yorum Üzerine, Birinci Çözümlemeler, İkinci Çö-
zümlemeler.

ABSTRACT
Aristotle’s writings on logic are posthumously collected by his students under 
the title of Organon. The work entitled Organon consists of six books, including 
Categories, Topics, On Sophistical Refutations, On Interpretation, Prior 
Analytics and Posterior Analytics. In his Categories, Aristotle analyzes terms by 
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dividing them into ten categories. In Topics, he offers certain directions for both 
questioner and answerer, as a guideline for those who partake in debates. In On 
Sophistical Refutations, he presents various ways in which the conclusions of 
inferences can be collapsed, as well as strategies to prevent and avoid these ways. 
In On Interpretation, he analyzes propositions and specifies which propositional 
pairs contradict in what ways. In Prior Analytics, which is regarded as his 
greatest contribution to logic, Aristotle presents the theory of syllogism and 
analyzes syllogisms in terms of their forms. In Posterior Analytics, he provides 
specific conditions of demonstration.
Keywords: Logic, Aristotle, Organon, Categories, Topics, On Sophistical 
Refutations, On Interpretation, Prior Analytics, Posterior Analytics.

…

Aristoteles’in mantık üzerine yazdığı yazılar ölümünden sonra öğrencileri tarafın-
dan Organon adı altında toplanır. Yunanca alet anlamına gelen ‘organon’ sözcüğünden 
Aristoteles’in, mantığı bilimin aleti olarak gördüğü anlaşılır. ‘Mantık’ sözcüğünün 
Yunancası ‘logike’ sözcüğü olduğu halde Aristoteles yazılarında bu sözcüğü değil, 
‘analitika’ sözcüğünü kullanır. ‘Logike’ sözcüğü ilk kez kendisinden beş yüz yıl kadar 
sonra yaşamış olan Afrodisyas’lı İskender tarafından kullanılır. 

Organon adlı eser altı kitaptan oluşur. Bunlar Kategoriler, Topikler, Sofistlerin 
Çürütmeleri Üzerine, Yorum Üzerine, Birinci Çözümlemeler ve İkinci Çözümlemeler 
adlı kitaplardır. Aristoteles’in eserlerinin göreceli tarihlerini belirlemek çok zordur 
ve farklı araştırmacılar farklı sıralama yaparlar.1 Birçoğu ders notları şeklindedir ve 
Aristoteles’in onları devamlı olarak düzeltme ve daha sonra yazılan eserlere referanslar 
ekleme alışkanlığına sahip olduğu anlaşılır. Ancak Kategoriler adlı kitabın bu yazıların 
ilki olduğunda bilim adamları hemfikirdirler. Sıradaki bir sonraki veya eş zamanlı kitap 
Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine ekiyle birlikte Topiklerdir. Diğer bir erken dönem kitabı 
Yorum Üzerine’dir. Son iki kitap olan Birinci Çözümlemeler ve İkinci Çözümlemeler 
ise Aristoteles’in mantık hakkındaki en olgun düşüncesini barındıran eserlerdir. Şimdi 
bu kitapların içeriklerine göz atalım.

1 Bu makalede W. ve M. Kneale tarafından yazılan The Development of Logic, Oxford University Press, 
London, 1962 kitabındaki sıralama tercih edilmiştir. Ancak Gabbay, D. M., Woods, J. (ed.), Handbook 
of The History of Logic, Vol.1: Greek, Indian and Arabic Logic, Elsevier North-Holland, Amster-
dam, 2004, kitabındaki “Aristotele’s Early Logic” makalesinde John Woods ve Andrew Irvine Yorum 
Üzerine kitabının Kategoriler’den hemen sonra geldiğini yazar (s. 30). Aynı makalede Aristoteles’in 
Organon’u Kategoriler, Topikler I-VII, İkinci Çözümlemeler I, Topikler VIII, Sofistlerin Çürütmele-
ri Üzerine, İkinci Çözümlemeler ve İkinci Çözümlemeler II sırasıyla yazmış olabileceği de belirtilir 

a (s. 31-2).
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1. Kategoriler2

Bu kitabın mantık hakkında olmadığı ya da mantıktan ziyade metafizik hakkında 
olduğu, bu yüzden de Organon’a neden dahil edildiği çeşitli yazarlar tarafından tartışılır.3 
Aristoteles bu çalışmasında terimler tarafından belirtilen şeylerin bir sınıflandırmasını 
yapar ve bu terimler cümlelerde özne veya yüklem pozisyonunda bulunabilirler. O 
terimlerin varlık, nicelik, nitelik, görelik, uzam, zaman, durum, iyelik, etkinlik ve 
edilginlik olmak üzere on çeşit şeyi belirttiğini söyler.4

On beş bölümden oluşan Kategoriler’in ilk bölümünde Aristoteles eşadlı, eşanlamlı 
ve türemiş sözcükler arasında bir ayrım çizer. İkinci bölümde tüm ifadelerin basit ya 
da bileşik olduklarını bildirip örnekler verir. ‘İnsan’, ‘öküz’, ‘koşuyor’, ‘galip geliyor’ 
ifadeleri basit, ‘insan koşuyor’, ‘insan galip geliyor’ ifadelerinin bileşik olduğunu söyler. 
Aristoteles dördüncü bölümde her basit ifadenin varlık, nitelik ve diğer kategorilerden 
birini belirttiğini ifade eder ve bunlara verdiği örnekleri sıralar. İnsan, at varlık katego-
risine; iki dirsek, üç dirsek nicelik kategorisine; ak, dilbilimci nitelik kategorisine; iki 
misil, yarım, daha büyük görelik kategorisine; Liseum’da, çarşıda uzam kategorisine; 
dün, geçen yıl zaman kategorisine; uzanmış, oturuyor durum kategorisine; ayakkabılı, 
silahlı iyelik kategorisine; kesmek, yakmak etkinlik kategorisine; kesilmek, yakılmak 
edilginlik kategorisine verdiği örneklerdir. Basit ifadelerin önerme oluşturmadıklarını, 
dolayısıyla doğru ya da yanlış değeri almadıklarını, basit ifadelerden oluşan bileşik 
ifadelerin ise önerme oluşturduklarını, dolayısıyla doğru, yanlış değeri aldıklarını ekler.

 Eserin geri kalanının çoğu bireysel kategoriler tartışmasına ayrılmıştır ve bunlar 
arasında beşinci bölümde ele alınan varlık ile sekizinci bölümde ele alınan niteliğe en 
fazla yer verilir. 5. bölümde Aristoteles varlığı ilk varlık ve ikincil varlık olarak ikiye 
ayırır. O, gerçekten var olan tekil varlığa ilk varlık, o varlığın tür ve cinsine ise ikincil 
varlık adını verir. Örneğin, “Sokrates insandır” önermesinde gerçekten var olan şey 
olarak Sokrates ilk varlık, buna karşın Sokrates’in üyesi olduğu insan türü ise ikincil 
varlıktır. O sadece ilk varlığın bağımsız varoluşa sahip olabileceğini ve diğer kategori-
lere dahil olan şeylerin varoluşlarının bağımlı olduğunu savunur. Aristoteles herhangi 

2 Latince adı Categoriae olan bu kitabın Türkçeye iki ayrı tercümesi bulunmaktadır. İlk tercüme Hamdi 
Ragıp Atademir tarafından yapılan ve 1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları tarafından bası-
lan Organon I Kategoryalar’dır. İkinci tercüme ise Saffet Babür tarafından yapılan ve İmge Kitabevi 
Yayınları tarafından  1996, 2002 ve 2014 yıllarında üç baskı yapan Kategoriler’dir.

3 Bkz. Kneale, W., Kneale, M., The Development of Logic, Oxford University Press, London, 1962, 
s.25. ve Gabbay, D. M., Woods, J. (ed.), Handbook of The History of Logic, Vol.1: Greek, Indian and 
Arabic Logic, Elsevier North-Holland, Amsterdam, 2004, s. 30.

4 Bu makalede, Kategoriler, Aristoteles, (çev. S. Babür), İmge Kitabevi, Ankara, 2014 kitabındaki       
çeviri kullanılmıştır. Oysa Organon I – Kategoryalar, Aristoteles, (çev. H. R. Atademir), Milli Eğitim 
Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1989 kitabında ‘varlık’ yerine ‘öz’, ‘uzam’ yerine ‘nerelik’, ‘iyelik’ yeri-
ne ‘sahip olma’, ‘etkinlik’ yerine ‘etki’, ‘edilginlik’ yerine ‘edilgi’ sözcükleri kullanılır. Ayrıca Ahmet 
Cevizci gibi, ‘varlık’ yerine ‘töz’ sözcüğünü kullanan yazarlar da vardır. 
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bir şeyin özünü ya da tanımını bütünüyle veya kısmen verme ile onun özü ile ilgili 
olmayan bir şey söyleme arasında bir ayrım yapar. O, bir terimin cinsi verildiğinde, 
varlık değil, diğer kategorilerden biri gösteriliyor olsa da onun özünün verildiğini 
ifade eder. Böylece “bu bir adamdır”, “beyaz bir renktir” ve “bir ayak bir ölçüdür” 
ifadeleri öz ifadeleridir; fakat bunlardan sadece “bu bir adamdır” varlığı ifade eder. 
Ancak “adam oturuyor” veya “beyaz kırmızıdan daha açıktır” ifadelerinde olduğu 
gibi bir kategorideki terim başka bir kategorideki terim için kullanılırsa öznenin özü 
verilmemiş olur. 

Kitabın son beş bölümü kategorilerden ziyade çok genel terimlerin karışık bir 
topluluğunu ve bunların belirsizliklerini ele alır. Bunlar karşıtlık, yoksunluk, öncelik, 
zamandaşlık, devinim ve iyelik terimleridir. Daha sonraları bunlar sonradan eklenen 
kategoriler5 olarak anılır. Aristoteles varlık kategorisine giren terimlerin karşıtlarının 
ve derecelerinin olmadığını belirtir. Örneğin, ‘insan’ ya da ‘hayvan’ terimlerinin kar-
şıtlarının olmadığını ve bir kişinin diğer bir kişiden daha fazla insan olamayacağını 
vurgular. O diğer kategorilere giren terimlerin de karşıtlara imkan verip vermediğini 
veya dereceleri olup olmadığını inceler. Öncelikle ilgili olarak, beş çeşit önceliğin 
olduğunu belirtir. Bunlar zamana bağlı, var olması bir başkasının varlığına dayanan, 
sıraya bağlı, daha iyi veya daha değerli olan ve var olma sıralanışına göre evrik olan 
nesnelerde varlığının nedeni olan iki nesneden birinin önceliğidir. Devinimle ilgili 
olarak da altı tür devinim olduğunu söyler. Bunlar oluş, yok oluş, artma, azalma, 
başkalaşma ve yer değiştirmedir.

William ve Martha Kneale, Aristoteles’in kategoriler kuramının mantık açısından 
üç sonucu olduğunu düşünürler. İlk olarak, Aristoteles’in yüklemlemenin esas öznesi 
olarak ilk varlığa büyük önem verdiğini, bunun da Leibniz zamanında dahi mantıksal 
gelişmeyi sınırlayan önermenin özne-yüklem formunun fazlasıyla vurgulanmasına yol 
açtığını belirtirler. İkinci olarak, Aristoteles’in hem ilk hem de ikincil varlık için aynı 
Yunanca sözcüğü (ousia/ousia) kullanmasının tekil ve genel terimler arasındaki çok 
önemli ayrımı bulanıklaştırdığını vurgularlar. Üçüncü olarak, Kategoriler eserini son 
zamanlarda tür-ayrımı kuramına, yani şeylerin onlar hakkında anlamlı bir biçimde 
söylenebileceklere göre sınıflandırıldıkları bir kurama ilk girişim olarak görürler.6

2. Topikler7

Sekiz kitaptan oluşan bu eser halk arasında münazara yarışmalarında yer alan 
kişilere yol gösterici bir elkitabıdır. Bu eserin son kitabı bu türden münazaralarda hem 

5 Bu terim İngilizcede Post-Precidaments olarak geçer.
6 Bkz. Kneale, W., Kneale, M., The Development of Logic, Oxford University Press, London, 1962, s. 

31-2.
7 Latince adı Topica’dır.
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soru soran hem de cevap veren için belirli kurallar verir. Aristoteles bunu yaparken 
Porfiryos’un sonradan ‘tür’ terimini eklemesiyle Beş Tümel8 olarak anılan ‘özellik’, 
‘ilinek’, ‘cins’ ve ‘tanım’ terimlerini inceler.9 Bu eser mantıksal, psikolojik ve linguistik 
konular üzerine bir takım çok düzenli olmayan gözlemlerden oluşur.

Topikler’in konusu diyalektik akıl yürütmedir. Aristoteles’e göre kanıtlayıcı ve 
diyalektik olmak üzere iki çeşit akıl yürütme mevcuttur. Kanıtlayıcı akıl yürütme doğru 
öncüllerden başlar ve sonucu da zorunlu olarak doğrudur. Oysa diyalektik akıl yürütme 
genel kabul görmüş görüşlerden başlar ve sonucunun da doğru olması zorunlu değildir.

Aristoteles ‘topik’ sözcüğü ile bir strateji ya da çıkarım şeması demek ister. Diğer 
bir deyişle, ‘topik’ herhangi bir konudaki bir tartışmada kullanılabilen standart yöntem 
anlamındadır. Bundan dolayı bu sözcüğü İngilizcede konu anlamına gelen sözcükle 
karıştırmamalıyız. Aristoteles’in Topikler’de yaptığı şey rekabetçi tartışma yürütmek 
için genel taktiksel ipuçları vermektir.

Aristoteles birinci kitapta önerme10 ile problem11 arasında bir ayrım yapar. O 
bunların her ikisinin de soru olduklarını ve aralarındaki farkın sadece bir şekil farkı 
olduğunu söyler. Aristoteles ‘hayvan insanın cinsi midir?’ şeklindeki bir ifadenin 
bir önerme, ‘hayvan insanın cinsi midir, değil midir?’ şeklindeki bir ifadenin ise bir 
problem olduğunu belirtir. Ayrıca önermeler ile problemlerin eşit sayıda olduklarını, 
çünkü her önermeden sadece cümlenin şeklini değiştirerek bir problem meydana 
getirilebileceğini ekler. 

O, her önerme veya problemin öznenin ya tanımını ya bir özelliğini ya cinsini 
ya da bir ilineğini belirttiğini söyler. Tanım, özellik, cins ve ilinek önermelerde yük-
lemin özneye olan ilişkisini gösterir. İlk olarak, bu ilişki öznenin tanımı olabilir, yani 
önermenin yüklemi öznenin özünü, şöyle şöyle olmanın ne olduğunu verebilir. İkinci 
olarak, yüklem öznenin bir özelliği, yani öznenin özü olmayan, ancak yalnızca o türe 
ait olan ve evrilebilir şekilde ona yüklemlenebilen bir şey olabilir. Örneğin, dilbilgisi 
öğrenme yeteneğine sahip olmak insanın bir özelliğidir. Çünkü X bir insan ise, o dil-
bilgisi öğrenme yeteneğine sahiptir ve X dilbilgisi öğrenme yeteneğine sahipse, o bir 
insandır. Üçüncü olarak, yüklem öznenin cinsi, yani söz konusu türün ait olduğu ve 
içinde özel farklılığıyla ayrıştığı daha büyük çeşit olabilir. Dördüncü olarak, yüklem 
bir ilinek, yani türün örneklerine ait olabilen, ancak ait olması gerekmeyen bir özellik 
olabilir. Örneğin, ‘insan beyazdır’ önermesinde olduğu gibi. Aristoteles tanım ile özelli-

8 İngilizcede ‘predicables’ olarak anılır.
9 Bu makalede kullanılan ‘tanım’, ‘özellik’ ve ‘ilinek’ sözcükleri yerine Aristoteles, Organon - Topikler, 

(çev. H. R. Atademir), Hamlet Yayınları, İstanbul, 2000 kitabında ‘tanım’ yerine ‘tarif’, ‘özellik’ yeri-
ne ‘hassa’, ‘ilinek’ yerine de ‘ilinti’ sözcükleri kullanılmıştır.

10 Sözcüğün Yunancası ‘protatis’tir.
11 Sözcüğün Yunancası ‘problema’ olup Aristoteles, Organon - Topikler, (çev. H. R. Atademir), Hamlet 

Yayınları, İstanbul, 2000 kitabında Türkçesi ‘mesele’ olarak çevrilmiştir. Ancak bu makalede ‘prob-
lem’ sözcüğü tercih edilmiştir.
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ğin evrilebilir yüklemler olduklarını söyler. Evrilebilir demek ‘X, Y dir’ önermesinden 
‘Y, X tir’ önermesini çıkarabildiğimiz türden demektir. Oysa cins ile ilinek evrilebilir 
yüklemler değildir. Beş Tümel Kuramı iki önemli ayrıma, zorunlu ile zorunlu olmayan 
arasındaki ve evrilebilir olan ile evrilebilir olmayan arasındaki ayrıma dayanır. Bu iki 
ayrım Aristoteles’in daha sonraki düşüncesinde önemli rol oynar.

Daha sonra, Aristoteles diyalektik bir sorunun doğasını daha yakından ortaya koyar 
ve tartışmada kullanılan önermelerin seçimleri ve incelenmeleri üzerine genel ipuçları 
verir. Bu tartışma sırasında kategoriler kuramını özetler ve mantık açısından önemli 
olan bazı ayrımlar yapar. Örneğin, özdeşliğin sayısal, türle ilgili ve cinsle ilgili olmak 
üzere üç anlamını ayırt eder. Burada mevcut literatürde ilk kez önermeleri ahlakla ilgili 
olanlar, fizik bilimiyle ilgili olanlar ve mantıkla ilgili olanlar olarak ayırır. Ancak onun 
mantıksal ayrımlarından en ilginci tümevarım ile akıl yürütme arasındaki ayrımdır. 
Tümevarım hakkında şöyle der: “Tümevarıma gelince, bu, bölümcül hallerden bütün-
cüle geçmektir; söz gelimi, en becerikli pilot, bilen ise ve arabacı için de bu böyle ise, 
o zaman umumi olarak, her bir halde en iyi olan, bilen insandır”.12

Topikler’in ikinci kitabında Aristoteles ilinek ile ilgili değerlendirmelere geçer 
ve bu tartışma üçüncü kitabın sonunda biter. Dördüncü kitap cins ile, beşinci kitap 
özellik ile, altıncı kitap da tanım ile ilgilidir. Yedinci kitap özdeşlikle ilgili daha ileri 
görüşlere yol açan, tanım üzerine sonradan aklına gelen düşüncelerini içerir. Sekizin-
ci kitap ise diyalektik tartışmada soru soranlar ile cevap verenler için pratik ipuçları 
verir. Organon’un bir bölümü olarak Topikler 17. yüzyıla kadar felsefe öğrencilerini 
etkilemeye devam eder.

3. Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine13

Topikler’in son kitabı olarak da düşünülen Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine adlı 
kitap otuz üç bölümden oluşur.14 Kitap çıkarım sonuçlarının çökertilebildiği çeşitli yollar 
ve  bu tuzakları engelleme, onlardan kaçınma stratejileri ile ilgilidir. Aristoteles’i, bu 
eserde birçok çürütme örneği sunar.

O, ilk bölümde kitabın içeriğini açıklar ve sofistlerin çürütmelerinin görünüşte 
çürütmeler olduğunu, oysa gerçek çürütmenin, çıkarılan bir sonucun karşıtını yaratan 
bir sonuç olduğunu ifade eder.

12 Organon – Topikler, Aristoteles, (çev. H. R. Atademir), Hamlet Yayınları, İstanbul, 2000, s. 23.
13 Türkçede Sofistik Deliller olarak da adlandırılan eserin Latince adı De Sophisticis Elenchis’dir.
14 Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, Aristoteles, (çev. O. Özügil), Say Yayınları, İstanbul, 2007 kitabında 

otuz üç bölüm yer aldığı halde, The Basic Works of Aristotle, Aristotle, McKeon, R. (ed.), Random 
House, New York, 1941 kitabında Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine eseri otuz dört bölümden oluşuyor 
görünür.
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Aristoteles ikinci bölümde sözlü tartışmayı didaktik, diyalektik, sınayıcı ve müna-
kaşacı olmak üzere dörde ayırır. Didaktik tartışmalar cevap verenin görüşlerine değil, 
ilgili bilim dalının ilk ilkelerine dayanan tartışmalardır. Diyalektik tartışmalar genel 
kabul görmüş görüşlerden başlayıp bir çelişkiyle sonuçlanan tartışmalardır. Sınayıcı 
tartışmalar cevap verenin görüşlerinden başlayan akıl yürütmelerdir. Münakaşacı 
tartışmalar ise genel kabul görmüş olan ya da böyle görünen görüşlerden başlayan ya 
da başlar görünen akıl yürütmelerdir. 

Kitabın üçüncü bölümünde o, tartışanların ulaşmak istedikleri hedefleri beş tane 
olarak belirler. Bunlar, çürütme, yanlışlık, güvenilmezlik, dil hatası ve muhatabı ge-
vezeliğe teşvik ve tahrik etmek olarak sıralanırlar.

Aristoteles dördüncü bölümde bir sofistin iki şekilde çürütülebileceğini söyler. 
Bunlardan biri ifade tarzına dayanan15 çürütmeler, diğeri ise ifade tarzına dayanmayan16 
çürütmelerdir. O, ifade tarzına dayanan çürütmeleri aynı adlılık, iki anlamlılık, bağlantı, 
ayırma, vurgu ve konuşma biçimi olmak üzere altıya ayırır ve bunları tek tek inceler.

Beşinci bölümde ise ifade tarzına dayanmayan çürütmeleri yediye ayırır. Bir şeyin 
hem kendisine hem de onun tarafından ifade edilmiş olana ait olduğu iddia edildiğinde 
birinci çürütme çeşidi meydana gelir. İkinci çürütme çeşidi, Latince ‘secundum quid’ 
denilen ve bir ilke veya yargının uygulanım şartlarının özel haller dikkate alınmadan 
kullanılmasından kaynaklanan çürütmedir. Üçüncü çürütme çeşidi, Latince ‘igno-
ratio elenchi’ denilen ve öncüllerle ilgisiz bir sonuca ulaşılarak yapılan çürütmedir. 
Dördüncü çürütme çeşidi, ilişik olana dayanan çürütmedir. Aristoteles’in buna örnek 
olarak, safra ve balın aynı renkte (sarı) olduklarından dolayı aynı olduklarının düşü-
nüldüğünü söyler. Beşinci çürütme çeşidi Latince ‘non causa pro causa’ olarak anılan 
bir olayın sebebi olarak herhangi başka bir olayın gösterilmesidir. Altıncı çürütme 
çeşidi, Latince ‘petitio principii’ olarak bilinen döngüselliktir; diğer bir deyişle, ön-
cülün sonuçta tekrarlanmasıdır. Yedinci ve sonuncu çürütme çeşidi ise birçok soruya 
dayanan çürütmedir. Bir soru, beraberinde başka soruları da getiriyorsa bu soruya tek 
bir cevap yeterli olmayacaktır.

Böylece Aristoteles toplam on üç çeşit çürütme olduğunu ifade eder ki onun bu 
listesi bugüne kadar ününü korumuştur. Günümüzde bu çürütmeler ‘yanlışlıklar’17 
olarak anılır. Kitabın geriye kalan bölümlerinde o, bu çürütme çeşitlerini detaylı bir 
şekilde inceler ve bunlara karşı çözüm önerilerinde bulunur. Son bölümünde Aristo-
teles hitabetten ayrı olarak akıl yürütmede kendisinden önce hiçbir sistematik öğreti 
olmadığı iddiasında bulunur.

15 Latincede ‘in dictione’ olarak anılır.
16 Latincede ‘extra dictionem’ olarak anılır.
17 Terimin İngilizcesi ‘fallacy’dir.



168 Nazlı İnönü

4. Yorum Üzerine18

On dört bölümden oluşan19 Yorum Üzerine kitabının esas amacı önermeleri ince-
lemek ve hangi önerme çiftlerinin, hangi bakımlardan karşıt olduklarını belirlemek-
tir. Aristoteles kitaba ‘isim’, ‘fiil’, ‘önerme’ terimlerinin tanımlanmaları gerektiğini 
söyleyerek başlar.20 O, hem söylenen kelimelerin hem de düşüncelerin sembolleri 
olduğu varsayılan şeyleri ele alır. O, söylenen kelimeler farklı kişiler için farklı olduğu 
halde düşüncelerin ve bunların örnekleri olan şeylerin herkes için benzer olduğuna 
dayanarak, ‘doğru’ ve ‘yanlış’ ifadelerinin esasen düşüncelere ait olduklarını ima eder. 
Dolayısıyla söylenen kelimelerin doğruluğu ya da yanlışlığı düşüncelerin içeriklerinden 
türetilmiştir. 

Aristoteles doğru ya da yanlış olması gereken her düşünce ya da söylem bölü-
münün bileşik olması gerektiğini söyler. Tek başına isim ya da fiilin anlamı vardır, 
ancak bunlar doğru ya da yanlış değildir. Ayrıca o, söylenen kelimelerin genel kabul 
ile anlamlı olduklarını fark eder. İsmin zamansız olduğunu, buna karşın fiilin zaman 
belirttiğini söyleyerek ismi fiilden ayırır. Fiilleri her zaman belli bir zamanda, yani 
geçmiş, şimdiki ya da gelecek zamanda olarak düşünür. Diğer bir deyişle, o zamansız 
yüklemleme düşüncesini reddeder. Bu görüşler hocası Platon’un da görüşleridir.

Aristoteles tam anlama sahip her tümcenin doğru ya da yanlış olamayacağını 
belirtir. Örneğin, dualar, emir cümleleri, dilek bildiren tümceler doğru veya yanlış 
değeri almazlar. O sadece bildirme tümcelerinin21 doğru ya da yanlış olabileceklerini 
söyler ve bunlara ‘önerme’ adını verir.

Dokuzuncu bölümde o, her önermenin doğru ya da yanlış olduğu varsayımını 
sorgular. Aristoteles Üçüncü Halin İmkansızlığı Yasası’nı22 kabul eder ve bu yasaya 
göre bir önerme ya doğru ya da yanlıştır. Şu çıkarım onun kafasını karıştırır:  Şimdi 
benim dün ‘Yarın bir deniz savaşı olacak’ dediğimi farz ediniz. Çelişik çiftler ilkesine 
göre, bu sözü söylediğimde ya bu cümle ya da çelişiği olan ‘Yarın bir deniz savaşı 

18 Kitabın Yunanca adı Peri Hermeneias’tır. Bu ad tam olarak ‘yorum üzerine’ anlamındadır. Röne-
sans’tan itibaren bu kitap Latince adı olan De Interpretatione olarak bilinmektedir. Dilimizde Öner-
meler Üzerine adıyla da anılır.

19 Aristoteles, The Basic Works of Aristotle, McKeon, R. (ed.), Random House, New York, 1941 kitabın-
da bölümleme yapılmıştır. Oysa Türkçe tercümesi olan Aristoteles, Yorum Üzerine, (çev. S. Babür), 2. 
Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2002 kitabında bölümleme bulunmaz.

20 Aristoteles, Yorum Üzerine, (çev. S. Babür), 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2002 kitabında ‘isim’ 
yerine ‘ad’, ‘fiil’ yerine ‘eylem’ sözcükleri kullanılır.

21 Aristoteles, Yorum Üzerine, (çev. S. Babür), 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2002 kitabında ‘bildir-
me tümcesi yerine’ bazen ‘bildirsel tümce’ bazen de ‘bildirsel tam deyim’ sözcükleri kullanılır.

22 Aristoteles Üçüncü Halin İmkansızlığı Yasası’nı Metafizik adlı eserinde şöyle açıklar: “Ancak çelişen 
ifadeler için bir ‘aradaki’ var olamaz, ama hangisi olursa olsun, birini evetlemek ya da değillemek zo-
runlu”. (Aristoteles, Metafizik, (çev. Y. G. Sev), 2. Baskı, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2016, 1011b23-
24.) Bu yasa İngilizcede ‘Law of Excluded Middle’ olarak anılır.
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olmayacak’ cümlesi doğru olmalıydı. Eğer bu cümle doğru olsaydı, o zaman onun 
doğru olmuş olduğu şimdi geçmişe ilişkin bir doğruluktur ve bundan dolayı onun 
doğru olmuş olduğu şimdi zorunludur; bundan dolayı, bugün bir deniz savaşının 
olduğu şimdi zorunlu olarak doğrudur. Diğer taraftan, eğer ifadem yanlış olsaydı, o 
zaman benzer akıl yürütme ile bugün bir deniz savaşı olduğu şimdi zorunlu olarak 
yanlıştır. İfadem ya doğru ya da yanlış olmuş olduğundan, o zaman bugün bir deniz 
savaşı olduğu şimdi ya zorunludur ya da imkansızdır. Ancak bu, bir kimsenin gerçek-
ten bu cümleyi söyleyip söylemediği kesinlikle fark etmediğinden dolayı, her olaya 
her zaman genelleştirilebilir: böylece, her meydana gelen şey zorunluluktan meydana 
gelir ve gerçekleşmeyen olanaklar yoktur. 

Aristoteles bu çıkarımda bir yanlışlık olduğunu görür. Bu çıkarım gelecek hak-
kındaki ifadelerin Üçüncü Halin İmkansızlığı Yasası’na uymadığını göstermektedir. 
O ayrıca zorunluluğu mutlak ve göreli zorunluluk olarak ayırır.

Yorum Üzerine eserinde o, önermeleri ikinci önerme birincinin değillemesi olacak 
şekilde çifter çifter gruplar ve bunların birbirinin çelişiği olduğunu söyler. Çelişik 
ifadelerden biri doğruysa, diğerinin yanlış olması gerektiğini belirtir. Ancak iki tür 
ifade bu kuralın istisnasıdır. Bunlardan ilki yukarıda gördüğümüz gelecek hakkındaki 
ifadelerdir. İkincisi ise ‘insan beyazdır’ türünden öznesi nicelendirilmemiş olan belirsiz 
önermelerdir. Bu önermenin değillemesi ‘insan beyaz değildir’ önermesidir. Aristo-
teles bu iki önermenin birlikte doğru olabildiklerini görür. O, Birinci Çözümlemeler 
eserinde tasımın amaçları bakımından belirsiz önermenin tikel önermeye eşdeğer 
olduğunu söyler. 

Aristoteles bir öznenin yüklemini evetleyen tekil, tümel ve tikel olmak üzere 
üç önerme şeklini birbirinden ayırır. Tekil bir önermede özne terimi, başka bir şeye 
yüklemlenemeyen bir bireyin adıdır. Örneğin ‘Sokrates bir insandır’ önermesi tekil 
bir önermedir. Diğer taraftan, tümel bir önermede özne terimi, örneğin ‘insan’ bir türü 
belirtir ve birçok bireye yüklemlenebilir. Hatta, türlerle ilgili önermeler kapsamca 
tümel olup olmadıklarına göre ayrılabilirler. Böylece ‘tüm insanalar beyazdır’ tümel 
bir önermedir, çünkü bu önerme insanlığın tüm örnekleri hakkındadır. ‘Bazı insanlar 
beyazdır’ önermesi ise tikel bir önermedir.

Aristoteles tümel ile tikel önermeler arasındaki ayrımı, olumlu ile olumsuz öner-
meler arasındaki ayrımla birleştirir ve önermelerin dörtlü bir sınıflandırmasını verir. 
‘Kategorik önermeler’ olarak adlandırılan bu dört tür önerme Şekil 1’de gösterilir: 
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Şekil 1

‘Karşıtlık karesi’23 olarak adlandırılan bu şema Aristoteles’in metninde bulunmaz. 
Bu sadece onun öğretisinin bir özetini oluşturur. Parantez içindeki sesli harfler ise dört 
tür önermeden söz ederken kolaylık sağlaması bakımından Ortaçağ’da eklenmiştir. 
Şekilde de görüldüğü gibi, tümel olumlu ile tümel olumsuz önermeler birbirinin kar-
şıtı24, tikel olumlu ile tikel olumsuz önermeler ise birbirinin alt-karşıtı25 kabul edilir. 
Tümel olumlu ile tikel olumsuz önermeler ve tümel olumsuz ile tikel olumlu önermeler 
birbirinin çelişiği26 sayılır. Tümel olumlu ile tikel olumlu ve tümel olumsuz ile tikel 
olumsuz önermeler ise birbirinin altığı27 olarak kabul edilir.

Yorum Üzerine eserinde Aritoteles, kategorik önermeler arasındaki ilişkileri ortaya 
koyar. Bu ilişkileri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1. Karşıt önermeler beraberce yanlış olabilirler, ancak beraberce doğru olamazlar.
2. Alt-karşıt önermeler beraberce doğru olabilirler, ancak beraberce yanlış ola-

mazlar.
3. Alt-karşıt önermelerden tikel olanı yanlışsa, tümel olanı mutlaka doğrudur.

23 İngilizcede ‘square of opposition’ olarak adlandırılır.
24 İngilizcede ‘contrary’ olarak adlandırılır.
25 İngilizcede ‘sub-contrary’ olarak adlandırılır.
26 İngilizcede ‘contradictory’ olarak adlandırılır.
27 İngilizcede ‘sub-altern’ olarak adlandırılır.

Tümel Olumlu (A)
Tüm insanlar beyazdır.

Karşıt Tümel Olumsuz (E)
Hiçbir insan beyaz değildir.

Çelişik Çelişik

Tikel Olumlu (I)
Bazı insanlar beyazdır.

Tikel Olumsuz (O)
Bazı insanlar beyaz değildir.Alt-karşıt

Altık Altık
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4. Çelişik önermelerden birisi doğruysa diğeri mutlaka yanlıştır.
5. Altık önermelerden tümel olanı doğruysa tikel olanı mutlaka doğrudur.
6. Altık önermelerden tümel olanı yanlışsa tikel olanı belirsizdir.28

7. Altık önermelerden tikel olanı doğruysa tümel olanı belirsizdir.
8. Altık önermelerden tikel olanı yanlışsa tümel olanı mutlaka yanlıştır.

Aristoteles’in kategorik önermeleri geleneksel olarak A, E, I, O sembolleriyle 
ifade edilmelerinin yanında SaP, SeP, SıP ve SoP olarak da gösterilirler. Burada ‘S’ 
harfi özneyi, ‘P’ harfi ise yüklemi belirtir.29 a, e, ı, o harfleri ise sırasıyla A, E, I, O 
sembollerine karşılık gelir. Kategorik önermeler ve sembolleri aşağıda verilir:

Kategorik Önerme                      Sembolü
Tümel olumlu                                 SaP 
Tümel olumsuz                               SeP
Tikel olumlu                                   SıP
Tikel olumsuz                                 SoP

Yorum Üzerine eserinin 12. ve 13. bölümlerinde Aristoteles kipsel30 önermeleri 
ele alır. Kipsel önerme ‘zorunlu’ sözcüğünü veya ‘olanaklı’ sözcüğünü ya da bunlara 
eşdeğer bir sözcüğü içeren önermedir. ‘p zorunludur’ şeklindeki önermelere sonradan 
‘apodeiktik’, ‘p olanaklıdır’ şeklindekilere ‘problematik’, her iki nicelikten yoksun 
olanlara da ‘assertorik’ adı verilmiştir.

Eserin 12. bölümünde o, iki soru üzerinde durur. Bunlar, kipsel bir önermenin 
doğru çelişiğinin ne olduğu ve kipsel sözcüğün bir önermenin yüklemini mi yoksa tüm 
önermeyi mi nitelediğidir. Aristoteles’in ilk soruya cevabı ‘p olanaklıdır’ önermesinin 
çelişiğinin ‘p-olmayan olanaklıdır’ önermesi değil, ‘p olanaklı değildir’ önermesi ol-
duğudur. ‘p zorunludur’ ve diğer kipsel önermeler için de benzeri önermelerin doğru 
olduğunu söyler. Onun ikinci soruya cevabı ise kipsel sözcüğün, içinde bulunduğu 
önermenin tek bir sözcüğünü ya da sözcük kümesini değil, tüm önermeyi nitelediği-
dir. Örneğin, ‘p nin olması gerektiği olanaklıdır’ ifadesinin çelişiği ‘p nin olmaması 
gerektiği olanaklıdır’ değil, ‘p nin olması gerektiği olanaklı değildir’ olur.

Bu bölümün sonunda Aristoteles çelişik kipsel önermeleri aşağıda gösterildiği 
gibi sıralar: 

Olanaklıdır. - Olanaklı değildir.
Olumsaldır. - Olumsal değildir.
Olanaksızdır. - Olanaksız değildir.

28 ‘Belirsiz’ terimi doğru da olabilir yanlış da olabilir anlamındadır.
29 ‘S’ harfi İngilizcede özne anlamına gelen ‘subject’ sözcüğünün, ‘P’ harfi de yüklem anlamına gelen 

‘predicate’ sözcüğünün ilk harfidir.
30 İngilizcede ‘modal’ olarak adlandırılan bu sözcük Türkçede ‘modal’ olarak da kullanılır.
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Zorunludur. -  Zorunlu değildir.
Doğrudur. - Doğru değildir.

13. bölümde ise Aristoteles ‘p olanaklıdır’, ‘p olumsaldır’, ‘p zorunludur’ önerme-
leri, bunların çelişikleri ile ‘p olmaması olanaklıdır’ gibi bunlara karşılık gelen olumsuz 
yancümle taşıyan ifadeler arasındaki mantıksal bağıntıları açıklamakla meşgul olur. 
Bu oldukça zor anlaşılan bir tartışmadır.

Kipsel önermeler arasındaki ilişkiler de kategorik önermelerde olduğu gibi karşıtlık 
karesi vasıtasıyla Şekil 5’de olduğu gibi gösterilebilir.

Şekil 2

‘p olumsaldır’ önermesi iki alt-karşıt önerme olan ‘p olanaklıdır’ ile ‘p zorunlu 
değildir’ önermelerinin birleşimi olarak tanımlanır. Kipsel önermeler arasında da doğ-
ruluk değerlerine göre ilişkiler kurulabilir. Örneğin, karşıt iki kipsel önerme, kategorik 
önermelerde olduğu gibi, beraberce doğru olamaz; ancak beraberce yanlış olabilirler. Bu 
benzerliğe rağmen, kipsel önermeler arasındaki ilişki, kategorik önermeler arasındaki 
ilişkinin tam bir benzeri değildir.

5. Birinci Çözümlemeler31

Aristoteles esere konusunun kanıtlama olduğunu belirterek başlar. Kanıtlamalar 
geçerli çıkarımlar olduklarından, geçerli çıkarımlar için kabul edilen her şey onlar için 

31 Latincede Analytica Priora olarak anılan eser dilimizde Birinci Analitikler olarak da anılır.

 p zorunludur Karşıt p olanaklı değildir

         Çelişik Çelişik

          p olanaklıdır p zorunlu değildir
Bazı insanlar beyaz değildir.Alt-karşıt
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de kabul edilir. Bundan dolayı o, kanıtlamalar tartışmasına geçerli çıkarımın genel 
bir tanımını yaparak başlar. Geçerli çıkarım belirli başlangıç önermelerinden, ifade 
edilenden farklı bir şeyin zorunlu olarak çıktığı bir çıkarımdır ve Aristoteles buna 
‘tasım’32 adını verir. 

Birinci Çözümlemeler çıkarımların formlarına göre, yani farklı tasım kalıpları33 
ve kiplerine34 göre incelenmesi ile ilgilidir. Aristoteles’in mantığa en büyük katkısı 
sayılan bu eser iki kitaptan oluşur. Birinci kitap kırk altı bölümden, ikinci kitap ise 
yirmi yedi bölümden meydana gelir.

Aristoteles tasım kuramını detaylı bir şekilde geliştirmeden önce evirme35 işlemini 
tanımlar. Evirme bir önermenin özne ile yüklemin yerini değiştirerek o önermeye eşde-
ğer, yani o önermeyle aynı doğruluk değerine sahip bir önerme yaratmaktır. Aristoteles, 
A, E, I formundaki önermelerin nasıl evrilebildiklerini, O formundaki önermelerin ise 
niçin evrilemediklerini açıklar.  Evirme kuralı şöyledir:

 SaP----------PıS
 SeP----------PeS
SıP----------PıS

         SoP----------Evrilmez

Bu kurala göre, örneğin ‘tüm hazlar iyidir’ gibi SaP formunda bir önerme ‘bazı 
iyiler hazdır’ olarak  PıS formunda bir önermeye evrilir. Evrilmeyen SoP dışında diğer 
önerme formları da yukarıdaki kurala göre evrilirler. SoP formundaki bir önermenin 
evrilmemesinin nedeni, evriğinin her zaman ilk önermenin doğruluk değerini taşı-
mamasıdır. Örneğin, ‘bazı insanlar filozof değildir’ gibi SoP formundaki bir önerme 
evrilseydi PoS formuna dönüşecek ve ‘bazı filozoflar insan değildir’ olacaktı. Açıkça 
görüldüğü gibi, ilk önerme doğru, ikinci önerme ise yanlıştır.

Aristoteles ardından tasımı tanımlar. Onun tasım tanımını aşağıdaki şekilde özet-
leyebiliriz:

1. İki öncül ve bir sonuç önermesi olmak üzere üç önermeden meydana gelir. 
Birinci öncüle ‘büyük önerme’, ikinci öncüle ise ‘küçük önerme’ denir.

2. Büyük (P), orta (M) ve küçük (S) olmak üzere üç terimden meydana gelir. 
3. Birinci öncülde büyük ve orta terim bulunur.
4. İkinci öncülde küçük ve orta terim bulunur. 
5. Sonuçta büyük ve küçük terim bulunur. Yani, küçük terim sonuçta geçmez.

32 İngilizcede ‘syllogism’ olarak adlandırılan bu sözcük dilimizde ‘kıyas’ olarak da adlandırılır. Bkz. 
Temel Mantık, Ural, Ş., 3. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 75.

33 İngilizcede ‘figure’ olarak adlandırılır.
34 İngilizcede ‘moods’ olarak adlandırılır.
35 İngilizcede ‘conversion’ olarak adlandırılan ‘evirme’ terimi dilimizde ‘döndürme’ olarak da kullanılır. 

Bkz. Temel Mantık, Ural, Ş., 3. Baskı, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2011, s. 67.
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Aristoteles orta terimin diğer terimlerle olan ilişkisine göre üç tasım kalıbı ol-
duğunu söyler.

Birinci kalıp tasımda orta terim öncüllerden birinin öznesi, diğerinin yüklemi 
durumundadır. İkinci kalıp tasımda orta terim her iki öncülün de yüklemi durumun-
dadır. Üçüncü kalıp tasımda ise orta terim her iki öncülün de öznesi durumundadır. O 
zaman tasım kalıplarını, yatay çizginin öncüllerle sonucu birbirinden ayırdığı aşağıdaki 
şekilde gösterebiliriz:

1.kalıp                         2. kalıp                         3. kalıp
M  P                              P  M                              M  P
S  M                              S  M                              M  S
S  P                                S  P                                S  P

Daha sonraki yıllarda kalıpların içinde tasımların meydana getirilebildiği farklı 
şekillere ‘kip’ denilmeye başlanır. Aristoteles 1. kalıptan dört, 2. kalıptan dört, 3. 
kalıptan da altı adet olmak üzere on dört geçerli tasım kipini ayırt eder. Geçerli tasım 
öncüller doğru olduğunda sonucun da mutlaka doğru olduğu tasımdır. O, her bir 
geçerli tasım için koşullu önerme formunda bir ilke sunar. Örneğin, 1. kalıptan ilk 
geçerli tasımı şu şekilde verir: ‘Her M, P ise ve her S, M ise, o zaman her S, P’dir.’ 
İlk Çağın sonlarında Galen ve Boethius gibi takipçileri onun çalışmasını bir çıkarım 
şeması kuramı olarak, yani içinde 

MaP
SaM
SaP

şeklindeki taslak çıkarımlar vasıtasıyla çıkarım kurallarının öğretildiği bir kuram 
olarak sundular ve bu adet çoğu modern yorumcu tarafından izlendi. Biz de geçerli 
tasımları bu şekilde göstereceğiz:

1.kalıptan geçerli tasım kipleri

 MaP      MeP        MaP                         MeP                          
 SaM       SaM      SıM                          SıM
 SaP    SeP     SıP                           SoP
 (Barbara)   (Celarent)          (Darii)                     (Ferio)

2. kalıptan geçerli tasım kipleri
PeM                            PaM                 PeM                        PaM
SaM                            SeM                 SıM                          SoM
SeP                             SeP                  SoP                          SoP
(Cesare)              (Camestres)           (Festino)                  (Baroco)
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3. kalıptan geçerli tasım kipleri

MaP     MeP  MıP     MaP   MoP  MeP
MaS  MaS                    MaS  MıS MaS             MıS
SıP    SoP SıP SıP  SoP  SoP
(Darapti)    (Felapton)          (Disamis)        (Datisi)      (Bocardo)      (Ferison)

Parantez içindeki sözcükler her bir tasım kipine Orta Çağda verilen adlardır.
1. kalıpta tartışan bir kişi yeterli şartın sağlandığını göstererek sonucunu ispat 

eder. Bu, dört çeşit genel önermenin tümünün (SaP, SeP, SıP, SoP) ispat edilebildiği 
tek kalıptır. 1. kalıbın kuralları şunlardır:

1) Birinci öncül tümel olmalıdır.
2) İkinci öncül olumlu olmalıdır.
Aristoteles sadece 1. kalıptan tasımların mükemmel ve tam olduklarını düşünür.
2. kalıpta tartışan bir kişi, yüklemin özneye uygulanması için gerekli olan bir 

şartın sağlanmadığını göstererek olumsuz olması gereken sonucunu ispat eder. 2. 
kalıbın kuralları şunlardır: 

1) Birinci öncül tümel olmalıdır.
2) Öncüllerden biri olumsuz olmalıdır.
3. kalıpta tartışan bir kişi örneklerin verilebileceğini göstererek, tekil olması ge-

reken sonucunu ispat eder. Bu gereklidir, çünkü tikel bir önerme bir var olma bildirir 
ve var olma örneklerinden söz etmeden kurulamaz. 3. kalıbın kuralları şunlardır: 

1) Sonuç önermesi tikel olmalıdır.
2) İkinci öncül olumlu olmalıdır.
Aristoteles’in sıralamasındaki 3. kalıptan ilk iki kip olan Darapti ve Felapton 

öncül olarak bulunan tümel önermelere var olma anlamı yüklendiğinde geçerli olurlar.
Birinci Çözümlemeler boyunca Aristoteles tüm tasımlar için bazı genel kurallar 

verir. Örneğin, en azından bir öncül tümel olmalıdır ve en azından bir öncül olumlu 
olmalıdır. Ancak o tüm kuramı bir takım genel kurallardan türetmeye kalkışmaz. Onun 
yöntemi hangi öncül çiftlerinin geçerli tasımlar verdiği, yani incelenmekte olan kalıpta 
sonuçları zorunlu kıldığı üzerinde düşünmek ve sonra kanıt oluşturmayan öncül çift-
lerini ayıklamaktır. Bu bağlamda o söz konusu öncül çiftlerinin bir sonuç vermediğini 
göstermek için birçok örnek verir. Aristoteles’in bu yöntemi ‘karşılaştırılan örnekler 
aracılığıyla ispat’ olarak adlandırılır. Bu yöntem iki adet terim üçlemesinden meydana 
gelir. Her bir üçlemede büyük ve küçük terimlerin orta terime olan bağıntıları araştırılır. 
Bir üçlemede büyük terim küçük terimin tümüne aittir, diğerinde ise büyük terim küçük 
terimin hiç birine ait değildir. Açıkça ilk üçleme belirlenmiş bağıntıların, tümel ya da 
tikel olumsuz bir sonuç çıkarmaya izin vermediğini göstermek için bir karşı örnektir; 
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oysa ikinci üçleme bu bağıntıların tümel ya da tikel olumlu bir sonuç çıkarmaya izin 
vermediğini göstermek için bir karşı örnektir. İkisi birlikte, belirlenmiş bağıntıların 
hiçbir sonuca izin vermediklerini göstermeye yeter. Aristoteles’in verdiği ilk örnek36 
bunu açık hale getirir.

 Aristoteles bu örnekte iki çift doğru önerme verir: ‘Tüm insanlar hayvandır’37 
ve ‘Hiçbir at insan değildir’ ile ‘Tüm insanlar hayvandır’ ve ‘Hiçbir taş insan değildir’. 
Daha sonra da tüm atların hayvan olduğunu ve hiçbir taşın hayvan olmadığını göz 
önünde bulundurmamızı ister. MaP ve SeM formundaki önermeler, dört önerme formu, 
SaP, SeP, SıP ve SoP ile tutarlıdır; ancak hepsi geçersizdir. Önermelerin aldığı doğru 
doğruluk değerine D, yanlış doğruluk değerine ise Y yazarak Aristoteles’in örneğini 
daha açık bir şekilde gösterelim:

Tasım                         Kipi      Doğruluk değeri
Tüm insanlar hayvandır.       MaP                D  
Hiçbir taş insan değildir.       SeM                D
Tüm taşlar hayvandır.           SaP                  Y

Tüm insanlar hayvandır.       MaP               D
Hiçbir at insan değildir.         SeM                D
Hiçbir at hayvan değildir.      SeP                 Y

 Tüm insanlar hayvandır.       MaP             D
Hiçbir taş insan değildir.        SeM                D
Bazı taşlar hayvandır.             SıP                  Y

Tüm insanlar hayvandır.        MaP               D
Hiçbir at insan değildir.          SeM               D
Bazı atlar hayvan değildir.     SoP                 Y

Görüldüğü gibi 1. kalıptan olan bu dört tasım da geçersizdir, çünkü hepsinde ön-
cüller doğru, sonuç ise yanlıştır. Böylece Aristoteles bu tasım formlarının hepsini eler.

Aristoteles’in çeşitli kalıpları tartışırken belirttiği özel kuralların amacı bulduğu 
sonuçları özetlemek ve kalıplardaki geçersiz kipleri elemektir. 2. ya da 3. kalıptaki 
geçerli bir kip için her ilkenin ifade edilmesinden sonra o, bunun doğrudan ya da 
dolaylı biçimde 1. kalıptan bir tasım yoluyla nasıl geçerli kılınabileceğini gösterir.

36 Birinci Çözümlemeler,  Aristoteles, (çev. A. Houshiary), Dost Kitabevi,  Ankara, 1998, i. 4 (26a2-9).
37 Birinci Çözümlemeler,  Aristoteles, (çev. A. Houshiary), Dost Kitabevi,  Ankara, 1998, i. 4 (26a2-9) 

kitabında ‘hayvan’ terimi yerine ‘canlı’ terimi kullanılmıştır. Oysa The Basic Works of Aristotle, Aris-
totle, McKeon, R. (ed.), Random House, New York, 1941 içindeki Prior Analytics i. 4 (26a2-9) kita-
bında ‘hayvan’ terimi kullanılmıştır. 
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Aristoteles’in indirgeme öğretisi sadece 1. kalıp tasımların kendi içlerinde mükem-
mel oldukları, yani yardımcı çıkarımlar olmadan kanıtlama açısından kesin oldukları 
görüşüyle bağlantılıdır. Mükemmel olmayan kalıplardaki çoğu kipler için bu türden 
yardımcı çıkarım evirmedir. Şimdi 2. kalıptan Camestres tasım kipinin 1. kalıptan 
Celarent tasım kipine nasıl indirgendiğini görelim:

PaM                    PaM---öncüllerin yerini değiştirme---MeS---tasım  formuna sokma38---MeP
SeM---evirme---MeS---öncüllerin yerini değiştirme---PaM---tasım formuna sokma------SaM
SeP----evirme---PeS                                                     PeS----tasım formuna sokma----- SeP
(Camestres)                                                                                                                                 (Celarent)

Ancak bu şekilde geçerli kılınamayan iki kip vardır. Bunlar 2. kalıptan Baroco ve 
3. kalıptan Bocardo kipleridir. Bunlar için Aristoteles sonradan imkansıza indirgeme 
ya da dolaylı indirgeme denilen yöntemi kullanır. Örnek olarak Baroco kipini alalım:

PaM
SoM
SoP

Bunu geçerli kılmak için Aristoteles, birinci öncülle birlikte sonucun çelişiğini 
(yani, SaP) alır ve Barbara kipine göre, bu birleşimin diğer öncülün çelişiğini (yani, 
SaM) verdiğini iddia eder:

PaM
SaP
SaM

Bu şu demektir: ilk tasımın iki öncülünü kabul eden, ancak sonucunu reddeden 
herkes, kendisiyle çelişkiye düşecektir.

İmkansıza indirgeme özellikle ilginçtir, çünkü kipleri her kalıptan bir kipin bulun-
duğu üçlü gruplara bağlar. Böylece aşağıdaki kiplerden her biri aynı üçlemede geçen 
kiplerden herhangi birine indirgenebilir:

1. kalıptan Barbara, 2. kalıptan Baroco, 3. kalıptan Bocardo
1. kalıptan Celarent, 2. kalıptan Festino, 3. kalıptan Disamis
1. kalıptan Darii, 2. kalıptan Camestres, 3. kalıptan Ferison
1. kalıptan Ferio, 2. kalıptan Cesare, 3. kalıptan Datisi

Aristoteles Birinci Çözümlemeler’in ilk kitabının üçüncü ve onuçüncü bölümlerin-
de kipsel önermelere yeniden değinir. Aynı kitabın sekizinci ile yirmiikinci bölümleri 
arasında ise kipsel tasımları ele alır. Kipsel tasım öncüllerinden en az biri kipsel önerme 
olan tasımdır. O, sekizinci bölümde kipselliği neden ele aldığını ya da kipselliğin çıkarım 

38 Tasım formuna sokmak için tüm tasımda P yerine S, S yerine P yazılır.
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kuramının neden içinde bulunması gerektiğini açıklar. Aristoteles kipsel önermelerden 
de tasım oluşturulduğunu, bu yüzden kipsel tasımları da incelemek gerektiğini belirtir.

Onun kipsel tasımlar kuramı genellikle karışık ve yetersiz görülür. Bu kuramın 
Birinci Çözümlemeler’e kitabın geri kalan kısmının bitiminden çok sonra eklenen, 
daha sonra yazılan bitmemiş bir çalışma olduğu tahmin edilir. Aristoteles, assertorik 
öncüllerden biri veya her ikisi de kipsel önermelerle yer değiştirdiklerinde ortaya 
çıkan yeni tasımları dener ve böylece geçerli assertorik kiplerin üzerinden geçer. Her 
bir geçerli kip için sekiz değişik öncül yerleştirmesi yapılabilir. ‘Z’ harfi apodeiktik 
(zorunlu) önermeyi, ‘P’ harfi problematik önermeyi ‘A’ harfi de assertorik önermeyi 
belirtirse, bir geçerli kip için öncüller aşağıdaki sekiz şekilde yerleştirilebilir:

Birinci öncül:           Z   Z    P   P   Z    A   P       A
İkinci öncül:             Z      P    Z   P     A    Z   A        P

Aristoteles’in on dört adet geçerli kip bulduğu göz önünde tutulursa, olası çıka-
rım kombinasyonu 8 x 14 = 112 olur. O birçoğunu birlikte ele aldığı halde incelediği 
çıkarımlar oldukça fazla olduğundan kitabın kipsel tasımı anlatan bölümleri son de-
rece karmaşık ve zor anlaşılırdır. Hemen ardından gelen Eudemos ve Theofrastos bu 
çıkarımların bazılarının şüpheli olduklarının farkına varırlar. 

Aristoteles kipsel önermeler için de bir evirme kuramı sunar. Apodeiktik önerme-
lerin, bunlara karşılık gelen assertorik önermelerle tam olarak aynı şekilde evrildiklerini 
söyler. Problematik önermelerin evirmesinde ise iki özellik söz konusudur. İlk olarak 
o, yeni bir evirme çeşidi tanımlar. Bu evirme ‘p olumsaldır’ önermesinden ‘p olmayan 
olumsaldır’ önermesine yapılan çıkarımdır.39 Bu çıkarım sağlamdır; çünkü bir önermenin 
olumsal olduğu verildiğinde onun karşıtının da olumsal olduğunu çıkarabiliriz. İkinci 
özellik ise problematik tümel olumsuz önermenin, eğer olumsal bir önerme ise, basit 
bir şekilde evrilmediğidir. Aristoteles savını bir örnekle pekiştirir. O, hiçbir insanın 
beyaz olmamasının olumsal olduğunu, ancak hiçbir beyaz şeyin insan olmamasının 
olumsal olmadığını, çünkü birçok beyaz şeyin zorunlu olarak insan olmadığını söyler.

Aristoteles önerme değişkenlerini ilk kez kipler mantığında iki önemli kipsel tezi 
açıklarken kullanır. Önerme değişkenleri, terimleri değil, tüm önermeyi sembolize 
eden imlerdir. Bu tezler zorunlu öncülden zorunlu sonucun çıktığı ve olanaklı öncül-
den de olanaklı sonucun çıktığıdır. O, bu tezlerden de kendi kipsel tasım kuramını 
geliştirir: İki apodeiktik öncülden apodeiktik sonuç çıkar; iki problematik öncülden 
de problematik sonuç çıkar.

William ve Martha Kneale, Aristoteles’in problematik öncüllü tasımlar kuramında 
neredeyse tümüyle hatalı olduğunu söylerler ve İki problematik öncülden her zaman 

39 Ünlü Aristoteles yorumcusu Sir David Ross sonradan bu evirme işlemine ‘tümleyici evirme’ adını 
verir. İngilizcesi ‘complementary conversion’dır.
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problematik bir sonuç çıkmadığını örnek vererek gösterirler.40 Onlar Aristoteles’in bir 
apodeiktik, bir assertorik öncülden oluşan tasımları ele alış biçiminin de kafa karıştırıcı 
olduğunu eklerler.41

Aristoteles bu eserinde de Yorum Üzerinde’de olduğu gibi mutlak ve göreli zo-
runluluk arasında bir ayrım yapar. O, Gökler Üzerine eserinde de mutlak ve göreli 
olanaklılıktan bahseder. 

Aristoteles hiçbir koşullu önermeler kuramı geliştirmez. Ancak Birinci Çözümi-
emeler’de zaman zaman koşullu önermeymiş gibi aktarılan iki açıklaması vardır. İlki 
şudur: “A var olduğunda B’nin var olması zorunluysa, B var olmadığında A’nın var 
olmaması zorunlu”.42 Bu modern terminolojide tamdevirme ilkesidir. İkinci açıklaması 
ise önerme değişkenleri ile şu şekilde gösterilebilir: “A var olduğunda B’nin var olması 
zorunluysa ve B var olduğunda G’nın var olması zorunluysa, o zaman A var olduğunda 
G’nın var olması zorunludur”.43  Bu da modern terminolojide geçişlilik ilkesidir.

6. İkinci Çözümlemeler44

Bu eser Birinci Çözümlemeler ile yakından ilişkilidir. İçeriği, kanıtlamanın özel 
şartları olan İkinci Çözümlemeler iki kitaptan oluşur. İlk kitap otuz dört bölümden, 
ikinci kitap ise on dokuz bölümden meydana gelir. Bu eserde Aristoteles’in bilim ku-
ramı yer alır. O, burada hangi çıkarımların geçerli olduklarını incelediğinden konusu 
apodeiktik tasım üzerinedir. Bu eser matematiksel ispatın doğası üzerine yazılmış, 
günümüze kadar gelmiş en eski inceleme sayılır.

Aristoteles çelişmezlik ilkesinin kanıtlanamadığını, çünkü onun kanıtlanabileceği 
kendisinden önce hiçbir ilke olmadığını söyler. Daha genel olarak ifade edersek o, 
hiçbir kanıtlama sisteminin kendi ilk ilkelerini ispat edemediğini savunur. O şu argü-
manı verir: Eğer her ilke bir ispat gerektirseydi, o ispatta kullanılan öncülün de ispat 
edilmesi gerekirdi. O öncül ispat edildiğinde, bu sefer o ispatta kullanılan öncülün de 
ispatı gerekirdi. Bu şekilde sonsuza kadar bir geri gidiş söz konusudur. Bu da imkansız 
olduğundan, ilk öncüller ispatsız olarak doğru kabul edilirler. Bu argümana ‘geri gidiş 
argümanı’ denir. Doğru, ancak kanıtlanamaz önermelere de ‘dolaysız önermeler’45 

40 Bkz. The Development of Logic, Kneale, W., Kneale, M., Oxford University Press, London, 1962, s. 
87-89.

41 Bkz. The Development of Logic, Kneale, W., Kneale, M., Oxford University Press, London, 1962, s. 
89-91.

42 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler,  (çev. A. Houshiary), Dost Kitabevi,  Ankara, 1998, ii. 2 (53b 12).
43 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler,  (çev. A. Houshiary), Dost Kitabevi,  Ankara, 1998, ii. 4 (57b 6).
44 Latincede Analytica Posteriora olarak anılan eser dilimizde İkinci Analitikler olarak da anılır.
45 Robin Smith, ‘aracısız önerme’ adını kullanır. Bkz. Jacquette, D. (ed.), A Companion to Philosophical 

Logic, Blackwell Publishing, Malden, 2006, s. 17.
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denir. Dolaysız önermeler nedensizdirler ve açıklanmamışlardır. Aristoteles’in görüşü 
tam olarak şudur: sonuçlarının neden doğru olmaları gerektiğine dair nedenler sunan 
kanıtlamalar, sonunda doğrulukları için daha fazla açıklama ya da neden bulunmayan 
ilk öncüllere dayanır.

Aristoteles, tanımı, Platon gibi, nesnel bir şey olarak varsayar. Ona göre, öne 
sürülen her tanım ya doğru ya da yanlıştır. Doğru bir tanım doğru bir önermedir ve 
ispatta bir öncül olarak kullanılabilir. O, ispatın Platon’un formlarını içermediğini, 
bunun yerine bir tümeli, ortak bir doğayı içerdiğini söyler. Aristoteles için tanımın 
nesnesi bu tümel ya da ortak doğadır. O da Platon gibi, bir tümeller zinciri betimlemesi 
yapar. Bunlar arasındaki zorunlu bağlantılar, bilimin kanıtlayıcı ve tasıma dayalı akıl 
yürütmesini mümkün kılar.

Organon’un içeriğinden de anlaşıldığı üzere, Aristoteles gerçekten mantık biliminin 
kurucusudur. Onun mantığı kendi içinde kapalı bir sistem olduğundan, kendisinden 
önceki Yunan felsefesine göre büyük bir yeniliktir. Onun sistemini oluşturan önemli 
buluşları Yorum Üzerine eserinin beşinci ve sekizinci bölümleri arasında, onuncu, on 
birinci ve on dördüncü bölümleriyle Birinci Çözümlemeler eserinin birinci ve yedinci 
bölümleri arasında yer alır. Görüldüğü gibi o, aynı zamanda, mantığın bir bölümü olan 
ve günümüzde üzerinde birçok çalışmalar yapılan kipler mantığının da yaratıcısıdır.
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ARİSTOTELES’TE ORTAK İLKELER OLARAK AKSİYOMLAR*
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ARISTOTLE ON AXIOMS AS COMMON PRINCIPLES

ÖZ
Aristoteles İlk Felsefe olarak isimlendirdiği eserinde ortak ilkeler olan aksiyom-
ları inceler. Bu aksiyomlar ispatçı kıyasın temelinde oldukları için bilgi ile ve 
İlk Felsefe’de ele alındıkları için varlıkla ilişkilidirler. Aristoteles’in aksiyomları 
genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Genel askiyomlar çelişmezlik ve 
üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkeleridir. Çelişmezlik ilkesi çürütme ile ispatlanır. 
Bu ispatların temelinde Aristoteles’in töz anlayışı bulunur. Özel aksiyomların 
örneği ise eşitler aksiyomudur.
Anahtar Kelimeler: Aksiyom, ortak ilkeler, çelişmezlik ilkesi, üçüncü şıkkın 
imkansızlığı ilkesi, eşitler aksiyomu. 

ABSTRACT
In what he calls First Philosophy Aristotle provides an examination of axioms, 
which are common principles. These principles bear a relation to knowledge because 
they serve as the foundation for demonstrative syllogism and to being because 
they are treated in First Philosophy. Axioms can be considered twofold: general 
and specific. The two general axioms are the principles of non-contradiction and 
the excluded middle. The principle of non-contradiction is proved by refutation, 
and these refutations are anchored in Aristotle’s concept of substance. An example 
that can be given for specific axioms is the axiom of equals. 
Keywords: Axiom, common principles, the principle of non-contradiction, the 
principle of the excluded middle, the axiom of equals.
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…

Giriş

Aksiyomların ilk bakışta felsefeden ziyade matematiğe ait olduğu düşünülür. 
Aristoteles’in İlk Felsefe’de1 aksiyomları tanıtırken “tözlerin yanında matematikte 
aksiyomlar diye adlandırılan doğruları” inceleyeceğini açıkladığını düşündüğümüzde 
onun kafasında da aksiyomun matematikle ilişkilenmiş olduğu dikkat çeker.2 Aristote-
les zamanında matematikçilerin aksiyomla ne kastettiğini anlayabileceğimiz metinler 
doğrudan günümüze ulaşmamıştır. Yine de bilindiği kadarı ile daha Aristoteles öncesi 
dönemde Pythagorasçılar geometriyi aksiyomatik olarak kurma yolunda büyük çaba 
göstermişlerdir.3

Aristoteles’in de işaret ettiği gibi o dönemde aksiyom bir şekilde matematikçiler 
tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanımın izi Aristoteles’ten sonra yaşamış olan 
matematikçi Eukleides’in Elementler eserinde sürülebilir. Bu eserde birtakım ilkeler 
(koine ennoia (ortak “kavram”) verilir ve tüm matematik bu ilkelere göre işlenip bu 
ilkelere indirgenir. Aristoteles’in zamanındaki matematikçilerin kullandığı aksiyomların 
da bu özellikte olduğu düşünülebilir.

Aristoteles aksiyom kelimesinin yanında, aksiyomlara işaret ederek ta koina 
(birden fazla bilimde ortak olduğu için ortak terimler), ta koina legomena aksiomata 
(“sözde” ortak aksiyomlar), koinai arkhai (ortak ilkeler) ve koinai doksai (ortak sanılar) 
tabirlerini de kullanmıştır.4 

Koinai arkhai (ortak ilkeler) tabirinin de gösterdiği gibi aksiyomların belirgin özel-
liklerinin ilke olmak ve ortak olmak olduğu anlaşılabilir. Aristoteles İlk Felsefe’nin Δ 
Kitabı’nın I. Bölümü’nde ilkenin altı anlamından bahseder. Bunlardan altıncısı bir şeyin 
kendisinden yola çıkılarak bilinebildiği nokta anlamında ilke, ilke olarak aksiyomun 
en yakın olduğu anlamdır. Bu anlam ispatın ilkeleri ile ilgilidir.5 İkinci Analitikler’de 
ispat için kullanılan ilkelerin ortak olduğu açıklanmıştır.6

İspat Aristoteles’in kıyas teorisinin bir ürünüdür. Aristoteles Analitikler ismini 
verdiği eserleri ile bilimsel bilgi veren yöntem olarak kıyas teorisini sunmuştur. Kı-
yas şekil itibariyle öncüllerden oluşur. Eğer bilimsel bilgi veren yani ispatçı bir kıyas 
yapılacaksa, bu kıyasta öncüllerin ispat edilemez ilk ilkeler olması gerekir. Kıyasların 

1 Aristoteles’in Metafizik isimli eseri İlk Felsefe olarak karşılanmıştır.
2 Aristoteles, Metafizik, 1005a19-35b1-5.
3  Cemal Yıldırım, Matematiksel Düşünme, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1988, s. 23.
4 H. D. P. Lee, “Geometrical Method and Aristotle’s Account of First Principles”, The Classical Quar-

terly, Vol. 29, No. 2 (Apr., 1935), s. 114.
5 Aristoteles, Metafizik, 1012b34-1013a15.
6 Aristoteles, İkinci Analitikler, 88b27-29.
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dolayımsız olan ve ispat edilemeyen ilkeleri tez ve aksiyom olmak üzere ikiye ayrılır.7 

Aksiyomlar ilk ilkeler halinde ispatın temeli kabul edilir ve ispata gerek duymadan 
doğrudan bilinirler. Bu ilkelerin kendileri de bizatihi olarak doğrudurlar.

Aksiyomları İnceleyen “Bilim”: İlk Felsefe

Aristoteles aksiyomları hangi bilimin inceleyeceğini, onları bir bilimin mi birden 
fazla bilimin mi inceleyeceğini sorun edinir. Aksiyomlar varlıkların tümü için geçerli 
olduğundan onları, varlık olmak bakımından varlığı inceleyen İlk Felsefe inceler. 
Aristoteles bu noktada her cinsin varlığa sahip olmasını da aksiyomları İlk Felsefe’nin 
incelemesinin bir nedeni olarak sunar.8 Aslında Aristoteles’in aksiyomları hangi bilimin 
inceleyeceğine dair tartışması bu cinsler konusuyla ilgilidir. 

Aristoteles’e göre insanlar aksiyomları amaçları doğrultusunda, ispatlamalarına 
konu olan varlık cinsi ile ilgili olduğu ölçüde kullanırlar. Özel bilimlerle uğraşanlar 
aksiyomların doğruluğu ya da yanlışlığı ile ilgilenmezler. Aristoteles aksiyomların 
doğruluğu ve yanlışlığı konusuyla ilgili kendisinden ayrıştıracağı Doğa filozofları-
nın bir çabaya girdiğini belirtir. O, Doğa filozoflarının “varlık olarak varlığı” değil, 
varlığın bir cinsini incelemiş olduklarından onların verdikleri ilkelerin de varlıkların 
tamamı için geçerli olamadığını düşünür. Doğa filozoflarının felsefesinden ayrı olarak 
Aristoteles’in İlk Felsefe’si, varlık olmak bakımından varlıkları bu nedenle de bütün 
varlıkları ve bütün cinsleri araştırdığından, varlıkların hepsi ile ilgili olan aksiyomu 
incelemek tümeli ve birinci dereceden tözü inceleyen İlk Felsefe’nin filozofunun –yani 
bir bakıma kendisinin– işidir.9 

Aristoteles’in kendini kendinden önce gelen felsefecilerden ayrı bir konuma 
koymasının en önemli nedenlerinden birinin “varlık olarak varlığı” cins olarak gör-
mememiş olduğu söylenebilir. Ona göre töz ve kategorilerin üstünde ortak bir cins 
yoktur.10 Aristoteles’te töz ve kategorilerin üstünde olan ama cins olmayan şey varlık, 
daha doğru bir tabirle “varlık olarak varlık”tır. Aristoteles, varlığı cins olmaktan çıkarıp 
kategorilere cinsliği vererek ve varlığı doğrudan bu cinslere yani kategorilere bölerek 
bilimleri birbirinden ayırmıştır. O, aksiyom gibi ortak ilkeler yardımıyla da bilimleri 
bütüncül bir açıdan incelemenin mümkün hale geleceğini düşünmüştür. Bu incelemeyi 
yapan da İlk Felsefe’dir.  

Aristoteles ilk ilkelerin herhangi bir bilimi olmadığını, onları zaten bildiğimizi de 
söylemektedir. Bir şeyin bilim olması için üç öğe yani cins, nitelikler ve aksiyomlar 

7 A.e., 72a15.
8 Aristoteles, Metafizik, 1005a20-25.
9 A.e., 1005 a 25-35.
10 A.e., 1070b1-2.
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gerekmektedir. Eğer aksiyomların bilimi olursa bütün şeyler tek bir cinse ait olacaktır 
ki bu durum Arsitoteles’in bilim anlayışına uymaz.11 Aksiyomların bir bilimi olma-
masına rağmen onları incelemek tümel olanı ve bir bütün olarak varlığı da inceleyen 
İlk Felsefe’nin işidir. İlk Felsefe üç öğe şartını sağlama anlamında bir bilim değildir. 
Yine de o “analoji” yoluyla bilim olduğu için ilk ilkeleri inceler. İkinci Analitikler’de 
ispatçı bilim cinse dayandırılsa da, İlk Felsefe’nin varlığı ele alışı ve onu bilim diye 
ilan etmesinden çıkan sonuç bilimin cinse dayanmadan tümeli de göz önüne alabile-
ceğidir. Varlığı varlık olarak ve tümel olarak ele alan İlk Felsefe de kıyasın ilkeleri 
olarak verilen aksiyomları incelemektedir.

Aksiyom bir ilke olarak en kesin ve koşulsuz olan olmalı, yani başka bir ilkeden 
çıkarılmamış olmalıdır. Bir cinsle ilgili en mükemmel bilgiye sahip kişi, bu cinsle ilgili 
konunun en kesin ilkelerini ortaya koyduğu gibi, varlık olmak bakımından varlıkları 
bilen kişi olan filozof da bütün varlıkların en kesin (bebaiotate)  ilkelerini ortaya 
koyar. En kesin ilke, hakkında yanılmayacağımız, en iyi bilinen ve koşulsuz bir ilke 
olmalıdır. Herhangi bir varlığı kavramak için zorunlu olan ilkenin başka bir ilkeye 
bağlı olmaması onun koşulsuzluğudur. Herhangi bir varlığı bilmek için de bu ilkenin 
bilgisine sahip olmak gerekir.12 Aksiyom, herhangi bir şeyi öğrenmek için gereklidir.13  
Aristoteles’in aksiyomla ilgili bu açıklamasından onun aksiyomları hem varlıkla hem 
de bilme ile ilgili gördüğü ortaya çıkar.

Aristoteles aksiyomların en tümel şeyler ve her şeyin ilkeleri olduğunu açıkla-
maktadır.14 Şu halde farklı varlıkların ilkeleri bir anlamda farklı iken genel olarak ve 
benzerlik anlamında bütün varlıklar için aynı ilkeler vardır. Peki bu ortak ilkeler diğer 
adıyla aksiyomlar nelerdir?15 Aksiyomlar genel aksiyomlar ve özel aksiyomlar olmak 
üzere ikiye ayrılabilirler. Şimdi bu iki çeşit aksiyomu inceleyelim.

Genel Aksiyomlar

Genel aksiyomlar bütün bilimlerde ortaktırlar ve herhangi bir şey bilinmek istendiği 
takdirde bu aksiyomlar bilinmek zorundadır; yani mümkün herhangi bir düşünme süreci 
için onların önceden bilinmesi gerekir. Bu tarz aksiyomların ilk örneği çelişmezlik 
ilkesi, ikinci örneği ise üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesidir. Aşağıda sırasıyla iki ilke 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

11 A.e., 997a1-10.
12 A.e., 1005b6-18.
13 Aristoteles, İkinci Analitikler, 72a16.
14 Aristoteles, Metafizik, 997a13-15. 
15 A.e., 1070a31-37.
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a. Çelişmezlik İlkesi

Aristoteles’in İlk Felsefe kitabında çelişmezlik ilkesi en kesin ilke olarak “Aynı 
varlığın (niteliğin), bir varlığa (özneye), aynı zamanda ve aynı bakımdan hem ait olması, 
hem de olmaması imkansızdır (To gar auto hama hyparkhein te kai me hyparkhein 
adynaton to auto kai kata to auto)” şeklinde açıklanır.16

Aristoteles ilkesini açıkladıktan sonra Herakleitos’un takipçilerinin Herakleitos’un 
“bir şeyin hem var olup hem de var olmadığını”17 (F1)18 düşündükleri iddiasında ol-
duklarını söyler. Ancak Aristoteles Herakleitos’un açıkladığı ilkeye gerçek anlamıyla 
karşı olduğuna ihtimal vermemektedir. Zeller’e göre Herakleitos karşıt niteliklerin 
aynı özneye ait olduğunu söylemiş olabilir ama onun çelişmezlik ilkesine aykırı bir 
şey söylemesi için bu karşıt niteliklerin sadece aynı özneye ait olmaları değil, aynı 
zamanda ve aynı bakımdan ait olmasını da söylemesi gerekir.19 

Aristoteles “bir şeyin hem var olduğunun hem de var olmadığının düşünülebilme-
sinin” (F2) imkansız olmasını, “Bir düşüncenin çelişiği (antiphasis) olan düşüncenin, 
bu düşüncenin zıddı (enantia)” (F3) olması ve “Zıt niteliklerin (tanantia) aynı zaman-
da aynı özneye ait olmalarının imkansız” (F4) olması üzerinden gerekçelendirir.20 O 
her ispatın sonunda nihai bir sanı olarak çelişmezlik ilkesine indirgendiğini ve diğer 
aksiyomlar için bu ilkenin hareket noktası olduğunu belirtir.21

İlkenin açıklamasına devam eden Aristoteles yineleyerek “aynı şeyin aynı zamanda 
hem olması hem de olmamasının mümkün olduğunu” (F1) ve bunun düşünülebileceğini 
(F2) reddeder.22 Bu durumda onun ilkenin varolmakla ilgili karakterinin yanına düşünü-
lebilme ile ilgili bir yan eklediği ve bu iki özelliği biribirinden ayrıştırdığı dikkat çeker.

Aristoteles 1006a4’te ilkenin ispatını isteyen bazı filozoflar olduğunu açıklamak-
tadır. Bahsedilen filozoflardan biri Antisthenes olmalıdır. Aristoteles’in 1005b1-3’te, 
doğru ile ilgili tartışmalarında önermelerin doğruluğunun koşullarını belirlemeye çalışan 
ama Analitikler’i bilmeyenler derken yine Antisthenes’ten bahsetmekte olduğu tahmin 
edilir. Antisthenes ilk öncüllerin ispat edilebileceğini savunur. Onlar ispat edilemediği 
takdirde bilgiden bahsedilemez. Aristoteles ise Analitikler’de ispat edilebilecek şeylerle 
edilemeyecek şeylerin ayrımını yaptığı için Antisthenes’i bu konu hakkında bilgisiz 
görmektedir. Çünkü Aristoteles’in açıkladığına göre bilmek sadece ispat yoluyla ol-
maz. İspatı olmayan ve bilinebilen şeyler vardır ki biz bunlara ilke deriz. Aristoteles’e 

16 A.e., 1005b19-20.
17 A.e., 1005b25.
18 İlkenin farklı formülleri olduğuna dikkat çekmek için F1, F2 olarak numaralandırılmıştır.
19 E. Zeller, A History of Greek Philosophy, Vol. II, From the Earliest Period to the Time of Socrates, 

Trans. S. F. Alleyne, London, Longmans, Green and Co., 1881, s. 37.
20 Aristoteles, Metafizik, 1005b26-30.
21 A.e., 1005b33-34.
22 A.e., 1006a2-4.
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göre çelişmezlik ilkesi gibi dolayımsız ilkeler koşulsuzdur ve bu onun bir ilkeye tabi 
olmadığı yani ispatla bilinmediği anlamına gelir. Onların bilgisinin nasıl elde edildiği 
İkinci Analitikler’de23 verilmektedir. Aristoteles ilkenin bir ispatının olmamasını her 
şeyin ispat edileceği bir yerde sonsuza gidileceği gerekçesiyle de savunmaktadır.24

Aristoteles ispatçı kıyasın ilkelerinin sonuçlarından daha çok bilinebilir olması 
gerektiğini söylemektedir. Oysa çelişmezlik ilkesi bilinebilir bir şey değilse-çünkü 
ispat edilebilir değildir- o zaman kendisini yalanlamış olmaz mı?25 Soru ilk başta haklı 
gibi gözükse de “bilme”nin tek yolunun ispat ile olmadığını yardımımıza çağırabiliriz. 
Çelişmezlik ilkesinin kendisinden sonucun çıktığı bir öncül çiftiyle ispat edilememesi 
onun bu tarzda bilinmediğini gösterir, hiçbir şekilde bilinemeyeceğini değil. Burada 
çelişmezlik ilkesinin bazı durumlarda öncül olarak kullanıldığı itirazı da yapılabilir 
ama o ispat edilmiş bir öncül değil ilke olan bir öncül olarak kullanılmaktadır.

Ancak Aristoteles “aynı şeyin hem olması hem de olmamasının imkansız olma-
sına” (F1) yine de çürütme yoluyla bir ispat vermeye çalışmaktadır. Bunu da ilkeye 
karşı çıkan kişinin bir şey söylemesini isteyerek yapmaktadır. Karşı çıkan bir şey 
söyleyemediği takdirde bir bitki gibi olacaktır.26 Aristoteles’in niçin ilkeye karşı çıkan 
kişiyi konuşturan bir taktiği seçtiği ilerleyen satırlarda daha anlaşılır hale gelecektir.

Aristoteles çürütme yoluyla ispatlama ile gerçek anlamıyla ispat yapmaya çalış-
tığında ilkeyi baştan varsayarak (en arkhe aiteisthai) düşeceği yanlışlıktan kaçınmak 
istemektedir.27 Bu yanlışlık Birinci Analitikler’de28 açıklanmaktadır. Kıyasla sonuç 
çıkarılamadığı, sonuçtan daha az bilinen yahut onunla eşit derecede bilinen bir ön-
cülle çıkarım yapıldığı ya da öncülün sonuçtan çıkarıldığı durumlarda bu yanlışlığa 
düşeriz. Bu ilkeyi ispatın basit anlamıyla ispat etmek mümkün değildir. Aristoteles bu 
ispatı isteyenlerin kendisinin Analitikler’de verdiği açıklamalardan habersiz olduğu 
için böyle bir talepleri olduğunu düşünmektedir. O çürütmeyi ise Sofistik Çürütmeler 
Üzerine’de, bir ve aynı yüklemin, ad olarak değil fakat şey olarak, eşadlı değil fakat 
aynı adla verili bir öncül üzerine ve zorunlu olarak onu aynı bakımdan, aynı ilişki ve 
şekil içerisinde ve aynı zamanda, ispat edilecek şeyi ispat edilmiş olarak kabul etmeyen 
çelişkisi olarak tanımlamıştır.29

Çürütme ile ispatta, ispat isteyenden “bir şeyin ya öyle olduğunu ya da olmadığı-
nı” (F5)  söylemesini beklemek yerine (bu durum ilkeyi baştan varsaymak olacaktır),  
anlamlı herhangi bir şey söylemesi istenir. Aristoteles bu şekilde anlamlı tek bir şey 

23 Bkz. Birinci Analirikler, II. Kitap XIX. bölüm.
24 Aristoteles, Metafizik, 1006a9-10.
25 S. Marc Cohen, “Aristotle on the Principle of Non-Contradiction”, Canadian Journal of Philosophy, 

Volume 16,  Number 3, September 1986, s. 359-370.
26 A.e., 1006a14.
27 A.e., 1006a16-17.
28 Bkz. İkinci Analitikler, 64b vd.
29 Aristoteles, Sofistlerin Çürütmeleri Üzerine, 167a24-27.
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söyleyerek kişinin hem kendisiyle hem de karşısındakiyle konuşabileceğini açıklar. 
Bu durum kabul edildiğinde, elimizde belirlenmiş (“tanımlanmış”) bir şey olacağı için 
artık bir ispattan bahsedilebilir. Aristoteles böyle bir ispatlamada ilkeyi önceden varsa-
yan, konuşabilmek amacıyla akıl yürütmeye katılmak zorunda olan kişi olacağından, 
ilkeyi ispatlayanın ilkeyi varsaymaktan kurtulacağını düşünür. Akıl yürütmeye katılıp 
konuşmayı kabul eden kişi ispattan bağımsız olarak bir şeyin doğru olduğunu kabul 
ettiğinden, bu durumda “bir şeyin hem öyle olmasının hem de olmamasının imkansız 
olduğu” (F5) ortaya çıkmış olur.30 Kişi anlamlı bir şey söyleyerek bir şey söylemiş 
olur ve bir bitki olmaktan kurtulur ama bunu de ilkeyi varsaymış olarak yapabilir.

Ross, Aristoteles’in bu açıklamasını biraz daha anlaşılır hale getirmeye çalışmış-
tır. Ona göre Aristoteles, bir kimse çelişmezlik ilkesini çürütmeye kalkarsa bir cümle 
kurması, bir öncülden hareket etmesi gerektiğini söylemektedir. Kişi anlamlı bir cümle 
kurduğu takdirde ise bu cümleyi çelişmezlik ilkesi yardımıyla kurabilecektir. Yani bu 
ilkeyi çürütmek üzere akıl yürütmeye katıldığı için bu aynı ilkeyi kullanır ve ilkeyi 
reddeden kişi olan kendisi bir döngüye düşer. Mesela bir insandan sadece tek bir ke-
lime, “insan” demesini isteyelim. Eğer o, “insan” derse bu dediği şeyle apaçık ki bir 
şey, tek bir şey kasteder. O, insan diyerek, “insan olma”nın belirli bir şey olduğuna 
“insan olmamak” olmadığına imada bulunmaktadır ve dolayısıyla insan olan birisi, 
aynı zamanda insan olması hasebiyle “insan değil” değildir. Kişi böylece çelişmezlik 
ilkesini kabul etmiştir.31  

Aristoteles yukarıdaki gibi ilkeyle ilgili genel bir ispat verdikten sonra ilkeyi 
tekrardan aporialar32  halinde ele alınıp diyalektik ve çürütme yönteminin yardımıyla 
incelenmeye ve başka ispatlar sunmaya devam eder. Aristoteles’in sunduğu ispatların 
yedi tane olduğu genel kabuldur. Biz de buna uyarak yedi ispatı inceleyelim.

Çelişmezlik İlkesi’nin İspatları

1- İlk ispatta Aristoteles “olmak” ve “olmamak” terimlerinin belli bir şeye delalet 
ettiğini söyler. “Bir şeyin hem öyle olması hem de olmaması” (F5) mümkün değil-
dir. Mesela insanın “iki ayaklı canlı” şeklinde tek bir delaleti olduğunu (semainei)  
düşünelim. Burada tek bir şeye delaletle kastedilen şudur; eğer X (iki ayaklı canlı) 
insan ise, herhangi bir şeyin de insan olduğunu söylüyorsam, o şeyin insanlığı (“to ti 
en einai” tarzında “to anthropo einai”) X olmaktan oluşur, onun özü budur. Yani bir 
şeyi gördüğümde ona insan diyorsam iki ayaklı olmanın insanın özü olması nedeniyle 

30 Aristoteles, Metafizik, 1006a11-27.
31 Sir David Ross, Aristotle, with an introduction by John L.Ackrill, sixth ed., London, Routledge, 1995, 

s. 168.
32 Aporia Aristoteles’te bir konunun farklı yönlerden araştırılmasıdır.
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ona iki ayaklı canlı da derim. Bu şekilde insan olmanın delalet ettiği tek şey iki ayaklı 
canlı olmak olacaktır. Sınırlı sayıda olmak koşuluyla bu delalet birden fazla sayıda da 
olabilir. Öyle bir durumda her “tanım/açıklama”ya (logos) farklı bir terim adı veririz.33 
Ama delaletler sonsuz olursa logos (konuşma) olmaz. Bu durumda tek bir anlamdan 
bahsedemeyeceğimiz için hiçbir anlamdan da bahsedemeyiz ve başkalarıyla konuş-
mak imkansızlaşır. Hatta kendimizle konuşmak da imkansızlaşır. Çünkü düşünmek 
(noein) bir şey hakkında düşünmekle mümkündür. Böylece o düşündüğümüz şeyi tek 
bir terimle anarız.

Bir adın tek bir delaleti olduğunda “insan olmak” ile “insan olmamak”’ın delaleti 
aynı olamaz. Yani insan olmak sadece bir özneye yüklenme değil tek bir şeye delalet 
etme ile anlaşılır. Aristoteles tek bir şeye delalet etmeyi tek bir özneye yüklenebilme ile 
bir tutmaz. Çünkü öyle olsa beyaz, insan, kültürlü hepsi de tek bir şeye yüklenebildiği 
için tek anlama sahip olur, o zaman her şey tek olur, her şeyin anlamı aynı olur. “Bir 
şeyin hem olması hem de olmaması” (F1) yine bu durumda imkansız olur. Bunun 
istisnası bir grup insanın insana insan adını vermişken başka grubun insan olmayan 
adını vermesiyle ortaya çıkabilir ancak Aristoteles adlardan değil şeylerden (pragma) 
bahsetmektedir.34

İnsan ile insan olmayan farklı şeylere delalet etmiyorsa insan olmamak’ın özünün 
insan olmak’ın özünden farkı kalmaz, onlar bir olurlar. Bir olmak palto ile elbisedeki 
gibi “tanım/açıklama” (logos) birliğine delalettir. İnsan olmak ile iki ayaklı canlı 
olmakta da böyle bir tanım birliği vardır. Onların kültürlü, beyaz gibi yüklem olmak 
değil aynı şey olmaları bakımından tanım birliği vardır.35 Aristoteles’in niye böyle bir 
açıklama getirdiği İlk Felsefe’nin ilerleyen bölümlerinde daha açık olacaktır ancak 
şunu diyebiliriz ki beyaz olmak bir arazdır. Eğer onun iki ayaklı olmak gibi insanın 
özüne delalet ettiği kabul edilirse arazlar sonsuz olduğu için yine tıkanırız. Beyaz olma 
iki ayaklı olmanın “özne”ye, “özne”nin özüne dair olması gibi bir şey değil sadece 
bir yüklemdir.

İnsan olmanın özü ile insan olmamanın özünün delaletleri farklı olunca insan 
dediğimiz şeye iki ayaklı canlı da demek zorunda kalırız. Çünkü onun delaleti budur. 
İki ayaklı olmanın insan olmada bulunmaması mümkün değildir. Aristoteles’e göre 
böylece “aynı şeyin aynı zamanda hem insan olduğunu hem de olmadığını” (F5) 
söylemek doğru olmayacaktır.36 

İnsan olmamak durumunda da böyledir. İnsan olmak ve insan olmamak’ı al-
dığımızda, iki ifadenin başka şeye delalet etmesinin farklılığı, beyaz olma ile insan 

33 Aristoteles, Metafizik, 1006a30-35-1006b3.
34 A.e., 1006b12-23.
35 Montgomery Furth, “A Note on Aristotle’s Principle of Non-Contradiction”, Canadian Journal of 

Philosophy, Vol. 16, No. 3 (Sep., 1986), s. 376.
36 Aristoteles, Metafizik, 1006a30-1006b. 
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olmanınkinden daha fazladır. İnsan olmak ve insan olmamaktaki zıtlık insan olmak 
ve beyaz olmaktakinden daha güçlüdür.37 Beyaz ile insanın aynı şeye delalet ettiği 
söylenirse sadece zıtlar değil her şey bir olur. Bu mümkün değilse daha önce “insan” 
demesini istediğimiz kişi “insan” dediğinde ispatlanmaya çalışılan ilkeyi kabul etmiş 
olur. Bu kişinin insana, insan olmamayı eklemesi de bir cevap olmaz. Yüklem olarak 
söylendiği takdirde insan, beyaz ve buna benzer bir sürü şey söylenebilir. Ama biz 
X’in insan olup olmadığının doğru olup olmamasını soruyorsak onun cevabı tek bir 
şeye delalet etmelidir. X’in beyaz ve büyük gibi arazları cevaba eklenmemelidir. Çün-
kü bu tür arazlar sonsuzdur ve biz onları tüketemeyiz. Cevap veren madem arazları 
söyleyecekse ya hepsini söylemeli ya da hiçbirini söylememelidir. Aristoteles buradan 
eğer X’in hem insan hem de insan olmadığı söylenirse yukarıda açıklamış olduğu gibi 
“insan-olmayan” ile sonsuz sayıda arazlar kastedileceği için insan olmayanın cevaba 
katılması ile kanıtlamanın kurallarının dışına çıkılacağını düşünür.38  

Aristoteles delaleti ortadan kaldırmanın, özü gereği insan ya da canlı olmayı da 
ortadan kaldırıp her şeyi araz haline getireceğini ifade eder. Özü gereği insan olma 
varsa o, “insan olmayan olma” veyahut “insan olmama” değildir. Bu son ikisi özü 
gereği insan olmanın inkarlarıdır (apophasis). Aristoteles insan olmanın tek bir şeye, 
iki ayaklı olmaya delalet ettiğini söylemişti ki o insan olmanın tözüdür, töze başka şey 
delalet etmez. Tözden bahsedildiğinde bir şeyin özünün o olduğu başka şey olmadığı 
kastedilir. Eğer “özü gereği insan olma “özü gereği insan olmayan olma” ya da “özü 
gereği insan olmama” olursa insanın özü, tözü değil başka şey olur. Bu durumda 
“tanım/açıklama” (logos) da olmaz ve töz ortadan kalkar ve her şey araz olur. Arazlar 
bir “özne”ye yüklenir ve her şeyin araz olduğu yerde bu yüklenecek ilk şey kaybolur. 
Ortada yüklenecek ilk olmaması Aristoteles tarafından yüklemenin sonsuza ilerlemek 
zorunda kalması olarak görülür ki bu imkansızdır. Aristoteles ilinek anlayışı ile bunun 
niye böyle olduğunu açıklar. İlinekler iki anlamda kullanılır ancak her iki anlamda da 
ortada bir “özne”nin, tözün olması gerekir. Bu durumda her şey ilinek olmamış olur. 
Birinci ispat “çelişiklerin aynı anda yüklenemeyeceği” (F3) sonucu ile biter.39 

2- İkinci ispat Protagoras tarzı düşünmeye yöneltilmiştir. Protagorasçılara göre 
çelişik şeyler bir ve aynı zamanda aynı özneye yüklenebilirler.40 Aristoteles Protagoras 
takipçilerinin akıl yürütmesinin bir özneyle ilgili “herhangi bir yüklemin hem tasdik 
hem de inkar edilmesiyle” (F6) sonuçlanacağını düşünür. Aristoteles “çelişik yüklem-
lerin aynı özne hakkında aynı anda doğru olması” (F3-D)41 durumunda her şeyin tek 
bir şey olacağını söyler. O, çelişik yüklemler ile aynı yüklemi hem tasdik etmeyi hem 

37 A.e., 1007a1-4.
38 A.e., 1007a1-20.
39 A.e., 1007a20-35. 
40 Harold Cherniss, Aristotle’s Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore, The John Hopkins Press, 

1935, s. 375, s. 77.
41 D ile doğruluktan bahseden bir formüle vurgu yapılmıştır.
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de inkar etmeyi kastetmektedir. Birisi insanın gemi olduğunu düşünürse insan gemi 
olacaktır. Bir diğeri çelişiği olarak gemi olmadığını düşünürse bu sefer insan gemi 
olmayacaktır. Aynı şey (insan) hem gemi olup hem gemi olmayacaktır. Aristoteles 
böyle bir durumda bir aynı şeyin mesela hem bir gemi, hem bir sur hem de bir insan 
olacağını söyler. 42 İlk bakışta böyle bir çıkarıma geçmesi beklenmedik olsa da onun 
şöyle düşündüğünü varsayabiliriz. İnsan olmayanın içinde gemi de vardır duvar da 
vardır. Eğer insan ve insan olmayan aynı anda doğru olabiliyorsa insanın hem insan, 
hem gemi hem duvar olduğu bir durumla karşı karşıya kalırız. Ancak Aristoteles’in 
verdiği örneklerin tek bir şeye delalet eden tözler olması ilginçtir. O insan olmayan’ın 
içine beyazı koysa insanın hem insan olması hem de beyaz olması gayet mümkünken 
ve karışıklığa yol açmazken onun örnekleri bizi karmaşayla başbaşa bırakır. 

Aristoteles, Protagoras’tan çıkan görüşün bizi Anaksagoras’ın her şeyin birbiri-
ne karıştığı ilk durumuna götüreceğinden bahseder. Orada hiçbir şey belirli değildir. 
Aristoteles için belirsizlik bilkuvvedir (dynamei) ve varlığa değil var olmamaya işaret 
eder, belirlilik ise bilfiildir (entelekheia) ve vardır. 43

Aristoteles bu ikinci ispatta andığı kimselerin “herhangi bir öznenin herhangi bir 
yüklemini inkar veya tasdik etmelerinin” (F6) gerektiğini söyler. Burada dikkat etme-
miz gereken bir şey hakkında aynı yüklemin tasdiki ve inkarının mümkün olmasını 
Aristoteles’in yapılan bu yüklemenin doğru olup olmaması üzerinden ele almasıdır. O 
bir terimin kendi inkarının kendisine yüklenmesinin doğru ve onun hakkında olmayan 
başka bir terimin inkarının bu terime yüklenmesinin yanlış olması gibi bir durumun 
saçma olacağını söyler. İnsana “insan değil-dir” dediğimizde doğruyu söylüyorsak 
“insan gemi-dir” ya da “gemi değil-dir” dediğimizde de doğruyu söyleriz. Tasdik doğru 
ise inkar da doğru olacaktır. Ama eğer tasdik doğru değilse (insan gemidir), inkar (gemi 
değildir) terimin kendisinin inkarından (insan değildir) daha doğru olacaktır. Bu son 
inkar (insan değildir) doğru ise diğer inkar (gemi değildir) da doğru olacak böylece bu 
doğru ise tasdik de doğru olacaktır.44 Çelişmezlik çelişiklerden birinin doğru olduğunu 
söyler. Çelişmezlik kabul edilmediğinde her iki çelişik de doğru olacağı için bir insan 
hem insan olacak hem insan olmayacak, hem gemi olacak hem gemi olmayacak yani 
bir şey başka bir sürü şey olabilecektir.45 Aristoteles’in bu verdiği açıklamaları takip 
etmek gerçekten zordur. Ama o basit olarak bir şeyin hakkında aynı şeyi hem tasdik 
eder hem de inkar edersek doğruluk açısından karmakarışık bir duruma düşeceğimizi 

42 Aristoteles, Metafizik, 1007b19-25.
43 A.e., 1007b25-27. Aristoteles İlk Felsefe’de bilkuvve varolmanın da bir tür varolma olduğunu düşün-

mesine rağmen bu ispatta onu varolmama olarak almaktadır. Normalde o aynı şeyin aynı zamanda 
hem varlık(on)  hem varolmayan(me on) olmasını mümkün görmektedir. Bu varlığın farklı açılardan 
ele alınmasıyla olanaklı olmaktadır. Çünkü bilkuvve olarak bir aynı şeyin zıt olması mümkün iken 
bilfiil olarak bu mümkün değildir. Bkz. Aristoteles, Metafizik, 1009a35-36.

44 A.e., 1007b25-35.
45 A.e., 1007b25-27; Ross, a.e., s. 168.
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kastediyor olmalıdır. Üçüncü ispatın en başında söylediği gibi bu karmaşıklıkta her 
şey bir olur. Aristoteles’in verdiği gemi, insan gibi örnekler onun her şeyin tek bir şey 
olmadığını varsayarak başladığına işarettir.

3- Üçüncü ispat önceki ispatta tartışılan kişilerin görüşleri kabul edildiğinde “bir 
şeyi tasdik ya da inkar etmek” (F6) zorunda olmayacağımız sonucuna ulaşacağımızı 
söylerek başlar. Çelişmezlik ilkesini reddedenler bir şeyin hem insan olduğunu hem 
de insan olmadığının doğru olduğunu iddia ederse, bu önermeyi iki yargıdan oluşan 
bir önerme şeklinde olumsuzlayarak, Aristoteles’in ifadesi ile karşıtı haline getirerek 
aynı bir şeyin ne insan olduğunu ne de insan olmadığını da söylebilmememiz gerekir.46 
Buradaki durum yorumcular açısından Üçüncü Şıkkın İmkansızlığı olarak görülmüş-
tür. Çelişmezlik ilkesi nasıl ki bir şey hakkında bir aynı şeyi hem inkar hem tasdikin 
imkansız olduğunu söylüyorsa, üçüncü şıkkın imkansızlığı da bir şeyin iki şeyden biri 
olacağını, yani diğer deyişle ya biri ya diğeri olacağını söyler.

4- Dördüncü ispatta çelişmezlik ilkesinin reddinin her durumda mı bazı durum-
larda mı geçerli olduğu tartışılır. Aristoteles bütün durumlar için üç örnek vermektedir; 
bir şey hem beyazdır hem beyaz değildir, hem vardır hem var değildir, hem tasdik 
edilir hem inkar edilir. Bazı durumlarda geçerli olması ispatın lehine olarak görülür. 
O tekrardan ilkenin her durumda geçersiz olmasına dönerek böyle bir durumda iki 
şıkkımız olduğunu söyler. İlk şıkka göre tasdik doğru ise inkar da doğru ve inkar doğru 
ise tasdik de doğru olur. İkinci şıkka göre ise tasdikin doğru olduğu yerde inkar da 
doğru iken inkarın doğru olduğu her yerde tasdik doğru olmayacaktır. Aristoteles ikinci 
şıkkın bizi olmayana götüreceğini, olmayanın kesin bilinebilir olacağına ulaşacağımızı 
bunun karşıtının daha bilinebilir olduğunu söyler.47 Aristotelesin tasdik ve inkarın 
doğruluğundan bahsederken birden nasıl varolmayana geçtiği ilk başta anlaşılmaz 
görünür. Aristoteles burada sofistik ve çürütmeci bir yöntem izlediği için düşüncelerinin 
karşısındakini saçma bir duruma düşürmek için hızlı bir şekilde atlamalarla ilerlediği 
düşünülebilir. Bu nedenle onun ilkeyi her durumda geçersiz görenlerin, varolmayan 
bir şeyi kesin bir şekilde bildiklerini iddia edecekleri saçma bir konuma düştüklerini 
göstermeye çalıştığı söylenebilir. Aristoteles devamla ilk şıkkı tekrar ele alır. Ancak 
onun ele alınmasının da iki türü vardır. Eğer inkar edilenler doğru bir şekilde tasdik de 
edilebiliyorsa onlar yani inkar ve tasdik ya birlikte bir yargıda söylenir ya da ayrı ayrı 
yargılarda söylenebilir. Aristoeteles ilk durumu bir şeyin beyaz ve beyaz olmadığı tek 
bir yargıda söylenmesi olarak görür. Fakat o yine buradan ilkeyi reddedenin hiçbir şeyin 
varolmadığını söyleyeceğini söyleyip varolmayanın da konuşmasının nasıl mümkün 
olabileceğini sorar.48 Daha önce ifade ettiğimiz gibi Aristoteles çabuk akıl yürütmesi 
ile beyaz olmamaktan varolmamaya geçmektedir. O, beyazla ilgili yargıdaki gibi 

46 Aristoteles, Metafizik, 1008a5-8.
47 A.e., 1008a12-17.
48 A.e., 1008a20-22.
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varolmamayı yüklem yaptığımızda da bir yargı içinde varolanın varolmayayacağını 
söylemiş olur. Bu da Aristoteles açısından tüm varlığı yok edeceği için ortada varoluş 
kalmayınca ilkeyi reddeden biri de kalmaz ve reddedici saçma bir duruma düşer.  

Aristoteles ilk türde yargının sonucunun sadece varoluşun kaybolmasını değil bir 
aynı şeyin yine birbirinden farklı bir çok şey ve bu şeylerin olumsuzuna dönüşmesini 
vereceğini belirtir. Her şey yine tek şey olur. İkinci türde tasdik ve inkar için ayrı 
yargılar oluşturulduğunda da bu ayrı yargıların her biri de hem doğru hem yanlış ola-
caktır. Aristoteles açısından bu durum ilkeye itiraz edenin kurduğu cümlelerin yanlış 
olabileceğini kabul etmesi gerektiğini gösterir. Aristoteles itirazcıyla konuşmanın bir 
anlamı olması için onun bir şeyi ya kabul etmesi ya da reddetmesi gerektiği fikrindedir. 
Ancak ilkeyi reddeden hem tasdiki hem inkarı kabul ettiği için “hem öyle hem öyle 
değil”, “ne öyle ne öyle değil” demekte ve ne dediği anlaşılmamaktadır.49

5- Beşinci ispat çok basit bir şekilde tasdik doğru olduğunda inkar yanlış ve in-
kar doğru olduğunda tasdik yanlış ise “aynı şeyi aynı zamanda hem tasdik hem inkar 
etmenin doğru olmasının imkansız olduğunu” (F6-D) söyler.50 Aristoteles bu ispatta 
söylediklerini daha fazla ayrıntılandırmamıştır.

6- Altıncı ispatta “bir şeyin ya öyle olduğu ya da olmadığını” (F5) düşünenin haksız 
bulunmasıyla bir şeyin hem öyle olmasını hem öyle olmamasını da kabul eden kişinin 
haklılık durumu karşılaştırılır. İkinci kişi haklı olursa varolanların doğasından bahset-
menin anlamı olmaz. Aristoteles ikinci gruptakilerin haklı olmasa bile ilk gruptakilerden 
daha haklı olduğu bir durumdan bahsetmeye başlar. Böyle bir durumda varolanların 
belli bir doğası olacak ve bu doğru olup yanlış olan olmayacaktır.51 Aristoteles’in 
burada ne dediğini anlamak güçtür. Ama yine de iki ihtimalden bahsedilebilir. İlk ih-
timalde ikinci durumdakiler varolanların doğasının kendilerinin dediği gibi olduğunu 
iddia etmektedirler ama düşünceleri bir doğanın olmasını engeller. Yine de bir doğayı 
kabul etmeleri en azından bir tek şeyi bile olsa doğru olarak kabul etmeleri anlamına 
gelir. İkinci ihtimalse onların her şeyi kabul etmeleri nedeniyle birinci durumdakilerin 
doğru ifadelerini de kabul etmeleri gerekir. 

Ancak Aristoteles herkesin eşit derecede haklı olduğu durumun yine daha önceki 
ispatlarda olduğu gibi konuşamama ve anlamsızlıkla sonuçlanacağına ulaşmış görünür. 
Bir kişi bir şeyi aynı anda hem tasdik ediyor hem reddediyorsa, bir yargı kuramıyordur 
hem düşünüyor hem düşünmüyordur ve o tekrar bir bitki gibi görünür.52 

Aristoteles ispatın devamında şimdiye kadar söylediklerinden biraz daha farklı 
bir yöne değinir. Çelişmezlik ilkesine itiraz edenler günlük hayatlarında hiç de bu 
ilkeye karşı düşünen bir insan gibi davranmamaktadırlar. Onlar önlerine bir kuyu 

49 A.e., 1008a24-34.
50 A.e., 1008a35.
51 A.e., 1008b3-5.
52 A.e., 1008b5-10.
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çıktığında dikkatlice davranıp kuyuya düşmemektedirler. Aristoteles eğer düşüncesini 
savundukları şeyi uygulasalar, kuyuya düşmekle düşmemek aynı olacağı için hiç de 
kuyuya düşmekten çekinmemeleri gerektiğini söyler. Görünen o ki en azından iyi ve 
kötü konusunda insanların kesin yargıları vardır. Aristoteles tüm bu durum karşısında 
bu tür yargıların bilgi değil sanı/tahminin alanıyla ilgili olduğu itirazı gelirse sanı 
içindekilerin bilgiyi bulmak için daha çok çabalaması gerektiğini salık verir.53

7- Yedinci ispat ilkeyi reddedenlerin yani bir şeyin hem öyle olduğu hem de 
olmadığını söyleyenlerin dedikleri kabul edilse bile şeylerin doğasında daha az daha 
çok olduğu için yanılgıya yakın olmada da daha az daha çokluk olacağını iddia eder. 
4’ün 5 olduğuna inananla 1000 olduğuna inanın yanılgısı aynı değildir. Bu durumda 
Aristoteles doğruya daha yakın olmaktan bahsedilebileceğini düşünür.54 Aristoteles’in 
şimdiye kadarki ispatlarına bakınca bu ispatın neye işaret ettiği başta belirsiz kalır. 
Ama ona daha yakından bakıldığında Aristoteles’in her şeyi eşit derecede doğru gö-
renleri ilkeye itiraz edenler olarak varsayıp her şeyin eşit derecede doğru veya yanlış 
olmayacağını göstermeye çalıştığını düşünmek yersiz olmayacaktır.

Şimdiye kadar incelenmiş olan yedi ispat çelişmezlik ilkesinin kabul edilmediği 
durumlarda, bu ilkeyi kabul etmeyen kişinin karşı karşıya kalacağı sorunları gösterir. 
Bu ispatlarla ilgili birkaç şeye değinilebiliriz. Öncelikle çarpıcı olan şey Aristote-
les’in en kesin ilke diye ilan ettiği ve bizim çelişmezlik ilkesi diye isimlendirdiğimiz 
ilkenin ispatlar boyunca verildiği ilk formülü ile kullanılmamasıdır. Aristoteles yedi 
ispat boyunca en az altı farklı formül vermiş kimisini varolma, kimisini düşünme, 
kimisini inanma ve kimisini de doğruluğa bağlamıştır. İkincisi çürütmelerinde kendi 
felsefesinin varsaydığı töz, bilfiil olma, doğa gibi terimleri kendi anladığı haliyle 
sunup karşıtlarını bu varsayımlar üzerinden susma ya da anlamsız konuşmayla karşı 
karşıya bırakmak istemiştir.

b. Üçüncü Şıkkın İmkansızlığı İlkesi

Aristoteles’in en kesin ilkesine biz çelişmezlik ilkesi desek de Aristoteles’in onun 
için ne bu tabiri kullandığı ne de bu ilke için tek bir formülü olduğunu söylemek gere-
kir. Yorumcular çelişmezlik ilkesinin üçüncü ispatında üçüncü şıkkın imkansızlığının 
gösterildiğini söylemekteydiler. Onu tekrar hatırlamamız gerekirse bir şeyin ne öyle 
olduğunu ne de öyle olmadığını söyleyen insanlara karşı o şeyin bu ikisinden birisi 
şeklinde olması gerektiğini iddia etmek üçüncü şıkkın imkansızlığıdır. Aristoteles 
çelişmezlik ilkesi gibi tek bir formülle ve üçüncü şıkkın imkansızlığı ismini vererek 
bir ilkeden bahsetmemiştir. Eğer ilkeyi bir şeyi ya tasdik etmek ya da inkar etmek 
gerekir diye görürsek aslında çelişmezlik ilkesinin de iddiası budur. Üçüncü şıkkın 

53 A.e., 1008b10-30.
54 A.e., 1008b35.
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imkansızlığının çelişmezlikten farkı, çelişmezliğin karşı çıktığı “hem hem” tabirinin 
olumsuzu olan “ne ne” haline karşı çıkmasıdır.

Çelişmezlik ilkesini ortak bir ilke, bir aksiyom olarak sunan Aristoteles ispatın 
ilkesi olan ve herkesin ispatlamalarını onlara dayandırdığı bu ortak ilkelerden de 
aynı cümle içinde iki farklı formülle bahseder; “her şeyin zorunlu olarak ya tasdik 
veya inkar edilmesi gerekir (pan anankaion e phanai e apophanai)” veya “bir şeyin 
aynı zamanda hem olması hem olmaması imkansızdır (adynaton hama einai kai me 
einai)”.55 Hatırlarsak Aristoteles çelişmezlik ilkesini en kesin ilke olarak İlk Felsefe’nin 
IV. Kitap’ında açıklamıştır. Bu iki ilke ise III. Kitap’ta verilmektedir. Şimdi burada 
verilen iki ilkenin ikincisi çelişmezlik ilkesi, birincisi ise üçüncü şıkkın imkansızlığı 
ilkesi olarak görülebilir. 

Aristoteles nasıl ki çelişmezlik ilkesini açıklarken en kesin tabirini kullandıysa 
üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesi diyebileceğimiz başka bir formül için de yine en kesin 
sanı tabiriyle karşımıza çıkar. Bu sanı “karşıt (antikeimenon)  önermelerin aynı anda 
doğru olmadıkları” inancıdır.56 Aristoteles üçüncü şıkkın imkansızlığı için “Çelişiklerin 
aynı şey hakkında aynı anda doğru olması imkansızdır”, “Zıtlar da aynı özneye aynı 
anda ait olamaz”, “Tasdik ve inkar aynı zamanda doğru olamaz”57 formüllerini de 
kullanmaktadır. Dikkat edilirse bunlar çelişmezlik ilkesinin ilk açıklandığı satırlardaki 
formüllere çok benzemektedir. Arada sadece doğruluğun eklendiği bir fark vardır. 
Ancak çelişmezlik ilkesinin ispatlarındaki formüllerde de zaman zaman doğruluk 
eklenmiş şekilde karşımız çıkar. 

Üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesindeki üçüncü terimi aslında onun nasıl bir ilke 
olduğu ile ilgili bir ipucu verebilir. Üçüncü bir şıkkın olmaması, ortada sadece iki şık 
olduğunu, üçüncü bir ihtimalin olmadığını ifade eder. Aristoteles için iki çelişik ifade 
arasında herhangi bir aracı (metaksy) mümkün değildir. Bir özne hakkında tek bir 
yüklemi-hangi yüklem olursa olsun-, zorunlu olarak ya tasdik etmek (phanai) veya 
inkar etmek (apophanai) gerekir.58 Bu durumda bu ilkenin çelişmezliğin bir sonucu 
olduğu düşünülebilir.

İkinci Analitikler’de karşı olum, çelişme ve üçüncü şıkkın imkansızlığında kullan-
dığımız tasdik ve inkar etmenin ilişkisi verilmektedir. Buna göre bir yargı (apophansis) 
bir çelişmenin (antiphasis) bölümlerinden herhangi birisidir, bir çelişme ise kendi-
liğinden hiçbir orta (metaksy) kabul etmeyen karşı-olumdur (antithesis). Çelişmenin 
bir şeyi bir şeye bağlayan kısmı tasdik (kataphasis) bir şeyi bir şeyden ayıran kısmı 
ise inkardır (apophasis).59

55 A.e., 996b27-30 Burada “koina doksa” tabiri kullanılmıştır.
56 A.e., 1011b14.
57 A.e., 1011b16-23. 
58 A.e., 1011b24. 
59 Aristoteles, İkinci Analitikler, 72a13-14.
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Üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesine “her şeyin ya tasdiki ya da inkarı doğru”,60 
“Herşey için, tasdik veya inkar doğrudur”.61 “bir konu hakkında yüklemi tasdik veya 
inkar etmek zorunluysa”62 gibi ifadelerle İkinci Analitikler’de bir çok kez değinilmiştir. 
Yine İkinci Analitikler’de “Tasdik ile inkarın aynı anda söz konusu olması olası değil” 
[ifadesi] hiçbir ispat tarafından ele alınmaz; meğer ki sonucu da bu şekilde ispatlamak 
gereksin”.63 denmekte ve bunun nasıl olduğu açıklanmaktadır.64 Aynı eserde ilerleyen 
satırlarda ise her yüklem için tasdik veya inkarın doğru olduğu ilkesinin olanaksıza 
ergi (eis to adynaton) yolu ile başlayan ispat tarafından ele alındığı söylenir. Ancak o 
her zaman tümel olarak değil cinsin içinde yeterli olacak denli ele alınır.65

Ortak bir ilke olan üçüncü şıkkın imkansızlığı bütün ispatlarda kullanılamaz çünkü 
özne/konular farklı cinslere mesela kimi niceliğe kimi niteliğe aittir.66 Peki bu durumda 
bu ilke, ortak ilke olma özelliğini kaybetmekte midir? Aristoteles bu ortak olanlarla 
ve cinslerle birlikte ispat yapıldığını söylediğine göre onu cinsi ispat eden olarak değil 
cinsin de bir öğe olarak bulunduğu bizatihi ispatın öğesi olarak düşünebiliriz. 

Özel Aksiyomlar

Özel aksiyomlar genel aksiyomlar gibi birden fazla bilimde kullanılırlar ama kul-
lanım alanları genel aksiyomlardan daha dardır. Aristoteles’in bu anlamda kullandığı 
özel aksiyom, eşitler aksiyomudur. Aristoteles bu aksiyomu çelişmezlik aksiyomu ve 
üçüncü şıkkın imkansızlığı aksiyomunun sıklığında kullanmamıştır. 

a. Eşitler Aksiyomu

Aristoteles bu ortak aksiyomu ispatçı bilimi tanıtırken “Eşit şeylerden eşit şeyler 
çıkarılırsa geri kalanlar da eşittir” sözleriyle iyi bilinen bir ilke olarak açıklar.67 

Eşitler aksiyomu çelişmezlik ve üçüncü şıkkın imkansızlığının kapsadığı cins-
lerden daha dar bir alanda uygulanır. Yine de birden fazla bilime uygulanabildiği için 
analoji yoluyla ortak olan özel bir aksiyomdur. O aritmetikte sayılara, geometride ise 
miktarlara uygulanır. 68 Eşitler aksiyomu bütün niceliklerde ortaktır.69

60 A.e., 71a14.
61 A.e., 77a30. 
62 A.e., 73b24.
63 A.e., 77a10-12. 
64 McKirahan buradaki ilkeye üçüncü şıkkın imkansızlığı değil çelişmezlik demektedir. Bkz. R. D. Mc-

Kirahan, Principles and Proofs, Princeton, Princeon University Press, s. 77.
65 Aristoteles, İkinci Analitikler, 77a22-23.
66 A.e., 88b1.
67 A.e., 76b11-22.
68 A.e., 76a37-42b1-3.
69 Aristoteles, Metafizik, 1061b20-22.
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McKirahan Aristoteles’in aksiyomun niceliklerde geçerli olduğunu söylemekle 
birlikte nicelik dışına kesinlikle uygulanmaz diye bir şeyden bahsetmediğini göz 
önüne almamızı ister.70 Üstelik ona göre bu aksiyom sadece nicelik kategorisinde 
uygulanırsa aksiyomun bir bilimi öğrenmek için gerekli olmasına da karşıt bir durum 
oluşabilir.71 Ancak Aristoteles’in M 1021a12’de “Eşit olan şeyler nicelikleri bir olan 
şeylerdir.” dediğini hatırlarsak eşitlik ile ilgili bir aksiyomun sadece niceliklerle ilgili 
bilimlere uygulanabildiği yorumu güç kazanır. Bu yorumu kabul ettiğimiz takdirde 
de genel aksiyomlar için ortak bir cins yokken yani bütün ispatlarda uygulanabilir-
ken, özel aksiyomların sadece kendi cinsi ile alakalı ispatlamalarda kullanılabildiğini 
söyleyebiliriz. Ancak burada cinsi nicelik kategorisi olarak alıp aritmetik ve geometri 
gibi iki ayrı cinsin aynı kategori altında incelendiğini göz önüne aldığımızda eşitler 
aksiyomunun da tek anlamlı tek bir cinse uygulanmadığını hatırlamamız gerekecektir. 
Aristoteles’in “aksiyomlar adı verilen ortak ilkeler”72 cümlesinden ilkenin aksiyom 
adını alması için birden fazla bilimde kullanılıyor olmasının yeterli olduğu anlamı da 
çıkarılabilir. Bir bilimi öğrenmekle ilgili gereklilik durumunu da nicelikle ilgili bilim-
ler olarak düşünebiliriz. Bu durumda yine birden fazla bilimde –geometri, aritmetik, 
müzik vb.– ortak olma özelliğinin kaybolmadığını söyleyebiliriz.

Eşitler aksiyomu nasıl ki nicelik ile ilgili görünüyorsa çelişmezlik aksiyomunun 
da tözle böyle bir ilişkisi olduğu düşünülebilir. Aynı olan şeyler tözleri bir olan şey-
lerdir.73 Aynı şey hakkında konuşuluyorsa çelişkiye düşülür farklı şeyler hakkında 
konuşuluyorsa çelişki yoktur. 

Sonuç

Aristoteles, en kesin ilkeyi açıklarken onu matematikçilerin kullandığı anlamda bir 
aksiyom olarak düşünmüştür. Aristoteles’in niye böyle bir fikirde olduğu, çelişmezlik 
ilkesi açıklandıktan sonra çürütme yoluyla verilen ispatlarda geçen tüm formüllerin 
aslında ilk formüle indirgenebileceğini fark ettiğimizde daha anlaşılır hale gelir. Çeliş-
mezlik ilkesi bütün bilgimizin ve belirli haldeki varlığın da indirgendiği şeydir. Üçüncü 
şıkkın imkansızlığı da çelişmezlik ilkesine indirgenebilir olarak gözükmektedir. Ancak 
bu durum yine de tam olarak açık değildir.

Eşitler aksiyomunu Aristoteles’in matematikten aldığı düşünülebilir ancak o bu 
aksiyomu felsefi bir şekilde sunmaktadır. Eşitler aksiyomunun ilgili olduğu nicelik cinsi 
sadece matematiksel düşünülmüş olmayıp Aristoteles’in töz ve kategori anlayışının bir 

70 McKirahan, a.g.e., IV. Bölüme notlar not 8, s. 282.
71 A.e., s. 70.
72 Aristoteles, İkinci Analitikler, 76b14.
73 Aristoteles, Metafizik, 1021a12.
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parçasıdır. Çelişmezlik ilkesi ise aksiyom olması açısından matematikten etkilenmiş 
görünse de onun ortaya çıkışı Herakleitos, Protagoras, Anthistenes gibi aslen matema-
tikçi olmayan filozof ve sofistlerin tartışmalarıyla şekillenmiş ve yine Aristoteles’in öz 
anlayışı ile ciddi bir felsefi bir yön kazanmıştır. Bu felsefi yönü nedeniyle çelişmezlik 
aksiyomu İlk Felsefe’nin bir ilkesi olarak farklı cinslerin bilimlerini birbirine bağlar. 
İlkenin kendisini de analoji yoluyla bir bilim olan ve belirli bir cinsi değil varlık olarak 
varlığı inceleyen İlk Felsefe araştırır.

 Aristoteles İlk Felsefe’de çelişmezlik aksiyomun çürütme yoluyla ispatına 
oldukça büyük bir yer ayırmıştır. Gerçek anlamıyla ispat olmayan bu işlemler sonu-
cunda asıl amacın ilkeyi reddedeni susmak ya da saçmaladığını kabul etmek zorunda 
bırakmak olduğu söylenebilir. Aristoteles’in açıklamalarına rağmen aksiyomların ispatı 
sorununun bu şekilde ortaya konması halen günümüzde tartışılmaktadır. Aristoteles her 
ne kadar bu ilkenin ispatının olamayacağını söylese de eleştirilerin birçoğu ilkenin ispat 
edilmesi gerekliliği üzerinedir. Aksiyomun ispatının akıllarda sofistik bir yöntemmiş 
gibi yer etmiş olan çürütme ile verilmesi bütün bilgilerin şartı olan bir şeyin nasıl bir 
çürütme ile savunulabileceği sorularına neden olmuştur.

Aristoteles’in ispat sorununu ele alırken metne bugünkü modern mantık bilgileri-
mizden değil Aristoteles’in bilgiyi ve ilkeleri nasıl ele aldığına bakmak ve onun diğer 
metinleriyle de karşılaştırarak gitmek daha yerinde gözükmektedir. Öncelikle Aristo-
teles, ispatı (apodeiksis) kendi bilimsel bilgi sistemi içinde belli şartlara bağlamıştır. 
İspatı yapılan bir şeyin nedeni gösterilir ve ispat sonucunda bir bilgi ortaya çıkar. Oysa 
Aristoteles’in çelişmezlik ilkesine ispatçı anlamda ne bir neden gösterilebilir ne de bu 
ilke bir bilgi verir; aksine o öncül olarak bile kullanılsa bilginin bir şartıdır. O ispatla 
ortaya çıkan sonuçlardan daha çok bilinir ve bilinişi ispatla değildir. 
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ARİSTOTELES’TE ÇELİŞMEZLİK İLKESİNİN ONTOLOJİK, 
EPİSTEMOLOJİK VE SEMANTİK ANLAMLARI ÜZERİNE

Esra Çağrı-Mutlu*

ON ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL AND SEMANTIC MEANINGS 
OF NON-CONTRADICTION PRINCIPLE IN ARISTOTLE

ÖZ
Aristoteles Metafizik’te Çelişmezlik İlkesinin (non-contradiction) özün bilgisini 
elde etmede ve bilimsel bir incelemeyi devam ettirmede ne gibi anlamlara sahip 
olduğunu ayrıntılı bir biçimde açıklamaya çalışır. Bu bağlamda çelişmezlik ilke-
sinin üç tartışmalı anlamından bahsetmek mümkündür. İlki daha çok ontolojik 
olarak kabul edilir ve bir şeyin aynı bakımdan aynı anda aynı şeye ait olmasının 
ve olmamasının mümkün olamayacağını dile getirir. İkinci daha çok kanıları/
inanmayı ele alır ve aynı şeyin hem olmasının hem de olmamasının mümkün ol-
madığını söyler. Son olarak üçüncü ise savları/iddiaları konu etmesi anlamında 
dilsel/semantik olarak ifade edilir ve buna göre karşıt ifadeler aynı anda doğ-
ru olamaz. Bu üç anlam içerisinde Aristoteles için çelişmezlik ilkesi sayesinde, 
kendisi olmaksızın gerçekleştiremeyeceğimiz, bilimsel inceleme, akıl yürütme 
ve iletişim şansına sahip oluruz. Söz konusu makale üç anlamı analiz etmeye ve 
değerlendirmeye çalışacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çelişmezlik ilkesi, ilk ilkeler, metafizik, çıkarım, silojizm. 

ABSTRACT
Aristotle tries to elucidate the meanings of non-contradiction principle in 
Metaphysics to gain knowledge of essence and maintain a scientific investigation. 
It is possible to talk about three controversial meanings of this principle. The 
first one is usually accepted as ontological, and states that it is not possible for 
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the same thing to belong and not to belong at the same time to the same thing 
in the same respect. The second deals mostly with doxa and tells us that it is not 
possible for a thing to be and not to be at the same time. The final one is expressed 
semantically and deals with assertions: opposite assertions can’t be true at the 
same time. Within these meanings, thanks to the non-contradiction principle we 
have the opportunity for scientific inquiry, reasoning and communication, which 
we can’t do without this principle. In this respect, this article will try to analyze 
and give an account of these three meanings.
Keywords: Non-contradiction principle, first principles, metaphysics, inference, 
syllogism.

...

Giriş

Aristoteles’in çelişmezlik ilkesinden temel olarak bahsettiği yer Metafizik IV. 
Kitap 3-6. bölümler, özellikle 4. bölüm kabul edilse de onun başka eserlerde de bu 
ilke üzerinde durduğu görülür. Örneğin mantık üzerine oldukları kabul edilen Yorum 
Üzerine’nin XI., Sofistik Çürütmeler’in V. ve Topikler’in IV. kitabında Çelişmezlik 
İlkesine dair tartışmalarla karşılaşırız. Aristoteles öncesi filozoflarda da varolan ve 
varolmayan meselesi üzerinden ontolojik, kabul etme ve reddetme üzerinden mantıksal 
anlamlara sahip olan Çelişmezlik İlkesi Aristoteles’e geldiğimizde dilsel/semantik 
bir anlama da kavuşur. Aslında bu dilsel anlam Sofistler özellikle Gorgias’da, üzeri-
ne konuşulan veya konuşulmayan; başkasına aktarılabilen ve aktarılamayan tezleri 
üzerinden ele alınmıştır. Aristoteles ise Çelişmezlik İlkesini, metafiziğin ilk ilke ve 
nedenleri konu edinmesi ve bu ilk ilkeler içindeki en sağlam ve tartışmasız ilke ol-
ması anlamında, ayrıca özlerin bilgisini elde etme veya onları belirtmesi, onlara işaret 
etmesi (semainein) üzerinden birçok farklı anlam barındıracak şekilde kapsamlı bir 
incelemeye tabi tutar.

Şimdi, farklı anlamlar içerisinde ele alınan Çelişmezlik İlkesine dair bir tartış-
mada üzerinde ilk durulacak nokta, bu ilkenin nasıl elde edildiği olmalıdır. Çünkü 
Aristoteles çıkarıma dayalı bir düşünmeyi ele alırken sonuçların öncüller üzerinden 
elde edildiğini belirtir. O halde Çelişmezlik İlkesine dair öncüller neler olacaktır ya da 
bu ilkenin varlığı nasıl kanıtlanacaktır? Aristoteles böylesi bir kanıtlamanın mümkün 
olmadığını; bu ilkenin düşünmeyi içeren her etkinlik adına en başta halihazırda kabul 
edildiğini ve çürütülmesinin imkansız olduğunu söyler. Ona göre, bu ilkeye dair bir 
kanıtlama yapmaya girişenler, gerekli eğitimi almamış kişiler olarak kabul edilmelidir.1 

Öte yandan Aristoteles her ne kadar bu ilkenin kanıtlamaya ihtiyaç duymadığını 

1 Aristoteles: Metafizik, çev. Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yay., 1996, 1006a5-10.
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söylese de yine de “elenktik çürütme” yoluyla Çelişmezlik İlkesinin ilk ilkeler içindeki 
en sağlam ilke olduğunun kanıtlanabileceğini ekler ki tartışmalar da burada başlar. Aris-
toteles’in daha çok Sokrates ve Sofistler’de karşımıza çıkan bu kanıtlamaya başvurması 
kimi yorumcular tarafından kendi tezinin altını oyduğu şeklinde ifade edilir. Oysa ki 
son zamanlardaki yorumcuların çoğu böylesi bir kanıtlamanın kabul edilmesinin Aris-
toteles’in ilk ilke ve nedenlere dair tartışması içerisine oturtulabileceğini kabul etmek-
tedirler. Örneğin S.M. Cohen, Çelişmezlik İlkesinin ilk ilke olarak kabul edilmesi için 
yalnızca ona inanılmasının ya da onun varsayılmasının ya da kabul edilmesinin yeterli 
olmayacağını belirtir. Çünkü İkinci Analitikler’de Aristoteles bir çıkarımda öncüllerin, 
sonuçtan daha iyi bilinmesi gerektiğini belirtir. Cohen, Aristoteles’in bu sorunu episteme 
ve nous arasında bir ayrım yaparak çözdüğünü vurgular. Buna göre Çelişmezlik İlkesi 
gibi ilk ilkeler, çıkarımsal bilginin yani epistemenin konusu değildirler fakat yine de 
bilinirler çünkü nous tarafından kavranırlar.2 Bunun nedeniyse nousun nesnelerinin, 
doğaları bakımından en iyi bilinen şeyler olmalarıdır. Diğer bir deyişle Aristoteles, ilk 
ilkelerden bahsederken noustan ve onun bir tür gnosis olduğundan bahseder. Kanıt-
lanmayan dahası buna ihtiyaç da duymayan bu ilke hem açıklayan hem de açıklanan 
durumundadır, üstelik kanıta ya da çıkarımsal bir düşünce akışına ihtiyaç duymaz.3

Gnosis kimi yorumcular tarafından bilgi (knowledge) olarak çevrilirken kimi 
yorumcular onu, biliş/kavrama yetisi (cognition) olarak çevirir. Fakat Bronstein bu 
kavramın bilgi olarak çevrilmesinin daha doğru olduğunu düşünür. Ona göre gnosis 
bilgiye benzer biçimde her zaman doğrudur; yanlış bir kavramaya sahip olabiliriz 
ama yanlış bir gnosise sahip olamayız. Çünkü gnosis yalnızca kavrama değil, doğru 
kavramadır. İkinci olarak birisi eğer gnosisi elde ederse bir şeyi öğrenir. Bu durumda 
gnosis öğrenme için yeterlidir. Ama bu doğru değildir çünkü kavramak öğrenmekle 
aynı anlama gelmez oysaki gnosis bilgiyse bilginin elde edilmesi öğrenme için yeter-
lidir.4 Bu bağlamda Aristoteles İkinci Analitikler II.19’da ilk ilkelerin kaynağının ne 
olduğunu diğer bir deyişle bu ilkelere nasıl sahip olunduğunu ele alır:

… İmdi doğrudan ilk ilkeleri bilmeden tanıtlamayla [demonstration] bilgi edinmenin olası 
olmadığı daha önce anlatılmıştı. Ne ki doğrudan onları bilmek kimi güçlükler çıkartabi-
lir… Ne ki bunları önceden bilmeyip de sonradan elde ediyorsak, önceden bulunan bilgi 
olmadan nasıl bilgi edinip öğrenebiliyoruz?... İmdi açık ki bunlara zaten iye olunamaz ve 
içselleşen hiçbir bilgi tutumu yoksa bilgi de edinilemez. Öyleyse kesinlik açısından bu 
tutumlardan daha yüksek olmayacak bir çeşit olanağa iye olmak zorunda…. O halde açık 
ki ilk olanları tümevarımla bilmemiz zorunlu; duyumda tümeli böyle yaratır.5

2 S. Marc Cohen, “Aristotle on the Principle of Non-Contradiction”, Canadian Journal of Philosophy, 
16:3, 1986, s. 359-370, s. 360.

3 Cohen, a.g.e., s. 359.
4 D. Bronstein, Aristotle on Knowledge and Learning The Posterior Analytics, Oxford: Oxford Univer-

sity Press, 2016, s.15.
5 Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, çev. A. Houshiary, İstanbul: YKY, 2005, 99b17- 100b3. Aksi belir-

tilmediği sürece köşeli parantezler bana aittir.



204 Esra Çağrı-Mutlu

Şimdi ilk ilkelerin çıkarıma dayalı bir düşünmeden ziyade tüm insanlarda ortak 
olan duyumlara dayanan bir kavrama, bilişle kavranacağı açıktır. Çünkü Aristoteles 
bu ilkelerin herkeste ortak olarak bulunduğunu söyler. O halde Çelişmezlik İlkesi 
çıkarıma dayanan bir ilke değildir o herkeste ortak olan duyumdan hareket eden bir 
tümevarımla kavranır. Bu noktada artık Aristoteles’in Çelişmezlik İlkesine dair kabul 
ettiği farklı anlamları ele almaya geçebiliriz.

Ontolojik Anlam

Aristoteles Metafizik IV. kitabın 4. bölümünde varlık ve ona yüklenenler üzerin-
den çelişmezlik ilkesini tartışmaya başlar. Ama tartışmaya geçmeden önce üzerinde 
durduğu mesele, varlık olmak bakımından varlığı ele alan bir bilimin (episteme) kabul 
edilip edilemeyeceğidir. Aristoteles için böylesi bir bilim vardır ve ona İlk Felsefe ya 
da bizim bildiğimiz adıyla Metafizik denir:

Varlık olmak bakımından varlığı ve ona özü gereği ait olan ana nitelikleri inceleyen bir bilim 
vardır. Bu bilim, özel bilimler diye adlandırılan bilimlerin hiçbirinin aynı değildir. Çünkü bu 
diğer bilimlerin hiçbiri, genel olarak varlığı [to on] varlık olmak bakımından ele almaz. Tersine 
onlar, örneğin matematik bilimlerin yaptıkları gibi, varlığın belli bir parçasını ayırarak sadece 
bu parçanın ana niteliklerini incelerler. Şimdi biz ilk ilkeler ve en yüce nedenleri aradığımıza 
göre, bu ilkeler ve nedenlerin doğası gereği kendisine ait olacakları bir şeyin zorunlu olarak 
var olması gerektiği açıktır. O halde eğer varlıkların öğelerini arayanlar, gerçekte mutlak 
anlamda ilk ilkeleri aramakta idiyseler, onların aradıkları bu öğelerin de ilineksel anlamda 
varlığın değil, varlık olmak bakımından varlığın öğeleri olmaları gerekir. Bundan dolayı 
bizim de varlık olmak bakımından varlığın ilk nedenlerini kavramamız gerekir.6

C. Kirwan, ilk felsefenin ele aldığı varlık olmak bakımından varlığın ne anlama 
geldiğini anlamak adına, “olmak bakımından” söz öbeğinin analiz edilmesinin faydalı 
olacağını belirtir. Çünkü bu söz öbeği üzerinden İlk Felsefenin diğer bilimlere göre, 
evrensel olması bakımından, üstünlüğü de gösterilebilir. Latince karşılığı “qua” olarak 
çevrilen bu söz öbeği Grekçede “hei” ile karşılanır. Hei ise “gibi, -e göre” ya da “-den 
ötürü, -den dolayı, kadarıyla” anlamlarına gelmektedir.7 Kirwan, D kitabında heiin ne 
anlama geldiğini iyi bir şekilde görebileceğimizi söyler:

… O halde “kendi kendisinden ötürü” deyiminin de zorunlu olarak birkaç anlamı olması 
gerekir. Aşağıdaki şeyler bir şeye “kendi kendisinden ötürü” aittirler: 1) Her şeyin özü; 
örneğin Kallias, kendi kendisinden ötürü Kallias’tır ve onun özü için de aynı şey söz ko-
nusudur. 2) Özde bulunan her şey; örneğin Kallias, kendi kendisinden ötürü bir hayvandır. 
Çünkü “hayvan”, Kallias’ın tanımında bulunur: Kallias, özel bir tür hayvandır. 3) Bir şeyin 
doğrudan doğruya kendisi veya bir parçası bakımından kabul ettiği her nitelik; örneğin 

6 Aristoteles, Metafizik, 1003a20-32.
7 C. Kirwan, Aristotle Metaphysics Books G, D and E, Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 76.
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yüzey, kendi kendisinden ötürü beyazdır. Bir insan da kendi kendisinden ötürü canlıdır; 
çünkü hayatın doğrudan doğruya içinde bulunduğu ruh, insanın bir parçasıdır. 4) Kendi-
sinden başka bir nedeni olmayan şey; insanın “hayvan” ve “iki ayaklı” gibi birden fazla 
nedeni vardır. Ancak yine de insan kendi kendisinden ötürü insandır. 5) Tek bir şeye ait 
olan ve bu şeye yalnız başına ele alınmış olması bakımından ait olan her nitelik. Bundan 
dolayı ayrı olan, kendi kendisinden ötürüdür.8

Buna göre varlık olmak bakımından varlığı ele alan bilim, diğer bilimlerden farklı 
olarak varlığın bir yönünü veya niteliğini veya anlamını ele almayacak bunun aksine 
varlığın, varlık olmasının ne demek olduğunu ele alacaktır. Varlığı genel anlamıyla ele 
alması içinse ona dair olan ilk ilkeleri belirlemesi gerekir. Dahası bu ilk ilkeler içerisinde 
en sağlam olanın ne olduğu da ortaya konmalıdır ki bu ilke de Çelişmezlik İlkesidir:

… bütün ilkeler içinde en kesin olan ilke, hakkında yanılmamızın imkânsız olduğu ilkedir. 
Gerçekten böyle bir ilkenin bütün ilkeler içinde hem en iyi bilinen ilke olması (çünkü 
bütün insanlar, her zaman, bilmedikleri bir şey konusunda yanılabilirler), hem de koşulsuz 
olması zorunludur. Çünkü her türlü varlığı kavramak için sahip olunması zorunlu olan 
bir ilke, bir başka ilkeye bağlı değildir ve her türlü varlığı bilmek için bilinmesi zorunlu 
olan bir şeye, zorunlu olarak, her türlü bilgiden önce sahip olmak gerekir. O halde böyle 
bir ilke hiç kuşkusuz bütün ilkeler içinde en kesin olandır. Ancak bu ilke hangi ilkedir? 
Şimdi onu belirteceğiz. Bu ilke şudur: Aynı niteliğin, aynı zamanda, aynı özneye, aynı 
bakımdan hem ait olması hem de olmaması imkânsızdır.9 

İlk felsefeyle uğraşan kişi, ilk ilkeler içerisindeki en sağlam ilkeyi belirlemeye 
muktedir olmalıdır. Çünkü aynı şeyin hem olmasının hem de olmamasının aynı anda 
mümkün olduğunu söyleyenlere karşı söylediklerinin yanlış olduğunu ve bu yanlışın 
da eğitim yoksunluğundan kaynaklandığını ispat etmelidir; bu kişinin bir sebzeden 
farkı yoktur.10 Ama bu ilk ilkenin yani Çelişmezlik İlkesinin varlığını kabul etseler 
dahi ispatlanmasını istemeye devam edecek olurlarsa bu kişilere Aristoteles’in cevabı, 
her şeyin her zaman ispatlanmasının zorunlu olmadığı şeklinde olacaktır.11 Öte yandan 
her ne kadar ispatlanması mümkün olmasa da bir çeşit çürütme yoluyla Çelişmezlik 
İlkesi hakkında bir şeyler söylenmesi mümkündür. Aristoteles böylesi bir çürütmeye 
“elenktik çürütme” (elenktikos apodeksai)12 adını verir ve söz konusu çürütmede 
karşıdaki kişinin bir şeyi kanıtlamaktan çok bir şeye karşı nedenler ileri süreceğini 
söyler. Diğer bir ifadeyle söz konusu olan, bir kanıtlama değildir çünkü öncüllerden 
hareket edilmemektedir; bundan ziyade mesele, Çelişmezlik İlkesinin en başta kabul 
edilmesi sonrasındaysa bu ilkeye karşıt şeyler ileri sürülmesidir. Elenktik çürütme bir 
tür diyalektik argüman olarak da kabul edilebilir. Dolayısıyla Aristoteles için bu kişi 
aslında başlangıçtan itibaren Çelişmezlik İlkesini kabul eder ama eğitim eksikliğinden 

8 Aristoteles, Metafizik, 1022a25-35.
9 Aristoteles, Metafizik, 1005b17-20.
10 Aristoteles, Metafizik, 1006a1-5.
11 Aristoteles, Metafizik, 1006a10.
12 Aristoteles, Metafizik, 1006a11.
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bunun farkında değildir:

… aynı şeyin aynı zamanda hem olması hem de olmamasının mümkün olduğunu, gerekse 
düşüncenin bunu tasarlayabileceğini ileri süren filozoflar vardır. Diğerleri yanında çok sayıda 
doğa filozofu da bu görüştedir. Bize gelince biz biraz önce bir şeyin aynı zamanda ‘hem olması 
hem de olmamasının imkânsız olduğunu söyledik ve onun imkânsız olduğuna dayanarak da 
bu ilkenin bütün ilkeler içinde en kesini olduğunu gösterdik. Şimdi bazı filozoflar bu ilkenin 
de kanıtlanmasını istemektedirler. Bu, hiç kuşkusuz büyük bir bilgisizlikten ileri gelmektedir. 
Çünkü kanıtlama gerektiren şeylerle, ona ihtiyaç göstermeyen şeyleri birbirinden ayırdetme-
mek, bilgisizlikten ileri gelir. Çünkü her şeyi kanıtlamak imkânsızdır. Aksi takdirde sonsuza 
gitmek gerekir. … Bununla birlikte aynı şeyin hem olması hem de olmamasının imkânsız 
olduğunu, çürütme yoluyla kanıtlamamız mümkündür… Ancak çürütme yoluyla kanıtlamanın 
asıl anlamında kanıtlamadan bambaşka bir şey olduğunu söyleyeceğim: Çünkü burada asıl 
anlamında kanıtlama, kanıtlanacak ilkeyi önceden varsaymayı gerektirecektir…. Bununla 
birlikte burada kanıtlanacak ilkeyi önceden varsaymaktan sorumlu olan artık kanıtlamayı 
yapan değildir, onu dinleyendir. Çünkü burada akıl yürütmeyi dinleyen, onu reddederken, 
akıl yürütmeye katılmış olur. Ayrıca bunu kabul eden, her türlü kanıtlamadan bağımsız olarak 
bir şeyin doğru olduğunu kabul etmiş olur. Bundan hiçbir şeyin aynı zamanda hem “şöyle” 
olması, hem de “öyle-olmaması”nın mümkün olmadığı ortaya çıkar.13 

Alıntılanan bu uzun pasaj tam anlamıyla bize Çelişmezlik İlkesinin hem ontolo-
jik anlamının hem de bu ilkenin söz konusu anlamı barındırabilmek adına ne şekilde 
kanıtlanabileceğinin özetini verir. Kirwan söz konusu çürütme yöntemiyle Metafizik 
K kitabında da karşılaştığımızı belirtir:

Şeylerde, hakkında yanılmamız mümkün olmayan, tersine her zaman doğruluğunu kabul 
etmemiz gereken bir ilke vardır. Bu, aynı şeyin bir ve aynı zamanda hem var olması hem 
de olmamasının mümkün olmaması ilkesidir. Bütün diğer benzeri zıtlık çiftleri için de 
aynı durum söz konusudur. (2) Bu tür doğrularla ilgili olarak asıl anlamında kanıtlama 
mevcut değildir, ad hominem bir kanıtlama mümkündür. Çünkü bu ilkeden daha kesin ve 
bu ilkenin kendisinden çıkarılabileceği bir başka ilke yoktur. Bu ise tam anlamında bir 
kanıtlama istendiğinde gerekli bir şarttır.14

Çelişmezlik ilkesine dair bir kanıtlamaya girişen herkesin sonunda varacağı nokta 
bu ilkeye dair bir karşıtı ileri sürmek olacaktır. Oysaki ona karşıt sürülen tez aslında 
gizil olarak onun kabulünü de içerir. Bu nedenle de söz konusu olan, istenen sonucu 
çıkarmak adına yeni öncüller öne sürmek değildir; bundan ziyade, en başta kesin 
ve tartışmasız kabul edilene karşıt bir şeyi söylemektir ki bu da kanıtlama olmaktan 
ziyade çürütme olarak adlandırılabilir. Bu tür bir çürütme, ilkenin olumsuz bir kanıt-
laması olarak da adlandırılabilir; karşıdaki kişinin tartışma adına bir şey öne sürmesi 
ve bizim de onu çürütmemiz gereklidir ama bu çürütme ispattan çok karşıdaki kişiyi 
susturmaya yöneliktir.15

13 Aristoteles, Metafizik, 1005b35-1006a28.
14 Aristoteles, Metafizik, 1062b35-1062a4.
15 George I. Mavrodes, “Aristotle and Non-Contradiction”, Southern Journal of Philosophy, 3:3, 1965, 

s. 111-114, s. 111.
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G. Mavrodes, bu çürütme yönteminin temelsiz/yanıltıcı olduğunu çünkü ne ilke-
nin doğru olup olmadığını gösterdiğini ne kendinden-kanıtlayıcı olduğunu ne de her 
rasyonel insanın böylesi bir çürütme adına başlangıçta bir şeyler öne sürebileceğini 
gösterdiğini belirtir.16 Karşıdaki kişinin öncelikle bir şey söylemesi ama bunu söy-
lerken de hem kendisine hem de diğerleri için bir şeye işaret etmesi zorunludur. Bir 
şeye işaret etmesi ise belli olan bir şeye işaret etmesi anlamına gelecektir. Belli bir 
şeye işaret etmek, tek bir şeye işaret etmektir bu da o şeyin varolmasını zorunlu kılar. 
Varolan bir şeye işaret etmek onun özüne işaret etmek demektir: 

… Bununla birlikte aynı şeyin hem olması hem de olmamasının imkânsız olduğunu çürütme 
yoluyla kanıtlamamız mümkündür; yeter ki buna karşı çıkan, herhangi bir şey söylesin. 
… Böyle bir yapıda olan tüm kanıtlamaların hareket noktasını karşımızdaki insandan 
bir şeyin ya olduğu veya olmadığını söylemesini değil (çünkü bunun söz konusu ilkenin 
varlığını önceden varsaymak olduğu düşünülebilir), gerek kendisi gerekse başkaları için 
bir anlam ifade eden herhangi bir şey söylemesini istememiz oluşturacaktır… Bununla 
birlikte burada kanıtlanacak ilkeyi önceden varsaymaktan sorumlu olan, artık kanıtlamayı 
yapan değildir, onu dinleyendir. Çünkü burada akıl yürütmeyi dinleyen, onu reddederken 
akıl yürütmeye katılmış olur. Ayrıca bunu kabul eden, her türlü kanıtlamadan bağımsız 
olarak bir şeyin doğru olduğunu kabul etmiş olur. Bundan da hiçbir şeyin aynı zamanda 
hem şöyle olması hem de öyle olmamasının mümkün olmadığı ortaya çıkar.17

Gördüğümüz üzere, Çelişmezlik İlkesi üzerinden öze dair bir tanımın yapılacağını 
söyleyen Aristoteles özsel olmayan yüklemleri, ilinekleri dışarıda bırakırmış gibi gö-
rünmektedir. Zaten bu ilke etrafında dönen tartışmaların çoğunun da başlangıç noktası 
budur. G.E.M. Anscombe, Çelişmezlik İlkesinin sadece öze dair tanımla ilişkili olduğunu 
belirtmekte, T. Irwin de bu konuda ona katılmaktadır. Öte yandan başka yorumcular 
bu ilkenin bütün yüklemlere ve tanımlara yüklenmesi gerektiği konusunda ısrarlıdırlar.

Anscombe, Çelişmezlik İlkesinin töz kategorisinde bulunan gerçekliklere işaret 
etmekle sınırlı olduğunu belirtir. Bunun nedeniyse Aristoteles’in Çelişmezlik İlkesini 
örneklendirmek adına verdiği örneklerin hep özlere işaret eden örnekler olmasıdır; 
örneğin iki ayaklı ya da insan.18 Buna bağlı olarak, Sokrates’in beyazlığından bah-
sederken “beyaz” gibi yüklemler Çelişmezlik İlkesinin kapsamına girmezler. Çünkü 
beyazlık, öze işaret eden tanımın aksine tek bir şeye göndermede bulunmaz. Yukarıdaki 
pasajda hatırlayacağımız üzere Aristoteles belli bir şeye işaret etmenin tek bir şeye, öze 
işaret etmek olduğunu belirtmişti. Dolayısıyla Anscombe’a göre yalnızca bir öze değil 
birden çok öze yüklenen ya da birden çok şeyi ifade eden özsel olmayan yüklemlerin, 
Çelişmezlik İlkesi içerisinde tartışılmaması gerekir. 19

Anscombe’ın akıl yürütmesine benzer şekilde Irwin’de işaret edilenin her zaman 

16 Mavrodes, a.g.y.
17 Aristoteles, Metafizik, 1006a11-29.
18 G.E.M. Anscombe & Peter Geach, Three Philosophers, Oxford: Blackwell, 1961, s. 42.
19 G.E.M. Anscombe & Peter Geach, Three Philosophers, s. 44.
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öz olduğunu dolayısıyla Çelişmezlik İlkesinin ancak sadece öze uygulanabileceğini 
söyler. Irwin’e göre varlık olmak bakımından varlığı inceleyen bir bilim, özel bilimlerin 
halihazırda kabul ettikleri özsel yüklemlere sahip varlığı ele alır ki özel bilimler söz 
konusu varlığın içsel yüklemlerini kendilerine inceleme konusu yaparlar.20 O halde 
varlık olmak bakımından varlığı ele alan bilim, her özel bilim için geçerli olacak en 
genel, ilk ilkeleri ele almalıdır ki bu ilkelerden en sağlam ve tartışmasız olanı Çe-
lişmezlik İlkesidir. İlk felsefe hakikati elde etmek ister; ele aldığı ne inançlar ne de 
farklı bilimlere ait olan farklı doğrulardır.21 Irwin tıpkı Anscombe’ın da başvurduğu 
insan ve iki ayaklı olma örneği üzerinden tezini geliştirmeye devam eder. Buna göre,

Sonra “insan”ın tek bir şey ifade ettiğini ve bu ifade ettiği şeyin “iki ayaklı hayvan” 
olduğunu farz edelim (“insan”ın tek bir şey ifade ettiğini söylerken şunu kastediyorum: 
Eğer bir “x” anlamına geliyorsa ve yine eğer herhangi bir varlık insansa, bu x İnsanın özü, 
“insan olma” anlamına gelecektir.22

Irwin bu pasajdan hareketle insan olmanın neyi ifade ettiğini/neye işaret ettiğini 
soran bir kişiye onun iki ayaklı olmayı ifade ettiğini/iki ayaklı olmaya işaret ettiğini 
söyleyebileceğimizi, bunun da insan olmanın ne demek olduğunu söylemekle aynı 
olduğunu iddia eder. O halde işaret edilen özne insandır ve insan olmak da tek bir şeye 
işaret eder yani insan olmanın özüne.23 Oysaki bir insanın bir zamanda şişman olduğunu 
bir başka zamanda şişman olmadığını Çelişmezlik İlkesine başvurarak ifade etmenin 
bir anlamı yoktur. Çünkü şişman olma ya da olmama özsel bir yüklem olmadığından 
insanın aynı anda şişman olduğunun ya da olmadığının söylenmesi ilkeye aykırı bir 
şey söylendiği anlamına gelmez. Kişinin, birine şişman bir diğerine zayıf görünmesi 
mümkündür. Üstelik şişman ya da zayıf olmak o kişiyi o kişi yapan ya da bir ve aynı 
kişi olmaktan alıkoyan bir şeyde değildir; halbuki öz olmaksızın kişi o kişi olmak 
bakımından aynı kişi olarak kalmaya devam edemez.24

M. Degnan ise hem Anscombe’ın hem de Irwin’in Çelişmezlik İlkesini özleri ifade 
etmeyle sınırlamalarını eleştirir. Ona göre tözsel olmayan yüklemlerin tam olarak ne 
anlama geldiğinin iyice analiz edilmesi gereklidir. Örneğin İtalyan Rönesans heykeltı-
raşı Della Robbia’nın heykellerinde kullandığı beyazın, ilineksel bir yüklem olsa bile 
belli bir içerik dahilinde tek bir şeyi simgelemesi mümkündür. Söz konusu beyaz Della 
Robbia beyazını ifade etmesi anlamında Sokrates’in beyazlığı aksine belli bir beyazı 
ifade eder.25 Bu durumda tek bir şeyi ifade ettiği söylenirse bunun Çelişmezlik İlkesi 
kapsamındaki bir ifade olacağı açıktır. Yine de her ilineksel ifadenin belirsiz olmadığını 

20 Terence Irwin, Aristotle’s First Principles, Oxford: Clarendon Press, 1988, s. 179.
21 Terence Irwin, Aristotle’s First Principles, s. 180.
22 Aristoteles, Metafizik, 1006a32-34.
23 Terence Irwin, Aristotle’s First Principles, s. 181.
24 Terence Irwin, Aristotle’s First Principles, s. 184.
25 Michael J. Degnan, “What is the Scope of Aristotle’s Defense of the PNC?”, Apeiron, 32:3, 1999, s. 

243-274, s. 249.
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söylemek ya da tek ve belli bir şeyi ifade edebileceğini söylemek Aristoteles’in Çeliş-
mezlik İlkesi içine özsel olmayan ifadeleri dahil ettiğini söylemeye yeterli değilmiş 
gibi görünüyor. Çelişmezlik İlkesini uygulamak için her bir ilineksel yüklemin belli 
bir durumda belli bir şeye mi yoksa birden çok şeye mi gönderme yaptığını belirlemek 
tartışmanın alanını genişletse de karşıt görüşte olanlara tatmin edici bir cevap verirmiş 
gibi görünmüyor. Şimdi tam da bu noktada aslında tartışmayı genişletmek adına “tek 
bir şeye işaret etme”nin tam anlamıyla ne anlama geldiğine bakmak gerekir ki bu da 
Çelişmezlik İlkesinin semantik anlamına geçişi sağlar.

Semantik Anlam

Bu meseleye geçmeden önce işaret etmenin ne demek olduğuna bakmak da fayda 
vardır. Semainein fiilinin isim hali olan semeion ya da çoğulu semeiayı Aristoteles’in 
Retorik eserinde bulabiliriz. Retorik’te enthymemenin kaynağı olarak iki şey kabul 
edilir; bunlardan biri eikota iken diğeri semeiadır ve semeionun da ikiye ayrıldığı 
kabul edilir: tekmeria yani zorunlu işaretler ve semeia anonyma yani zorunlu olma-
yan işaretler.26 

Bir işaret ya zorunlu ya da kabul edilebilir olan kanıtlayıcı (demonstrative) bir önerme 
anlamına gelir çünkü herhangi bir şey böylesi bir şeyken başka bir şeydir veya bir şey 
olarak meydana geldiğinde başka bir şey önce veya sonra meydana gelince diğerinin 
varlığının veya varlığa gelmiş olmasının bir işaretidir.27 

Bir şeye işaret etmek demek, aynı zamanda işaret edilen şeyin hem varlığını kanıtlar 
hem de sonuçlara dayanan işaretler olarak ele alınır. Aristoteles, işaretlerin hangisinin 
tözsel ya da zorunlu, hangisinin ilineksel ya da olumsal olduğunu anlamanın çok da 
kolay olmadığını ama bunu yapmanın zorunlu olduğunu çünkü ancak bu şekilde orta 
terimin belirlenebileceğini ekler ve orta terimin ilineksel olandan ziyade zorunlu olana 
dayanması gerektiğini belirtir: 

... Gerçekte, ilintiler gerekli değildir, öyle ki sonuçlar gerekli olarak sebepleriyle, hattâ kendi 
kendilerine olmazlarsa her zaman doğru önermelerle de bilinmezler: İşaretlerle kıyaslarda 
olup biten şey budur. Bu halde, gerçekte, kendi kendine olan şey, kendi kendine olarak 
da bilinmeyecektir ve niçini de bilinmeyecektir; halbuki niçini bilmek, sebeple bilmektir. 
O halde, orta terimin kendi kendine, üçüncüye, birincinin de ortaya ait olması gerekir.28 

Pasajdan hareketle göreceğimiz gibi Aristoteles için gerçek bilgiyi ancak zorun-

26 Esra Çağrı Mutlu, “Aristoteles’in Retoriğinde Eikosun Yeri ve İşlevi”, Sobider, 3:6, 2016, s. 314-320, 
s. 316. 

27 Aristotle: Rhetorics, trans. by W. Rhys Roberts, The Complete Works of Aristotle II, ed. by: J. Barnes, 
Princeton, Princeton University Press, 1991, 70a13-16.

28 Aristoteles, İkinci Analitikler, çev.: M.R. Atademir, İstanbul: MEB, 1951, 75a29-75a37.
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lu olana dayanan bir orta terim verebilir; bu anlamda da orta terim, kanılara dayanan 
işaretlerin aksine, doğru olmayanı doğruymuş gibi göstermez.29 Zaten Aristoteles Çeliş-
mezlik İlkesine karşı çıkanların yaptıkları hataların en önemlilerinden birinin de sürekli 
bir biçimde orta terimi inkâr etmeleri olduğunu söyler. Ona göre bu kişiler, hem tözü 
(ousia) hem de özü (to ti en einai) ortadan kaldırırlar30; her şeyin bir olduğunu görmeye 
meyillidirler31; eğer inkârları sınırlı değilse kendi kendilerini çürütürler32; doğru veya 
yanlış olanın ne olduğunu idrak edemezler33; aslında bu kişilerin etkin bir biçimde bit-
kilerden farkları yoktur çünkü akılsal olmaktan ziyade bitkisel ruhlara sahiptirler.34

Bu bağlamda Kirwan da IV. Kitap IV. bölümde, Çelişmezlik İlkesine dair yedi 
tane argüman bulunabileceğini belirtir:

1. 1006a28-31: Bir şeye işaret etmek: seçilen adın bir varolanı veya varolmayanı 
işaret etmesi gerekir ama her ikisine aynı anlamda işaret etmesi mümkün değildir.

2. 1006a31-b34: Bir şeye aynı anda iki karşıt yüklenmesi (predicate) mümkün 
değildir. Dahası yüklenen şeyin özsel bir yüklem olması gerekir.

3. 1007b18-1008a7: Çürütme yoluyla Çelişmezlik İlkesini eleştiren kişinin Çe-
lişmezlik İlkesine karşıt bir şeyi tesis etmesi mümkün değildir.

4. 1008a7-34: İnsan olmak ve insan olmamak birbirinin karşıtı değildir.
5. 1008a34-b2: Doğru ve yanlışın ne olduğuna dair tanım
6. 1008b2-31: Hakikat tartışması
7. Skeptiklere karşı olan tezler.35

Öte yandan Shields, Aristoteles’in ikinci itirazının yani Çelişmezlik İlkesine karşı 
çıkıp her şeyi bir olarak kabul edenlerin görünüş-gerçek ayrımıyla ilgili de bir söylem 
içerdiğini düşünür. Ona göre burada söz konusu olan aynı zamanda episteme-doksa 
ayrımına dair de bir eleştiridir. Söz konusu ayrımları daha açık kılmak adına da Aris-
toteles’in ilgili pasajını alıntılar.36 Buna göre; 

… Diğer bir kanıt: Eğer aynı özne ile ilgili bütün çelişikler aynı zamanda doğru olurlarsa, 
bütün varlıkların tek bir şey (hapanta estai hen) olacakları açıktır. Çünkü Protagoras’ın 
akıl yürütmesini benimseyen kişilerin kabul etmek zorunda oldukları gibi her özne ile 
ilgili olarak herhangi bir yüklemi tasdik veya inkâr etmenin aynı ölçüde mümkün olması 

29 Esra Çağrı Mutlu, “Aristoteles’in Retoriğinde Eikosun Yeri ve İşlevi”, s. 317.
30 Aristoteles, Metafizik, 1007a21.
31 A.g.e., 1007b18-20.
32 A.g.e., 1008a7-34.
33 A.g.e., 1038a34-b2.
34 A.g.e., 1008b2-12., Christopher Shields, “The Phainomenological Method in Aristotle’s Metaphysi-

cs”, Aristotle on Method and Metaphysics, ed. By Edward Feser, London: Palgrave, 2013, s. 7-29, s. 
17.

35 C. Kirwan, Aristotle Metaphysics Books G, D and E, ss. 93-105.
36 C. Shields, “The Phainomenological Method in Aristotle’s Metaphysics”, s. 18.
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durumunda bir gemi, sur ve insan aynı şey olacaklardır. Çünkü insanın bir gemi olmadığına 
inanan biri varsa, insan hiç şüphesiz bir gemi değildir. Dolayısıyla bunun çelişiği de doğru 
olduğuna göre o aynı zamanda bir gemidir. Böylece her şeyin birbirine karışmış bir halde 
bulunduğuna, dolayısıyla hiçbir şeyin gerçekte var olmadığına ilişkin Anaksagoras’ın gö-
rüşüne varmış oluruz. O halde bu filozoflar, belirsiz olanı ele alıyor gibi görünüyorlar ve 
varlığı ele aldıklarını zannederken, aslında var-olmayandan söz ediyorlar. Çünkü belirsiz 
olan bilfiil [energeia]varlık değildir, bilkuvve [dynamis] varlıktır.37

Bu pasajda Aristoteles “inanma”nın karşılığı olarak dokein terimini kullanır. Bu 
terimin kullanımı ise bir varlık hakkındaki bilginin kaynağının ne olduğu meselesiyle 
yakından ilgilidir. Protagoras’ı örnek olarak veren Aristoteles’in aklındaysa, onun 
bilginin kaynağı olarak doksayı görmesi ve buna bağlı olarak da bir varlık hakkında 
doğru bilginin elde edilmesinin mümkün olmadığına dair tezi vardır. Bu sava karşı 
olarak Aristoteles’e göre, her ne kadar bir ve aynı varlığın kendinde karşıt yüklemleri 
barındırdığını, onun farklı kişilere bir ve aynı anda farklı bir şey olarak göründüğünü 
söylesek bile bu, o varlığın bir ve aynı varlık olmaktan kesildiği anlamına gelmez. 
Çünkü varlık ilineksel anlamda değişse ve karşıtları kabul etse bile bu onun özünün 
değiştiği anlamına gelmez. Bu özün bilgisini elde etmedeki en önemli ilke ise bir 
kez daha Çelişmezlik İlkesidir. Aslında bu tartışma bizi söz konusu ilkenin üçüncü 
anlamına da getirmiş görünüyor.

Epistemolojik Anlam

Çelişmezlik İlkesinin epistemolojik anlamına geçmeden önce şunu belirtmekte 
yarar vardır. Evet, Aristoteles burada bilgiden bahsediyor olsa bile temelde ele aldığı 
neye inanmanın rasyonel olacağı meselesidir. Dolayısıyla söz konusu olan düşünmenin 
yanında kanılara dair de bir incelemedir. Bu nedenle de kimi yorumcular bu anlamı 
kanılara, inançlara (doksa) ilişkin bir anlam olarak da kabul ederler.38 Aristoteles 
1005b25-30 arasında bir ve aynı şey hakkında farklı inançlara sahip olmanın ne anlama 
geleceğini ele alır ve bunun mümkün olmadığını ekler:

… bir aynı şeyin hem var olduğu hem de olmadığını düşünmek mümkün değildir (zira bir 
insanın söylediği her şeye inanması zorunlu değildir. Eğer karşıt niteliklerin aynı zamanda 
aynı özneye ait olmaları imkânsızsa (bu öncüle de alışılagelen bütün belirlemeleri ekle-
memiz gerekir) ve yine eğer bir başka düşüncenin çelişiği olan düşünce, bu düşüncenin 
karşıtı ise. Aynı zihnin, aynı zamanda, aynı şeyin hem var olduğunu hem de olmadığını 
düşünmesi kesin olarak imkânsızdır.39

37 Aristoteles, Metafizik, 1007b18-25.
38 Gottlieb, Paula, “Aristotle on Non-contradiction”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL=https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/aris-
totle-noncontradiction/. 

39 Aristoteles, Metafizik.
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Kirwan, Aristoteles’in yukarıda alıntılanan pasajda Çelişmezlik İlkesinin ne 
anlamda tüm ilkelerin en sağlamı olduğunu, diğer bir deyişle hataya yer vermediğini 
de göstermeye çalıştığını vurgular. Bunun en önemli nedeni ise Çelişmezlik İlkesine 
karşıt, bir şeye inanmanın mümkün olmamasıdır; çünkü bu ilke hakkında hata yap-
mak imkansızdır.40 Çelişmezlik İlkesi hipotetik olmayan (anupothetos), en güvenilir 
(bebaiotatê) ve en akılsal (gnorimôtatê) ilkedir.41 

Aristoteles doksaya değil de epistemeye inanmayı seçen kişinin varlıkların do-
ğasında her zaman karşıt şeyler olduğunu bilen kişi olduğunu belirtir. Üstelik bu kişi 
bir ve aynı varlığın karşıtları kabul etmesinin mantığa aykırı bir şey olmadığını çünkü 
değişenin öz değil ilinekler olduğunu da bilir. Dolayısıyla böylesi bir argüman üzerinden 
Çelişmezlik İlkesine saldıran karşıdaki kişiyi kolaylıkla çürütebilir. Ama buna rağmen 
Aristoteles bazı insanların sırf tartışmak adına tartışmayı devam ettirdiklerini de ekler. 
Böyle insanlara verilecek cevap ise onlarla aynı yöntemi uygulayıp kanılarını çürütme 
yoluna gitmektir ki belki de bu nedenle Aristoteles Çelişmezlik İlkesine dair elenktik 
bir çürütme yöntemi bulma yoluna gitmiştir. Ama bu çürütmeye başvurmaksızın da 
Aristoteles, varlığın çok anlamlılığı ve energeia-dynamis ayrımı üzerinden karşıtlarına 
karşı Çelişmezlik İlkesini savunabilir:

… Çünkü varlık, iki anlamda kullanılır; dolayısıyla herhangi bir şeyin varolmayandan 
çıkması bir anlamda mümkün olmadığı halde, bir başka anlamda mümkündür. Aynı şeyin 
aynı zamanda hem varlık hem var-olmayan olması mümkündür. Ancak bu, Varlık’ın aynı 
açıdan ele alınmamasıyla mümkündür. Çünkü bilkuvve olarak bir aynı şeyin karşıt şey-
ler olması mümkündür. Ama bilfiil olarak bu mümkün değildir. Ayrıca bu filozoflardan, 
varlıklar arasında hiçbir biçimde ne hareket ne oluş ne de yokoluşa tabi olan diğer bir tür 
tözün olduğunu göz önüne almalarını rica edeceğiz.42

Aristoteles’in göz önüne alınması gerektiğini söylediği töz türü hareketsiz hareket 
ettirici tözdür. Bu töz kendinde hiçbir olanak barındırmaz bu anlamda onun kendinde 
karşıtları kabul edip etmemesi söz konusu bile değildir. 

Fakat Aristoteles kimilerinin bu töz türü yerine duyusal tözleri ele aldığını ve 
onların da değişme ve hareket içinde olduğunu gösterdiklerini söyler. Bu durumda bir 
varlığa dair bilginin ölçütünü o bilgiyi ne kadar fazla sayıda insanın savunduğu oluş-
turacaktır. Aristoteles’e göre duyular yoluyla varlıklara dair doğruyu elde edeceklerini 
düşünme nedenleri bu filozofların, “düşünceyi duyuma, duyumu da basit bir fiziksel 
değişmeye özdeş kılmalarıdır”.43 Değişmeye dair kanılarından hareketle de bu kişiler 
aynı şeyin aynı insana her zaman aynı görünmediğini iddia ederler:

40 C. Kirwan, Aristotle Metaphysics Books G, D and E, s. 89-90.
41 Aristoteles, Metafizik, 1005b11–13.
42 Aristoteles, Metafizik, 1009a30-35.
43 Aristoteles, Metafizik, 1009b13-14.
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… aynı şeylerin gerek herkese aynı şeyler gerekse aynı insana her zaman aynı şeyler olarak 
görünmedikleri, tersine çoğu kez aynı anda birbirine karşıt şeyler olarak göründüklerini 
ileri sürerek (çünkü parmaklarımızı üst üste koyduğumuzda dokunma duyusu iki, görme 
duyusu tek bir varlığın olduğunu söyleyecektir) görünen şeyin doğru olduğu, bundan do-
layı her şeyin aynı zamanda hem doğru, hem de yanlış olduğunu söyleyen kişilere şöyle 
cevap verilebilir: Evet, şeyler bize birbirine karşıt niteliklerle görünürler; ancak onlar, hiç 
olmazsa, aynı duyuya, aynı bakımdan, aynı koşullarda ve aynı zamanda öyle görünmezler. 
Bunlar ise duyumun doğruluğu ile ilgili olarak zorunlu olan belirlemelerdir.44

O halde bir ve aynı varlığın farklı insanlara duyusal bakımdan bir ve aynı anda 
farklı görünmesi o varlığın o varlık olmak bakımından varlıktan kesildiği ya da karşıt-
ları kendinde barındırması nedeniyle her karşıt şeyi kabul ettiğinde varlıktan yokluğa 
ya da yokluktan varlığa gittiği anlamına gelmez. Üstelik onun karşıtları kendinde 
barındırması Çelişmezlik İlkesine aykırı bir durum altına girdiği anlamına gelmez olsa 
olsa Aristoteles için değişen şeylerin ya da birbirinin yerini alan karşıtların ilineksel 
olduğu ve özün her bir durumda aynı kaldığı anlamına gelir.

Sonuç olarak her üç anlam bir kez daha dikkate alındığına söylenebilecek şudur: 
Aristoteles, Çelişmezlik İlkesi üzerinden ve varlığın çokanlamlılığı tezine sadık kalarak 
aslında tüm felsefesinin temelinde duran temel argümanlarını korumaya ve savunmaya 
çalışmaktadır. Diğer bir deyişle, Çelişmezlik İlkesi varlığa hem karşıtları kendinde kabul 
etme imkanını hem de bu kabul etme içerisinde öz bakımından aynı kalarak bilgisinin 
elde edilmesi imkanını verir. Fakat Çelişmezlik İlkesi özel bir bilimin alanına giren 
özel bir varlık türüne ait bir ilke değildir; aksine varlık olmak bakımından varlığın 
yani en genel varlığın ilk ilkesidir. Üstelik ilk ilkeler içindeki en sağlam ve tartışma-
sız ilkedir. Kendinde farklı anlamlar barındırması da onun en genel, tümel, evrensel 
varlığı ele alma iddiasında olan İlk Felsefeye uygun bir ilke olmasının yolunu açar. 
Çünkü varlık olmak bakımından varlık Aristoteles için bir değil birden çok anlama 
sahiptir. O halde onun sahip olduğu bu çok anlamı anlamak adına sınırlı sayıda ilke 
ortaya atıyorsak en azından bu sınırlı sayıdaki ilkenin sınırsız olmasa bile birden fazla 
anlam taşıdığını söylemek daha kabul edilirdir ve incelemenin devamlılığını sağlamak 
açısından daha geçerlidir.
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THE BOOK OF ANALYTIC FOR AL-FARABI

ÖZ
Fârâbî Kitâbu’t-Tahlîl adlı metninde çeşitli mantık meselelerini ele almakta, 
çıkarım yoları, burhan ve öncüller gibi konuların kısa bir analizinin ardından, 
öncüllerin bileşim oluşturma şartları, kıyas ve doğrudan çıkarım, orta terimin 
konumu, şartlı önermeler, yüklemin doğası, karşıolum ve döndürme, karşıolum-
larda doğruluk ve yanlışlık, karşıolumlarda döndürme, döndürme ve doğrudan 
çıkarım yerleri, zıtlar, karşı çıkma yerleri, çıkarımda hata yerleri, burhan yolları 
gibi mantık meselelerinin kısa analizlerine yer vermektedir. Çevirisini yaptığı-
mız bu eser, mantık biliminin esasen diğer bilimlere araştırmalarında takip ede-
cekleri bir takım formlar/yerler sunan bir bilim olduğu fikrini daha çok destekler 
niteliktedir. Gerçekten de Fârâbî’ye göre ‘yerler’ bütün ilkelerin ve öncüllerin 
en tümel ilkelerini teşkil etmektedir. Çıkarımlar birtakım öncüllerle kurulurken, 
bu öncüllerin ilkesi konumundaki sözü edilen yerler dikkate alınır, başka bir 
ifadeyle bu yerlerin sunduğu ilkesel formlar esas alınır. David Ross’un çok ye-
rinde ifadesiyle bir güvercin için güvercin yuvaları ne ise bir bilim adamı için 
de yerler odur. Güvercin yumurtasını yaparken nasıl ki yuva içerisinde kalarak 
yapıyorsa aynı şekilde çıkarımı yapan kişi de söz konusu mantıksal yerlerde 
kalarak çıkarımda bulunur.
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ABSRACT
Fârâbî gives various logic problems in the text of logic called Kitâbu’t-Tahlîl 
and after a brief analysis of topics such as the ways of argumantation, apodictic 
argumantation and premisses, he briefly analyzes logical ıssues such as the 
conditions of composition of premisses, comparison and direct deduction, 
position of intermediate term, conditional propositions, the nature of the 
predicate, opposition and rotation, correctness and inaccuracy in the opposites, 
rotation and direct argumantation places, opposites, opposition places, error 
places, apodictic roads. This work which we have translated mainly supports the 
idea that science of logic offers a range of forms/places that other sciences will 
follow in their research. Indeed, according to Fârâbî ‘places’ constitute the most 
universal principles of all the principles and premises. When argumantations 
are established with the premises, these places which are the principles of these 
principles are taken into consideration, in other words the principle forms of 
these places are taken as basis. David Ross’s statement suits well: a pigeon-hole 
for a pigeon, a place for a scientist. A pigeon makes its egg while staying in a 
nest, and the person who makes the deduction remains in the logical places.
Keywords: Logic, argumantation, proposition, predicate, analyze.

...

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla
ANALİTİK KİTABI
FÂRÂBÎ (874-950)

Şimdi, hangi sanatta olursa olsun varsayılan her araştırılanın kıyasını nasıl bula-
cağımız ve araştırılanla ilişkili her kıyasın öncüllerini ve buna götürecek yolu nereden 
ve hangi şeylerden elde edeceğimiz hususunda konuşmamız gerekir. Öncelikle bu, 
yerleri bilmekle mümkündür ki bunlar tek tek her bir sanatta ve tek tek her bir kıyasta, 
tikelleri büyük öncül olarak kullanılan tümel öncüllerdir. Zira bu yerlerden her biri, 
bir kısmı diyalektikte bir kısmı retorikte bir kısmı bilimlerde bir kısmı fikrî sanatlarda 
kullanılan bir çok tikel öncülü kapsamaktadır.  

Çıkarım, Apodeiktik (Burhânî) Yollar ve Öncüllerde Derinleşme

Yerlerin altında bulunan tikel öncüllerin bir kısmı, konuları aynıyla yerlerin 
konuları, yüklemleri de yerlerin yüklemlerinin tikelleri olan öncüller, bir kısmı da 
konuları yerlerin konularının tikelleri, yüklemleri yerlerin yüklemlerinin tikelleri 



Analitik Kitabı  217

olan öncüllerdir. Yerler bize göre birden çok olunca, kendisindeki iki çelişikten her 
birine yönelik varsayılan araştırılanı çözümleriz ve iki çelişikten her birini diğerinin 
karşısına, ya aynını çıkarsamakla ispatını ya da karşıolumunu çıkarsamakla iptalini 
istediğimiz bir tarzda koyarız. Ardından bu konumun konusu ve yüklemine çözümler 
ve biri diğerinin karşısında yer alan bunların tamamını zihinlerimizin hizasına koyarız. 
Ardından yerlerden her birine yönelik varsaydığımız konumla tümevarımsal çıkarımda 
bulunuruz, ta ki bize göre onlardan her birine uygularız. Varsayılan konumda veya bu 
konumun tikellerinde bize göre yerlerden biriyle/bazısıyla nitelenen bir şey bulduğu-
muzda onu ispat veya iptal eden kıyasını da buluruz. Dolayısıyla bölme yöntemiyle 
elde edilen yerler bu yerlerdendir. 

Yerlerden biri şudur: Eğer cins ise araştırılanın konusunu yakın türlerine böleriz 
sonra araştırılanın yüklemi, söz konusu türlerin tamamına olumlanıyor mu yoksa 
tamamından olumsuzlanıyor mu veyahut da bir kısmına olumlanıp bir kısmından 
olumsuzlanıyor mu, bunu düşünürüz. Şayet yakın türlere ilişkin bu durum bize açık 
değilse, bölümlenebiliyorlarsa ancak tekillere bölümlenebilen son türlere varıncaya 
kadar aynı şekilde bu türlerin her birini bölümleriz. Bu durumda eğer araştırılanın 
yükleminin, bölümlenen türlerin tamamına yüklem olduğunu görürsek yüklemin, 
araştırılanın konusunun tamamında bulunduğu açıklık kazanır. Eğer (araştırılanın 
yükleminin) bölümlenen türlerin tamamından olumsuzlandığını görürsek yüklemin, 
araştırılanın konusunun tamamından olumsuzlandığı açıklık kazanır. Bu ikisinin telifi 
bazen tümevarım yoluyla bazen de şartlı bitişik kıyas yoluyla mümkündür. Şöyle ki 
eğer yüklemin türlerin bütününde bulunduğu açıksa bu durumda onu türlerinde ön-
bitişen konusunda ise ardbitişen olarak alırız. Ardından önbitişenin kendisini istisna 
yaparak ardbitişenin kendisini sonuç olarak çıkarırız. Eğer istersek yüklemi konunun 
tamamından değilleyip onu önbitişen, konunun türlerinin tamamından olumsuzunu 
ise ardbitişen olarak koyarız. Sonra ardbitişenin karşıolumunu istisna kılarız ki bu, 
yüklemi türlerinin tamamına olumlamamızdır, bu açık olup önbitişenin karşıolumunu 
sonuç verir. Bu da yüklemin konunun tamamına olumlanmasıdır. (Yüklemin, konunun) 
türlerinin tamamından olumsuzlandığı açık ise aynı şekilde onun tümevarım yoluyla 
da telifi yapılabilir. Eğer bitişik şartlı kıyas yoluyla telif edersek, istersek türlerinin 
tamamından olumsuzunu önbitişen, konudan olumsuzunu ise ardbitişen yaparız sonra 
önbitişeni istisna kılarız, istersek konu için yüklemin olumlanmasını önbitişen, konunun 
türleri için olumlanmasını ise ardbitişen yaparız ve türlerinin tamamından değilini-ki 
bu ardbitişenin karşıolumudur-istisna kılarız ve bu durumda önbitişenin karşıolumu 
sonuç olarak çıkar.   

Türlerinin bazısında bulunduğu açıksa ondan üçüncü şekilde, yüklemin konunun 
bir kısmında bulunduğunu sonuç veren ve orta terimi de sadece yüklemin kendisinde 
bulunduğu tür olan bir kıyas telif edilir. Aynı şekilde türlerinin bir kısmından yükle-
min olumsuzlandığı açıksa yine üçüncü şekilde, konunun bir kısmından yüklemin 
olumsuzunu sonuç verir ki onda orta terim, yüklemin kendisinden olumsuzlanmasının 
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açık olduğu türdür. Bunu ters kıyas yoluyla da gerçekleştirmek mümkündür. Şöyle ki 
yüklemin konunun tamamından olumsuzunu alırız, buna konunun türünde bulunmasını 
ekleriz. Buradan yüklemin sözü edilen türün tamamından olumsuzlanması gerekir ki bu 
imkansızdır. O halde yüklem konunun bir kısmında bulunur. Eğer yüklemin konunun 
bir kısmından olumsuzunu çıkarmak istersek, yüklemi konunun tamamında bulunan 
yüklem olarak alırız, buna yüklemin kendisinden olumsuzlanmasının açık olduğu sözü 
edilen tür için konunun varlığını ekleriz. Bundan yüklemin sözü edilen türün tama-
mında bulunması gerekir ki bu imkansızıdır. O halde yüklem konunun bir kısmından 
olumsuzlanmıştır. Şayet yüklemin türlerinin çoğunda bulunduğu açık olup geriye 
kalan kısmında bulunup bulunmadığı açık değilse bunu bilimlerde tümel yapamayız. 

Öncüllerin Bileşiminin, Kıyasın ve Doğrudan Çıkarımın Şartları

Diyalektik sanatında, diyalektik konuşma esnasında hasım karşı çıkmadıkça ve 
herhangi bir kıyasla yüklemin geriye kalan şeylerden tek tek olumsuzlandığını beyan 
etmedikçe önermeyi tümel koymamız gerekir. Hasmın karşı çıkması ve önermenin 
tümelliğini menetmesine gelince bu, onun vazifesi değildir. Çünkü bir çok şeyde geçerli 
olan ve fakat karşı çıkılması geriye kalan şeylerde açık olmayan öncül, diyalektik ön-
cüllerin kısımlarındandır. Araştırılanın yüklemini araştırmamız da onlardan (yerlerden) 
biridir. Şöyle ki, eğer o (yüklem) cins ise konusuna türemiş olarak mı yüklemdir yoksa 
ilk örnek olarak mı yüklemdir? Eğer türemiş olarak konusuna yüklemse onu türlerine 
böleriz. Sonra bakarız, eğer türlerinden bir şey türemiş ismiyle konuda bulunuyorsa, 
araştırılanın yükleminin konuda bulunması gerekir. Bu da orta terimin, araştırılanın 
yükleminin türü olduğu birinci şekilde telif edilir. İsimleri türemiş yüklemin türlerinin 
tamamı şayet konudan olumsuzlanmış ise yüklemin konunun tamamından olumsuz-
lanması gerekir. Bu da önbitişenin, yüklemin konuya olumlaması olduğu; arbitişenin 
ise yüklemin türlerinin, ayrıklık ve bölme yoluyla konuya olumlaması olduğu bitişik 
şartlıda telif edilir. Türlerin tamamının konudan olumsuzlanması istisna yapılır. 

Örneğin, Aristoteles’in nefsin hareket etmediğini açılarken kullandığı kıyas gibi. 
Aristoteles şöyle demiştir: “Eğer nefs hareket ederse hareket türlerinden biriyle hareket 
etmelidir, bu da onun dönüşmesi (istihâle) veya artması veya yer değiştirmesi demektir. 
Ancak nefs dönüşmez, artmaz ve yer değiştirmez. O halde nefs hareket etmez.” Şöyle 
ki, eğer yüklem, türlerini kuran fasıllarına bölünür sonra da bu fasıllardan hiçbiri hiçbir 
şekilde, ne türemiş olarak ne ilk örnek olarak araştırılanın konusunda bulunmazsa, 
buradan yüklemin konunun tamamından olumsuzlanması gerekir. Aynı şekilde yükle-
min türlerinin hassaları alınırsa ardından tamamı konudan olumsuzlanır. Türlerden her 
birinin gereği olan ilinekler alınırsa-ki bu türlerden hiçi biri onlardan bağışık değildir- 
sonra bunlar konudan olumsuzlanırsa bunun tamamı bitişik şartlıda telif edilir ve bu 
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bitişik şartlıda önbitişen, yüklemin araştırılanın konusunda bulunması iken ardbitişen 
ise ayrıklık edatının kendilerine eşlik ettiği parçalarının birbirlerine aykırı olduğu söz 
olur, ki bu aykırı parçaların tamamı konudan kaldırmakla istisna yapılır. 

Örneğin, “Eğer nefs sayı ise ya tektir ya da çifttir, ancak o ne tek ne de çifttir, o 
halde nefs sayı değildir”, “Eğer sonsuz cisim varsa ya basit ya da bileşiktir. Ancak 
onun ne basit ne de bileşik olması mümkündür. O halde sonsuz olan cisim mevcut 
değildir”gibi. Basit ve bileşik, hiçbir varlığın kendilerinden bağışık olamayacakları, 
varlıkların tamamı için karşıolumlu gereklerdir. (Varlıkların) tamamında, (bu iki 
karşıolumu) göz önünde bulundurmak gerekir. Zira yüklemin türlerinden veya bölen 
fasıllarından veya türlerinin hassalarından veya kendisinin gereği olup türlerinin ili-
neklerinden olan şey, hem türemiş ismiyle hem de türemiş olmayan ismiyle delalet 
edilen olması bakımından konudan olumsuzlanmış olursa, bu durumda yüklemin 
konudan her yönden olumsuzlanması gerekir. Onlardan bir şey konudan sadece bu iki 
yönden birisiyle olumsuzlanarak ancak açıklanırsa, bütün yönlerden değil de sadece 
bu yönden konudan olumsuzlanır. Şöyle ki, nefs, dönüşüme uğramıyor, artmıyor, yer 
değiştirmiyorsa buradan onun hareket etmemesi ve onun hareket olmaması gerekir. 
Aynı şekilde eğer nefsin çift ve tek olmadığı açıklanırsa, onun sayı ve sayılan olmadığı 
açıklanmış olur. Bu örnek üzerine eğer yüklemin türlerinden herhangi bir şeyin söz 
edilen iki yönden sadece birsiyle konuda bulunduğu açıklanırsa, yüklemin konuda 
türünün bulunduğu şekilde bulunması gerekir. Şayet türemiş ismiyle türü konu üzerine 
yüklem olursa, yüklemin konuda türemiş ismiyle bulunması gerekir. İlk örnek olarak 
türü konuda bulunursa, ilk örnek olarak ismiyle konuda bulunması gerekir. Tür konuda 
bu iki yönden biriyle bulunduğu, yüklem de diğer yönden konuda bulunan yapıldığında 
veya tür bu iki yönden biriyle konudan olumsuzlandığında ve yüklem konudan diğer 
yönden olumsuz kılındığında o takdirde yer, son derece bayağı sofistik bir yer olur. 
Şayet bu yerlerde, yukarıda özetlediğimiz şeyler gözetilmezse yerler safsata yeri olur. 
Bu yerlerde konu ve yüklem, ortak isim olursa ve bu ortak isim de manalarına bölünür-
se ve bu manalar da türleri yerine ikame edilirse söz konusu yerlerin tamamı sofistik 
yerler olur, dolayısıyla bu yerlerden ne bilimlerde ne de diyalektikte istifade edilir. 

Derinleşme ve Orta Terimin Konumlanması

Sentez (terkîb) yoluyla alınan yerler, onlardan (yerlerden) biridir. Şöyle ki, bu 
yerlerde konunun cinsini veya kurucu faslını veya hassasını veya ayrık ilineğini alırız, 
sonra yüklemin bunların tamamında bulunup bulunmadığını araştırırız. Eğer yüklem 
bunların her birinde bulunuyorsa, yüklemin konuda zorunlu olarak bulunması ve bunun 
da birinci şeklin olumlu iki tür kıyas formundan birisinde telif edilmesi gerekir. Eğer 
yüklem bunlardan her birinden olumsuzlanırsa, yüklemin konudan olumsuzlanması 
gerekir ve birinci şeklin olumsuz kıyas formundan birisinde telif edilir. Şayet orta 
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terim, konunun cinsi olur veya konunun kurucu faslı olur veya hassası olursa ondan 
olumlu (kıyas), birinci şeklin tümel olumlusunda, olumsuz (kıyas) da birinci şeklin 
olumsuz tümel kıyas formunda telif edilir. Eğer orta terim konunun gereği olur ve 
bununla birlikte onda tümel olursa kıyas, ister olumlu ister olumsuz olsun sözü edilen 
iki tümel kıyas formundan birisinde telif edilir. Şayet sözü edilen ilinek, konu için 
tümel olmazsa kıyas, ister olumlu ister olumsuz olsun birinci şeklin tikel iki kıyas 
formundan birinde telif edilir. Yine yüklemin cinsini veya kurucu faslını veya hassasını 
alırız, eğer bunlardan birinin konudan olumsuzlandığını görürsek yüklemin konudan 
olumsuzlanması gerekir ve kıyas ikinci şeklin ikinci kıyas formunda telif edilir ve 
orta terim yüklemde bulunan üç şeyden biri olur. Yine yüklemin ilineklerini alırız 
ve bunlardan yüklemin gereği olanı seçeriz, bununla birlikte (yüklemin gereği olan 
ilinek) şayet konuda tümel olarak bulunur ve konunun tamamından olumsuzlanırsa 
yüklem de ilk konunun tamamından olumsuzlanır ve kıyas ikinci şeklin ikinci kıyas 
formunda telif edilir. Şayet yüklemin gereği olan ilinek yüklemin bir kısmında bulunur 
ve konunun tamamından olumsuzlanırsa ondan araştırılana ilişkin kıyas telif edilemez. 
Çünkü büyük öncül, ikinci şekilde tikel olur, (oysa ki) birinci ve ikinci şeklin şartı 
büyük öncülün her ikisinde de tümel olmasıdır. Yüklemin gereği olan ilinek yüklem 
için tümel olduğu ve konunun bir kısmından olumsuzlandığı zaman ise araştırılana 
ilişkin kıyas ikinci şeklin dördüncü kıyas formunda telif edilir ve bu kıyas, yüklemin 
konunun bir kısmından olumsuzlanması sonucunu verir. Eğer onlardan biri konuda 
bulunur ve yüklemin cinsi veya tümel ilineği olursa bundan asla kıyas telif edilemez, 
çünkü her ikisinden de ikinci şekilde iki olumludan kategorik kıyas (iktirân) elde 
edilir. Eğer sözü edilen şey yüklemin hassası veya kendisine özgü kurucu faslı olursa 
kıyas telifinin bizzat kendisinden zorunlu olarak hiçbir sonuç gerekmez. Ancak hassa 
ve denk fasıl, konuya döndürülebilir olurlarsa kategorik kıyas birinci şeklin birinci 
kıyas formuna döner ve sonuç verir. 

Tanımlama yoluyla alınan yerler onlardan (yerlerden) biridir. Şöyle ki konuyu 
tanımlarız sonra araştırılanın yükleminin tanımda bulunup bulunmadığını araştırırız. 
Şayet bulunduğunu görürsek yüklemin, konunun tamamında zorunlu olarak bulunması 
gerekir ve kıyasın birinci şeklin birinci kıyas formunda telif olunacağı açıktır. Şayet 
yüklemin konunun tanımından olumsuzlandığını görürsek, yüklemin konunun tama-
mından zorunlu olarak olumsuzlanması gerekir ve kıyas (birinci şeklin) birinci kıyas 
formunda telif edilir. Eğer bu, konunun tanımından hareketle açıklanamazsa, konunun 
tanımını parçalarının her birine çözümleriz ve bu parçalardan her birinin tanımını alırız 
sonra yüklemin, konunun tanımının parçalarının tanımlarından her birinde bulunup 
bulunmadığına bakarız. Tanımların her birinde tek tek bulunuyorsa veya bunların top-
lamında bulunuyorsa yüklemin de konuda bulunması gerekir. Aynı şekilde tanımların 
tek tek her birinden olumsuzlandığını veya tanımların toplamından olumsuzlandığını 
görürsek, yüklemin konudan olumsuzlanması gerekir ve bunların tamamı birinci şekilde 
telif edilir. Yine yüklemin tanımını alırız, ardından konuda bulunup bulunmadığına 
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bakarız. Eğer konuda bulunduğunu görürsek, yüklemi tanımına evirmek suretiyle onu 
birinci şekilde telif ederiz ve ondan yüklemin konuda bulunduğu sonucu çıkar. Yüklemin 
tanımının konunun tamamından olumsuzlandığını görürsek onu ikinci şeklin ikinci 
kıyas formunda telif ederiz ve (kıyas) yüklemin konudan olumsuzlanması sonucunu 
verir. Şayet bu, yüklemin tanımından hareketle açıklanamazsa o takdirde konunun 
tanımının parçalarında bildiğimiz örnek üzere yüklemin de tanımının parçalarından 
her birinin tanımını alırız. Bütün bunlarda betimin durumu da tanımın durumu gibidir. 

Şartlının Konumlanması

Gereklerden alınan ve bulunma-bulunmamanın yerleri olan yerler de onlardan 
(yerlerden) biridir. Şöyle ki iki konumun her birini araştırırız, hangi şeyin bulunmasıyla 
konumun da bulunmasını gerektirdiğini veya hangi şeyin, konumun bulunmasıyla bu-
lunduğunu düşünürüz. Bu iki şeyden hangisini bulursak onu alırız. Eğer bulduğumuz, 
bulunmasıyla konumun da bulunmasını gerektiren şey ise, onu önbitişen konumu da 
ardbitişen yaparız, önbitişeni istisna kılar ve buradan ister olumlu ister olumsuz olsun 
olduğu gibi konumun kendisi sonuç olarak ortaya çıkar ve (dolayısıyla) kıyas bitişik 
şartlının birinci kıyas formunda telif edilir. Eğer bulduğumuz, konumun bulunmasıyla 
bulunan şey ise, sözü edilen konumu önbitişen, bulduğumuz şeyi ardbitişen yaparız. 
Ardbitişenin karşıolumunu –ki bulduğumuz şeyin karşıolumudur– alırız ve buradan 
konumun karşıolumu ortaya çıkar ve bu araştırılanda ona eşlik eden diğer parçadır.  
Aynı şekilde hangi şeyin, bulunmamasıyla söz konusu konumun da bulunmamasını 
gerektirdiğini, (tersinden) hangi şeyin de konumun bulunmamasıyla bulunmadığını 
araştırırız. Bulunmamasıyla konumun da bulunmadığı şeyi bulduğumuzda onun bulun-
mamasını önbitişen yapar ve konumun bulunmamasını da ona ekler sonra önbitişeni 
istisna kılarız ve bu durumda konum da bulunmaz. Eğer (önbitişen) olumlu ise (ard-
bitişen) olumsuz, olumsuz ise olumlu olur. Özetle sonuç sözü edilen şeyin karşıolumu 
olur ve böylece onunla sözü edilen şey iptal edilir. Bu yer, konan tümel önermenin 
iptalinde kullanılır. Konumlandırdığımız önermenin bulunmamasıyla bulunmayan şeyi 
bulursak önermenin bulunmamasını önbitişen, o şeyi de ardbitişen yaparız ve ardından 
ardbitişenin karşıolumunu istisna kılarız ve bu durumda konumun bulunması sonuç 
olarak ortaya çıkar ve önceki yer, konumun iptali bu da ispatı için olur. Bulunma ve 
bulunmama yerleri başka bir şekilde de konumlarda kullanılır. Şöyle ki konumun 
konusunu araştırırız, eğer herhangi bir şeyde bulunur ve bulunmasıyla da yüklem 
o şeyde bulunursa konumun konusunun tamamında bulunur. Eğer bu yer sadece bu 
tarza alınırsa kusurlu olur. Çünkü bazen yüklem şeyde, konunun ilineksel olarak bu-
lunmasıyla bulunabilir veya konunun sözü edilen şeyde özellikle bulunmasına bağlı 
olarak bulunabilir. Dolayısıyla, bu sebeple konumun konusunun tamamında bulunması 
zorunlu olarak gerekmez. Ancak konu rastgele herhangi bir şeyde bulunur da yüklem 
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de konunun bulunmasıyla bulunursa, yüklemin konunun tamamında bulunması gerekir. 
Konunun herhangi bir şeyde herhangi bir vakit bulunmasına bağlı olarak yüklemin de 
o şeyde bulunması bunu destekler. Zira o takdirde yüklem sadece konunun tamamında 
bulunmakla kalmaz zorunlu olarak bulunur. Çünkü konu herhangi bir şeyde bulunursa 
yüklem de onda bulunur demekle konunun bulunduğu her şeyde yüklem de bulunur 
demek arasında bir fark yoktur. Bu ifade ettiklerimiz tümel önermeye ilişkindir. Ko-
numun kendisi araştırılan konumun kendisidir. Şayet herhangi bir önermede bizim için 
açıklanırsa veya bir kıyasın gereği olarak değil de bizzat sözü edilen tarzda konum-
lanırsa, bu yerle ve yerlerden birisiyle çıkarsamakla asla onun için bilemeyiz. Başka 
bir yerden alınan kıyasla açıklanırsa bu yer bize göre kendisiyle açıklanan yer değil 
(sadece) onu tashih eden yerdir. O nedenle bu söz asla yer olmaz. Zira araştırılan ve 
konum, tümel önermeden sadece lafız bakımından farklılık arz eder. Yerin, konumda 
kullanılan önerme için tümel olması gerekir, yoksa konumun hem mana hem de lafız 
bakımından bir ve aynı olması gerekmez ve yine konumun mana bakımından bir lafız 
bakımından farklı olması da gerekmez, ancak (yerin) konumu kapsamında bulunduran 
tümel olması gerekir. Eğer yer lafız veya mana bakımından konumdan farklılık arz 
ederse son derece bayağı sofistik bir yer olur. Yine konunun herhangi bir şeyde bulun-
madığını ve bulunmamasına bağlı olarak yüklemin de bulunmamasını araştırmamız 
gerekir. Çünkü böyle olduğunda, konu bulunduğunda yüklemin bulunduğu ve buna 
bağlı olarak yüklemin konunun tamamında bulunması gerektiği zannedilir. Bu yer ger-
çekten imgeseldir (muhayyel) ve sofistik bir yerdir. Bu yer bazen retorikte de kullanılır. 
Çünkü herhangi bir şeyin bulunmamasıyla bir şey bulunmadığında, bulunmayan sözü 
edilen herhangi bir şeyin bulunmasına bağlı olarak o şeyin bulunması zorunlu olarak 
gerekmez. Zira örneğin, “canlı”nın kendisinde bulunmamasına bağlı olarak tekil bir 
şeyde “insan” da bulunmaz; canlı bulunduğunda ise tekil bir şeyin zorunlu olarak insan 
olması gerekmez. Her kim bu kusurlu yeri kullanırsa, önbitişenin karşıolumunu istisna 
yapar ve buradan farkına varmadan ardbitişenin karşıolumu sonuç olarak ortaya çıkar 
ve bu yerle eşyanın sebeplerinin çıkarılabildiği ve bir şey bulunmadığında diğer şeyin 
bulunmamasına bağlı olarak bulunmadığı zannedilir.

Sebep ve Yüklemlemenin Doğasına Dair

Yukarıda geçen zan, Doktor Galen’e göre sözü edilen şey (emr) diğer sözü edilen 
şeyin sebebi olduğunda (gündeme gelir). Nitekim o, anatomi (teşrih) yöntemiyle insan 
azalarına ilişkin yaptığı deneylerinin bir çoğunda bu yeri kullanmış ve (buradan hareketle) 
sebep olan şeyi, deney yapmadığı diğer şeylerin de sebebi olarak ele almıştır. Örneğin, 
bu yeri şöyle diyerek kullanmıştır: Falancanın sinirini kestiğimiz zaman ses, hareket ve 
duyu iptal olmaktadır. O halde bu sinir, sesin, hareketin ve duyunun varlığının sebebidir. 
(Böyle derken Galen) önbitişenin karşıolumunu istisna yapıp ardbitişenin karşıolumunu 
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sonuç olarak çıkarmıştır. Başkaları da bir şey bulunduğunda onun bulunmasına bağlı 
olarak diğer şey de bulunduğunda, onun söz edilen diğer şeyin sebebi olduğunu zan-
netmişlerdir. Bu durum bir çok sebep için geçerli olabilir fakat bu, böyle olan her şeyin 
sebep olduğu anlamına gelmez. Bu şu örnekle açıklanabilir: İnsan bulunduğu zaman 
zorunlu olarak canlı da bulunur (fakat bu), aksi bazen mümkün olsa da insanın, canlının 
sebebi olduğu anlamına gelmez. (Aksi bazen mümkündür) çünkü bir şeyin gereği bazen 
o şeyin varlığının sebebi olabilir. İnşa eden usta ve inşa edilen yapı, yazılan ve yazan 
(arasında olabildiği) gibi. Çünkü yazılan, yazanın varlığını gerektirir, (fakat) yazılan, 
yazanın varlığının sebebi değil aksine yazan yazılanın varlığının sebebidir. Bir şeyin 
bulunmasıyla diğer şeyin de bulunması, bulunmamasıyla da diğer şeyin bulunmama-
sından hareketle bulunma ve bulunmama, bir yönden her ikisi de bir arada olduğunda 
yer ikna bakımından daha güçlü olur ve bir çok şeyde kullanılır. Birçokları eşyanın 
sebeplerinin çıkarsanmasında bu yeri kullanmıştır. Çünkü onlar bulunmasıyla diğer 
şeyin bulunduğu, bulunmamasıyla da diğer şeyin bulunmadığı şeyi, söz edilen diğer 
şeyin sebebi olarak düşünmüşlerdir. Başkaları da bir şeyin bir şeyde kendileri bakımın-
dan bulunduğu nitelikler ve durumların çıkarsanmasında kullanmışlardır. Zira yüklem 
herhangi bir şeye yüklem olduğunda, bu şey için de birçok nitelik söz konusu olduğunda 
kendisi bakımından bu yüklemin sözü edilen şeyde bulunduğu niteliği araştırırız. Öyle 
ki bu nitelik öncelikle sözü edilen şeyin, kendisi sebebiyle var olduğu ve (ikinci olarak) 
bu nitelikle nitelenen her şeyde bulunduğu bir niteliktir. Bu niteliklerden hangisinin, bir 
şeyde bulunmadığında yüklem olan şeyin de bulunmadığı, bulunduğunda da yüklem 
olan şeyin bulunduğu nitelik olduğunu araştırırız. Diğer nitelikler arasından seçtiğimiz 
bu niteliği, yüklem olan şeyin kendisinde öncelikle bulunduğu nitelik yaparız. Aristoteles 
bu yeri olduğu gibi birkaç kez kullanmıştır ki bunlardan biri Kategoriler Kitabı’nda göreli 
konusundadır. Nitekim Aristoteles burada göreliliğin denk (muâdil) olarak gerçekleştiği 
şeyin, kendisiyle çıkarıldığı bir kanuna yer vermiştir. Yine bu yeri, II. Analitikler’de 
de kullanmıştır. Burada ise Aristoteles yüklemin öncelikli olarak yüklem olduğu şeyin 
hangi yolla bilinebileceğini beyan etmek istemiştir. Örneğin üçgen, bakır kırmızı basitte 
bulunduğunda bu basit, kırmızı, basit, bakır, şekil ve üçgendir ve iç açılar toplamı iki 
dik açıya eşit bulunur. İç açılar toplamının, bu niteliklerden hangisine öncelikli olarak 
yüklem olduğunu bilmek isteriz. Kırmızı ve bakır olma niteliklerini kaldırıp iç açılar 
toplamının iki dik açıya eşit olmasının, kendilerinden ortadan kalkmadığı diğer nitelik-
leri bırakmakla bunu çıkarırız. Nitekim üçgenin basit olma ve şekil olma niteliklerini 
kaldırdığımızda söz edilen (iç açılar toplamı iki dik açıya eşittir) yüklemi de ortadan 
kalkmaktadır. Ancak şekil olduğunda veya basit olduğunda iç açılar toplamı da bulunur. 
Fakat üçgen olma niteliği onda bulunmadığında bu (iç açılar toplamının iki dik açıya 
eşit olması) da bulunmaz, üçgen olarak bulunduğunda iç açılar toplamının iki dik açıya 
eşit olması da bulunur. O halde üçgen, iç açılar toplamının iki dik açıya eşit olmasının 
kendisinde ilk olarak bulunduğu niteliktir. Yüklemin bulunduğu üçgen dışındaki nite-
liklerde ise yüklem, bir şeyin üçgen olma niteliğinden dolayı bulunur. Bazıları bu yeri 
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kıyasın zorunluğunu veren tümel öncülün tashihinde kullanmışlardır ve bu birinci şekil 
kıyasın, özellikle de kıyas ve tümevarımın bileşimi olan kıyasın ve analojinin bileşimi 
olan sözdeki büyük öncüldür. Çünkü onlar, orta terimin alameti kılarlar ve orta terim 
olan şey bulunmadığında yüklemin de bulunmaması, bulunduğunda yüklemin de bulun-
masıyla büyük terimi söz konusu orta terim üzerine yüklem yaparlar. Herhangi bir şeye 
göre durumu böyle olan yüklemi, söz edilen şeyin tözü veya onun tözüne ve varlığına 
delalet eden yüklem yaparlar. Şimdi buna karşın biz de deriz ki, zorunlu olarak iliştiği 
şeyin devamlı ve bilfiil sebebi bulunmadığı zaman sebebi olduğu şeyin de bulunmaması, 
bulunduğu zaman da bulunması zorunludur. Bu açık. Bulunmadığı zaman diğer şeyin 
de bulunmadığı ve bulunduğu zaman diğerinin bulunduğu her şeyin söz edilen diğer 
şeyin sebebi olması durumuna gelince bunların, birçok şeyin var olma gerekliliğinde 
birliktelikleri gerekmediğinden dolayı bu doğru değildir.  Nitekim bu, önbitşen olarak 
şeyin bulunmamasını ve ardbitşen olarak diğer şeyin bulunmamasını aldığımızda açıklık 
kazanmaktadır. Çünkü varlığına bağlı olarak (önbitşen olarak alınan) şeyin de var olduğu 
(ardbitşen olarak alınan) şeyin bulunmamasının karşıolumunu istisna yaparız. Bir şey 
bulunduğunda diğerinin de bulunmasını konumladığımızda bu iki şeyden hangisi olursa 
olsun bulunduğunda diğeri de bulunur ve var olma gerekliliğinde bunlar birliktedirler. 
Ancak bundan, birisinin diğerinin varlığının zorunlu olarak sebebi olması gerekmez. Kat 
(tam) ve yarım arasındaki durum böyledir. Şöyle ki, kat bulunmadığı zaman yarım da 
bulunmaz, bulunduğu zaman yarım da bulunur, fakat bunlardan hiçbiri diğerinin varlığı-
nın sebebi değildir. Bu Aristoteles’in birliktelik konusunda Kategoriler Kitabı’nda ifade 
ettiği şeydir. Bu durum önermede bulunduğu zaman önermenin yüklemi yüklemlemede 
konusuna evrilir ve konuya özgü olur. Yüklemin ilk olarak konuda bulunmasına gelince 
bu, insanda bulunan gülen, bilgiye kabiliyetli olan gibi birçok hassanın tek bir şeyde 
bulunması imkansız olmadığından sadece bu şartla da gerekmez. Dolayısıyla örnek 
verilen iki hassadan herhangi biri bulunmadığında diğeri de bulunmaz, bulunduğunda 
diğeri de bulunur ve gülenin bilgiye kabiliyetli olana yüklem olması ilk yüklemleme 
değildir. Aynı şekilde üçgenin de birçok hassası vardır ve hangisi olursa olsun bu has-
salardan birinin ortadan kalkmasıyla diğerleri de ortadan kalkar ve bunların birbirlerine 
yüklem olması ilk değildir. Yine bununla, bu tarzda olan yüklemlerin bir şeyin tözüne 
delalet etmedikleri açıklanır. Dolayısıyla açılar toplamının iki dik açıya eşit olması üç-
genin tözüne delalet etmez ve sözü edilen yüklemlerin durumu da bunun gibidir. Bunun 
birinci şekilde büyük tümel öncülün tashihinde kullanılmasına gelince bu gereksizdir. 
Çünkü bu, yüklemi yüklemlemede orta terime eşit kılar ve büyük öncülün tashihinde 
yüklemin orta terimin tamamına yüklem olmasından daha fazlasına ihtiyaç yoktur. Bu, 
kıyasa kendisinden zorunlu olarak sonucun ortaya çıkması durumunu sunar ve bunda 
ek olarak orta terimin ilk terim üzerine yüklem olmasına ihtiyaç yoktur.   
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Karşıolum ve Evirmede Gereklilik

Karşıolumlardan alınan yerler de onlardan (yerlerden) biridir. Karşıolumlarda, 
birbirini gerektirmenin birkaç şekli vardır. Ancak bunlar, gereklilikler diye adlandırılan 
şeylerin gerekliliğinden farklı şekildedir. Karşıolumlarda gereklilikler iki şekildedir. 
Birincisi çevrilmiş gerekliliği gerektirir, diğeri de düz gerekliliği gerektirir. Çevrilmiş 
gereklilik, iki şeyden diğerinin ortadan kalkmasıyla birinin varlığını gerektirir. Çünkü iki 
karşıolumun tek bir konuda birlikte bulunması imkansız olduğundan buradaki gereklilik, 
gerekliliklerdeki gerekliliğin aksine gerçekleşir. Zira gerekliliklerdeki gereklilikten söz 
edildiğinde burada varlık varlığı yokluk da yokluğu gerektirir. Karşıolumlardaki gerek-
lilikte ise ancak varlık yokluğu, yokluk da varlığı gerektirir ve karşıolumlardaki düz 
gereklilik karşıolumun, karşıolumu gerektirmesidir. Çevrilmiş gereklilik bazen tümel 
bazen de tikel alınır. Tümel alma, hangi şey konumun ortadan kalkmasıyla kalkmakta, 
hangi şey konumun var olmasıyla var olmakta ve hangi şeyin ortadan kalkmasıyla da 
konum var olmakta, hangi şeyin var olmasıyla da konum ortadan kalkmaktadır, diye 
yapılan konum araştırmasıdır. Konumun ortadan kalkmasıyla bulunan şey, konumun 
ispatı için kullanılır ve önbitişen konumun bulunmaması, ardbitişen ise konumun bu-
lunmamasıyla bulunan şeyin bulunması yapılır. Ardından ardbitişenin bulunmaması 
istisna kılınır, buradan konumun bulunması lazım gelir. Konumun bulunmamasıyla 
bulunan şey, konumu sözü edilen şeyi ispat eden olarak var kılar. Bu durumda ön-
bitişeni sözü edilen şeyin bulunmaması, konumun bulunmasını da ardbitişen kılarız 
ve önbitişeni istisna yaparız. Bulunmasıyla konumun ortadan kalktığı şey konumu 
iptal eder. Dolayısıyla önbitişen sözü edilen şeyin bulunması, ardbitişen ise konumun 
bulunmamasıdır ve burada önbitişeni istisna kılarız. Konumun bulunmasıyla ortadan 
kalkan şey yine iptal edendir, dolayısıyla önbitişen konumun bulunması, ardbitişen ise 
sözü edilen şeyin bulunmamasıdır ve burada ardbitişenin karşıolumu istisna yapılır. 
Yine konumun konusu bulunduğunda yüklemin bulunmama veya konumun konusu 
bulunmadığında yüklemin bulunma durumunu da araştırırız. Çünkü yüklem bu iki 
durumda konudan olumsuzlanmıştır ve biz onu tümel kılmak istediğimizde konumun 
konusu herhangi bir şeyde bulunduğunda yüklemin bulunmaması, herhangi bir şeyde 
bulunmadığında da yüklemin onda bulunması gerekir ve o takdirde tümel olur. Bu, 
karşıolumlarda, gerekliliklerde daha önce geçenden farklıdır. Çünkü gerekliliklerde 
konu bir şeyde bulunduğunda yüklem de o şeyde bulunur. 

Karşıolumlarda Doğruluk ve Yanlışlık

Onun tikeli alındığında dört karşıolum sınıfından her biri araştırılır. Bunlardan 
biri konumun çelişiğinin araştırılmasıdır. Eğer konumun çelişiği yanlış ise konum sabit 
olur, eğer doğru ise konum batıl olur. Ona zıt söz araştırıldığında eğer bu söz doğru 
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ise konum batıl olur, eğer yanlış ise konumun sabit olması zorunlu olarak gerekmez. 
Çünkü bazen iki zıttın her ikisi de yanlış olabilir. Çelişik araştırması ispat ve iptal 
içindir, zıtlık araştırması ise sadece iptal içindir. Zıtlıklara dair tikel araştırma, konum 
araştırmasıdır. Şöyle ki eğer konumun yükleminin zıddı varsa, konum ve yüklemi 
arasında da bir orta/orta terim yoksa ve yüklemin zıddı da konusunda varsa yüklemin 
konuda bulunmaması gerekir. Eğer yüklemin zıddı konuda bulunmazsa yüklemin ko-
nuda bulunması gerekir. Bu yer hem ispat hem de iptal içindir. Eğer konum ile yüklemi 
arasında bir orta/orta terim varsa zıddı konusunda bulunduğu zaman yüklemin yerde 
bulunmaması gerekir. Zıddı konuda bulunmadığı zaman yüklemin konuda bulunması 
zorunlu olarak gerekmez. Bu yer sadece iki şeyden/durumdan biri içindir. Bakarız, 
eğer konunun zıddı yüklemin tamamında varsa yüklemin konuda bulunmaması gerekir. 
Yine eğer konum herhangi bir şeyi kabul edip zıddı olursa sözü edilen konunun sözü 
edilen şeyin zıddını kabul edip etmediğini araştırırız. Eğer zıddını kabul ederse o şeyi 
de kabul eder. Zira iki zıddı kabul eden birdir. Eğer konu şeyin zıddını kabul etmezse 
o şeyi kabul etmesi imkansızdır. Örneğin biri “nefsin arzulayan parçası zulmeder” diye 
koyarsa ve nefs de zulmü kabul ettiği gibi adaleti de kabul ederse, adaleti nefsin sadece 
düşünen parçası kabul eder. Şayet adaleti kabul etmezse zulmü de kabul etmez. Bu 
bapta yokluk ve sahip olma’nın durumu da iki zıddın durumu gibidir. Nitekim yokluğu 
kabul eden onun karşıolumu olan sahip olmayı da kabul eder. Örneğin birinin “nefsin 
arzulayan parçası bilmez” diye koyması gibi. Çünkü nefs bilgisizliği kabul ederse 
bilgiyi de kabul eder. Fakat bilgiyi kabul etmezse bilgisizliği de kabul etmez. Yine 
konumun yüklemi konusunda alınırsa bunu zıtlıkların konuda bir yönden ve birlikte 
bulunmasının izlemesi durumunu da araştırırız. Şayet öyleyse, konumun yükleminin 
konusunda bulunması gerekmez ve burada biz yüklemin konuda bulunmasını önbiti-
şen, zıtlıkların birlikte bulunmasını da ardbitişen yapar ve ardbitişenin karşıolumunu 
istisna kılarız. Nasıl ki, diğer karşıolum sınıflarının da bir konuda bir yönden birlikte 
bulunmaları gerekiyorsa, iki çelişiğin (mütenâkız) birlikte doğrulanması gibi, yokluk 
ve sahip olmanın da bir konuda bir yönden bulunması gerekir. Nasıl ki iki görelinin 
bir konuda bir yönden ve birlikte bulunması gerekiyorsa yokluk ve sahip olmayı da 
araştırırız ve bunların durumunu da aralarında bir ortanın bulunmadığı iki zıddın 
durumu gibi alırız. Belirli (muhassal) olmayan isimlerin üzerine delalet ettiği şeyin 
yürürlüğünü yokluğun yürürlüğü gibi alırız. Zira sahip olma ve yok olmanın konusu 
bir ve aynı konudur ve bunlardan birinin kabul edende bulunmaması düşünülemez. 
Yokluğu kabul edeni yakın kabul eden olarak almamız gerekir. Örneğin, tembellik 
hem bilgi hem de bilgisizliği kabul eder. Örneğin çocuk da hem bilgi hem de bilgi-
sizliği kabul eder ancak o yaş ve durum bakımından geçirdiği değişime bağlı olarak 
bir zaman sonra uzak kabul eden olur. Bu bapta iki birbirine görelinin yürürlüğü de 
aralarında bir ortanın bulunmadığı iki zıddın yürürlüğü gibidir. Nitekim konuda iki 
göreliden biri bulunduğunda diğerinin karşıolumunun, ilkinin bulunduğu yönden 
bulunması imkansızdır. Çünkü örneğin, Zeyd Amr’ın oğlu ise onun babası olması 
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imkansızdır. Eğer Amr’ın oğlu değilse onun zorunlu olarak babası olması gerekmez, 
bir şey beyaz ise siyah olmasının imkansız olmasının ve beyaz değilse zorunlu olarak 
siyah olmasının gerekmediği gibi. Yine konumun yüklemi, konusunda alındığında bunu 
konumun çelişiği izler. Çünkü yüklem konuda bulunmamaktadır. Herhangi bir şeyin, 
kendisinden çelişik sözün gerektiği konumu konulduğu zaman da böyledir. Örneğin 
birinin “Her şey değişir” sözü gibi. Bu sözün orada olması gerekir ve onun görüşü 
değişir ve yanlışa dönüşür. Eğer görüşü değişmezse konumun çelişiği gerekli olur ki 
bu “Her şey değişmez” önermesidir. Aynı şekilde “Her söz yanlıştır” diyenin sözünden 
de bu sözün yanlış olması gerekir. Eğer yanlış olmazsa her söz yanlış olmaz. “Her söz 
zandır ve her şey duyusaldır” diyenin sözü de böyledir.  Buna benzeyen konumlar da 
böyledir. Bu yerden hareketle Platon, Protagoras’ın “Hiçbir şey bilinemez” görüşünü 
çürütmeye çalışmıştır. Protagoras şöyle demiştir: Hiçbir şey yoktur, olsa bile bilinemez, 
bilinse bile anlatılamaz.1

Karşıolumlarda Evirme

Karşıolumların düz olarak gerekliliği iki karşıolumdan birinin diğerinin gereği 
olmasıdır. Bu da iki yönden biriyle olur. Ya tek bir yönden ya da iki yönün aksine. 
Tek bir yönden olan, ikinci sözün konusunun, onun gereği olan birinci sözün konusu-
nun karşıolumu olmasıdır, ki burada ikinci sözün yüklemi birinci sözün yükleminin 
karşıolumudur. İki yönün aksine olan ise ikincinin konusunun birincinin yükleminin 
karşıolumu olmasıdır, ki burada da onun (ikinci sözün) yüklemi, onun (birinci sö-
zün) konusunun karşıolumumur. Bu şekillerin tamamıyla, olumlu ve olumsuzluktan 
düz olarak alınan konum ona delalet eder. Örneğin, el-kıyâm ismi gibi. Çünkü kâim, 
kendisinde ayakta olmanın bulunduğu şey hariç, ayakta olmanın zatına delalet eder 
ve kâim ismi, bazı harflerinin düzenin değiştirilmesi suretiyle değiştirilir ve böylece 
kâim, şeklen değişir ve buradan ayakta olmanın, açıklanmamış konuya bitişik oldu-
ğuna delâlet eden el-kâim sözüne dönüşür. Zira bu değişimler, bir çok şeyde “sahip” 
sözünün üzerine delâlet ettiği şeye delalet eder. Çünkü ayakta olan (kâim) ile ayakta 
olmanın sahibi (zû-kıyâm) demek arasında bir fark yoktur. 

Müstear isimler bilimlerde kullanılmadığı gibi diyalektik, retorik ve poetika’da 
da kullanılmaz. Nakledilmiş isimler ise bilimlerde ve sair sanatlarda kullanılabilir. 
Bazı isimler de vardır ki bunlar ancak sanatların uzmanlarının bilebildiği şeylere aittir. 
Ne zaman bilimlerde yaygın şeylerin yaygın isimleri kullanılırsa, bilim adamlarının 
ve sanatların uzmanlarının bu isimleri, kendi sanatlarında sözü edilen yaygın şeylere 
ait isimleri terk edip halk arasında nasıl kullanılıyorlarsa öyle kullanmaları gerekir. 

1 Protagoras’ın meşhur akıl yürütmesini, metinde kapalı ifadelerle ifade edildiği için daha anlaşılır bir 
ifadeyle serbest çevirdik. 
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Nakledilmiş isimler çoğu zaman kendilerine ortak olarak nakledilmiş sanatlarda kulla-
nılır. Örneğin “töz” ismi, teorik bilimlere nakledilmiştir ve bu bilimlerde ortak olarak 
kullanılmaktadır. Yine “doğa” ismi ve buna benzer birçok isim de böyledir. Ortaklıkla 
ifade edilen isimlere sanatların tamamında zorunlu olarak ihtiyaç duyulur. Ne zaman 
bunlardan biri kullanılırsa, onu kullanan kişinin kapsamında bulunan bütün manaları 
sayması ardından bu manalar arasından diğerlerini hariçte tutup “şu şu anlamı kastet-
tim” diye tarif etmesi gerekir. Zira eğer bunu yapmazsa işiten kişi, ifade edenin kast 
ettiği anlamın dışında başka bir anlamı anlayıp hataya düşebilir. Bir sanata ilişkin 
olarak öğrenimine yeni başlayan kişiyi henüz başlamadan önce, alışılmış anlamının 
kastedildiğini sanarak hataya düşürmemek için nakledilmiş isimlerde de bunu yapmak 
gerekir. On yüksek cinse ait birbirinden farklı isimler vardır. Bunlar her birinin, on 
yüksek cinsten tek tek her birine özgü olduğu isimlerdir. Töz, nicelik, nitelik ve di-
ğerleri gibi. Bu on yüksek cinsin, bütünüyle her birini kapsayan eşanlamlı (müterâdif) 
isimleri de vardır. Varlık, şey, şey ve bir, gibi. On yüksek cinsten her biri bu isimlerle 
isimlendirilir ve bu isimlerden her biri on yüksek cinsin tamamına ortaklıkla söylenir. 
Bu, tertip ve uyuşumla (tenâsüb) ifade edilen şeylerde ortak isimler sınıfındandır. Çünkü 
varlık, öncelikli olarak töze sonra da diğer kategorilerden her birine söylenir. Zira töz 
varlık bakımından, ilineklerden ayrık ve kendi başınadır. Çünkü ilinekler töz üzerinde 
değişerek var olur ve ilineklerde eksildiği gibi tözün varlığından hiçbir şey eksilmez ve 
ilineklerden her birinin varlığı tözdedir. Töz batıl olduğu zaman, tözle var olan ilinek de 
batıl olur. Ayrıca diğer kategorilerden, tözde varlığı önce gelen başka bir kategoriden 
dolayı tözün varlığında tabi olmaksızın başka bir ilineğin aracılığı olmadan tözde var 
olan her bir kategori varlık ismini almaya daha layıktır. Yine kategorilerden, daha az 
şeylerin aracılığıyla tözde var olan her bir kategori, birçok şeyin aracılığıyla tözde var 
olan kategorilerden varlık ismini almaya daha layıktır. Aynı şekilde şeylerin her birini 
kapsayan cinslerin birbirinden farklı isimlerinden her biri, bir cinsin türlerine ve türün 
fertlerine sözü edilen cinsin ismi olmak üzere söylendiğinde onlara eşanlamlılıkla 
söylenir. Aynı şekilde her bir türün ismi, bu türün ismi olmak üzere fertlerine söylen-
diğinde onlara eşanlamlılıkla söylenir. İlineklerin cinsleri ve türleri, tözde bulunmaları 
veya töz üzerine yüklenmeleri bakımından alındıklarında türemiş isimleriyle alınırlar. 
Bunlardan her biri tek başına düşünülen (mütevehhimen) olarak alındığında veya al-
tında bulunan tür ya da ferde yüklem olarak alındığında ismi türemiş olarak alınmaz. 
Örneğin renk gibi. Çünkü renk, kendisinde bulunduğu konu veya töz olmadan tek 
başına düşünülen olarak alındığında veya türü üzerine yüklenen bir cins olmak üzere 
alındığında “o renktir” denir, tözde bulunan olarak alındığında da “o renkli” denir. 
Bu durumda renk, ismi konusu üzerine yüklem olması bakımından ve renkli ise ismi 
konuda bulunması bakımından alınır. İlineklerin varlıkları ve oluşumları konularda 
gerçekleştiğinde ve türemiş isimleri de onlara bir konuda olmaları bakımından delalet 
ettiğinde ve bu da onlardaki ilineğin anlamı olduğunda, ilineklerin türemiş isimleri, 
onlara (konulara) türemiş olmayan isimlerinde ilinekler olmaları bakımından ilk olarak 
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yüklemdirler. Tözün cinsleri ve türlerine gelince, bunların çoğu ilk örnekler olan isim-
lerle on/lara delalet ederler. Örneğin insan, at, ağaç, bitki, cisim, töz gibi. Bunların bir 
kısmı bazı dillerde, manası türemiş olmamakla birlikte şeklen türemiş isimler gibidir. 
Çünkü onda, kendisini oluşturan ve açıklığa kavuşturmayan konusuna delalet edecek 
şekilde bir değişim için türemiş olanın şartları eksiktir. Tözün türlerinden onu konu-
da oluşturacak hiçbir şey yoktur. Türemiş isimlerin kendilerine delalet eden fasıllar 
olmaları bakımından bütün fasıllar, tözün fasılları veya diğer kategorilerin fasıllarıdır. 
Yüklemli önermedeki yüklemin isminin, eşanlamlılıkla söylenen olması gerekir. Konu 
olan isim de böyledir. Yine kelime ve tümel, sözün parçalarından biridir. Önermedeki 
isim ortak isim olduğunda önerme bir olmaz aksine onların sayısı, sözü edilen ismin 
kendilerine söylendiği manaların sayısı kadardır. Bu durumda sözü edilen manalar, 
tek bir yüklemin kendilerine yüklendiği birden çok konu olurlar. Yüklem ortak isim 
olduğunda –çünkü önermelerin sayısı yüklem olan ismin kendilerine söylendiği ma-
naların sayısı kadardır– ve ikisi birlikte, isim ve yüklemi eşanlamlı isim olan önerme 
bakımından ortak olduğunda konu bir ve tek olur.

Evirme ve Doğrudan Çıkarım Yerleri

Yine (isim) bir yönden olursa, konumu araştırmak gerekir. Eğer yüklemi, ko-
nusunun kendisinden olumsuzlandığı şeyden olumsuzlanmış ise konusu kendisinde 
bulunduğundan dolayı konumun yükleminin bulunduğu sabit olur. Eğer olumsuz ve 
yüklemi de konusu kendisinde bulunduğundan dolayı bulunursa yine konum sahih olur. 
Çünkü yüklem, konusu kendisinde bulunduğundan dolayı bulunduğunda yüklemin, 
konusunun olumsuzlandığı şeyden olumsuzlanması gerekir. Yine evirmeyle, yüklemin 
olumsuzlaması konunun olumsuzlandığı şeye eklemlenirse, yüklemin olumlanması 
da konunun olumlandığı şeye eklemlenir. Örneğin, eğer adaletli iyi ise adaletli olma-
yan iyi değildir. Yine örneğin haz vermeyen şey kötü değilse haz veren şey kötüdür. 
Aynı şekilde eğer yüklemin olumlanması konunun olumlandığı şeye eklemlenirse, 
olumlanması da konunun olumsuzlandığı şeye eklemlenir. Evirmeyle, eğer yüklemin 
olumlanması konunun olumsuzlandığı şeye eklemlenirse olumsuzlanması da konunun 
olumlandığı şeye eklemlenir. Örneğin, hazlı olan şey iyi değildir, hazlı olmayan şey ise 
iyidir. Yine örneğin, adalet yoluyla olmayan şey övülmüştür, adalet yoluyla olan şey 
ise övülmüş değildir. Bu yerlerin tamamı imgeseldir, çünkü örneğin her insan canlıdır 
ve insan olmayan hiçbir şey canlı değildir, olur. Bunun dışında diğer pek çok şey gibi. 

“Olmayan” sözü bu yerlerdendir. Örneğin, eğer oluşmuş bir şey ise onun baş-
langıcı vardır, o halde oluşmuş olmayanın başlangıcı yoktur. Yine şöyle diyenin sözü 
de böyledir: Bir şey var olmayan şey ise bir mekanda değildir, o halde var olan her 
şey mekandadır ve eğer var olmayan şey ise cisim değildir, o halde her cisim vardır.       

  Ters olarak ve iki yönden alınan yer de onlardan (yerlerden) biridir. Şöyle ki 
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eğer yüklemin olumlanması konunun olumlandığı şeye eklemlenirse konunun olum-
suzlanması yüklemin olumsuzlandığı şeye eklemlenir. Örneğin, eğer her insan canlı 
ise o halde canlı olmayan şey insan değildir. Aynı şekilde yüklemin olumsuzu konunun 
olumsuzlandığı şeye eklemlenirse konunun olumlanması da yüklemin olumlandığı 
şeye eklemlenir. Örneğin, eğer cisim olmayan şey hareket etmezse o halde hareket 
eden şey cisimdir. Eğer var olmayan şey mekanda değilse o halde mekanda olan şey 
vardır. Bu çelişiğin evrimi diye isimlendirilen yerdir ve apodeiktiktir (Burhânî). Yine 
yüklemin olumsuzu, konunun olumlandığı şeye eklemlenirse bu durumda konu yük-
lemin olumlandığı şeye eklemlenir. Örneğin, uçan her şey insan değilse o halde insan 
olan şey uçan değildir. Bu örnekte olduğu gibi tümel olumsuz yine kendi yapısı gibi 
(tümel olumsuza) evrilir. Eğer yüklemin olumlanması konunun olumsuzlandığı şeye 
eklemlenirse konunun olumlanması yüklemin olumsuzlandığı şeye eklemlenir. Şöyle 
diyenin sözü buna örnektir: Bozulmayan şey oluşan ise oluşmayan şey bozulandır. 

Zıtların Yeri

Zıtların yerleri de onlardan (yerlerden) biridir. Bu yerlerden biri, zıddın zıtta bir 
yönden ve düz alınmasıdır. Örneğin, eğer acı kötü ise haz iyidir, gibi. Yine örneğin, eğer 
kötülük erdemsizlik ise mutluluk erdemdir, gibi. Yine zıddın zıtta iki yönden ve ters 
olarak alınması da sözü edilen yerlerden bir diğeridir. Örneğin, eğer hasta dış görüntüsü 
kötü ise dış görüntüsü iyi olan sağlıklıdır, eğer uzun boylu çocuğun yetişkin erkek 
sayılması gerekirse kısa boylu yetişkin erkeğin de çocuk sayılması gerekir. Bu yer ispat 
ve iptalde faydalı bir yerdir. Çünkü biz ispat etmek istediğimizde yüklemin zıddı olup 
olmadığını araştırırız, eğer yüklemin zıddı konunun zıddında bulunuyorsa yüklemin 
konuda bulunması gerekir. Eğer yüklemin zıddı konunun zıddından olumsuzlanmış 
olursa yüklem konudan olumsuzlanmıştır. Eğer bu açık değilse ve konunun zıddının 
yüklemin zıddında bulunması açıksa-ki tersinden aldık- bu durumda yüklemin konuda 
bulunması gerekir. Yine eğer konunun zıddının yüklemin zıddından olumsuzlandığı 
açıksa yüklemi konudan olumsuzlamamız gerekir. Bu ikisinden hangisinin işiten 
açısından daha açık olduğunu araştırır ve onu kullanırız, eğer düz olarak alınan daha 
açık ve daha yaygın ise onu alırız. Eğer ters olarak alınan daha açıksa onun kullanırız. 
Yaygın olan, zıddın yerlerinden iki yönden birisiyle, ya düz olarak alınmış olması 
ya da ters olarak alınmış olması yönüyle bağışık değildir. Sözü edilen bu yerler aynı 
zamanda imgeseldir. Ancak yaygın ikna edici özellikleri de vardır. Yokluk ve sahip 
olmadan alınan yerlerden yaygın olanı, düz olarak ve bir yönden alınan yerdir. Çünkü 
araştırılanın konusu sahip olma olur ve yüklemi de böyle olursa konunun yokluğu 
yüklemin yokluğuna eklemlenir. Örneğin, görmek bilgi ise körlük bilgisizliktir. An-
cak körlük bilgisizlik değildir, o halde görmek de bilgi değildir. Bununla birlikte bu 
yerler üzerinde çokça ihtilaf bulunan yerlerdir. Nitekim gören eğer diri ise körün ölü 
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olması gerekmez. Yine uyanık diri ise uyuyanın ölü olması gerekmez. Çünkü bir şey 
sahip olma ve yokluğa yüklem olursa, sahip olma sahip olmaya yüklem olduğunda 
yokluğun yokluğa yüklem olması zorunlu olarak gerekmez. Ancak bu yerlerden ikna 
edici olan ve işiten açısından karşı çıkışı açık olmayan yerlerin kullanılması gerekir. 
Çünkü bu yerlerden yaygın olanların tamamı tek bir yönden alınır. Nitekim araştırı-
lanın konusu ilinti ise yüklemi de ilintidir. İlaveten yüklemin kendisine iliştiği şey 
konunun kendisine iliştiği şeyde bulunuyorsa yüklemin konuda bulunması gerekir. 
Yüklemin iliştiği şey konunun iliştiği şeyden olumsuzlanmış olursa yüklem konudan 
olumsuzlanır ve bu ispat ve iptal için uygun olur. Örneğin, eğer çocuk yönetilen ise 
baba yöneten liderdir. Eğer baba hizmet sunan ise çocuk hizmet edilendir. Eğer zalim 
üstün değilse mazlum alçak değildir. 

Karşı Çıkışma Yeri

Gerekenlerden ve görüşlerden, huylardan ve davranış biçimlerinden elde edilen 
karşıolumlardan alınan yerler onlardan (yerlerden) biridir. Şöyle ki tek bir görüşte, 
tek bir inançta veya tek bir huyda veya tek bir davranış biçiminde birlikte bulunma 
özelliğine sahip iki şey birbirini gerektiren iki şey yapılırlar. Birbirinden ayrı ve tek 
bir görüşte, tek bir huyda ve tek bir davranış biçiminde asla birlikte bulunma özelli-
ğine sahip olmayan iki şey birbirine karşı iki şey yapılırlar. Tek bir inançta veya tek 
bir huyda veya tek bir davranış biçiminde zorunlu olarak birlikte bulunma özelliğine 
sahip olmayan iki şey birbirini gerektiren iki şey olmayıp bunların durumları gelişigü-
zel alınır. İnsan bu iki şeyden birini bildiği zaman zorunlu olarak diğerini de bilmesi 
gerekmez. Yine insan bunlardan birine inandığı zaman bu şeye inanmakla birlikte 
zorunlu olarak diğerine de inanması gerekmez. Aksine biz birini bildiğimiz zaman 
diğerini bilemeyebiliriz, birine inandığımız zaman diğerine inanamayabiliriz. Aksine 
bunların durumu gelişigüzel seyreder. Konuları zıtlar ve yüklemleri de zıtlar olmakla 
zıtlardan oluşmuş ve birbirlerinin karşıtı olan önermeler sözü edilen şeylerdendir. 
Örneğin (konular olarak) adalet ve zulüm, yüklemler olarak da iyi ve kötü gibi. Bu 
yüklemler, iki zıdda birlikte yüklem olan iki zıt olarak alınır. Bu durumda üçünden her 
biri iki kısım üzere olur ve bundan oluşan eşleştirmeler altı kısım olur. Zıtlıkları peş 
peşe getirip iki zıt arasını ayırmamız ve altı eşleştirmeyi aynının hizasına koymamız 
ve bunlardan bir görüş veya bir huy veya bir davranış biçiminde birlikte bulunma 
özelliğine sahip olanları bulmaya çalışmamız gerekir. Örneğin; 

Birincisi: Adalet iyi zulüm kötüdür                        İkincisi: Adalet kötü zulüm iyidir
Üçüncüsü: Adalet iyidir ve adalet kötüdür             Dördüncüsü: Zulüm iyidir ve zulüm iyidir
Beşincisi: Adalet iyidir ve zulüm iyidir                  Altıncısı: Adalet kötüdür ve zulüm kötüdür

Bunlardan ilk ikisi birbirinin karşısında değildir. Çünkü bunlar tek bir görüş, tek 
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bir huy ve tek bir davranış biçiminde bulunmaktadır ve bu davranış biçimi üstün iyi 
olan davranıştır. Zira adaletin iyi olduğunu düşünen kişi bununla birlikte zulmün kötü 
olduğunu düşünür. Davranış biçimi adaleti iyi olduğu için tercih etmek olan kişinin 
davranış biçimi, kötü olduğu için zulmü reddetmek olmaktadır. Bu sebeple bu ikisi 
birbirini gerektiren olarak alınmaktadır. Yine ikinci eşleştirme de böyledir. Bunlar da 
tek bir görüşte tek bir davranış biçiminde bulunmaktadır ki bu davranış biçimi kötü-
cül alçak davranış biçimidir. Zira adaletin kötü olduğu görüşüne sahip kişi zorunlu 
olarak zulmün iyi ve faydalı olduğu görüşüne sahip olacaktır. Davranış biçimi zulmü 
kullanmaktan yana olan kişinin davranış biçimi adaleti reddetmekten yana olacaktır. 
O nedenle bunlar da birbirini gerektiren şeylerdir. Üçüncüsünde bulunan iki şey ise 
asla tek bir inanç ve tek bir davranış biçiminde birlikte bulunmazlar, aksine birbirinin 
karşısında bulunan iki görüşte ve birbirinin karşısında bulunan iki davranış biçimin-
de bulunurlar. O nedenle bu ikisi birbirinin karşısındadır. Yine dördüncü, beşinci ve 
altıncı da böyledir. Bir başka örnek olarak dost, düşman, kötülük ve iyilik örneklerini 
alabiliriz. Aristoteles’in de kullandığı örnek şöyledir:

Birincisi: Dosta iyilik yapmak gerekir,     Düşmana kötülük yapmak gerekir
İkincisi: Dosta kötülük yapmak gerekir,              Düşmana iyilik yapmak gerekir
Üçüncüsü: Dosta iyilik yapmak gerekir,       Dosta kötülük yapmak gerekir
Dördüncüsü: Düşmana iyilik yapmak gerekir,  Düşmana kötülük yapmak gerekir
Beşincisi: Dosta iyilik yapmak gerekir,         Düşmana iyilik yapmak gerekir
Altıncısı: Dosta kötülük yapmak gerekir,             Düşmana kötülük yapmak gerekir

Ancak burada yine bazıları acının iyi olduğu ve kendisinden kaçınmak gerektiği, 
hazzın ise kötü olduğu ve kaçınmak gerektiği görüşündedirler. Ancak bu şekilde düşün-
medikleri şey, yaygın bir şey olduğundan dolayı değil, ancak toplumlarında kendileri 
için yasalaştırılmış olması bakımından tabiatları gereği nefislerinde buldukları şeydir. 
Bunlara göre birincisi erdemli olmayan kişinin görüşü olup onun huylarındandır, 
ikincisi ise erdemli kişinin görüşüdür, geriye kalanlar ise birbirine karşı olan şeylerdir. 
Yine bir başka örnek olarak yaşamayı, ölümü, iyiyi ve kötüyü örnek alırsak şöyle olur:

Birincisi: Yaşamak iyi ölüm kötüdür              İkincisi: Yaşamak kötü ölüm iyidir
Üçüncüsü: Yaşamak iyi ve yaşamak kötüdür  Dördüncüsü: Ölüm iyi ve ölüm kötüdür
Beşincisi: Yaşamak iyi ve ölüm iyidir                  Altıncısı: Yaşamak kötü ve ölüm kötüdür

Çünkü bazıları ölümün iyi olup kendisinden kaçınmak gerekmediği ve bunun 
değişik şekillerde olduğu görüşündedirler. Bazıları da toplumlarında kendileri için 
(toplumsal) bir yasa olarak görüldüğünden dolayı böyle olduğu görüşündedirler. 
Bazıları ise bunun bir durum ve bir vakitte böyle olduğu görüşündedirler. Bunların 
hepsi insanın, nefsi ve tabiatı gereği yaşamayı sevmesi ve ölümü kerih görmesinden 
dolayı yaygın olanın aksinedir. Bu ve bu şekilde olan örnekleri inceleyip bunlardan 
tek bir huyda tek bir görüşte ve tek bir davranış biçiminde birlikte bulunanlarla bütün 
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insanlarca veya bir grup insana göre birbirine karşı olanları birbirinden ayırmamız 
gerekir ki bunlardan yaygın olanlar diyalektikte kullanılır. Yine bir grup insana göre 
değil de bir diğer grup tarafından diğerlerini sadece ikna etmek amacıyla kullanılan 
şeylerin de birinci örnekte olduğu gibi birbirine karşı olan şeylerde bulunmaları im-
kansızdır. Çünkü adalet iyidir sözümüz, adalet kötüdür sözümüze karşıdır. Yine zulüm 
iyidir sözümüzde de, zulüm iyidir sözümüz, zulüm kötüdür sözümüze karşıdır. Yine 
adalet kötüdür sözü de böyledir. Çünkü adalet kötüdür sözümüze adalet iyidir ve zu-
lüm kötüdür sözümüz karşıdır. İki karşı olan, tek bir şeyde bulunabilirse, sözü edilen 
şeyin bu karşı olanlarından, karşı olma bakımından daha güçlü ve bütün insanlarca 
veya muhatap olana göre daha açık ve daha yaygın olmasıyla ispatı ve iptalinde daha 
faydalı olanı alınır. Bazen bu yerler karşıolumların dışında da kullanılır. Şöyle diyenin 
sözü buna örnektir: Hareket zamandan ayrık değildir, çünkü biz hareketi düşünmezsek 
zamanı da düşünemeyiz. Yine şöyle diyenin sözü de buna örnektir: Beyaz olan beyazı 
zorunlu olarak gerektirmez. Çünkü bazıları beyaz olanın varlığına inanırlar ve (fakat 
bunu) beyazın varlığıyla bilmezler. İlk filozoflardan birinin şu sözü de bu cinsten bir 
örnektir: Evrenin dışı sonsuz bir şeydir. Çünkü biz, evrenin sonunu dışı bakımından 
düşündüğümüzde onunla birlikte sonsuz boşluğu veya cismi düşünmek zorunda ka-
lırız. Kim bu yerlerin örneklerini kullanmak isterse görüşlerin, huyların ve davranış 
biçimlerinin peşine düşüp araştırması ve bunlardan bu yerlerin örneklerini elde etmesi 
gerekir. Bununla birlikte bu yerlerin tamamı imgeseldir çünkü bu yerlerde varlıklar 
inançlara tabi kılınır. Ve burada varlıklara dair insanın inançlarını kendinde şeylerin 
üzerine olduğu şeylerin delilleri yaparız. Kendilerine ilişkin görüşlerin çarpışması ve 
çelişmesinden dolayı varlıkların çarpışmalı ve çelişkili olduğunu ileri süren kişinin 
görüşü bu cinstendir. Protagoras’ın şeylere ilişkin görüşü de bu cinstendir. Bundan 
dolayıdır ki o, şu görüşü ileri sürmüştür: İnsan her şeyin kendisiyle ölçüldüğü standart 
bir ayar ve ölçüdür. Şeylerin yapısı ve doğası, insanın onlara ilişkin görüşüne göredir 
ve insanlar da onlara ilişkin görüşte hemfikirdir.

Çıkarım ve Apodeiktik (Burhânî) Yollarda Hata Yerleri

Emsâl ve tasriflerden alınan yerler de onlardan (yerlerden) biridir. Özet olarak 
bu yerler lafzın şekillerini değiştirmekten ibarettir. Bir lafız, bu lafzın manasına ek-
lenen değişimlere delalet eder. Şöyle ki tek bir lafız değiştirilir ve her biri manasına 
eklemlenen bir şeye delalet eden çeşitli şekillere sokulur. Örneğin, sağlık gibi. Çünkü 
sağlık değiştirilir ve sağlıklı, sağlık veren, sağlığına kavuşan, sağlıklı denir. Yine 
sağlık buldu, sağlık buluyor ve benzeri şekillerde söylenir. Bunların hepsi emsâl 
(nezâir) ve tasrifler diye isimlendirilir. Özetle bunlar asılları bir ve fakat şekillerini 
farklı kurduğumuz, şekillerinin değişimiyle sözü edilen bir manaya eklenen çeşitli 
değişimlere delalet eden lafızlardır. Bunlardan konunun manasına delalet eden ve 
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türemiş olanları Aristoteles Topikler kitabında emsal (nezâir) diye, sadece konunun 
cihetlerine delalet edenleri ise tasrifler diye isimlendirmektedir. Örneğin tıbbî, tıbbî 
ilaç, ifadelerindeki tıbbî’nin manası gibi. Biz bununla tıp görüşüne göre veya tıp açı-
sından veya tıp sahasına göre gibi anlamları kast ederiz. Hangi lafız, bir tür değiştirilir 
ve manasından bu üç şekilden birine delalet ederse Aristoteles bu değişimi tasrif diye 
isimlendirmektedir. Fars, Yunan ve diğerleri gibi birçok millet tek bir lafzı, dillerindeki 
işaretlerle (alâmât) kendilerince bilinen çeşitli değişimlere uğratırlar ve bunlarla sözü 
edilen lafzın manasından bu üç şekil üzere delalet ederler. Arapçada böyle bir şey 
yoktur ancak onlar kendilerine göre bundan manaları, tek başlarına onlara delâlet eden 
lafızlarla ifade ederler. Çünkü onlar herhangi bir şeye ilişkin tıp görüşüne göre demek 
istediklerinde bunun için tıp lafzından bir isim türetmezler aksine tıp görüşüne göre, 
derler. Yine onlar falancanın bir şeyi iyi yönüyle veya erdem yönüyle yaptığını ifade 
etmek istediklerinde bunun için iyiden veya erdemden bir isim türetmezler, aksine iyi 
yönüyle veya erdem yönüyle derler. O nedenle bir lafzın değişimi bakımından tasrifler 
yönüyle alınan yerler Arapça’da bulunmamaktadır, ancak şu yönüyle, şu görüşe göre 
veya şu sahaya göre gibi ifadelerin kullanımıyla bulunmaktadır. Emsallerden alınan 
yerlere gelince, bunların lafızların değişimlerinden alınması mümkündür. Çünkü araş-
tırılanın yükleminin bir misli ve konusunun da bir misli bulunduğunda ve yüklemin 
misli de konunun mislinde bulunduğunda yüklem de konuda bulunur, eğer yüklemin 
misli konunun mislinde bulunmazsa yüklem de konudan olumsuzlanır. Aynı şekilde 
eğer yüklemin tasrifi konunun tasrifinde bulunursa yüklem de konuda bulunur, eğer 
bulunmazsa yüklem de konuda bulunmaz. 

Türemiş olan emsallerin örneği olarak konum “Adalet erdemdir” olsun. Çünkü 
eğer adaletli erdemli ise adalet erdemdir, eğer adaletli erdemli değilse adalet de erdem 
değildir. Aynı durum tasriflerde de söz konusudur. Çünkü adalet bakımından olan şey 
erdem bakımından olursa adalet erdem olur. Eğer adalet bakımından olan şey erdem 
bakımından da olmazsa adalet erdem değildir, olur. Aynı şekilde eğer konumlar, emsaller 
ve tasrifler olursa değiştirilen ilk örnekler de apaçık olursa onları ilk örneklerinden 
hareketle açıklarız. Çünkü şayet araştırılan, adaletli erdemli midir? Olursa, adaletin 
erdem oluşundan hareketle bunu ispat ederiz veya adaletin erdem olmayışından hareketle 
iptal ederiz. Eğer konum, adalet bakımından olan erdem bakımından mıdır? Olursa 
adaletin erdem oluşundan hareketle ispat ederken adaletin erdem olmayışından hare-
ketle de iptal ederiz. Yine biz emsallerden hareketle tasrifleri, tasriflerden hareketle de 
emsalleri açıklarız ve iki cinsten en kapalı olanını en açık olanıyla açıklamaya çalışırız. 

Bunun örneği şudur: Eğer adaletli erdemli ise adalet bakımından olan erdem 
bakımındandır. Aynı zamanda bunu evirip şöyle deriz: Adalet bakımından yürürlüğü 
olan şey erdem bakımından da yürürlüğü olan şeydir. O halde adaletli erdemlidir. 
Yine eğer bir şey diğer bir şeye zıt ise söz konusu şeyin tasrifleri ve emsalleri de diğer 
şeyin tasrifleri ve emsallerine zıttır. Yüklemin zıddının konunun zıddında bulunup 
bulunmadığını araştırdığımız gibi yüklemin tasrifinin zıddının konunun tasrifinin 
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zıddında bulunup bulunmadığını araştırırız. Daha önce geçen adalet bilgi ise zulmün 
bilgisizlik olduğu örneğini araştırdığımız gibi adalet bakımından yürürlüğü olan şeyin 
erdem bakımından da yürürlüğü olduğunu araştırırız. Dolayısıyla da zulüm bakımından 
yürürlüğü olan şey bilgisizlik bakımından yürürlüğü olan şeydir. Eğer adaletli bilgili 
ise zulmeden de bilgisizdir. 

Benzerlikten alınan yerler de onlardan (yerlerden) biridir. Bu, şu araştırmayı 
yapmamızdır: Eğer araştırılanın konusunun benzeri varsa ve yüklem de sözü edilen 
benzerde bulunuyorsa buradan yüklemin araştırılanın konusunda bulunması gerekli 
olur. Eğer yüklem konunun benzerinde bulunmuyorsa buradan da konuda bulunmaması 
gerekli olur. Şayet bu yeri, ikisi arasındaki benzerliğin kendisinden dolayı gerçekleştiği 
şeyin kendisi bakımından ve kendisi sebebiyle olan şey olması şeklinde son derece 
zorunlu olarak alırsak yüklem sözü edilen benzerde bulunur. Benzerde yüklemin bulun-
ması, araştırılanın konusunda bulunmasından daha iyi bilinirdir. Kendisi bakımından 
yüklemin konuda bulunduğu şeyi nereden bildiğimize gelince, ne zaman biz bunu bir 
çok benzerlerinin tümevarımıyla açıklarsak ve ne zaman bunu benzerliğin kendisiyle 
gerçekleştiği şey benzerde bulunduğunda yüklemin bulunmasını, bulunmadığında yük-
lemin de bulunmamasını araştırmakla varlık ve yokluk yerleriyle açıklarsak, sözü edilen 
şeyin sözü edilen yüklemin varlığının nedeni olduğu açıklanmış olur. Eğer yüklemin, 
kendisinden dolayı konunun benzerinde bulunduğu şeyde bulunmasını tümel ve tam 
olarak tashih etmekle ve sözü edilen şey ne şekilde ve hangi vakitte bulunursa yüklemin 
de bulunmasının ve sözü edilen şeyin bulunduğu şeyde yüklemin de bulunmasının 
kendiliğinden açık veya bir apodeiktik kıyasla (burhan) açık olmasıyla bu mertebeden 
yukarıya doğru daha sağlam bir açıklamaya uzanmak istersek, yüklemin benzerlik 
yoluyla araştırılanın konusunda bulunması tashih edilmekten çıkar, aksine ancak bir 
kıyas ve apodeiktik kıyasla tashih edilir ve bu benzerlikten uzak olur, onun tashihinde 
benzerliğin asla yeri olmaz. Şayet konumun tashihinde sadece benzerliğe pay verirsek 
başka bir şeyi ona ilave edemeyiz. Ancak çokça ihtilaf olur, eğer benzerliğe başka 
bir şeyi ilave edemezsek tashih edilen şey sadece benzerle tashih edilemez, aksine o 
ve başka bir şeyle tashih edilebilir. Eğer bu başka şey tümevarım olursa o zaman söz 
analoji ve tümevarımdan bileşik olur veyahut da bu, benzerle değil tümevarımla tashih 
edilir. Varlık ve yokluk yeri veya diğer yerler gibi tümevarımın dışında başka bir şey 
eşlik ederse o takdirde araştırılanın tashihi bu yerle olur ve araştırılanın konusunun 
benzeri iki şekilde olur: Ya tek bir şey konu ve benzerinde bulunur ki konu ve benzeri 
olan, sözü edilen şey sayesinde birbirine benzerler. Örneğin, beyaz hem karda hem 
de sütte hem de üstübeçte bulunur.  Ya da (araştırılanın konusunun benzerliği) aradaki 
ilişkiyle olur. Örneğin, gözde bulunan görmek nefiste bulunan akıl gibidir, dememiz 
gibi. Yine dokunmanın dokunulanlarla olan durumu, görme duyusunun görülenlerle 
olan durumu gibidir. Hükümdarın bir devletle olan durumu, Tanrı’nın evrenle olan 
durumu gibidir. Hükümdarın tek olması gerektiği gibi Tanrı’nın da tek olması gerekir. 
Hükümdar birden fazla olduğunda kararlar başka başka olup devletin işleri sıkıntıya 
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gireceği gibi Tanrı da birden fazla olduğunda evrenin işleri sıkıntıya girecektir. Dev-
letin bölümlerinin devletle olan irtibatının nefsin bölümlerinin nefisle olan irtibatı 
gibi olduğunu, bedenin uzuvlarının bedenle olan irtibatı gibi olduğunu söyleyenin 
sözü de bu kabildendir. Bedenin uzuvları birbirleriyle bağlantılıdır ve buradan hareket 
edildiğinde devletin bölümlerinin de birbirleriyle bağlantılı olması gerekir. Nasıl ki 
bedenin uzuvlarından biri bozulduğunda, ondaki bozukluk diğer uzuvlara sıçramasın 
diye hızlıca tedavi edilmesi gerekiyorsa, aynı şekilde devletin bölümlerinden biri de 
bozulduğunda diğer bölümlerine sıçramasın diye ıslah edilmesi ve bu bozukluğun 
giderilmesi gerekir. Bu şekildeki sözlerde benzerlik bazen lafızların şekillerinde olur. 
Buradan hareketle bu benzerliğin manada olduğu sanılır. Birinin şöyle demesi gibi: 
“İşitmenin işitilene göre durumu görmenin görülene göre durumu gibidir. Sonra işitme 
dışardan bir şeyin bize gelmesiyle gerçekleşir, yoksa kulaklarımızdan işitilene doğru 
bir şeyin çıkmasıyla değil. Aynı şekilde görmek de görülenden bir şeyin bize gelme-
siyle gerçekleşir yoksa kulaklarımızdan görülene doğru bir şeyin çıkmasıyla değil.” 
Bir başkası da buna şöyle diyerek karşı çıkar: “İşitmek görmek gibi değildir. Çünkü 
görmek görülene aittir, ikramın ikram edilene ait olması gibi. Nasıl ki ikram, ikram 
edilenden bize doğru yönelen bir şey değil de bizden ikram edilene doğru yönelen bir 
şeyse aynı şekilde görmek de görülenden bize yönelen bir şey değil bizden görülene 
doğru olan bir şeydir. Fakat işiten kabul eden gibidir. Nasıl ki kabul eden kendisinin 
dışından kendisine doğru olan bir şeyi kabul ediyorsa, aynı şekilde işiten de kendi-
sinin dışından kendisine doğru olan bir şeyi işitendir.” Burada birinci kişi benzerliği 
manada kullanırken ikinci karşı çıkan kişi de sadece lafızda kullanmaktadır. Çünkü 
görmekle ikram ve görülenle ikram edilen arasında sadece Arapça lafız şekillerinin 
benzer olmasının dışında asla bir benzerlik yoktur. Aynı şekilde işitenle kabul eden 
arasında sadece lafız şekillerindeki benzerlik dışında benzerlik yoktur. Sadece lafızların 
şekillerindeki benzerliğin kullanımı sofistik bir yerdir ve bunda bir tür bayağılık vardır. 
Bu şekildeki benzerliğin kullanılmasından diyalektikte kaçınmak gerektiği gibi  genel 
olarak bilimlerde kesinlikle kaçınmak gerekir. 

Birbirine üstünlük ve denklikten alınan yerler de onlardan (yerlerden) biridir. Birbi-
rine üstünlükten alınan yerler dörttür. Bunlardan biri konumun yüklemini araştırmaktır. 
Şöyle ki, eğer konumun yüklemi, konusunun kendisinde bulunduğu şeyde daha çok 
bulunuyor ve konusunun kendisinde arttığı şeyde sürekli artıyorsa sözü edilen yüklem 
konuda mevcuttur. Eğer konumun yüklemi konusunun kendisinde çokça bulunduğu 
şeyde daha az bulunuyorsa ve konusunun kendisinde arttığı şeyde sürekli azalıyorsa 
yüklem konuda bulunmaz. Bu ancak, konumun konusu ve yükleminin daha çok ve daha 
aza karşılık geldiği yerde sürekli olur. Örneğin konum “Haz iyidir” olsun. Daha çok 
haz veren şey daha az iyi veya iyi olmamaya daha layıktır. Çünkü haz iyi değildir. Bu 
yerde yüklemde artma ve azalmayı, konudaki artma ve azalma bakımından almamak 
gerekir o takdirde yer, karşı çıkmamaya daha layık olur. 

İkincisi; birin ikiyle mukayese edilmesinden alınır. Bu da konumun yüklemini 
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araştırmaktır. Şöyle ki, eğer onun (konumun yüklemi) varlığı diğer şeyde daha az ve 
araştırılanın konusunda daha çok ise herhangi bir şeyde bulunmaması, araştırılanın 
konusunda bulunmamasından daha layık ise sonra da sözü edilen diğer şeyde bulu-
nursa, yüklem araştırılanın konusunda bulunur. Konumun yüklemi sözü edilen şeyde 
daha çok bulunuyor ve konumun konusunda daha az bulunuyorsa ve sözü edilen şeyde 
bulunması araştırılanın konusunda bulunmasından daha layık ise sonra da sözü edilen 
şeyde bulunmuyorsa araştırılanın konusunda da bulunmaz. Çünkü herhangi bir şey 
veya herhangi bir yüklem iki şeye nispet edilirse ve onun iki şeyden birinde bulun-
maması diğerinde bulunmamasından daha layıksa sonra da bulunmaması daha layık 
olanda bulunuyorsa bulunması daha layık olan şeyde bulunması daha doğrudur. Sözü 
edilen iki şeyden birinde bulunması diğerinde bulunmasından daha layıksa sonra da 
bulunması daha layık olan şeyde bulunmuyorsa bulunmaması daha layık olan şeyde 
bulunmaması daha doğrudur.

Üçüncüsü; ikinin bire olan mukayesesinden alınır. Bu şunu araştırmaktır: Herhangi 
başka bir yüklemin araştırılanın konusunda bulunması, araştırılanın yükleminin aynı 
konusunda bulunmasından daha az bulunuyorsa veya herhangi başka bir yüklemin 
araştırılanın konusunda bulunmaması araştırılanın yükleminin konusunda bulunma-
masından daha layıksa, ardından sözü edilen şey araştırılanın konusunda bulunursa 
araştırılanın yüklemi konusunda bulunur. Eğer bir şey, araştırılanın konusunda araş-
tırılanın yükleminden daha çok bulunuyorsa veya sözü edilen şeyin araştırılanın ko-
nusunda bulunması araştırılanın yükleminin konusunda bulunmasından daha layıksa 
sonra da sözü edilen şey araştırılanın konusunda bulunmazsa yine araştırılanın yüklemi 
konusunda bulunmaz. Şundan dolayı ki, iki şey veya iki yüklem, herhangi tek bir şeye 
nispet edildiklerinde ve bunlardan birinin o şeyde bulunması diğerinin bulunmasından 
daha az ise veya bunlardan birinin o şeyde bulunmaması diğerinin bulunmamasından 
daha çok ve daha layıksa sonra bulunmaması daha layık olan şey onda bulunursa 
onda bulunması daha layık olan şeyin bulunması daha doğrudur. Sözü edilen şeyde 
bunlardan birinin bulunması diğerinin bulunmasından daha layıksa sonra da bulunması 
daha layık olan, onda bulunmazsa bulunmaması daha layık olanın onda bulunmaması 
daha doğrudur. Örneğin, cesaretli kişide cüret ve anlamanın bulunması, iffetli kişide 
adalet ve insan sevgisinin bulunması gibi. 

Dördüncüsü; ikinin ikiye olan mukayesesinden alınır. Bu da şunu araştırmaktır: 
Herhangi başka bir yüklemin herhangi başka bir şeyde bulunması, araştırılanın yük-
leminin konusunda bulunmasından daha az ise sözü edilen yüklem sözü edilen şeyde 
bulunuyorsa araştırılanın yüklemi konusunda bulunur. Herhangi başka bir yüklemin 
herhangi başka bir şeyde bulunması araştırılanın yükleminin konusunda bulunmasından 
daha çoksa veya sözü edilen yüklemin herhangi başka bir şeyde bulunması araştırılanın 
yükleminin konusunda bulunmasından daha layıksa sonra da sözü edilen yüklem sözü 
edilen şeyde bulunmuyorsa araştırılanın yüklemi konusunda bulunmaz. Şundan dolayı 
ki, iki şey başka iki şeye nispet edildiğinde ve bu iki şeyden birisinin sözü edilen diğer 
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iki şeyden birinde bulunmaması nispet edilen iki şeyden diğerinin, kendilerine nispet 
edildikleri iki şeyden diğerinde bulunmamasından daha layıksa sonra da kendisine 
nispet edildiği şeyde bulunmaması daha layık olan şey onda bulunmazsa, kendisine 
nispet edildiği şeyde bulunması daha layık olan şeyin onda bulunması daha layıktır. 
Eğer iki şeyden birinin, diğer iki şeyden birinde bulunması iki şeyden diğerinin, (nispet 
edildikleri şeylerden) diğerinde bulunmasından daha layıksa sonra da nispet edildiği 
şeyde bulunması daha layık olan o şeyde bulunmazsa nispet edildiği şeyde bulunmaması 
daha layık olanın onda bulunmaması daha layıktır. Bunların tamamında durum zan ve 
bilgide artma ve eksilmeyle tek bir şeye nispet edilen iki şeydeki gibi olsun diye bir 
şey bulunan veya bulunmayan veya bilinen şey olduğu sanılırsa ve ta ki iki şeyden 
birinin bilinmesi ve sanılması diğerinin bilinmesi ve sanılmasından daha çok olur ve 
bunların bilgi ve zan bakımından birbirlerine üstün olduğu kabul edilirse bunlardaki 
durum varlığa ilişkin (varlıkların birbirlerine) üstünlükteki durum gibi olur. Örneğin, 
bir şey iki şeye söylenir de sözü edilen şeyin iki şeyden birinde bulunmasına ilişkin 
zannımız, diğerinde bulunmasına ilişkin zannımızdan daha fazla veya daha eksik 
olursa, ikisinden birinde bulunmasının daha layık olduğu sanılan şey onda bulunmaz-
sa, bulunması daha az olduğu sanılanın o şeyde bulunmaması da doğrudur. Varlığın 
dışında olduğu sanılan huy edinilmiş bir şey onda bulunursa bulunduğunun sanılması 
daha layık olan şeyde bulunması daha doğrudur. İki şey tek bir şeye söylenir de eğer 
onun varlıkta daha az bulunduğu sanılırsa o yine varlığı bulunan şey sanılmaya daha 
layık bir şeydir. Aynı şekilde bulunması daha layık olduğu düşünülen şey bulunmazsa 
bunda onun dışındaki şeyde bulunmaması daha layıktır.  İki şey iki şeye söylenir de 
bulunmadığı iki şeyden birinde bulunmasının daha layık olduğu sanılırsa geriye kalan 
diğerinin, geriye kalan diğerinde bulunmaması daha layıktır. Daha az bulunduğu sa-
nılırsa veya bulunmayanın diğerinde bulunmasının daha layık olduğu sanılırsa geriye 
kalan diğeri, geriye kalan diğerinde bulunur.   

Eşitlikten alınan yerler üstünlük yerlerinden son yerlerin sayısına göre üçtür. Bu 
da ya hakikatte ya da zanda olur. Şöyle ki, herhangi bir şey iki şeye nispet edilirse veya 
o iki şeyde eşit olarak ve tek bir örnek üzerine bulunduğu sanılırsa, iki şeyden birinde 
bulunmazsa diğerinde de bulunmaz, bulunursa diğerinde de bulunur. Eğer iki şey tek bir 
şeye söylenirse veya iki şeyin tek bir şeyde eşit olarak ve bir örnek üzerine bulunduğu 
sanılırsa sonra da bunlardan biri sözü edilen şeyde bulunmazsa diğeri de bulunmaz, eğer 
biri bulunursa diğeri de bulunur. Eğer iki şey iki şeye söylenirse veya iki şeyde tek bir 
örnek üzere bulundukları sanılırsa ve bunlardan biri, (kendilerinde bulundukları) iki 
şeyden birinde bulunmazsa diğer geriye kalan (kendilerinde bulundukları şeylerden) 
diğeri geriye kalanda bulunmaz. İki şeyden biri, diğer iki şeyden birinde bulunursa 
geriye kalan şey, (bulundukları şeylerden) diğer geriye kalanda bulunur. 

Artma ve eksilmeden alınan yerler de onlardan (yerlerden) biridir. Bu araştırılanın 
konusunu araştırmaktır. Bir şeye, yüklemini bu şeyde bulunduran bir şey eklendiğinde 
yüklemi konusunda bulunuyorsa yine yüklemi herhangi bir şeyde bulunduğunda sonra 
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da konusunu sözü edilen şeyin kendisine eklediğimizde sözü edilen şeydeki yüklemini 
bundan öncekinden daha çok artan ve daha fazla yaparız. Yine yüklemi konusunda, 
başka bir şeyde bulunmaktan daha çok bulunuyorsa veya daha az bulunuyorsa onda 
daha çok veya daha az bulunduğunu söylemeksizin yine mutlak olarak bulunur. Yine 
yüklemi konusunda herhangi bir şartla bulunuyorsa onda mutlak olarak bulunur. Şöyle 
ki onda şartla bulunmaz, ancak o onda bulunur. Çünkü konudan bir şeyde bulunmayanın 
onda şartla bulunduğu söylenemez. O halde çelişiğin evrilmesine bağlı olarak onda 
şartla bulunan şeyin mutlak olarak bulunması gerekir. Aynı şekilde ondan bir şeyde 
bulunmayanın da onda daha fazla veya daha az bulunduğunun söylenmesi imkansızdır. 
O halde bir şeyin onda çoklukla bulunduğu söylendiğinde onda mutlak olarak bulunur, 
ancak şu kadar var ki bu yerde çok ihtilaf vardır ve bununla yer kendisinde bir tür 
bayağılık bulunan sofistik yer olur.   

Analitik Kitabı tamamlandı, Allah’a layıkıyla hamdolsun!
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FROM POWER TO POTENTIALITY: HOW TO READ ARISTOTLE’S 
METAPHYSICS THETA?

ÖZ
Bu makale Aristoteles’in Metafizik Theta’daki akıl yürütmesini aydınlatmayı 
amaçlıyor. Theta kitabı iki parçadan oluşuyor. İlk beş bölümde, Aristoteles du-
namis’i gündelik dile ait bir mefhum olarak ele alıyor ve değişime odaklanan 
bir bağlamda etkin ve edilgin güçleri ayırt ediyor. Altıncı bölümde ise teknik bir 
terim olarak energeia’dan söz etmeye başlıyor ve değişim süreçlerinden bağım-
sız olarak yeni bir ontolojik ayrım öneriyor. Metnin ilerleyişinin bu karmaşıklığı 
karşısında, Theta’nın tatmin edici bir bütünlükten yoksun olduğunu düşünebili-
riz. Bu çalışma bir dizi soru eşliğinde metnin bütünlüğü problemini tartışıyor: 
Aristoteles’in kitap boyunca benimsediği farklı stratejileri nasıl birleştirebiliriz? 
Etkin ya da edilgin güç olarak kavranan dunamis ile gücüllük olarak kavranan 
dunamis arasındaki ilişki nedir? Neden ilk beş bölümde dunamis, sonraki bö-
lümlerde energeia öne çıkıyor? Değişimin incelenmesinden varlık tartışmasına 
geçişi dunamis’ten energeia’ya geçişle nasıl ilişkilendirebiliriz? 
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, dunamis, edimsellik, energeia, gücüllük, güç, 
metafizik, varlık.

ABSTRACT
The aim of this article is to clarify the main argument of Aristotle’s Metaphysics 
Theta. The book Theta divides into two parts. In the first five chapters, Aristotle 
considers dunamis as a notion of ordinary Greek, and in the context of an analysis 
of change, he distinguishes active and passive powers. In Theta 6, however, the 
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philosopher starts to talk about energeia as a technical term in order to introduce 
a new ontological distinction, independent of change processes. Before the 
complexity of the argument, we can easily think that the book lacks any satisfactory 
unity. The present study confronts this problem of unity through an examination 
of the following questions: how to combine the different strategies adopted by 
Aristotle in the book? What is the relation between dunamis conceived as active 
or passive power and dunamis conceived as potentiality? How to understand the 
transition from dunamis as a causal power to energia as a way of being?
Keywords: Actuality, Aristotle, being, dunamis, energeia, metaphysics, potentiality, 
power.

...

I. Giriş: Yaşamak, Ölmek, Uyumak

Aristoteles Metafizik’in Theta kitabında (yani yapıtın dokuzuncu bölümünde) 
tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Bu soruyu farklı düzeylerde ele alabilir, farklı ikna 
edicilik derecelerine sahip yanıtlar önerebiliriz. Theta kitabının barındırdığı metinsel 
sorunları bir yana bırakıp belli bir genellik düzeyine yerleşerek düşündüğümüzde soruya 
yanıt vermek çok da zor değil. Aristoteles Theta kitabında Aristotelesçi ontolojinin 
iki temel kavramı olan dunamis ve energeia kavramlarını irdeliyor. Kuvve ve fiil ya 
da gücüllük ve edimsellik olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu iki kavramın ne an-
lama geldiğini her felsefe öğrencisi az çok bilir ve birkaç basit örneğe başvurarak bu 
bilgisini ortaya koyabilir: Çocuk kuvve halinde insandır, bronz kütlesi kuvve halinde 
heykeldir. Başka bir deyişle, çocukta insan olma, bronz kütlesinde heykel olma gücü 
ya da potansiyeli vardır. Fiil ya da edimsellik ise bu potansiyellerin ortaya çıkması, 
gerçekleşmesi, çocuğun insana, bronzun heykele dönüşmesidir. Theta kitabında işte 
bu iki kavram arasındaki ilişkiler irdelenmektedir.

Peki neden böyle bir irdeleme gerekli olsun? Gücül haldeki insanla (çocukla) 
edimsel haldeki insanı birbirinden ayırmak ne işimize yarayacak? Yine belli bir ge-
nellik düzeyinde kalarak, Aristoteles’in dunamis-energeia ayrımıyla ontolojiye nasıl 
bir katkı sunduğunu, varlığı düşünme çabamızı ne yönde ilerlettiğini görmek de kolay. 
Basit bir karşılaştırma üzerinden düşünelim ve Aristotelesçi bir gözle Hamlet’in ünlü 
tiradının başlarını okuyalım:

Var olmak ya da olmamak, mesele bu.
Gözü dönmüş talihin sapanına, oklarına,
İçin için katlanmak mı daha soylu,
Yoksa, bir dertler denizine karşı silaha sarılıp 
Son vermek mi onlara? Ölmek, uyumak...1

1 William Shakespeare, Hamlet, çev. Bülent Bozkurt, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015 (on sekizinci ba-
sım), s. 115 (üçüncü perde, birinci sahne).
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Bu satırlarda Hamlet intihar üzerine kafa yorarken Parmenides’in bir öğrencisi 
gibi konuşuyor adeta. Bir tarafa varlığı yerleştiriyor, diğer tarafa yokluğu. Olmak ya 
da olmamak, varlık ve yokluk, yaşam ve ölüm tam bir karşıtlık içinde. Bütün mesele 
hangi taraftan gideceğimiz, hangi yolu izleyeceğimiz... Theta kitabının ontolojiye 
katkısı, Aristoteles’in dunamis-energeia ayrımıyla bu keskin karşıtlığın ötesine geç-
mesinde yatıyor. Artık bütün mesele olmak ya da olmamak değil, çünkü bir de ola-
bilmek var. Parmenides’in şiirinde bize önerdiği ve yasakladığı yolların dışında bir 
başka yol daha var. Olmakla olmamanın dışında potansiyeller, kuvve halinde oluşlar 
ya da gücüllükler var. 

Aristoteles’in Theta’da açtığı yolun önemini sezdirecek bir örneğe bakalım: İnsan 
yaşıyor ve ölüyor, ama bir de uyumak var. Uyurken canlı mıyız, ölü müyüz? Hamlet 
ölmekle uyumayı aynı tarafa yerleştiriyor ve ölüm-uykuyu yaşam denen “dertler 
denizi”nden bir çıkış gibi sunuyor. Yaşamak-uyanık olmak mı, yoksa ölmek-uyumak 
mı, Hamlet için bütün mesele bu.2 Oysa uyku da yaşamın bir parçası. Uyuyanlar ölü 
değil canlı. Elbette dolaysız olgusal düzlemde, uykuyla ölüm arasında koşutluk kurmak 
mümkün. Uyuyan bir insanla ölü bir insan bazen ayırt edilemeyecek kadar birbirine 
benziyor. Ama filozofun bakışı bu dolaysız olgusal düzlemin ötesine geçtiğinde uyu-
yan insanla ölü insan arasındaki farklar da açığa çıkmaya başlıyor. Uyuyanda insan 
türüne özgü bir dizi yeti, bir dizi güç ya da potansiyel var: algılama, hareket etme, 
beslenme, hayal kurma, anımsama, düşünme, felsefe yapma, sevme ya da öfkelen-
me... potansiyelleri. Uykudan uyanıklığa geçildiğinde bu potansiyellerin bazıları da 
edimsellik kazanacak, gerçekleşecek. Ölüde bu potansiyellerin hiçbiri yok, dolayısıyla 
ölünün uyanması, yeniden algılamaya, yeniden konuşmaya, hayal kurmaya başlaması 
mümkün değil. Şöyle diyebiliriz: Aristoteles’in Theta kitabında Parmenides’in (ya da 
Hamlet’in) ötesine geçmesi uykudaki bu potansiyelleri görebilmesine dayanıyor. Du-
namis ve energeia kavramları sayesinde, uykunun ölüm tarafına değil, yaşam tarafına 
ait olduğu ortaya çıkıyor. Ölümün hiçbir potansiyel barındırmayan mutlak bir yokluk 
olduğu konusunda Aristoteles diğer filozoflarla hemfikir. Onun Parmenides’ten ayrıldığı 
yer yaşamanın ve varolmanın farklı farklı anlamlara gelebileceğini kavramış olması. 
Uykudayken gücül halde olan, kuvve halinde olan bazı işlevler uyanıkken edimsellik 
kazanıyor. Uyku ölümün bir metaforu değil, yaşamın bir durumu.3

Genel ve soyut konuşarak, yani metne bakmadan konuşarak Theta hakkında 

2 Ölümle uyku arasında benzerlik kuran ilk kişi Shakespeare değil elbette. Antik Yunan’da da uyku 
ölümün bir metaforu olarak kullanılıyordu. Platon’daki iki önemli pasajı anımsayalım. Sokrates’in 
Savunması’nın sonunda (40 d-e), ölüm duyumsamanın tamamen ortadan kalkması olarak betimleni-
yor ve rüyasız bir uykuya benzetiliyordu (ama Sokrates’e göre bu, ölüm hakkında öne sürülebilecek 
varsayımlardan biriydi sadece). Phaidon’da ise ruhun ölümsüzlüğünü göstermek için öne sürülen ilk 
akıl yürütmede yaşam uyanıklığa, ölüm uykuya benzetiliyordu (71c). Örnekleri kolayca çoğaltabiliriz.

3 Birazdan göreceğimiz gibi, Aristoteles Theta kitabının altıncı bölümünde uyanık olanı energeia, uyu-
yanı dunamis kavramıyla ilişkilendirecek. Ayrıca Ruh Üzerine’de uykunun ölüme değil yaşamın belli 
bir durumuna benzetildiğini anımsayalım. Bkz. Ruh Üzerine, II, 1, 412 a 23-26.
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söyleyebileceklerimiz aşağı yukarı bunlar. Aristoteles, okumadan kolayca anladığı-
mız, okumaya başladığımızda karmaşıklaşan, zor anlaşılır hale gelen bir filozof. Az 
önce, dunamis-energeia ayrımının ne anlama geldiği ve düşüncemizi nasıl ilerlettiği 
hakkında genel bir tablo çizdik. Bu tablo Aristoteles’in Theta’da ulaştığı sonuçları çok 
da çarpıtmadan gözler önüne seriyor. Ama böyle genel konuştuğumuzda Aristoteles’in 
düşüncesinin ilerleyişini göremiyoruz. Sonuçlara giden yol karmaşık gerekçelendir-
melerle, dolambaçlı akıl yürütmelerle, hatta bazen kararsızlıklarla, bocalamalarla 
dolu. Ama bu yolu tekrar tekrar yürüdüğümüzde varılan sonuçları daha iyi anlamaya, 
filozofun ne yapmaya çalıştığını daha iyi görmeye başlıyoruz. Aristoteles’in hangi 
yoldan giderek dunamis-energeia ayrımına vardığını görmek, varılan yeri katedilen 
yolun ışında değerlendirmek için genel konuşma düzlemini terk edip dikkatimizi metne 
yoğunlaştırmamız gerek. 

Theta kitabında neler olup bittiğine hızlıca baktığımızda bile katedilen yolun 
karmaşıklığını hissediyoruz. Theta’nın ilk beş bölümünde yani kitabın aşağı yukarı 
yarısında, az önce kullandığımız anlamda dunamis ve energeia kavramlarından söz 
edilmiyor, bunun yerine dunamis-energeia ayrımını hazırlayacak biçimde dunamis’in 
Aristotelesçi olmayan yaygın anlamları inceleniyor. Asıl Aristotelesçi ayrım ancak 
altıncı bölümde karşımıza çıkıyor ve bir dizi örnek üzerinden ortaya konuyor. Ayrıca 
Aristoteles ilk beş bölümde daha çok dunamis kavramına, sonraki dört bölümde ise 
daha çok energeia kavramına odaklanıyor. İlk beş bölümde, dunamis’in yaygın an-
lamlarından energeia’ya giderken, sonraki dört bölümde felsefi anlamda energeia’dan 
felsefi anlamda dunamis’e gidiyor. Metnin ilerleyişinin bu karmaşıklığı karşısında, 
Theta’nın tatmin edici bir bütünlükten yoksun olduğu izlenimine kapılabiliriz. Ama bu 
karmaşıklığı çözersek Aristoteles’in düşüncesini daha iyi anlayacağımızı, Aristoteles 
ontolojisinin iki temel kavramına daha güçlü bir ışık tutacağımızı da düşünebiliriz.

Bu makalede, Aristoteles’in Metafizik Theta’da izlediği dolambaçlı yolu olabildi-
ğince anlaşılır kılmaya çalışacağım. Önce, Metafizik’in bütününde yürütülen araştır-
maya ilişkin birkaç noktaya değineceğim, yapıtın ana sorunsalının ne olduğu üzerinde 
duracağım. Theta’yı okumamızı kolaylaştıracak bir arka plan oluşturmuş olacağım 
böylece. Ardından, Aristoteles’in Theta’nın başında, kitap boyunca izleyeceği yolu 
nasıl sunduğuna, nasıl bir araştırma planı önerdiğine odaklanacağım. Bu planın anla-
şılmaz ya da şaşırtıcı yanlarını tartışacağım. Bu tartışmadan sonra, Theta’nın birinci 
ve altıncı bölümleri üzerinde durarak kitabın ilerleyişini görünür kılmaya çalışacağım. 
Aristoteles’in ulaştığı sonuçları katettiği yola bakarak yeniden değerlendireceğim. 
Son olarak da Hamlet’in tiradına dönerek ontolojinin izleyebileceği başka yollara, 
gidebileceği başka yerlere hızlıca işaret edeceğim.
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II. Ontolojinin Temel Sorunsalı: Varlık Olarak Varlık

On Aristoteles uzmanını bir araya getirip “Aristoteles’in Metafizik’inin temel 
sorunsalı nedir?” diye sorsak büyük olasılıkla on farklı yanıt elde ederiz. Yapıtın 
karmaşıklığı ve dağınıklığı, üzerinde hemen uzlaşılabilecek indirgemelere, kestirme 
çözümlere pek izin vermiyor. Yine de metnin yorumlanışıyla ilgili büyük tartışmalara 
girmeden, Metafizik’in temel sorunsalına ilişkin üç noktaya dikkat çekebiliriz.

Metafizik’in konusu hiç kuşkusuz varlık. Aristoteles, Metafizik’te ontoloji yapıyor, 
yani varlığı inceliyor. Ama bunu nasıl anlamalıyız? Ontolojiyi diğer araştırmalardan, 
fizikten, biyolojiden ya da sosyolojiden ayıran şey nedir tam olarak? Çoğu zaman 
ontolojinin ayırt edici özelliğini kısmi değil bütüncül bir yaklaşım sergilemesine da-
yandırırız. Şöyle düşünürüz: Fizik varlığın bütünüyle değil belli bir kısmıyla ilgilenir, 
doğal varlığı ya da Aristoteles’in deyimiyle “hareket ve durağanlık ilkesini kendinde 
taşıyan” varlığı araştırır. Biyoloji varlığın daha da sınırlı bir alanına, canlı varlıklara 
yönelir, sosyoloji toplumsal varlığı inceler vb. Oysa ontoloji varlığın bütününe yönelir, 
bu yüzden de diğer bilimlerden daha temeldir. Peki varlığın bütününe yönelmek ne 
demektir? Varolan her şeyi incelemek.

Metafizik’in konusunu bu şekilde kavradığımızda Aristoteles’in düşüncesinden 
epeyce uzaklaşmış oluyoruz aslında. Aristoteles Metafizik’te varlığı değil, “varlık olarak 
varlığı” araştırdığını söylüyor.4 Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız? Varlığı araştırmakla varlık 
olarak varlığı araştırmak farklı şeyler mi gerçekten? Bir örnek üzerinden düşünelim. 
Platon’un Timaios diyalogu, Aristoteles’in Metafizik’inin aksine, varlığın bütününü ya 
da varolan her şeyi inceliyor. Evrenin doğuşu, gezegenler, yıldızlar, tanrılar, insanın 
ortaya çıkışı, diğer canlılar, ruh ve beden ilişkisi, organlar ve işlevler, sağlık ve hastalık, 
cansız madde... Bütün bunlar Timaios’un konusu. Ama Timaios’un bütüncül bilimi (ya 
da bütüncül anlatısı) bir ontoloji değil, çünkü diyalog boyunca varlığın anlamı hiç sor-
gulanmıyor. Kozmoloji, astronomi, teoloji, psikoloji, biyoloji, anatomi, patoloji, hatta 
bir çeşit kimyayı kapsayıcı bir anlatı çerçevesinde iç içe geçiren görkemli bir yapıyla 
karşı karşıyayız. Ama varlığın anlamı sorusunun bu yapıda yeri yok. Oysa Aristote-
les’in Metafizik’i tam da bu soruyla ilgileniyor, varlığın anlamına odaklanıyor, bir şeyin 
varolmasının ne demek olduğunu araştırıyor. Timaios’ta ele alınan konular Metafizik’te 
de karşımıza çıkıyor elbette. Metafizik’te de canlılardan, teknik nesnelerden, matematik 
nesnelerden ya da tanrısal olandan söz ediliyor. Ama bunlardan oldukları şey olarak 
değil “varlık olarak” söz ediliyor. Aristoteles’in amacı varolan her şeyi incelemek değil, 

4 Tam olarak söylersek, dördüncü kitabın başında, “varlık olarak varlığı ve bu varlığa kendisi bakımın-
dan ait olan özellikleri araştıran bir bilim”den söz ediliyor. Bkz. Metafizik, Γ, 1, 1003a 21-22. Aristo-
teles’ten yaptığım bütün alıntıları kendim çevireceğim. Kullandığım Yunanca metin edisyonu için bkz. 
W. David Ross, Aristotle’s Metaphysics. A Revised Text with Introduction and Commentary, Oxford: 
Oxford University Press, 1924 (iki cilt).
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varolan her şey için geçerli olacak şekilde varlığın anlamını sorgulamak.5

Metafizik’in temel sorunsalıyla ilgili, üzerinde durmak istediğim ikinci nokta 
varlığın farklı farklı anlamlar taşıması. “Varlık türlü türlü söylenir” (τὸ ὂν λέγεται 
πολλαχῶς- to on legetai pollakhōs) diyor Aristoteles, varlık olarak varlığın bir bilimi 
olduğunu öne sürdükten sonra.6 Metafizik işte bu türlü türlü söylenişlerin ayrıntılı bi-
çimde araştırılması. Peki Aristoteles’e göre varlığın farklı anlamları nelerdir? Varlığın 
türlü türlü söylenmesi fikrinin geliştirildiği metne (Γ, 2) bakarak bu farklı anlamların 
kategorilere karşılık geldiğini düşünebiliriz. Töz kategorisi altında varolmakla (örneğin 
insanın, kedinin, köpeğin varlığıyla) nitelik ya da nicelik kategorileri altında varolmak 
(insanın boyunun uzunluğu, kedinin tüylerinin rengi vb.) aynı anlamda varolmak değil. 
Ama Aristotelesçiliğin on kategorisi (töz, nitelik, nicelik, ilişki, uzam, zaman, durum, 
iyelik, etkinlik, edilginlik) varlığın farklı anlamlarını tüketiyor mu gerçekten? Aristo-
teles’in kategorilerin yanı sıra “ilineksel olarak” varlıktan, “doğru olarak” varlıktan 
(ve yanlış olarak yokluktan), ayrıca “gücül olarak” ve “edimsel olarak” varlıktan söz 
ettiği pasajlar var.7 İlineksel varlığın ontolojinin esas konusu olamayacağı açık. Ama 
varlığın diğer anlamlarının, özellikle de gücüllük ve edimselliğin ontoloji açısından en 
az kategoriler kadar önem taşıdığını söylemek mümkün. Theta kitabının ilk satırlarında 
kategorilerle gücüllük ve edimselliğin nasıl bir arada ele alındığını birazdan göreceğiz.

Üzerinde durmak istediğim üçüncü nokta varlığın farklı anlamları arasında önce-
lik-sonralık ilişkileri olması, yani bazı anlamların şu ya da bu bakımdan diğerlerinden 
daha temel olması, onları öncelemesi, belirlemesi ve anlaşılır kılması. “Varlık türlü 
türlü söylenir, ama hep tek bir ilkeye bağlı olarak”.8 Kategorileri düşünelim. Töz ka-
tegorisinin diğer kategoriler karşısında bir öncelik taşıdığı ve onları belirlediği açık. 
Tözsel olmayan kategoriler varlıklarını töz kategorisine borçlular, çünkü bir nitelik 
ancak belli bir tözün niteliği olarak, bir nicelik ancak belli bir tözün niceliği olarak 
varolabilir. Oysa töz, varlığını diğer kategorilere borçlu değil. Gamma kitabında tözün 
ilkselliği açıkça ortaya konuyor:

Bazı şeylere töz oldukları için varlık denir, bazılarına bir tözün etkilenimleri oldukları için, 
bazılarına töze doğru bir yol oldukları ya da yokoluşlar, yoksunluklar, nitelikler oldukları, 
bir tözü ürettikleri ya da oluşturdukları için, ya da töze bağlı olarak söylendikleri için, ya 
da bunlardan birinin ya da tözün değillemesi oldukları için.9

5 Bu noktada, astronomi, fizik, biyoloji gibi kısmi bilimler karşısında Timaios’un konumuyla Metafi-
zik’in konumunu karşılaştırmak ilginç olabilir. Timaios’un bütüncül biliminin ya da anlatısının kısmi 
bilimleri yuttuğunu ve kendisi dışında başka bir bilime, başka bir anlatıya yer bırakmadığını söylemek 
yanlış olmaz. “Her şeyi teorisi” bağımsız kısmi teorik araştırmaları sona erdiriyor. Oysa Metafizik’te 
yürütülen araştırma kısmi bilimlerin yerine geçmiyor, onlarla bir arada işliyor. Ontoloji açısından kıs-
mi bilimlerin sunduğu malzemeler ontolojik varsayımların sınanacağı, somutluk kazanacağı, geliştiri-
leceği alanlara karşılık geliyor.

6 Bkz. Metafizik, Γ, 2, 1003a 33.
7 Bkz. Metafizik, Δ, 7 (bütün bölüm); E, 2, 1026a 33-b 2; Θ, 10, 1051a 34-b 2.
8 Metafizik, Γ, 2, 1003b 5-6: ... τὸ ὂν λέγεται πολλαχῶς μὲν ἀλλ’ ἅπαν πρὸς μίαν ἀρχήν.
9 Metafizik, Γ, 2, 1003b 6-10: τὰ μὲν γὰρ ὅτι οὐσίαι, ὄντα λέγεται, τὰ δ’ ὅτι πάθη οὐσίας, τὰ δ’ ὅτι 
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Bütün mesele tözün önceliğinin ya da ilkselliğinin sadece tözsel olmayan diğer 
kategoriler için mi geçerli olduğunu yoksa daha geniş bir menzile mi sahip olduğunu 
bilmekte. Tözün diğer kategoriler karşısında öncelik taşıması gibi, gücüllüğün edim-
sellik, doğruluğun da yanlışlık karşısında öncelik taşıdığını söyleyebiliriz.10 Peki tözün 
tözsel olmayan kategoriler kadar gücül varlık ve edimsel varlık, doğru olarak varlık 
(ve yanlış olarak yokluk) karşısında da öncelik taşıdığını söyleyebilir miyiz? Tözün 
araştırılmasıyla gücüllük ve edimselliğin, doğru ve yanlışın araştırılması arasında da 
öncelik-sonralık ilişkileri var mı? Bu soruya tatmin edici bir yanıt vermek Metafizik’in 
bütününe ilişkin kapsamlı bir yorumlama girişiminde bulunmayı gerektiriyor. Epsilon 
kitabının dördüncü bölümünde, doğru olarak varlığın varlık olarak varlığın araştırıl-
ması bağlamında ikincil olduğu ve bir yana bırakılabileceği açıkça söyleniyor. Ama 
gücüllük ve edimsellikle kategorilerin, özellikle de tözün ilişkisi tartışmalı bir konu 
olarak kalıyor. Burada soruna işaret etmekle yetinelim. Bağımsız bir araştırma olarak 
da görebileceğimiz Theta kitabını yorumlamak için bu konuyu aydınlatmak zorunda 
değiliz. Varlığın farklı anlamları arasında öncelik-sonralık ilişkileri olduğunu bilmek 
bizim için yeterli, bu öncelik-sonralık ilişkilerinin nereye kadar uzandığını ortaya 
koymak çok daha kapsamlı bir araştırmanın konusu.

Metafizik’te yürütülen ontolojik araştırmanın temel sorunsalına ilişkin üç noktaya 
dikkat çektim:

1. Aristoteles Metafizik’te varlığı değil, varlık olarak varlığı inceliyor. Varolan 
her şeyi değil, varlığın anlamını araştırıyor.

2. Aristoteles’e göre, varlık olarak varlık türlü türlü söyleniyor. Varlığın tek bir 
anlamı yok, farklı farklı anlamları var. Varolmanın tek bir yolu yok, farklı farklı va-
rolma tarzları var.

3. Varlığın farklı anlamları arasında, farklı varolma tarzları arasında öncelik-son-
ralık ilişkileri var. Töz tözsel olmayan kategorilerden, edimsellik gücüllükten, doğru 
yanlıştan önce geliyor.

Böylece Theta kitabını okumamızı kolaylaştıracak bir arka plan sağlamış olduk. 
Bu üç noktayı aklımızda tutarak Theta’yı okuduğumuzda öne sürülen tezlerin örtük 
dayanaklarını ya da araştırmanın bütünü içindeki yerlerini görmemiz kolaylaşacak.

ὁδὸς εἰς οὐσίαν ἢ φθοραὶ ἢ στερήσεις ἢ ποιότητες ἢ ποιητικὰ ἢ γεννητικὰ οὐσίας ἢ τῶν πρὸς 
τὴν οὐσίαν λεγομένων, ἢ τούτων τινὸς ἀποφάσεις ἢ οὐσίας.

10 Gücüllüğün edimsellik karşısındaki önceliği için bkz. Metafizik, Θ, 8 (bütün bölüm). Doğru olanın 
yanlış olan karşısında öncelik taşıdığı zaten kendiliğinden açık. İlginç olan nokta, Aristoteles’in bazen 
doğru bazen yanlış olan şeyler karşısında daima doğru ya da yanlış kalan şeylere bir öncelik yükleme-
si. Bu konuyla ilgili olarak bkz. Θ, 10 (bütün bölüm).
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III. Theta Kitabının Planı: Dolambaçlı Bir Güzergah 

Aristoteles Metafizik’in giriş niteliğindeki kitaplarında, büyük Alpha, Beta, Gamma 
ve Epsilon’da, araştırmasının konusu ve yöntemi üzerine saptamalarda bulunduktan 
sonra, yapıtın merkezi kitaplarında, özellikle de Zeta, Eta ve Theta’da, varlığın temel 
anlamlarına odaklanıyor. Theta kitabı, Theta’da yürütülecek araştırmanın önceki 
kitaplarda yürütülen araştırmalara nasıl eklemlendiğini belirterek ve Theta’nın bir 
planını vererek başlıyor. Kitabın ilk satırlarını okuyalım:11

(1) O halde diğer tüm varlık kategorilerinin dayandığı, ilk anlamıyla varlıktan söz edildi, yani 
tözden. (Çünkü diğer varlıklar tözün logos’una bağlı olarak söylenir, nicelik, nitelik ve bu 
şekilde söylenen diğer şeyler. Önceki araştırmalarda gösterdiğimiz gibi, bunların hepsi tözün 
logos’una sahip olacaktır). Varlık hem nelik, nitelik ya da nicelik olarak, hem de dunamis’e 
ve entelekheia’ya yani işe bağlı olarak söylendiğine göre, dunamis ve entelekheia’yı da 
tanımlayalım. (2) Şimdi yapmak istediğimiz şey açısından en faydalısı olmasa da önce en 
yaygın anlamıyla dunamis’i inceleyelim. Çünkü dunamis ve energeia sadece harekete bağlı 
olarak söylenen şeylerden daha fazlasıdır. Ama bu dunamis’ten söz ettikten sonra, energe-
ia’yla ilgili tanımlar yaparken dunamis’in diğer anlamlarını da açıklığa kavuşturacağız.12

Alıntılanan metnin ilk parçasında (1045b 27-35), Theta’da ele alınacak konu (duna-
mis ve energeia/entelekheia kavramları) varlık olarak varlığın araştırılması çerçevesinde 
düşünülüyor. “İlk anlamıyla varlıktan” yani tözden zaten söz etmiş olduğunu söylüyor 
Aristoteles, bu şekilde açıkça Zeta (ve belki Eta) kitabındaki töz tartışmasına gönderme 
yapıyor. Tözün neden ilk anlamıyla varlık olduğunu anımsatmak için de hızlıca töz 
kategorisiyle diğer kategoriler arasındaki öncelik-sonralık ilişkilerine değiniyor: Diğer 
kategoriler tözün logos’unu varsayıyorlar, töze bağlı olarak söyleniyorlar. Ardından, 
varlığın anlamının kategorilerle sınırlı olmadığı, dunamis ve entelekheia’ya bağlı 
olarak da varlıktan söz edilebileceği belirtiliyor. Aristoteles önceki araştırmalarında 
töz kategorisini incelemişti, şimdi de varlığın temel anlamlarından ikisini, gücül olarak 
varlığı ve edimsel olarak varlığı, kuvve ve fiili inceleyecek.13

11 Alıntıyı yaparken, kolaylık olsun diye metni iki parçaya ayırdım. İlk parçada Theta’nın Metafizik 
içindeki yeri, ikinci parçada ise Theta’da izlenecek plan ortaya konuyor. Ayrıca çevirisi tartışmalı 
olabilecek kavramları Yunancalarıyla bıraktım. Bu kavramların bazılarının bağlama göre farklı farklı 
çevrilmesi gerektiğini, bazılarının Yunanca metin farklı sözcüklere başvurmayı seçmiş olsa bile aslın-
da aynı anlama geldiğini göreceğiz.

12 Metafizik, Θ, 1, 1045b 27 – 1046a 4: Περὶ μὲν οὖν τοῦ πρώτως ὄντος καὶ πρὸς ὃ πᾶσαι αἱ ἄλλαι 
κατηγορίαι τοῦ ὄντος ἀναφέρονται εἴρηται, περὶ τῆς οὐσίας (κατὰ γὰρ τὸν τῆς οὐσίας λόγον 
λέγεται τἆλλα ὄντα, τό τε ποσὸν καὶ τὸ ποιὸν καὶ τἆλλα τὰ οὕτω λεγόμενα· πάντα γὰρ ἕξει 
τὸν τῆς οὐσίας λόγον, ὥσπερ εἴπομεν ἐν τοῖς πρώτοις λόγοις)· ἐπεὶ δὲ λέγεται τὸ ὂν τὸ μὲν τὸ 
τὶ ἢ ποιὸν ἢ ποσόν, τὸ δὲ κατὰ δύναμιν καὶ ἐντελέχειαν καὶ κατὰ τὸ ἔργον, διορίσωμεν καὶ 
περὶ δυνάμεως καὶ ἐντελεχείας, καὶ πρῶτον περὶ δυνάμεως ἣ λέγεται μὲν μάλιστα κυρίως, οὐ 
μὴν χρησιμωτάτη γέ ἐστι πρὸς ὃ βουλόμεθα νῦν· ἐπὶ πλέον γάρ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ ἐνέργεια 
τῶν μόνον λεγομένων κατὰ κίνησιν. ἀλλ’ εἰπόντες περὶ ταύτης, ἐν τοῖς περὶ τῆς ἐνεργείας 
διορισμοῖς δηλώσομεν καὶ περὶ τῶν ἄλλων.

13 Doğrusunu söylemek gerekirse, dunamis ve energeia kavramlarının Metafizik’te ilk kez irdelendikleri 
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Bu ilk parçada dikkat çekici olan bir nokta Aristoteles’in dunamis’le birlikte 
energeia’dan değil entelekheia’dan söz etmesi, dunamis ve entelekheia ikilisini The-
ta’nın konusu gibi sunması. Öte yandan, ikinci parçada entelekheia yerini energeia’ya 
bırakıyor. Theta kitabı boyunca ağırlıklı olarak energeia kavramı kullanılacak. Birkaç 
sınırlı pasaj dışında entelekheia’yla tekrar karşılaşmayacağız. Bu durumu nasıl yo-
rumlamalıyız? İki kavram arasında nasıl bir ilişki var? Aristoteles’in oldukça farklı 
bağlamlarda, örneğin Fizik’te hareketi tanımlarken ya da Ruh Üzerine’de ruhsal yetileri 
(ruhun dunamis’lerini) ele alırken bu iki kavramı kolayca birbirinin yerine geçirebil-
diğini, onları eşanlamlı gibi kullanabildiğini görüyoruz. Elbette energeia’nın daha 
çok hareketle, dolayısıyla duyulur tözlerle ilgili olduğu, entelekheia’nın ise hareketten 
bağımsız bir tamamlanma durumunu ifade ettiği yönünde yorumlar yapabiliriz. Ama 
metinlere dayanmadığımız sürece bu yorumların Aristoteles’in düşüncesinden çok bizim 
kişisel beklentilerimizi yansıtacağını unutmamamız gerekir. Theta’daki konuyla ilgili 
iki pasaj bize çok yardımcı olmuyor. Bu pasajların ilkinde Aristoteles energeia’nın 
önce hareketle ilişkili bir terimken sonra başka şeylerle ve entelekheia’yla birlikte 
düşünüldüğünü söylüyor.14 İkinci pasajda ise işin (ergon) erekle (telos) bir olduğuna 
işaret ediliyor, energeia ve entelekheia neredeyse eşanlamlı olarak sunuluyor.15 Bu 
makalenin hedeflediği yere varabilmesi için energeia-entelekheia sorununu çözmesi 
gerekmiyor, yine de iki kavram arasında ikna edici ve metinlere dayalı bir ayrım 
yapamadığımı belirteyim.16

Alıntılanan metnin ikinci parçasında (1045b 35 – 1046a 4), Theta kitabının pla-
nıyla karşılaşıyoruz. Bu planı cümle cümle okuyalım. “Şimdi yapmak istediğimiz şey 
açısından en faydalısı olmasa da önce en yaygın anlamıyla dunamis’i inceleyelim” 
diyor Aristoteles. Bu kısa cümlede birçok değerli bilgi saklı: a) Aristoteles’in araş-
tırmasına energeia’dan değil dunamis’ten başlayacağını öğreniyoruz; b) herhangi bir 
dunamis’e değil, dunamis’in en yaygın anlamına odaklanacağını öğreniyoruz; c) bu 
yaygın anlamda dunamis’in Aristoteles’in Theta’da ulaşmak istediği hedefler açısından 
en faydalı şey olmadığını öğreniyoruz. 

Bir sonraki cümle de son derece bilgilendirici: “Çünkü dunamis ve energeia 

yer Theta değil. Eta kitabında da bu iki kavram karşımıza çıkmıştı ve biçim-madde ayrımıyla ilişki-
lendirilmişti. Ama dunamis ve energeia’nın karşımıza bağımsız bir araştırmanın konusu olarak ilk kez 
Theta’da çıktığını söyleyebiliriz.

14 Bkz. Metafizik, Θ, 3, 1047a 30-b 2.
15 Bkz. Metafizik, Θ, 8, 1050a 21-23.
16 Çoğu zaman “bir filozof bir şeyi anlatmak için iki farklı kavrama başvuruyorsa bunun iyi bir sebebi 

olmalı” diye düşünürüz halkı olarak. Ama bazen ortada “iyi” bir sebep yoktur ve dikkatimizi kav-
ramlara bu kadar yoğunlaştırmamız bizi düşüncenin akışını izleyemez hale getirir. Bazı durumlarda, 
filozoflarda bir çeşit kavram enflasyonu, yorumcularda da buna karşılık gelen bir kavram fetişizmi 
olduğunu kabullenmek zorundayız. Bu durumlarda sözcükleri bir yana bırakıp düşüncenin ilerleyi-
şine odaklanmaktan başka çıkar yol yok. Sadece energeia ve entelekheia için değil, örneğin eidos ve 
morphē için de bu saptamaları yapabiliriz.
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sadece harekete bağlı olarak söylenen şeylerden daha fazlasıdır.” Bu cümleden öğ-
rendiklerimiz: a) en yaygın anlamıyla dunamis harekete bağlı olarak söyleniyor, ama 
dunamis ve energeia’nın başka (harekete bağlı olmayan) anlamları da var; b) ontoloji 
açısından önemli olan şey büyük olasılıkla bu diğer anlamlar, metni okurken bunu 
kolayca hissediyoruz, ama Aristoteles yine de dunamis’in kendi araştırması açısından 
“en faydalı” olmayan anlamından, harekete bağlı olarak söylenen dunamis’ten yola 
çıkacak. 

Metin Aristoteles’in neden dunamis’in en yaygın anlamından yola çıkmak zorunda 
olduğunu söylemiyor, ama yaygın anlamı inceledikten sonra ne yapacağını söylüyor: 
“bu dunamis’ten söz ettikten sonra, energeia’yla ilgili tanımlar yaparken dunamis’in 
diğer anlamlarını da açıklığa kavuşturacağız.” a) Aristoteles dunamis’in en yaygın 
anlamını inceledikten sonra energeia’ya yönelecek. b) Metinde açıkça söylenmese 
de energeia’nın yaygın anlamıyla değil felsefi anlamıyla, yani harekete bağlı olarak 
değil başka bir biçimde ele alınacağını tahmin edebiliriz (zaten tıpkı entelekheia gibi 
energeia da gündelik dile ait olmayan, filozoflar tarafından, büyük olasılıkla Aristo-
teles’in kendisi tarafından icat edilmiş bir kavram,17 dolayısıyla dunamis’in aksine 
ne entelekheia’nın ne energeia’nın yaygın bir anlamı olabilir). c) Bu cümle bize son 
bir bilgi daha veriyor. Aristoteles energeia’yı felsefi anlamıyla irdelerken dunamis’in 
diğer anlamları, yani harekete bağlı olmayan ve yaygın biçimde kullanılmayan an-
lamları da ortaya çıkacak. Metnin planı, Aristoteles’in kitapta izleyeceğini söylediği 
güzergah işte bu! 

Son derece karmaşık bir planla karşı karşıyayız. İzlenecek bir plandan çok çözül-
mesi gereken bir bilmeceye benziyor Aristoteles’in söyledikleri. Theta kitabının iki 
temel kavrama, dunamis ve energeia’ya (ya da belki entelekheia’ya) odaklanacağını 
düşünüyorduk. Oysa şimdi elimizde en az dört kavram var:

1. Dunamis’in en yaygın ve ontoloji açısından görece faydasız anlamı – hareketle 
ilgili dunamis.

2. Energeia’nın dunamis’in yaygın anlamına karşılık gelen ve büyük olasılıkla 
yine ontoloji açısından görece faydasız anlamı – hareketle ilgili energeia.

3. Energeia’nın ontoloji açısından önemli anlamı (ya da anlamları) – varlık olarak 
varlığın araştırılması bağlamında energeia.

4. Dunamis’in yaygın olmayan, ama ontoloji açısından önemli anlamı (ya da 
anlamları) – varlık olarak varlığın araştırılması bağlamında dunamis.

Aristoteles kendi önerdiği plana bağlı kalırsa önce 1’i, sonra 3’ü inceleyecek, 
ama 3’ü incelerken 4’ü de zaten açıklığa kavuşturmuş olacak. 2’ye gelince, Aristoteles 

17 Tam da bu nedenle, kavramın yadırgatıcılığını azaltmak için, Aristoteles 1045b 34’te entelekheia’yı 
gündelik dile ait daha tanıdık bir kavramla, iş, işlev, çalışma, bunların sonucu olan ürün ya da yapıt 
anlamlarına gelen ergon’la ilişkilendiriyor.
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alıntıladığımız pasajda aslında 2’den hiç söz etmiyor. Çünkü filozofların icat ettiği bir 
sözcük olarak energeia’nın yaygın anlamı yok. Öyleyse sözcüklerin dilsel kullanımları 
açısından baktığımızda Aristoteles’in 2’den söz etmemesi gayet anlaşılır bir durum. 
Ama kavramsal açıdan baktığımızda 2 zorunlu bir adıma dönüşüyor. Kavramsal açı-
dan, birazdan göreceğimiz gibi, dunamis kendisine karşılık gelen bir energeia’dan 
bağımsız olarak düşünülemeyecek bir varolma tarzı. Dolayısıyla dunamis’in en yaygın 
anlamına karşılık gelen bir energeia da olmalı. Bu yüzden, Aristoteles söz etmese de 
listeye 2’yi ekledim.

Aristoteles önerdiği planı izliyor mu? Kitabın başında öngördüğü dolambaçlı 
güzergaha kitap boyunca bağlı kalıyor mu? Theta’yı hızlıca okuduğumuzda bile Aristo-
teles’in plana harfiyen uyduğunu hemen anlıyoruz. Theta kitabı on bölümden oluşuyor. 
İlk beş bölüm gerçekten de dunamis’i inceliyor ve Aristoteles’in planına uygun biçim-
de, harekete bağlı olarak söylenen, yaygın anlamıyla dunamis’e odaklanıyor. Altıncı 
bölümle birlikte dunamis’ten energeia’ya geçiyoruz. Yine planda öngörüldüğü gibi, 
energeia varlık olarak varlığın araştırılması çerçevesinde, hareketle ya da değişimle 
sınırlı olmayan bir anlamda ele alınıyor. Bu sırada dunamis’in yaygın olmayan (ya da 
gündelik dile ait olmayan) diğer anlamları da açığa çıkıyor. Energeia’nın ontolojiyi 
doğrudan ilgilendirecek biçimde irdelenmesi dokuzuncu bölümün sonuna dek sürüyor. 
Burada üzerinde durmayacağımız onuncu bölüm ise yine ontoloji bağlamında doğru ve 
yanlış konusunu inceliyor. Kısacası, Aristoteles sözünü tutuyor, söylediklerini yapıyor. 
Theta kitabının ilk bakışta anlaması zor, karmaşık, dolambaçlı, ama aslında üzerinde 
düşünülmüş ve sabit bir planı var.

Aristoteles önerdiği plana harfiyen uyduğuna göre, sormamız gereken iki soru 
var. İlk olarak, neden Aristoteles Theta’da yapmak istediği şey açısından pek de 
faydalı olmayacak bir yerden, dunamis’in harekete bağlı olan en yaygın anlamından 
yola çıkıyor? Neden doğrudan ontoloji açısından faydalı ve ilginç olan anlamlarla 
başlamıyor? Neden baştan dunamis ve energeia’yı varlık olarak varlığın araştırılması 
bağlamında ele almak yerine yolu uzatıyor, karmaşıklaştırıyor? İkinci olarak, neden 
önce dunamis’ten, sonra energeia’dan söz ediyor? Neden Theta’nın ilk beş bölümü-
nün odağında dunamis, sonraki dört bölümün odağında energeia kavramı var? Neden 
harekete bağlı olarak konuşurken dunamis, varlık olarak varlık üzerine düşünürken 
energeia öne çıkıyor? Neden ilk beş bölümde dunamis’ten energeia’ya, sonraki dört 
bölümde energeia’dan dunamis’e gidiyoruz?

Bu soruların yanıtlarını bulmak istiyorsak biz de Aristoteles’i izleyerek Theta’nın 
dolambaçlı yollarında yürümeliyiz. Kitabın tamamını ayrıntılı biçimde okumak bu 
çalışmanın sınırlarını aşar elbette. Ama önce birinci bölümün henüz okumadığımız 
kısmında dunamis’in yaygın anlamlarının nasıl ele alındığına, sonra da altıncı bölümde 
dunamis’ten energeia’ya nasıl geçildiğine bakmak kitabın iskeletini kavramak için 
bize pek çok ipucu sunabilir. 
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IV. Dunamis’in Yaygın Anlamları: Etkilemek, Etkilenmek, 
Etkilenmemek

Aristoteles, Theta 1’de, Theta’yı Metafizik içindeki yerine yerleştirdikten ve 
kitabın planını belirttikten sonra, dunamis’in yaygın anlamlarını sınıflandırmaya 
başlıyor. Önce, dunamis’in geometrideki kullanımlarının bu sınıflandırmanın dışında 
kaldığı belirtiliyor.18 Ardından da dunamis’in en yaygın anlamı ve ondan türeyen diğer 
anlamlar sıralanıyor. Bu kısmı okuyalım:

Oysa aynı biçimde olan dunamis’lerin hepsi bir çeşit ilkedir ve bunlar tek bir ilksel duna-
mis’e, yani başka bir şeydeki ya da başka bir şey olarak [kendindeki] değişimin ilkesi olan 
dunamis’e bağlı olarak söylenirler. Çünkü bir yandan, etkilenme dunamis’i vardır, yani 
etkilenen şeydeki, başka bir şey tarafından ya da başka bir şey olarak [kendisi tarafından] 
değiştirilme ilkesi. Diğer yandan, kötü yönde bir değişim ve yokolma söz konusuysa başka 
bir şeyden ya da başka bir şey olarak [kendinden], yani değiştirici bir ilkeden etkilenmeme 
hali. Bu tanımların hepsinde ilksel dunamis’in logos’u içerilir.19

Aristoteles “aynı biçimde olan” dunamis’lerin, yani geometridekine benzer meta-
forik kullanımların dışındaki dunamis kullanımlarının dunamis’in ilksel bir anlamına 
dayandığını söylüyor. Ardından da hem bu ilksel anlamda dunamis’i, hem ondan türeyen 
iki başka dunamis çeşidini tanımlıyor. Bu tanımları ayrı ayrı yazalım:

1. Dunamis’in ilksel anlamı: başka bir şeydeki ya da başka bir şey olarak [ken-
dindeki] değişimin ilkesi.

2. Dunamis’in birinci türemiş anlamı: başka bir şey tarafından ya da başka bir 
şey olarak [kendisi tarafından] değiştirilme ilkesi.

3. Dunamis’in ikinci türemiş anlamı: kötü yönde bir değişim söz konusuysa başka 
bir şeyden ya da başka bir şey olarak [kendinden] etkilenmeme hali.

Üç dunamis’le, üç değişim ilkesiyle karşı karşıyayız. Etkileme, etkilenme ve 

18 Bkz. 1046a 6-9. Dunamis’in geometrideki kullanımını bir örnekle gösterebiliriz: 8 sayısı 2’nin duna-
mis’idir, çünkü 8 = 23. Aristoteles’in aritmetikten değil de geometriden söz etmesinin nedeni, 8 sayısı-
nın 2’nin küpü olması, yani 8 ile 2 arasındaki ilişkinin Yunanlı matematikçiler için öncelikle aritmetik 
değil geometrik bir ilişki olması. Aristoteles’in dunamis’in bu anlamını neden araştırmasının dışında 
tuttuğunu da anlıyoruz. Dunamis’in en yaygın anlamı hareketle ilgili, oysa sözcüğün geometrideki 
kullanımlarının hareketle ilişkisi metafordan öteye gitmiyor. (Aristoteles Metafizik, Δ, 12, 1019b 33-
34’te dunamis sözcüğünün geometride metaforik olarak kullanıldığını açıkça söylüyor.) Ayrıca Theta 
1’i yakından okuyan bazı yorumculara göre, 1046a 6-9’da sadece dunamis’in geometrideki kullanımı 
değil, dunaton ve adunaton’un belli bir kullanımı da dışarıda tutuluyor. Bu konuyla ilgili olarak bkz. 
Martin Heidegger, Aristoteles Metafizik Θ 1-3 Gücün Neliği ve Gerçekliği, çev. Saffet Babür, Ankara: 
Bilgesu Yayıncılık, 2010, s. 56-67.

19 Metafizik, Θ, 1, 1046a 9-16: ὅσαι δὲ πρὸς τὸ αὐτὸ εἶδος, πᾶσαι ἀρχαί τινές εἰσι, καὶ πρὸς πρώτην 
μίαν λέγονται, ἥ ἐστιν ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ ἢ ᾗ ἄλλο. ἡ μὲν γὰρ τοῦ παθεῖν ἐστὶ δύναμις, 
ἡ ἐν αὐτῷ τῷ πάσχοντι ἀρχὴ μεταβολῆς παθητικῆς ὑπ’ ἄλλου ἢ ᾗ ἄλλο· ἡ δ’ ἕξις ἀπαθείας 
τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον καὶ φθορᾶς τῆς ὑπ’ ἄλλου ἢ ᾗ ἄλλο ὑπ’ ἀρχῆς μεταβλητικῆς. ἐν γὰρ τούτοις 
ἔνεστι πᾶσι τοῖς ὅροις ὁ τῆς πρώτης δυνάμεως λόγος.
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etkilenmeme ilkeleri, ya da değiştirme, değiştirilme ve değiştirilmeme ilkeleri. İkinci 
ve üçüncü ilke ilk ilkeden türüyorlar, onu bir şekilde varsayıyorlar. Etkilenme ve 
etkilenmeme etkilemenin logos’unu içeriyor.

Aristoteles örnek vermiyor ama tanım veriyor. Dunamis’in yaygın anlamlarının 
neler olduğunu saptıyor. Bu üç tanımı nasıl yorumlamalıyız? Her şeyden önce, Aris-
toteles’in artık hareketten değil değişimden söz ettiğini görüyoruz. Dunamis’in yaygın 
anlamları yer değiştirme ya da A noktasından B noktasına gitme şeklinde kavranabilecek 
bir hareketle ilgili değil, bir şeyin başka bir şeyi etkilemesi olarak anlamamız gereken 
değişimle ilgili. Bir değişimle karşılaştığımızda, bir şeyin başka bir şeyi etkilediğini 
ya da ondan etkilendiğini gördüğümüzde zihnimiz adeta kendiliğinden bu değişimi 
birtakım kuvvetlerle ya da güçlerle ilişkilendiriyor. Dunamis’in yaygın anlamları tam 
da zihnimizin kendiliğinden yöneldiği bu kuvvetlere, güçlere karşılık geliyor. Öyleyse 
Theta kitabının ilk beş bölümü boyunca dunamis sözcüğünü güç ya da kuvvet diye 
çevirebiliriz. Bundan sonra “güç” dediğimde, harekete ya da değişime bağlı olarak 
söylenen dunamis’leri kastediyor olacağım.

Tanımlara biraz yakından bakalım. İlksel anlamda dunamis, bir şeyin başka bir 
şeyi etkileme gücü, bir şeyin başka bir şeyde değişime yol açma gücü.20 Aristoteles 
örnek vermemiş olsa da kolayca pek çok örnek bulabiliriz. Ateş başka şeyleri ısıtma 
ya da yakma gücüne sahip. Ateşteki bu güç “başka şeylerdeki değişimin ilkesi”. Sha-
kespeare’in Hamlet’i okurları ya da izleyicileri duygulandırma, düşündürme, sarsma 
gücüne sahip. Hamlet’teki bu güç okurlardaki ya da izleyicilerdeki değişimin ilkesi. 
Rüzgarda şeyleri sürükleme, alıp götürme gücü var. Doktorda iyileştirme gücü var vb. 

Ama bu güçler ancak onlardan etkilenebilecek şeyler üzerinde etkide bulunabili-
yorlar. Başka bir deyişle, etkin güçler ancak kendilerine karşılık gelen edilgin güçlere 
sahip şeyleri değiştirebiliyorlar. Ateşteki ısıtma ya da yakma gücü ancak ısınma ve 
yanma gücüne sahip şeyleri ısıtabiliyor ya da yakabiliyor. Ateşin yakıcılığı ancak yanıcı 
maddeler üzerinde etkili. Isıtıcılığı ancak ısınabilir maddeler üzerinde etkili. Sobada 
ellerimi ısıtabilirim, ama rengimi ya da sesimi ısıtamam çünkü bunlarda ısınma gücü 
yok. Hamlet, ancak duygulanma ve düşünme gücüne sahip okurları ya da izleyicileri 
etkileyebilir. Okurda etkilenme gücü yoksa yazarın etkileme gücü karşılıksız kalır. 
Rüzgar görece hafif cisimleri sürükler ve alıp götürür. Doktor iyileşebilecek hastaları 
iyileştirir. Böylece dunamis’in birinci türemiş anlamına ulaşmış oluyoruz: başka bir 
şey tarafından değiştirilme ilkesi. Odundaki yanma gücü, okurdaki ve izleyicideki 
duygulanma, hastadaki iyileştirilme gücü vb.

“Güçlü” sıfatını (ya da güçlülük belirten başka sıfatları) uygun durumlarda hem 

20 Aristoteles’in önerdiği tanım aslında bundan daha karmaşık. Aristoteles değişimi ele alırken hem baş-
ka bir şeyden, hem de başka bir şey olarak şeyin kendisinden söz ediyor. Şimdilik, üç tanımda da 
karşımıza çıkan, “başka bir şey olarak şeyin kendisi” ifadesini bir yana bırakalım. Bundan tam ne 
kastedildiğini birazdan ayrıntılı olarak tartışacağım.
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etkin güçlere, hem de edilgin güçlere sahip şeyler için kullanabiliriz. Güçlü bir ateş 
yakma gücü fazla olan ateştir, ama diyelim ki “kaliteli” bir odun ya da kömür de iyi 
yanabilen, yanma gücü fazla olan odun ya da kömürdür. Güçlü bir metin okuru etki-
leme gücü yüksek bir metindir, ama “iyi” bir okur da etkilenme gücü yüksek okurdur. 
Aynı şekilde, “işini iyi yapan” doktordan, “kuvvetli” bir rüzgardan söz edebiliriz. Ama 
bazı durumlarda çabuk etkilenene değil de zor etkilenene, hatta hiç etkilenmeyene 
güçlü demiyor muyuz? Isıdan etkilenmeyen bir malzemeye, kuvvetli bir rüzgarda bile 
sürüklenip gitmeyen birisine, “kötü” bir romandan etkilenmeyen okura güçlü, sağlam, 
iyi demiyor muyuz? Etkilenmemek de bir güç olabilir mi? Aristoteles olabileceğini 
söylüyor ve etkilenmeme gücünü dunamis’in ikinci türemiş anlamı olarak sunuyor. 
Kötü yönde bir değişim söz konusuysa başka bir şeyden etkilenmemek de bir güç 
göstergesi sayılabilir, çünkü bizi kötü yönde etkileyecek şeyden etkilenmemek belli 
bir güç gerektirir. Kötü yönde bir değişimden etkilenmeme ilkesi.

Böylece dunamis’in üç yaygın kullanımını görmüş olduk. Bunlar herhangi bir 
felsefi tartışmadan bağımsız olarak, gündelik hayatta sık sık karşımıza çıkan kullanım-
lar. Güçlü bir ateşten, kuvvetli bir rüzgardan ya da kaliteli kömürden söz etmek için 
filozof olmaya gerek yok. Aristoteles Theta’daki araştırmasını hepimiz için açık olan 
bir noktadan başlatıyor, ama bu noktada bile kolayca gözden kaçabilecek ayrımları 
belirginleştirmeye, yaygın kullanımları sınıflandırmaya, tanımlamaya çalışıyor. Theta 
1’de etkileme, etkilenme ve etkilenmeme güçlerini birbirinden ayırdıktan sonra, biraz 
hızlı bir biçimde, etkileme ve etkilenmeyle iyi etkileme ve etkilenme arasında da bir 
ayrım yapılabileceğini belirtiyor.21 Bölüm, güçsüzlüğün belli bir gücün karşıtı olan 
bir yoksunluk olarak tanımlanmasıyla sona eriyor.22

Buraya kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Şimdi biraz daha zor bir noktayı 
anlamaya çalışalım. Az önce üzerinde durduğumuz üç tanımda da Aristoteles “başka bir 
şeydeki ya da başka bir şey olarak kendindeki” bir değişimden söz ediyordu. Bir şeyin 
başka bir şeyde değişime yol açmasını ya da başka bir şey tarafından etkilenmesini 
anlamak kolay. Peki bir şeyin kendisini başka bir şey olarak etkilemesini ya da ken-
disinden bu şekilde etkilenmesini nasıl anlamalıyız? Aslında Aristoteles’in kullandığı 
ifade biraz yadırgatıcı olsa da ne dediğini anlamak o kadar zor değil. Bir şey farklı 
güçlere sahip parçalardan oluşabilir ve etkin güce sahip bir parça edilgin güce sahip 
başka bir parçayı etkileyebilir. Bir şey aynı anda bir yanıyla etkin bir güce, bir yanıyla 
edilgin bir güce sahip olabilir. Bu tür durumlarda, şeyin kendisini kendisi olarak değil 
başkası olarak etkilediğini söyleyebiliriz. Bir kişi aynı anda hem doktor hem hasta 
olabilir, dolayısıyla aynı anda hem iyileştirme hem iyileştirilme gücüne sahip olabilir. 
Ama bu güçler aynı kişiye farklı açılardan ait olacak, bu kişi doktor olarak iyileştirme 
gücüne, hasta olarak ise iyileştirilme gücüne sahip olacaktır. Elbette bir doktor kendini 

21 Bkz. 1046a 16-19.
22 Bkz. 1046a 29-31.
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de tedavi edebilir. Ama tedavi edilen kişi, doktor olarak kendisi değil, hasta olarak 
kendisi, yani Aristoteles’in deyimiyle “başkası olarak kendisi” olacaktır. Ateş (yalın 
olduğu için) kendi kendini yakamaz belki, rüzgar da kendi kendini sürükleyemez. Ama 
Shakespeare Hamlet’i okuyup etkilenebilir. Bu durumda, Shakespeare’in Shakespeare 
(etkin güç) olarak değil, bir okur (edilgin güç) olarak kendi yazdıklarından etkilendiğini 
söylememiz gerekir. Bir yazar kendi yazdıklarından yazar olarak değil okur olarak, 
yani “başkası olarak” etkilenebilir ancak.

Aristoteles bu son ayrımla dunamis hakkında söylediklerinin sadece etkin ve 
edilgin güçlere sahip iki şey arasında değil, aynı şeyin etkin ve edilgin güçlere sahip 
iki yönü arasında da geçerli olacağını vurgulamış oluyor. Buradaki zorluk Aristote-
les’in yaptığı ayrımı anlamakla ilgili değil, bu ayrımdan çıkan sonuçlarla ilgili. Şu ana 
kadar etkilemek, etkilenmek ve etkilenmemekle, ya da değiştirmek, değiştirilmek ve 
değiştirilmemekle ilgili üçlü bir ayrım yaptık. Peki ya değiştirilmeksizin değişmek, 
etkilenmeksizin etkinleşmek ne olacak? Bir şeyin başka bir şey tarafından etkilenme-
den, kendiliğinden değiştiği durumlar ne olacak? Bir şeyin kendisini başkası olarak 
değil kendisi olarak etkilemesi, daha doğru bir ifadeyle “kendiliğinden” etkinleşmesi, 
“kendiliğinden” değişmesi mümkün değil mi? Theta 1’deki sınıflandırma böyle bir 
seçeneğe yer bırakmıyor. Dunamis’in en yaygın anlamı, kendi kendini kendisi olarak 
etkileyebilecek bir etkin güç düşünmemize izin vermiyor. Bu çerçevede, etkin güçler 
ancak başka bir şeyi (ya da başka bir şey olarak kendilerini) değiştirebildikleri ölçüde 
etkindirler.

Theta 1’de bu konuyla ilgili son derece ilginç bir pasaj var. Aristoteles etkin 
gücün etkileyende, edilgin gücün etkilenende bulunduğunu belirttikten sonra şöyle 
diyor: “Bu nedenle, doğal birliğe sahip hiçbir şey kendi kendisinden etkilenmez, 
çünkü o birdir, başka değil.”23 Bu tuhaf kısıtlamayı nasıl anlamalıyız? Dunamis’in 
yaygın anlamının “kendiliğinden değişme” gibi bir fikre, kendi kendini etkileme fikrine 
izin vermediği açık. Bir şey kendi kendisini değiştirebilir elbette, ama bu durumda o 
şey kendi içinde bir başkalık taşıyordur ve aslında ondaki etkileyen yanla etkilenen 
yan iki ayrı güce karşılık gelmektedir (kendini tedavi eden doktor örneğinde olduğu 
gibi). Peki başkalık içermeyen bir birliğe, doğal bir birliğe sahip bir şey düşünemez 
miyiz? Tohumdaki ağaç olma gücü, çocuktaki insan (yetişkin) olma gücü başkalığın 
dolayımından geçmeden kendi kendilerini etkileyen doğal güçler değil mi? Çocukta 
insan olma gücü var ve bu güç başka bir şeye ya da başka bir şey olarak kendisine 
yönelik değil, kendisi olarak kendisine yönelik. Bu son iki örnekle, tohum ve çocuk 
örnekleriyle birlikte artık başka bir alana geçiyoruz. Dunamis’in yaygın anlamlarını 
terk edip Aristoteles’in doğal varlıklar alanına adım atmış durumdayız. 

Aristoteles, Fizik’in ikinci kitabının başında doğal varlıkları (Theta 1’deki ifa-

23 Metafizik, Θ, 1, 1046a 28-29: διὸ ᾗ συμπέφυκεν, οὐθὲν πάσχει αὐτὸ ὑφ’ ἑαυτοῦ· ἓν γὰρ καὶ οὐκ 
ἄλλο. 
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deyle “doğal birliğe sahip” varlıkları) yapay varlıklardan ayırırken doğal varlıkların 
her birinin bir doğaya, yani içsel bir “hareket ve durağanlık ilkesine” sahip olduğunu 
söylüyor.24 Ardından da doğanın doğal varlığa ilineksel olarak değil özü gereği ait 
olduğunu ekliyor ve ilineksellikten ne anladığını göstermek için kendini iyileştiren 
doktor örneğine başvuruyor. Kendini iyileştiren bir doktorun doğal bir değişim ge-
çirdiğini söyleyemeyiz, çünkü doktorun aynı zamanda hasta olması ilineksel ya da 
rastlantısal.25 Oysa büyüyen bir çocuk, kendiliğinden iyileşen bir hasta doğal bir 
değişim içindeler, çünkü kendi içlerinde taşıdıkları bir hareket ve durağanlık ilkesine 
bağlı olarak değişmekteler.

Öyleyse üç ayrı ilişki tipiyle karşı karşıyayız:
1. Bir şeyin başka bir şeyle ilişkisi, başka bir şeyi değiştirmesi (bir hastayı iyi-

leştiren doktor).
2. Bir şeyin başka bir şey olarak kendisiyle ilişkisi, kendisini başka bir şey olarak 

değiştirmesi (kendi kendini iyileştiren doktor).
3. Bir şeyin kendi kendisiyle ilişkisi, kendiliğinden doğal bir değişim geçirmesi 

(kendiliğinden iyileşen hasta).
Aristoteles, Theta 1’de dunamis’in yaygın anlamlarını ele alırken ilk iki ilişki 

tipine odaklanıyor ve dunamis’in gündelik dilde üçüncü ilişki tipine uygulanmadığını 
açıkça belirtiyor. Aristoteles’in kavradığı haliyle doğal varlıkların geçirdiği değişimler, 
dunamis’in gündelik ve yaygın kullanımlarının dışındalar. Yani biz gündelik dilde 
güçlerden (kuvvetli bir rüzgardan ya da etkili bir romandan) söz ederken, aslında doğal 
olmayan değişimlerden söz ediyoruz.

Ulaştığımız sonuçları gözden geçirelim. Aristoteles, Theta kitabının ilk bölümünde 
dunamis’in en yaygın ve ontoloji açısından görece faydasız anlamından, hareketle/
değişimle ilgili dunamis’ten yola çıkıyor. İlksel anlamıyla dunamis’i başka bir şeyde-
ki (ya da başka bir şey olarak kendindeki) değişimin ilkesi olarak tanımlıyor. Ayrıca 
dunamis’in etkilenmeye ve kötü yönde etkilenmemeye karşılık gelen iki türemiş 
anlamını da açığa çıkarıyor. Bu bağlamda, dunamis’in güç ya da kuvvet diye çevri-
lebileceğini söyledik. Yine bu bağlamda Aristotelesçi doğal güçlere yer olmadığını, 
gündelik dilimizin bir şeyin kendiliğinden değişmesini güç kavramı altında sınıflan-
dırmamış olduğunu gördük. Şimdi yola devam etmemiz gerek. Theta’nın devamında 
neler oluyor? Aristoteles yaygın anlamlarıyla dunamis’ten felsefi bir kavram olarak 
energeia’ya nasıl geçiş yapıyor?

24 Bkz. Fizik, II, 1, 192b 13-14.
25 Bkz. Fizik, II, 1, 192b 23-27.
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V. Dunamis ve Energeia’nın Felsefi Anlamı: İki İndirgenemez 
Varolma Tarzı

Dunamis’in yaygın anlamlarıyla ilgili araştırma Theta’nın ilk beş bölümü boyunca 
sürüyor. Bu beş bölümde energeia kavramı nadiren karşımıza çıkıyor.26 Yaygın anlamıy-
la dunamis’e karşılık gelen bir energeia olup olmadığı sorusu ilk beş bölüm boyunca 
uzun süre yanıtsız bırakılıyor. Bu durum şaşırtıcı değil. Daha önce gördüğümüz gibi, 
dunamis gündelik dile ait bir sözcükken energeia felsefenin diline ait. Gündelik dilde bir 
romanın ya da rüzgarın “gücünden” söz ediyoruz, ama romanın “edimselleşmesinden”, 
rüzgarın gücünün “bilfiil hale gelmesinden” söz etmiyoruz. Yine de Aristoteles dunamis 
sözcüğünün gündelik dildeki kullanımlarını sıralamakla yetinmeyip bu kullanımların 
ardındaki kavramları araştırdığına göre, yaygın anlamıyla dunamis’e karşılık gelecek 
bir energeia kavramının bir noktada tartışmaya dahil olmasını bekleyebiliriz. Bu 
beklentimiz tam olarak boşa çıkmıyor, ama tam olarak karşılanmıyor da. Theta 5’te, 
Aristoteles etkin güçle edilgin güç karşılaştığında bunların birinin etkide bulunduğunu, 
diğerinin de etkilendiğini söylüyor. Ateş odunla karşılaştığında, “zorunlu olarak”, ateş 
etkiliyor, odun etkileniyor. Doktor hastayla karşılaştığında, doktorun “arzusuna bağlı 
olarak”, doktor etkiliyor, hasta etkileniyor. Öyleyse yaygın anlamıyla dunamis’e kar-
şılık gelen energeia’nın tam da bu karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Ateşle odunun, 
Hamlet’le izleyicinin, doktorla hastanın, rüzgarla hafif cismin karşılaşması... Etkileme, 
etkilenme ya da etkilenmeme güçleri bu karşılaşmalarda açığa çıkıyorlar, adeta görünür 
hale geliyorlar. Öte yandan, Theta’nın ilk beş bölümünde yürütülen araştırma energeia 
hakkında bize bundan fazlasını söylemiyor.

Yeni bir araştırmaya geçiş ya da sıçrama Theta 6’da gerçekleşiyor. Aristoteles, 
kitabın başında27 sunduğu plana uygun biçimde, dunamis’in harekete bağlı yaygın 
anlamlarından felsefi bir kavram olarak energeia’ya geçiyor.28 Theta 6’nın ilk satırları 

26 Theta 3’te, Aristoteles’in Megaralılarla tartışması sırasında, dunamis kadar energeia kavramının da rol 
oynadığını görüyoruz. Ama Theta 3, dunamis’in yaygın anlamlarına odaklanan araştırmanın bir parça-
sı değil. Aristoteles burada dunamis’in gündelik dildeki kullanımlarına bakmıyor, bir felsefe okulunun 
(Megara okulunun) dunamis’i ele alışını eleştiriyor. Bu yüzden, Theta 3’ün (olanak ve olanaksızlık 
üzerinde duran Theta 4’le birlikte) ilk beş bölümde yürütülen araştırmayı bir bakıma kesintiye uğrat-
tığını söyleyebiliriz.

27 Θ, 1, 1045b 35 – 1046a 4’te.
28 Theta 6’yı kendi içinde iki bölüme ayırabiliriz. Burada üzerinde duracağım ilk bölümde (1048a 25 – b 

17), ontolojik bir araştırma çerçevesinde, energeia ve dunamis kavramlarına netlik kazandırmaya ça-
lışılıyor. Burada üzerinde durmayacağım ikinci bölümde (1048b 18-35) ise bu kez kinēsis ve ener-
geia arasında bir ayrıma gidiliyor. Bazı yorumcular, hem bu pasajın elyazmalarının bir kısmında yer 
almamasına, hem de burada öne sürülen fikirlerin Theta’daki düşünce akışını kesintiye uğratmasına 
ve kavramların alışıldık olmayan bir biçimde kullanılmasına dayanarak Theta 6’nın son yarısının Aris-
toteles’e ait olmadığını ve sonradan metne eklendiğini düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili son derece 
ayrıntılı bir çalışma için bkz. Myles Burnyeat, “Kinēsis vs. Energeia: A much-read passage in (but not 
of) Aristotle’s Metaphysics”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, sayı 34, 2008, s. 219-292.
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Aristoteles’in başta önerdiği plana bağlı kaldığının açık bir göstergesi:

Harekete bağlı olarak söylenen dunamis hakkında konuştuğumuza göre, energeia’yı 
tanımlayalım, energeia’nın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu belirtelim. Aslında [ener-
geia hakkında] ayrımlar yaptığımızda dunaton da açık hale gelecek, çünkü yalnızca doğal 
olarak başka bir şeyi hareket ettirene ya da başka bir şey tarafından hareket ettirilene, 
bunu doğrudan ya da özel bir biçimde yapana29 değil, başka şeylere de dunaton diyoruz. 
Bu yüzden, araştırmamızı yürütürken bunların da üzerinde durduk.30

Aristoteles, Theta kitabının ilk beş bölümünde, yürütmek istediği araştırmaya 
doğrudan faydası olmayan bir noktadan yola çıkmış, dunamis’i harekete bağlı olarak 
incelemiş, bunu yaparken de etkin ve edilgin güçler ayrımına odaklanmıştı. Theta 6’yla 
birlikte asıl felsefi araştırma başlıyor. Burada Aristoteles, gündelik dile ait bir mefhum 
olarak dunamis’ten teknik bir terim olarak energeia’ya geçmiyor sadece. Aynı zamanda, 
değişim süreçleriyle ya da şeylerin birbirlerini hareket ettirmesiyle ilgili görece ikincil 
bir tartışmadan “varlık olarak varlığın” ele alınması açısından merkezi önem taşıyan, 
Metafizik’in temel sorunsalına doğrudan bağlanan yeni bir tartışmaya geçiyor. Üstelik, 
varlık sorunsalına dönüşle birlikte odak noktasının dunamis’ten energeia’ya kayması 
dunamis’in tamamen bir yana bırakılacağı anlamına da gelmiyor. Harekete bağlı olan 
dunamis’lerin ötesinde de dunamis’ten söz etmek mümkün. Energeia incelenirken 
işte dunamis’in bu diğer anlamları netlik kazanacak. Energeia’nın varlık sorunsalı 
çerçevesinde irdelenmesi dunamis’in bilinen anlamlarının gözden geçirilmesini ve 
henüz bilinmeyen anlamlarının açığa çıkarılmasını sağlayacak.

Öyleyse Theta 6’nın açılış satırlarından epeyce şey öğreniyoruz. Başlarken ön-
gördüğümüz yolun ne kadarını yürüdüğümüz, önümüzde ne kadar yol kaldığı açıkça 
söyleniyor. Harekete bağlı olan dunamis arkada kaldı, varolma tarzı olarak energeia 
önümüzde duruyor. Ama Aristoteles’in açıkça söylemediği şeyler de var. Aristoteles, 
ontolojik araştırma açısından doğrudan faydalı olmayan bir tartışmadan, harekete 
bağlı olarak dunamis tartışmasından tam ne öğrendiğimizi, bu tartışmanın Theta’da 
yürütülmek istenen asıl araştırmaya ne katkı sağladığını söylemiyor. Theta 1-5’te söy-
lenenlerle Theta 6-9’da söylenecek olanların birbirine nasıl bağlandığını göstermiyor. 
Dunamis’in gündelik dilde “başka bir şeydeki değişimin ilkesi” olarak anlaşıldığını 
bilmek, dunamis’in bu en yaygın anlamını ve ondan türeyen anlamları uzun uzadıya 
incelemek neden varlık olarak varlığın araştırılması bağlamında gerekli olsun? Bu 
sorunun yanıtını hala bilmiyoruz. 

29 “Doğrudan” hareket ettirmek/ettirilmek ile “özel bir biçimde” hareket ettirmek/ettirilmek ayrımı, The-
ta 1’de karşımıza çıkmış olan, “başka bir şeydeki değişim” ile “başka bir şey olarak kendindeki deği-
şim” ayrımının değişik bir ifadesi mi? Yoksa “sadece” etkilemek ve etkilenmekle “iyi yönde” etkile-
mek ve etkilenmek arasındaki ayrım mı söz konusu? Kesin bir yorumda bulunmak zor.

30 Metafizik, Θ, 6, 1048a 25-30:  Ἐπεὶ δὲ περὶ τῆς κατὰ κίνησιν λεγομένης δυνάμεως εἴρηται, περὶ 
ἐνεργείας διορίσωμεν τί τέ ἐστιν ἡ ἐνέργεια καὶ ποῖόν τι. καὶ γὰρ τὸ δυνατὸν ἅμα δῆλον ἔσται 
διαιροῦσιν, ὅτι οὐ μόνον τοῦτο λέγομεν δυνατὸν ὃ πέφυκε κινεῖν ἄλλο ἢ κινεῖσθαι ὑπ’ ἄλλου 
ἢ ἁπλῶς ἢ τρόπον τινά, ἀλλὰ καὶ ἑτέρως, διὸ ζητοῦντες καὶ περὶ τούτων διήλθομεν.
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Metni okumaya devam edelim ve Aristoteles’in energeia’yı (ve dunamis’i) on-
tolojik düzlemde nasıl kavradığına bakalım:

Energeia bir şeyin varolmasıdır, ama ‘dunamis halinde’ dediğimiz şekilde değil. Örneğin 
Hermes’in tahtada ve yarım çizginin bütünde dunamis halinde olduğunu söylüyoruz, çün-
kü ayrılabilirler, bilgisini kullanmayanın da bilgisini kullanması mümkünse bilgi sahibi 
olduğunu söylüyoruz, diğer şeyler ise energeia halinde varoluyor. Söylemek istediğimiz 
şey tekil durumlardan çıkarım yoluyla açık, her şeyin tanımını aramamak ve analog olanı 
görebilmek gerek. Ev inşa eden ev inşa edebilene göre neyse uyanık olan uyuyana göre, 
gören gözleri kapalı olan ama görme yetisine sahip olana göre, maddeden ayrılmış olan 
maddeye göre, tamamlanmış olan tamamlanmamış olana göre o. Bu ayrımın bir tarafı 
energeia olarak tanımlanmış olsun, diğer tarafı dunaton olarak.31

Energeia bir şeyin varolmasıdır diye başlıyor Aristoteles. Ama hemen anlıyoruz 
ki energeia halinde olmak ile varolmak tamamen aynı şey değil. Çünkü energeia belli 
bir varolma tarzına, varolmanın belli bir yoluna karşılık geliyor. Aynı şekilde, dunamis 
de varolmanın başka bir tarzı, başka bir yolu. Energeia ve dunamis burada birbirine 
indirgenemez iki varolma tarzı olarak kavranıyor. “Varlık türlü türlü söylenir” demişti 
Aristoteles, olmak farklı farklı anlamlara gelir. Bir şey için “vardır” dediğimizde ener-
geia halindeki bir varoluştan da söz ediyor olabiliriz, dunamis halindeki bir varoluştan 
da. Böylece neden energeia’ya odaklanan ontolojik bir irdelemenin dunamis’in yaygın 
olmayan anlamlarını da açığa çıkaracağını anlamaya başlıyoruz. Bu iki kavram birbi-
rine sıkı sıkıya bağlı: Energeia dunamis halinde olmayan bir varolma tarzı, dunamis 
de energeia halinde olmayan bir varolma tarzı. 

Energeia ve dunamis’i tanımlamak için söyleyebileceğimiz şeyler neredeyse 
bundan ibaret. Belki şunu da ekleyebiliriz: Aristoteles, Theta 6’yla birlikte yerleştiği 
ontolojik çerçevede, energeia’nın dunamis’e göre bir ağırlığı ya da önceliği olduğunu 
düşünüyor gibi görünüyor, çünkü iki kavramı simetrik biçimde ele almıyor, energeia’ya 
odaklanırken dunamis’ten de söz ediyor, ama tersini yapmıyor.

Bu noktadan itibaren, düşüncenin örnekler üzerinden ilerlemeye başladığını gö-
rüyoruz. Daha önce, Theta 1’de dunamis’in yaygın anlamlarını ele alırken tanımlar 
yapmıştı Aristoteles, hiçbir örneğe başvurmadan tanımlarını sıralamıştı. Şimdi ise 
tanımlamıyor, tanımlayamıyor, sadece örnek veriyor, art arda sekiz örnek sunuyor ve 
neden sadece örnek verdiğini, bu örneklerin ne işe yaradığını da açıklıyor. Önce bu 
sekiz örneğe bakalım:

31 Metafizik, Θ, 6, 1048a 30-b 6: ἔστι δὴ ἐνέργεια τὸ ὑπάρχειν τὸ πρᾶγμα μὴ οὕτως ὥσπερ λέγομεν 
δυνάμει· λέγομεν δὲ δυνάμει οἷον ἐν τῷ ξύλῳ Ἑρμῆν καὶ ἐν τῇ ὅλῃ τὴν ἡμίσειαν, ὅτι ἀφαιρεθείη 
ἄν, καὶ ἐπιστήμονα καὶ τὸν μὴ θεωροῦντα, ἂν δυνατὸς ᾖ θεωρῆσαι· τὸ δὲ ἐνεργείᾳ. δῆλον δ’ 
ἐπὶ τῶν καθ’ ἕκαστα τῇ ἐπαγωγῇ ὃ βουλόμεθα λέγειν, καὶ οὐ δεῖ παντὸς ὅρον ζητεῖν ἀλλὰ καὶ 
τὸ ἀνάλογον συνορᾶν, ὅτι ὡς τὸ οἰκοδομοῦν πρὸς τὸ οἰκοδομικόν, καὶ τὸ ἐγρηγορὸς πρὸς 
τὸ καθεῦδον, καὶ τὸ ὁρῶν πρὸς τὸ μῦον μὲν ὄψιν δὲ ἔχον, καὶ τὸ ἀποκεκριμένον ἐκ τῆς ὕλης 
πρὸς τὴν ὕλην, καὶ τὸ ἀπειργασμένον πρὸς τὸ ἀνέργαστον. ταύτης δὲ τῆς διαφορᾶς θατέρῳ 
μορίῳ ἔστω ἡ ἐνέργεια ἀφωρισμένη θατέρῳ δὲ τὸ δυνατόν.
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1. Hermes heykeli tahtada dunamis halinde var, çünkü heykeltıraşın tahtaya biçim 
vermesiyle birlikte tahta parçası Hermes heykeline dönüşebilir.

2. Yarım çizgi tam çizgide dunamis halinde var, çünkü tam çizgiyi ortadan ikiye 
bölmek ve iki yarım çizgi elde etmek mümkün.

3. Bilgi bilip de bilgisini kullanmayanda dunamis halinde var, çünkü bilgi sahibi 
kişi istediği zaman ya da gerekli koşulların oluştuğu her seferde bilgisini kullanabilir.

4. Ev inşa eden ev inşa edebilende dunamis halinde var, çünkü ev inşa etmesini 
bilen kişi gerekli malzemelere sahipse istediği zaman bilgisini kullanabilir, inşaat 
malzemelerini eve dönüştürebilir.

5. Uyanık olan uyuyanda dunamis halinde var, çünkü uyuyan her an uyanabilir, 
uykudayken kullanmadığı yetilerini kullanmaya başlayabilir.

6. Gören gözleri kapalı olduğu halde görme yetisine sahip olanda dunamis ha-
linde var, çünkü gözleri kapalı olan, istediği zaman gözlerini açabilir, görme yetisini 
etkinleştirebilir.

7. “Maddeden ayrılmış olan”, yani eidos, form ya da biçim, maddede dunamis 
halinde var, çünkü madde form kazanma, biçim alma gücüne sahip.

8. Tamamlanmış olan tamamlanmamış olanda dunamis halinde var, çünkü ta-
mamlanmamış olmak tamamlanabilir olmak da demek.

Aristoteles’in bu örneklerle ne yapmaya çalıştığını, neye karşı çıktığını anlıyoruz. 
Aristoteles’in karşı çıktığı şey varolmanın energeia’yla bir tutulması, yani heykelin 
ancak heykeltıraşın çalışması bittiğinde varlığa geldiğinin düşünülmesi. Heykel henüz 
yontulmamış tahta parçasında da bir biçimde var diyor Aristoteles ve energeia’yla 
dunamis’i birbirinden ayırarak bizi heykelin tahtada, yarım çizginin tam çizgide, 
bilginin bilende nasıl varolduğuna bakmaya davet ediyor. Başka bir deyişle, indirge-
nemez bir varolma tarzının, energeia’dan farklı bir varolma yolu olarak dunamis’in 
keşfedildiği noktadayız.

Theta 1’i yorumlarken, yaygın anlamıyla dunamis’in güç ya da kuvvet diye 
Türkçeleştirilebileceğini görmüştük. Theta 1-5 bağlamında, dunamis bir şeyin sahip 
olduğu etkileme ya da etkilenme gücüydü. Ateşin yakıcılığı, Hamlet’in sarsıcılığı... 
Oysa şimdi dunamis ve energeia sahip olunan bir güç değil, bir olma tarzı. Dunamis bir 
şeyin başka bir şeyde güç halinde olması, energeia da bir şeyin başka bir şeyde olmayı 
bırakarak, bağımsızlık kazanarak, kendini açığa çıkararak, görünür kılarak olması. Bu 
ontolojik bağlamda dunamis’e gücüllük (ya da kuvve), energeia’ya edimsellik (ya 
da fiil) diyebiliriz. Dunamis’i Theta 1-5 bağlamında güç, Theta 6-9 bağlamında ise 
gücüllük diye çevirebiliriz.32

32 Aynı kavramı bağlama göre farklı farklı çevirmenin sorunlu bir strateji olduğu düşünülebilir. Bu stra-
tejiye başvururken son derece dikkatli olmalıyız. Yoksa kolayca metinleri çarpıtıp filozoflara istedi-
ğimiz şeyi söyletebiliriz. Ama dunamis’i iki farklı şekilde (bazen güç, bazen gücüllük diye) çevirmek 
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Aristoteles’in dunamis ve energeia’yı neden tanımlayamadığını, neden örneklerle 
yetinmek zorunda kaldığını anlıyoruz. “Her şeyin tanımını aramamak ve analog olanı 
görebilmek gerek” diyor Aristoteles. Dunamis ve energeia temel kavramlar oldukları 
için, varlığın indirgenemez iki temel anlamına karşılık geldikleri için tanımlanamıyor-
lar. Bir şeyi tanımlayabilmemiz o şeyden daha temel bir şeyin kavramına gönderme 
yapmamıza (tanımlamak istediğimiz şeyi bir cinsin altına yerleştirmemize) bağlı. 
Örneğin, kediyi tanımlamak için daha temel olan “hayvan” kavramına gönderme 
yapmamız, sonra da kedinin hayvanlar dünyasındaki ayırt edici farkını ya da farklarını 
saptamamız gerek. Oysa Aristoteles ontolojisinde dunamis ve energeia’dan (ayrıca 
tözden, kategorilerden, madde ve biçimden) daha temel bir kavram yok. Bunlar temel 
oldukları için temellendirilemeyen, dolayısıyla tanımlanamayan kavramlar. Ama temel 
kavramların tanımlanamazlığı Aristoteles ontolojisini krize sokan bir durum değil. 
Çünkü Aristoteles örneklere bakarak, çıkarımlarla, genellemelerle, tümevarımlarla 
sağlam bir dunamis ve energeia kavrayışına ulaşabileceğimizi düşünüyor. Tanımın 
verilemediği yerde örneklere yönelmek, bir dizi örnek arasındaki analojik ilişkilere 
odaklanarak dunamis-energeia ayrımını “temellendirmek” mümkün.

“Analog olanı görebilmek” iki ilişki arasındaki benzerliği görebilmek demek. 
A’nın B’yle ilişkisinin C’nin D’yle ilişkisine benzer olduğunu fark edebilmek. Tahtayla 
Hermes heykeli arasındaki ilişkinin bir benzerinin tam çizgiyle yarım çizgi, uyuyanla 
uyanık olan, maddeyle biçim arasında da bulunduğunu anlamak. Böylece Aristoteles 
ontolojisinde örnekler özel bir işlev kazanıyorlar ve tanım vermenin mümkün olma-
dığı durumlarda tanımın yerine geçiyorlar. Başka durumlarda tanımdan beklediğimiz 
kavrayışı burada (ontolojide) örneklerde buluyoruz. Örnekler ilişkiler arasındaki ana-
lojileri gözler önüne sererek kavrayış gücümüzü derinleştiriyorlar, dunamis-energeia 
ayrımının geçerliliğini ve kapsayıcılığını görmemizi sağlıyorlar.33

Aristoteles’in Theta’da izlediği düşünce yolunun neredeyse zorunlu bir sonucu. Theta kitabı güçten 
gücüllüğe doğru ilerliyor ve bu ilerleyişi çeviride görünür kılmanın iyi bir yolu dunamis’in karşılıkla-
rını çoğaltmak. İngilizcede dunamis için bağlama göre power, capacity ya da potentiality denmesinin 
sebebi bu (energeia için de bağlama göre activity ya da actuality denebiliyor). Türkçede, Ahmet Ars-
lan’ın Metafizik çevirisi (İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996) dunamis’i bazen kuvvet, bazen kuvve diye 
karşılıyor. Bu çeviriyi benimseyerek Aristoteles’in kuvvetten kuvveye gittiğini, adım adım bilkuvve 
varlığı keşfettiğini söyleyebiliriz. Gurur Sev çevirisi ise (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2015) bir çeşit 
meydan okumayla dunamis’i her durumda imkan diye karşılaşmayı seçiyor. Ama bu seçim bana ka-
lırsa Aristoteles’in düşüncesini izlemeyi zorlaştırıyor. (Ayrıca dunamis’in imkan ya da olanak olarak 
görülmesi iki bakımdan sorunlu. İlk olarak, Aristoteles’in Theta 7’de öne sürdüğü akıl yürütme anla-
şılmaz hale geliyor. Theta 7, gücüllüğün olanaktan çok daha dar bir anlama geldiğini gösteriyor. Aris-
toteles’e göre, toprak gücül halde insan değil, ağaç gücül halde heykel değil, oysa bir dizi dönüşüm 
sonucunda toprağın insana, ağacın heykele dönüşmesi mümkün. Kısacası, gücüllük bütün olanaklarla 
değil, “yakın maddeyle” ilişkili. İkinci olarak, sağlıktan hastalığa ya da hastalıktan sağlığa geçmek eşit 
biçimde mümkün, ama gücüllük yalnızca hastalıktan sağlığa geçişe karşılık geliyor. Sağlıklı olanın 
gücül olarak hasta olduğunu söyleyemiyoruz, çünkü gücüllükle yoksunluğun mümkün olması bağdaş-
mıyor.) 

33 Aristoteles ontolojisinde örneklerin nasıl tanımlayıcı bir değer kazandığını, örnekleri çoğaltmanın bu 
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 Örneklerin üstlendiği bu işlev bazı örneklerin tuhaflığını da açıklayabilir. 
Aristoteles’in Theta 6’da başvurduğu örneklerin bir kısmı bize yadırgatıcı gelebilir. 
Ama Aristoteles’in amacı zaten dunamis ve energeia ayrımını en açık, en tartışmasız 
biçimde sergileyen örnekleri art arda dizmek değil. Amaç bu ayrımın birbirinden son 
derece farklı (bazıları yadırgatıcı bulunabilecek) alanlarda karşımıza tekrar tekrar çık-
tığını, temel bir ontolojik ayrımla karşı karşıya olduğumuzu göstermek. Aristoteles’in 
örneklerini bu açıdan gözden geçirelim. Hermes heykeli bir teknik nesne örneği. Yarım 
çizgi bir geometrik nesne örneği. Teorik bir bilgiye sahip olmak ise ruhsal bir durum. 
Demek ki dunamis-energeia ayrımı teknik nesnelerde de, geometrik nesnelerde de, 
ruhsal durumlarda da karşımıza çıkıyor. Sıradaki örnek, ev inşa edebilme örneği de 
yine bir ruhsal durumla ilgili. Ama arada fark var. Teorik bilgi sahibi kişinin bilgisini 
edimselleştirmesi bir ruhsal durumdan diğerine geçişten ibaret, burada değişim ya da 
hareket yok. Oysa ev inşa etmeyi bilenin ev inşa etmeye koyulması sadece bir ruhsal 
durumdan diğerine geçiş değil, aynı zamanda inşaat malzemesini eve dönüştürecek bir 
değişim sürecinin başlaması. Aynı şekilde, uyuyanın uyanması da önceki iki örnekte 
olduğu gibi bir ruhsal durumdan diğerine geçiş. Ama bu kez kazanılmış bir bilgi ya 
da beceri değil, doğuştan gelen bir yeti söz konusu olan. Bir sonraki örnekte, gözleri 
kapalı olanın gözlerini açması örneğinde, Aristoteles yine ince bir ayrımı hesaba 
katıyor: Uyuyanın uyanarak görmeye başlamasıyla gözleri kapalı olanın (ama uyu-
mayanın) gözlerini açarak görmesi iki farklı edimselleşme şekli. Son iki örnekte ise 
Aristoteles daha genel, kapsayıcı kavramsal eşleştirmeler sunuyor. Dunamis’le madde 
ve tamamlanmamış olma, energeia’yla ise biçim ve tamamlanma ilişkilendiriliyor.34

 Aristoteles ontolojisinin temel sorunsalı üzerinde dururken, Aristoteles’in 
Metafizik’te yapmaya çalıştığı şeyi Platon’un Timaios’taki bütüncül anlatısıyla kar-
şılaştırmıştık. Timaios bütün varlığı yani varolan her şeyi inceliyor, varolan her şeyi 
açıklamaya çalışıyor demiştik. Metafizik ise varlık olarak varlığı inceliyordu, varolan 
her şeyle değil, varolmanın temel anlamlarıyla ilgileniyordu. Aristoteles’in Theta’da 
örnekleri kullanma biçimi, bu karşılaştırma sırasında söylediklerimizi doğruluyor. The-
ta’nın amacı iki indirgenemez varolma tarzı olarak dunamis ve energeia’yı birbirinden 
ayırmak. Ama Aristoteles’in Theta’da önerdiği ontolojik ayrımın varolan her şey için 
geçerli olması gerekli. Yoksa dunamis-energeia ayrımı varlık olarak varlığa ilişkin 
bir ayrım olmaktan çıkar, belli bir varlık bölgesiyle sınırlı bir ayrıma dönüşür. Tam 
da bu yüzden Aristoteles örneklerini olabildiğince çeşitlendiriyor. Bakışını ayrıcalıklı 
bir alanla (ya da ayrıcalıklı alanlarla) sınırlandırmıyor. Dunamis-energeia ayrımının 
doğal varlıklar ve teknik nesneler için geçerli olduğu kadar soyut geometrik varlıklar 

ontoloji için nasıl vazgeçilmez bir yönteme dönüştüğünü daha önce başka bir yazımda ayrıntılı olarak 
ele almıştım. Bkz. “Aristoteles’in Metafiziği Ontoteolojik mi?”, Cogito, sayı 77, 2014, s. 9-50.

34 Dunamis-energeia ikilisiyle madde-biçim ikilisinin bu şekilde örtüştürülmesi Metafizik’in merkezi 
kitaplarının bütüncül bir okuması açısından büyük önem taşıyor kuşkusuz. Ama burada tartışmamı 
Theta kitabıyla sınırladığım için bu noktayı geliştirmeyeceğim.
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için de geçerli olan, sonradan öğrenilmiş ya da kazanılmış bilgi ve beceriler kadar 
doğuştan gelen yetilerde de karşımıza çıkan, ayrıca biçim-madde, tamamlanmışlık-
tamamlanmamışlık gibi başka kavramsal ikiliklerle de ilişkiye sokulabilecek temel 
bir ontolojik ayrım olduğunu göstermek için özellikle yadırgatıcı gelebilecek örnekler 
seçiyor.

Dunamis ve energeia’yı tanımlayamasak da örneklerin çeşitliliği sayesinde temel 
bir ontolojik ayrım karşısında olduğumuzu anlıyoruz. Belli bir alanla sınırlandırı-
labilecek, mesela yaygın anlamıyla dunamis’i ele alırken yaptığımız gibi hareketle 
ilişkilendirilebilecek bir ayrım değil bu. Temel olduğu için tanımlanamaz olan ama 
çeşitli örnekler arasındaki analojik ilişkiler yoluyla bilinebilen iki kavram var elimizde: 
Hareketle ya da değişimle sınırlı olan güçler ve bu güçlerin etkileşimleri değil, hiçbir 
özel alanla sınırlı olmayan iki indirgenemez varolma tarzı, gücüllük ve edimsellik.

VI. Theta’yı Anlamak: Güçten Gücüllüğe Geçiş

Epeyce ilerleme kaydettik sayılır. Artık Aristoteles’in Theta kitabında nasıl bir 
güzergah izlediğini, nasıl ilk beş bölüm boyunca dunamis’in yaygın anlamlarına 
odaklandığını, etkin ve edilgin güçler, etkileme ve etkilenme güçleri üzerinde durdu-
ğunu, nasıl altıncı bölümden itibaren iki indirgenemez varolma tarzı olarak gücüllük 
ve edimsellikten söz etmeye başladığını biliyoruz. Theta’nın hiç değilse iskeletinin 
bilgisine sahibiz. Ama bütün bu ilerlemeye rağmen hala Theta’yı okumaya başlarken 
sorduğumuz soruları yanıtlamış değiliz. Aristoteles’in Theta’daki asıl amacı, felsefi bir 
düzlemde, iki indirgenemez varolma tarzı olarak dunamis ve energeia’yı incelemekse 
neden araştırmasının aşağı yukarı yarısını dunamis’in yaygın anlamlarına ayırıyor 
diye sormuştuk. Asıl mesele gücüllük ve edimselliği anlamaksa neden kitabın yarısı 
boyunca (araştırması açısından en faydalı şey olmadığını açıkça belirttiği) güçlerden 
söz ediyor? Neden önce dunamis’e, sonra energeia’ya odaklanıyor? Dunamis’in yaygın 
anlamlarıyla dunamis ve energeia’nın felsefi anlamı arasındaki ilişki nedir tam olarak? 
Şimdi bu soruların yanıtlarını vermeye çalışacağım.

Önce belirsizlikleri olabildiğince azaltmak için, Theta’nın bütününe ilişkin önemli 
bir noktaya işaret edeyim. Terimler düzeyinde baktığımızda, Aristoteles’in Theta’daki 
temel katkısının zaten gündelik dile ait olan dunamis’le değil, büyük olasılıkla kendi 
icat ettiği terimler olan energeia ve entelekheia’yla ilgili olduğunu düşünebiliriz. 
Ama kavramlar düzeyinde baktığımızda, Aristoteles’in asıl keşfinin güç anlamında 
dunamis’ten gücüllük anlamında dunamis’e geçişte yattığını söylemeliyiz. Varol-
maktan anladığımız şey çoğu zaman edimsellikten ya da edimsel varoluştan ibaret. 
Gözlerimizin önünde duran Hermes heykelinin, inşaatı çoktan bitmiş evin, iyileşen 
hastanın, açıkça sergilenen bilginin varlığından kuşkuya kapılmıyoruz. Oysa tahtadaki 
gücül heykelin, mimarın kafasındaki gücül evin, hastalığın ardındaki sağlığın, kulla-
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nılmayan bilginin varlığı bizim için çok daha tartışmalı. Aristoteles işte bu tartışmalı 
alanı aydınlatmaya, edimsel varlıklar kadar gücül varlıkların da ontolojinin konusu 
olduğunu göstermeye çalışıyor. Theta’nın asıl keşfi ya da iddiası energeia’yla değil 
dunamis’le ilgili. Aristoteles edimsel varoluşa işaret etmek için yeni sözcükler icat 
etmiş olabilir, ama asıl keşfettiği şey (zaten bilinen bir sözcükle, dunamis sözcüğüyle 
işaret ettiği) gücül varoluş.

Theta’da üstlenilen strateji son derece karmaşık, çünkü gücüllüğün keşfi dolambaçlı 
bir yolu yürümeyi gerektiriyor. Aristoteles doğrudan gücül ve edimsel varolma tarzla-
rından söz ederek başlamıyor Theta’ya. Dunamis’in yaygın anlamlarından, harekete 
bağlı olarak söylenen dunamis’lerden, yani güçlerden, şeylerin durmadan birbirlerini 
etkilemesinden yola çıkıyor, kitabın ilk beş bölümünde bunları ele alıyor. Aristoteles’in 
kendisi neden böyle karmaşık bir stratejiye başvurduğunu açıkça söylemediği için bu 
konuda ancak varsayımlarda bulunabiliriz. Benim varsayımım şu: Theta 1-5’te ele 
alınan güçler, etrafımızı saran şeylerin sahip olduğu etkileme ve etkilenme güçleri, 
gücül varolma tarzını en açık ve ikna edici biçimde gördüğümüz örnekler. Theta 6’nın 
örneklerini anlamak belli bir hazırlık gerektiriyor. Tahta parçasında gücül bir Hermes 
heykeli olduğunu, bir evin inşa edilmeden önce de inşaat malzemelerinde ya da mimarın 
kafasında zaten bir şekilde varolduğunu iddia etmek hiç de kolay değil. Bunun için 
belli bir ontolojiyi zaten benimsemiş olmamız gerek. Oysa başka bir şeydeki değişimin 
ilkesi, ondaki hareketin nedeni olarak güçlerden söz etmek, ateşin yakıcılığını, bir 
kitabın etkileyiciliğini ya da doktorun iyileştirme gücünü kabul etmek görece epeyce 
kolay. Gündelik hayatımızı bu türden güçlerin varlığını kabul ederek sürdürüyoruz ve 
farkında bile olmadan edimsel olmayan bir varolma tarzının da olduğunu onaylamış 
oluyoruz. Başka bir deyişle, gücüllüğün edimsellikten ayrı bir varolma tarzı olduğunu 
kabul etmesek bile hareket ya da değişim bağlamında güçlerin varlığını kabul ediyoruz. 
Aristoteles’in dunamis’in yaygın anlamlarından yola çıkması, güçlerden gücüllüğe 
doğru ilerlemesi karmaşık olsa da bu açıdan son derece anlaşılır bir strateji.

Theta 6’yla birlikte, harekete bağlı olan dunamis’lerin, etkileme ve etkilenme 
güçlerinin incelenmesinden iki indirgenemez varolma tarzı olarak gücüllük ve edim-
selliğin incelenmesine geçiyoruz.35 Bu geçişte hem bir genişleme hem de bir bakış açısı 
değişikliği var. Bakış açısı değişikliği şu: Hareketi ya da değişimi etkin ve edilgin güçler 
üzerinden düşünmek yerine indirgenemez varolma tarzlarına, varlığın temel anlamlarına 
bakmaya başlıyoruz. Güçleri, bu güçlerin karşılaşmasını, açığa çıkmasını varlık olarak 

35 Michael Frede, Theta okumalarına büyük katkı sunan bir makalesinde, Aristoteles’in Theta 6’da ilk 
beş bölümdekinden farklı, yeni bir dunamis türü keşfetmediğini, çeşitli dunamis türlerini yeni bir 
bakış açısıyla (ontolojik bakış açısıyla) ele aldığını açık biçimde gösteriyor. Bkz. “Aristotle’s Notion 
of Potentiality in Metaphysics Θ”, Unity, Identity, and Explanation in Aristotle’s Metaphysics, ed. T. 
Scaltsas, D. Charles ve M. L. Gill, New York: Oxford University Press, 1994, s. 173-193. Bu maka-
lenin Stephen Makin, Jonathan Beere gibi yorumcuların daha yakın tarihli Theta okumalarını derinle-
mesine etkilediğini belirtelim.
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varlığın araştırılması çerçevesinde düşünmeye başlıyoruz. Kısacası ontolojik bir bakış 
açısını benimsiyoruz. Ama bu bakış açısı değişikliği bir genişlemeyi de beraberinde 
getiriyor. Örneklere bakmamız ve örneklerimizi olabildiğince geniş tutmamız gerek. 
Varlık olarak varlığı araştırırken, dunamis ve energeia’yı iki indirgenemez varolma 
tarzı olarak ele alırken örneklere bakmaya, örnekler arasındaki analojik ilişkileri 
saptamakla yetinmeye mahkumuz, çünkü dunamis ve energeia kavramları tanımla-
namayacak kadar temel kavramlar. Ama dunamis ve energeia’yı örnekler üzerinden 
düşünürken aynı zamanda örnekleri olabildiğince geniş tutmak, kolay anlaşılır, ikna 
edici örneklerin yanı sıra yadırgatıcı, tartışmalı örnekleri de hesaba katmak zorundayız. 
Dunamis-energeia ayrımı varlığın belli bir bölgesine (hareketli varlığa, doğal varlığa, 
canlı varlığa vb.) değil de varlık olarak varlığa ilişkin bir ayrımsa, başka bir deyişle 
ontolojinin konusu olacak bir ayrımla karşı karşıyaysak örneklerimizin olabildiğince 
çeşitli ve kapsayıcı olması zorunlu. Aristoteles Theta 6’da ontolojik bakış açısını be-
nimsediği andan itibaren artık Theta 1-5’te yaptığı gibi araştırmasını kolayca anlaşılır 
gücüllük örnekleriyle, etkileme ve etkilenme güçleriyle sınırlandıramaz hale geliyor. 
Bakış açısının değişmesi örneklerin çoğaltılmasını, çeşitlendirilmesini zorunlu kılı-
yor. Bakışımız indirgenemez varolma tarzlarına yöneldiği ölçüde, bakmamız gereken 
yerler belli varlık bölgeleri ya da ayrıcalıklı örnekler olmaktan çıkıyor. Varlık olarak 
varlığı araştırıyorsak, varolmanın belli başlı anlamlarını ayırt etmek istiyorsak bütün 
varolanlara bakmak zorundayız.

Şimdi Theta 6’da ortaya çıkan bu genişlemenin tam olarak neye karşılık geldiğini 
düşünelim. Aristoteles Theta 1-5’te şeylerin birbirleriyle karşılaşmalarından, şeyler 
arası etkileşimlerden kaynaklanan değişimleri ele alıyordu. Daha önce gördüğümüz 
gibi, bu çerçevede Aristotelesçi anlamda doğal güçlere (doğalara) yer yoktu. Bir şeyin 
başka bir şey tarafından etkilenmeden, kendiliğinden değişmesi, doğası gereği değişim 
geçirmesi dunamis’in en yaygın anlamıyla örtüşmüyordu. O halde, Theta 6’daki bakış 
açısı değişikliğiyle birlikte artık doğal güçlerin ya da doğaların ve bu doğalara sahip, 
kendi hareket ve durağanlıklarının ilkelerini kendilerinde taşıyan doğal varlıkların da 
hesaba katılmaya başlanacağını varsayabiliriz. Theta 8’in ilk satırları bu varsayımın 
ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor:

Dunamis derken sadece daha önce tanımladığımız, başka bir şeydeki ya da başka bir şey 
olarak [kendindeki] değişimin ilkesi olarak söylenen dunamis’ten değil, genel olarak bütün 
hareket ve durağanlık ilkelerinden söz ediyorum. Çünkü doğa da dunamis’le aynı cinse 
aittir, doğa da bir hareket ilkesidir, ama başka bir şeydeki değil, kendi olarak kendindeki 
hareketin ilkesi.36

36 Metafizik, Θ, 8, 1049b 5-10: λέγω δὲ δυνάμεως οὐ μόνον τῆς ὡρισμένης ἣ λέγεται ἀρχὴ 
μεταβλητικὴ ἐν ἄλλῳ ἢ ᾗ ἄλλο, ἀλλ’ ὅλως πάσης ἀρχῆς κινητικῆς ἢ στατικῆς. καὶ γὰρ ἡ φύσις 
ἐν ταὐτῷ [γίγνεται· ἐν ταὐτῷ γὰρ] γένει τῇ δυνάμει· ἀρχὴ γὰρ κινητική, ἀλλ’ οὐκ ἐν ἄλλῳ ἀλλ’ 
ἐν αὐτῷ ᾗ αὐτό.
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Öyleyse Aristoteles Theta 6-9’daki ontolojik araştırma bağlamında dunamis’ten 
söz ettiğinde sadece (doğal olmayan) etkileme ve etkilenme güçlerini değil, içsel 
hareket ve durağanlık ilkeleri olan doğaları da kastediyor. Bu durumu şöyle de ifade 
edebiliriz: Aristoteles Theta’nın başında yaygın anlamıyla dunamis’i harekete bağlı 
söylenen dunamis olarak sunmuş olsa da aslında harekete bağlı dunamis’ler etkileme 
ve etkilenme güçlerinden ibaret değil. Çünkü Aristotelesçi anlamıyla doğalar da hareket 
ilkeleri, onlar da harekete bağlı dunamis’ler kümesine dahil edilmesi gereken güçler.

O halde, Theta 6’daki bakış açısı değişikliğiyle birlikte ilk olarak, harekete bağlı 
dunamis tiplerinde bir genişleme olduğunu, doğaların ya da doğal varlıkların da araş-
tırmaya dahil edildiğini söyleyebiliriz. Ama genişleme bununla sınırlı değil. Aristoteles 
Theta 6’da (tıpkı Theta 8’de dunamis derken farklı farklı şeyleri kastediyor olması 
gibi) energeia derken farklı farklı şeyleri kastettiğini söylüyor ve son derece önemli 
bir ayrıma işaret ediyor, energeia’nın bazen güçlerle ilişkili olarak harekete karşılık 
geldiğini, bazen de belli bir maddeyle ilişkili olarak töze karşılık geldiğini belirtiyor.37 
Bundan ne anlamalıyız? Dunamis’i harekete bağlı olarak düşündüğümüzde (ister 
Theta 1-5’teki gibi sadece şeyler arası etkileşimleri düşünelim, ister Theta 8’deki gibi 
doğal değişimleri de araştırmamıza dahil edelim), energeia’yı hareketin ta kendisi 
olarak düşünmek zorundayız. Ateşteki yakma gücüne karşılık gelen energeia yakma 
hareketinin ta kendisi. Henüz olgunlaşmamış bir canlıdaki büyüme gücüne karşılık 
gelen energeia büyüme hareketinin ta kendisi. Oysa Theta 6’da Aristoteles harekete 
karşılık gelmeyen başka energeia’lar da olduğunu söylüyor. İnşaat malzemelerindeki 
ev olma gücü etkinleştiğinde, bu malzemelerdeki gücül ev edimsellik kazandığında 
energeia harekete karşılık gelmiyor, hareketin sona ermesiyle ortaya çıkan yeni töze 
(inşaatı bitmiş evin kendisine) karşılık geliyor. 

Demek ki genişleme sadece dunamis’le ilgili değil, energeia’yla da ilgili. Harekete 
bağlı olan dunamis’ler kümesini genişletmekle kalmıyoruz, dunamis ve energeia ayrımını 
hareketin ötesindeki bağlamlara da taşımaya başlıyoruz. Dunamis’in belli bir maddeye, 
energeia’nın ise o maddeden meydana getirilen yeni töze karşılık geldiği durumlar bu 
son genişlemenin iyi bir örneği. Ayrıca bir ruhsal durumdan diğerine geçilen örnekleri, 
uyanma ya da sahip olunan bilgiyi kullanma örneklerini de bu çerçevede düşünebiliriz. 
Aristoteles için bu geçişlerde tam anlamıyla bir hareket ya da değişim yok, ama bir çeşit 
edimselleşme var.38 Son olarak, ayrımın geometrik nesnelere uygulanmasını da yine 
dunamis ve energeia kavramlarının hareketten bağımsızlaştırılması olarak görebiliriz.39

37 Bkz. Metafizik, Θ, 6, 1048b 8-9.
38 Aristoteles, ruhun algısal (ya da bilişsel) yetilerinin edimselleşmesinin neden bir değişim ya da başka-

laşma meydana getirmediğini Ruh Üzerine, II, 5’te inceliyor.
39 Aristoteles’e göre yarım çizginin tam çizgide gücül olarak bulunduğunu görmüştük. Belki daha ilginç 

bir nokta, geometri problemlerinin, çözümlerini gücül olarak kendilerinde taşımaları. Gerekli bölme 
ya da kesip biçme işlemlerini yaptığımızda bu gücül çözümler edimsellik kazanıyorlar. Bkz. Metafizik, 
Θ, 9, 1051a 21-33.
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Son olarak, neden Theta 1-5’te dunamis kavramının, Theta 6-9’da ise energeia 
kavramının öne çıktığını soralım. Sorunun ikinci kısmına zaten Aristoteles’in kendisi 
yanıt veriyor. Theta 8’de, energeia’nın dunamis karşısında hem bilişsel, hem zamansal, 
hem de tözsel bir önceliğe sahip olduğu gösteriliyor. Edimsellik gücüllük karşısında 
bilişsel bir önceliğe sahip, çünkü edimsel bir heykelin ne olduğunu bilmeden gücül 
heykelden söz etmek mümkün değil. Gücül olanı ancak ona karşılık gelen edimsellik 
üzerinden düşünebiliyoruz. Zamansal öncelik biraz daha tartışmalı, çünkü bir açıdan 
gücül olan zamansal olarak edimselden önce geliyor, gücül heykel edimsel heykelden 
önce var. Ama gücül heykelden önce de başka edimsel heykeller var. Çocuk yetişkinden 
önce geliyor, ama çocuktan önce başka yetişkinler var vb. Tözsel olarak ise edimsellik 
gücül varlığın yöneldiği şey olduğu için, başka bir deyişle, gücül olanın amacı edim-
sellik olduğu için öncelik yine edimsellikte. Dolayısıyla Theta 6-9 boyunca energeia 
kavramının öne çıkması (ama yine de hep dunamis’le birlikte düşünülmesi) anlaşılır bir 
durum. Başlarken söylediğimiz gibi, Aristoteles varlığın farklı anlamlarını birbirinden 
ayırmakla kalmıyor, bu farklı anlamlar arasında öncelik-sonralık ilişkileri de kuruyor.

Peki neden Theta 1-5’te dunamis kavramı öne çıkıyor? Bu sorunun yanıtını Aris-
toteles vermiyor. Şöyle düşünebiliriz: Theta 1-5’in asıl kahramanları etkin ve edilgin 
güçler. Aristoteles Theta 8’de nasıl iki indirgenemez varolma tarzı olarak gücüllük ve 
edimsellik arasında öncelik-sonralık ilişkileri kuruyorsa, Theta 1’de de etkin ve edilgin 
güçler arasında öncelik-sonralık ilişkileri kuruyor. Dunamis’in en yaygın anlamından 
(başka bir şeydeki değişimin ilkesi olarak dunamis’ten) türemiş anlamları, etkilenme, 
etkilenmeme, iyi ya da kötü yönde etkilenme güçleri gibi yan anlamları çıkarıyor. İlk 
beş bölüm boyunca, etkin ve edilgin gücün karşılaşması yani hareket olarak energeia 
ise epeyce arka planda kalıyor. Neden böyle? Elbette Theta 1-5’teki anlamıyla duna-
mis’in hareket olarak energeia karşısında bilişsel, zamansal ya da tözsel bir önceliği 
olduğunu söyleyemeyiz. Yanıcılığı anlamak için yanmanın ne olduğunu bilmemiz 
gerek vb. Ama Theta 1-5’te dunamis’in erişilebilirlik bakımından bir önceliği olduğunu 
söyleyebiliriz belki. Etkileme ve etkilenme güçleri diğer gücüllük örneklerinden farklı 
olarak kolayca kavradığımız güçler, çünkü bu güçleri bir şeye ait güçler olarak düşü-
nebiliyoruz. Yakıcılık ateşe, yanıcılık belli maddelere ait güçler. Bu durum da güçleri 
edimselleşmelerinden bağımsız olarak düşünmeyi epeyce kolaylaştırıyor.40 Theta 1-5’te 
dunamis kavramının öne çıkması bu şekilde açıklanabilir. Bir şeyin sahip olduğu güç 
olarak dunamis erişilebilirlik açısından energeia’nın önüne geçiyor. Yakıcı ve yanıcı 
şeyleri düşünmek hareket olarak yanmayı düşünmekten daha kolay.

40 Oysa bir varolma tarzı olarak gücüllük herhangi bir şeye ait bir güç değil. Gücül heykel tahtanın sahip 
olduğu bir güç değil. Tahtada yontulmaya yönelik edilgin bir güç olduğunu söyleyebiliriz belki. Ama 
tahtayla Hermes heykeli arasındaki ilişkiyi ifade etmenin en uygun yolu tahtanın gücül olarak Hermes 
heykeli olduğunu söylemek. Theta 6’dan itibaren, Aristoteles etkin güçlerle edilgin güçler arasındaki 
ilişkileri, dolayısıyla bu güçlere sahip şeyler arasındaki ilişkileri düşünmeyi bir yana bırakıp aynı 
şeyin, örneğin Hermes heykelinin gücül ve edimsel iki farklı varolma tarzını incelemeye başlıyor.
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VII. Sonuç: Dunamis ve Energeia’nın Ötesi

Metafizik’in Theta kitabında Aristoteles’in ne yaptığını anlamaya çalıştık. Odaklan-
dığımız temel problem Theta kitabını oluşturan iki parça (iki ayrı ve görece bağımsız 
araştırma) arasındaki ilişkinin nasıl aydınlatılacağıydı. Aristoteles’in Theta 1-5’te sun-
duğu etkin ve edilgin güçler analiziyle Theta 6-9’daki ontolojik araştırmanın birbirine 
nasıl bağlanacağını sorduk. Başka bir deyişle, Aristoteles’in etkin ve edilgin güçlerden 
iki indirgenemez varolma tarzı olarak gücüllük ve edimselliğe nasıl geçtiğini tartıştık. 
Ulaştığımız sonuçlar şunlar: Güçlerden gücüllük ve edimselliğe geçiş hem bir bakış açısı 
değişikliği, hem de bir genişleme içeriyor. Sahip olunan etkin ve edilgin güçlerden yola 
çıkarak bir varolma tarzı olarak gücüllüğü keşfettiğimizde araştırmamız ontolojik bir 
nitelik kazanmış oluyor, “harekete bağlı olarak söylenen” dunamis’lerden varlık olarak 
varlığın araştırılması bağlamında irdelenecek dunamis ve energeia’ya geçiş yapıyoruz. 
Ama bakış açımızın geçirdiği bu dönüşümle birlikte bakmamız gereken alanlar, hesaba 
katmamız gereken örnekler sarsıcı biçimde genişlemeye başlıyor. Artık sadece kolay 
erişilebilir (ama son kertede araştırmamız açısından en faydalı örnek sayılamayacak) 
bir gücüllük örneğine odaklanmamız, araştırma alanımızı etkin ve edilgin güçlerle 
sınırlamamız mümkün değil. Etkileme ve etkilenme güçlerinin yanı sıra doğalara ve 
doğal varlıklara, ayrıca teknik nesnelere, harekete bağlı olmayan gücüllüklere, tözle 
ilişki içinde maddeye, ruhsal durumlara, geometrik gücüllüklere ve daha pek çok ör-
neğe de bakmamız gerek. Çünkü gücüllük ve edimselliğin iki indirgenemez varolma 
tarzı olduğunu öne sürmek gücüllük-edimsellik ayrımının bütün örneklerde analojik 
bir süreklilik içinde karşımıza çıkacağını öne sürmek demek.

Bu noktada, yazının başında Hamlet’e yaptığım bir haksızlığı da düzeltebilirim 
artık. Hamlet’in ünlü tiradının ilk satırlarını alıntılamış, onu olmak ve olmamaktan 
başka yol göremeyen bir Parmenidesçi gibi sunmuştum. Oysa Hamlet, Aristoteles-
öncesi bir dünyadan çok Aristoteles-sonrası bir dünyaya ait. Hamlet’in dünyası tam da 
olmakla olmamak arasındaki sınırı bulanıklaştıran, karmaşıklaştıran parazit varlıkların, 
gölgelerin, hayaletlerin, görünüşlerin, yalanların, kabusların, simülakrların dünyası. 
Tiyatronun ürettiği görünüşlerin hayatın gerçeğinden daha gerçek olduğu dünya. Ham-
let’in ünlü tiradında söylediği şey şu: Mesele olmak ya da olmamaktan, ölmek ya da 
ölmemekten ibaret olsaydı, o zaman ölmeyi seçerdim. Ama öldüğüm zaman her şeyin 
biteceğinden, hiç uyanmamak üzere kabussuz bir uykuya dalacağımdan emin olamam:

Ha! İş burda. Çünkü o ölüm uykusunda,
Şu fani bedenden sıyrılıp çıktığımızda,
Göreceğimiz rüyalar bizi duraksatır ister istemez.
(...)
Kim katlanırdı, bu yorgun yaşamın yükü altında
Homurdanıp terlemeye,
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Ölümden sonraki bir şeyin korkusu olmasaydı?
Sınırlarını bir geçenin bir daha dönmediği
O bilinmeyen ülkenin korkusu kafamızı karıştırıp
Bizleri, tanımadığımız dertlere koşup gitmektense,
Başımızdakilere katlanmak zorunda bırakmasaydı?41

Ölümün bu bilinmeyen ülkesi ne olmaya ne olmamaya (ne de Aristotelesçi an-
lamda olabilmeye yani gücüllüğe) benziyor. Hamlet için bütün mesele “olmak ya da 
olmamak” değil, bu bilinmeyen ülkeden uzak durmak için olmaya katlanmak. Hamlet’i 
Aristoteles-sonrası dünyaya ait kılan şey işte bu: Aristoteles’in Theta 6’da hesaba kat-
madığı yeni örnekler, yeni varolma tarzları karşısında dehşete düşmesi. Bu simülakrlar 
dünyasını düşünmek için dunamis ve energeia ayrımının ötesine mi geçmeliyiz, yoksa 
indirgemeler yapmak mümkün mü? En azından, Aristoteles-sonrası felsefede ortaya 
çıkan ontolojik ayrımların (öz-varoluş, zorunluluk-olanak, quidditas-haecceitas vb.) 
her seferinde örneklerin çoğaltılmasıyla, incelenen varlık alanlarının genişletilmesiyle 
bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.
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Aristoteles devinimi “olanaklı olanın olanaklı olan olarak etkinliği” (ἡ τοῦ 
δυνατοῦ ᾗ δυνατὸν ἐντελέχεια-hē tou dunatou hē dunaton entelekheia) şek-
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eğilimine kapılmamamız gerektiğini gösterecek, sonra da devinimin Aristoteles 
ontolojisindeki yerini saptamaya çalışacağız. Bunların ardından varolanlar (ka-
tegoriler) ile varolma tarzları (olanak ve etkinlik) arasındaki ilişkiyi inceleyerek 
Aristoteles’in devinim tanımının nasıl anlaşılması gerektiğini gösterecek ve son 
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...

Döngüsel Tanım Sorunu

Aristoteles’in devinim tanımı genelde “olanağın olanak olarak etkinliği” şeklinde 
özetleniyor. Bu tanım üzerine düşünen çoğu yorumcunun tanımda tanımlanacak kav-
ramı kullanma hatasına düştüğünü söyleyebiliriz. Örneğin bazı yorumcular devinimi 
olanaktan etkinliğe “geçiş” olarak açıklıyor.1 Halbuki geçiş kavramı zaten devinim 
içeriyor. Aslında Aristoteles tam da bu geçişin nasıl bir etkinlik olduğu sorusuna yanıt 
arıyor. Öyleyse devinim adını verdiğimiz etkinlik ile devinimin sonunda varılacak 
etkinlik birbirinden farklı ve bizim tanımlamaya çalıştığımız bunlardan ilki. Olanağı 
x, sonunda varılacak etkinliği de y ile ifade edecek olursak, devinimin x ile y ara-
sında yer aldığı, hatta x’ten y’ye geçiş olarak özetlenebileceği doğru. Fakat geçişin 
kendisini bizzat geçiş kavramına başvurarak tanımlamak mümkün değil. Geçerli bir 
tanım için geçiş etkinliğinin ontolojik konumunu geçiş kavramına dayanmadan ifade 
edebilmemiz gerekiyor.

Sıkça yapılan başka bir hata da Aristoteles’in devinimi “devinim olanağının 
etkinliği” olarak tanımladığını varsaymak. Aslında devinim tanımında geçen olanağı 
“devinim olanağı” olarak, tanımda geçen etkinliği de “devinim olanağının etkinliği” 
olarak ele almak yanlış sayılmaz. Öte yandan buradan bir tanım çıkarmak mümkün 
değil: devinim tanımında devinim olanağı kavramından yararlanırsak en temel tanım 
kuralını ihlal etmiş oluruz. Öyleyse “devinim olanağının etkinliği” ifadesinin işaret 
ettiği olguyu devinim olanağı üzerinden değil farklı bir kavram üzerinden anlatabil-
memiz gerekiyor.

Değindiğimiz iki devinim tasviri de doğru şeyi imlese de geçerli bir tanım ver-
mekten uzak; geçerli bir tanım için her şeyden önce döngüsellik hatasına düşmememiz 
gerekli. Bir değil iki yanlış adımı da atan David Ross ise geçersiz bir tanım vermekle 
kalmayıp hedeflenen şeyi imlemeyen bir tasvir sunuyor bize.2 Daha açık bir şekilde 
anlatmak gerekirse, Ross hem tanımdaki etkinliği devinim olanağının etkinliği ola-
rak yorumluyor hem de devinimin olanak ile etkinlik arasında bir geçiş olduğunu 
ileri sürüyor. Ross’un iddialarını bir bütün olarak değerlendirirsek, devinimi devinim 
olanağından devinim etkinliğine geçiş olarak açıkladığını görürüz. Fakat bu ifade 
artık devinime değil devinimin devinimine, dolayısıyla yanlış bir şeye işaret ediyor. 
Özetle, değinilen iki hatayı da yapan Ross’un tanımı sadece anlamsal değil imlemsel 
açıdan da sorunlu.

1 Aristoteles’in devinim tanımının döngüsel yorumlarının eleştirisi için Aryeh Kosman’ın “Aristotle’s 
Definition of Motion” adlı makalesine bakılabilir. Aryeh Kosman, “Aristotle’s Definition of Motion”, 
Phronesis, S. 14, c. 1, 1969, s. 40-46.

2 David Ross, Aristotle, Routledge: London, 1995, s. 83-85. Ayrıca bkz. Kosman, “Aristotle’s Definition 
of Motion”, s. 45.
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Döngüsellik hatasına düşen yorumların Aristoteles’in kendi verdiği tanımı çar-
pıttığı Orta Çağ’dan beri tekrarlanmakta.3 Devinimi halihazırda devinim varsaymayan 
kavramlar üzerinden anlatmak güç olduğundan, tüm bu uyarılara karşın birçok yorum-
cu aynı hataya düşüp tanımın içine farkında olmadan devinim kavramını katıyor. Bu 
kavram kimi zaman “geçiş” veya “gerçekleşme” gibi farklı bir adla karşımıza çıksa 
da bu devinimin devinim yoluyla tanımlanmaya çalışıldığı gerçeğini değiştirmiyor. 
Şimdiye kadar söylenenleri toparlayacak olursak, Aristoteles’e döngüsel bir tanım 
atfetme eğilimine kapılmamalı, Aristoteles’in tanımda tanımlanacak kavramı kullanma 
hatasına düştüğünü varsaymamalıyız.

Varolanlar ve Varolma Tarzları

Aristoteles’e göre varolan çok anlamda söylenir: (i) ilineksel anlamda, (ii) doğruluk 
anlamında, (iii) kategoriler anlamında ve (iv) olanak ve etkinlik anlamında.4 İlk ikisini 
bir kenara bırakıp kategoriler ve bunların varolma tarzları olan olanak ve etkinliği ele 
alalım. Kategoriler töz, nicelik, nitelik, yer, zaman, durum, görelik, iyelik, etkileme 
(ποιεῖν-poiein) ve etkilenme (πάσχειν-paskhein) şeklinde ona ayrılıyor.5 Örneğin at 
bir töz, atın boyutu bir nicelik, rengi ise bir nitelik. Olanak ile etkinlik ise bu saydık-
larımızın varolma tarzları. Örneğin beyaz olmayan bir at yaşlandıkça beyazlaşacak, 
yani fiilen beyaz olmayan bir atın gelecekte beyaz olması olanak dahilinde. Aynı şe-
kilde atın boyutunun ya da yerinin değişmesi de olanak dahilinde. Toplam on kategori 
olsa da Aristoteles’e göre değişim bu kategorilerin yalnızca dördünde söz konusu. 
Aristoteles tözsel değişime varoluş ve yokoluş, niceliksel değişime azalma ve artma, 
niteliksel değişime başkalaşma (ἀλλοίωσις-alloiōsis), yer değiştirmeye ise hareket 
(φορά-phora) adlarını veriyor.6 Yazımızın konusu olan devinim ise aslında daha dar 
bir kavram ve sadece üç kategoride mümkün (nicelik, nitelik ve yer kategorilerinde). 
Öyleyse kısa bir parantez açıp Aristoteles’in devinim (κίνησις- kinēsis) ile değişim 
(μεταβολή- metabolē) kavramları arasında nasıl bir ayrıma gittiğine bakalım.

Aristoteles devinim ve değişim kavramlarını sıkça birbiri yerine kullansa da Fi-
zik’in beşinci kitabında bu iki kavram arasında bir ayrım yapıyor.7 Aristoteles’e göre 
her devinimin üç ilkesi (ἀρχή-arkhē) var.8 Bunlardan ilki değişimin öznesi ya da diğer 

3 Rémi Brague, “Aristotle’s Definition of Motion and its Ontological Implications”, Graduate Faculty 
Philosophy Journal, S. 13, c. 2, s. 6.

4 Aristoteles, Metafizik, 1017a7ff. Bu yazıda yer alan Aristoteles çevirileri bana ait.
5 Aristoteles, Kategoriler, 1b26-27. 
6 “Nitelik değiştirme” anlamına gelen Türkçe bir kelime olmasa da ἀλλοίωσις’in [alloiōsis] ἄλλος’tan 

[allos] türediği düşünülürse “başkalaşma” en uygun karşılık gibi duruyor.
7 Aristoteles, Fizik, 225a26-27.
8 Aristoteles, Fizik, 191a3-22.
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bir ifadeyle taşıyıcısı (ὑποκείμενον- hypokeimenon). Diğer ikisi ise karşıtlar. Örneğin 
taşıyıcı “insan”, karşıtlarsa “bilgisiz” ve “bilgili”. Ancak devinim iki karşıt arasında 
gerçekleştiği ve tözün karşıtı olmadığı için tözsel değişim bir devinim değil. Başka bir 
deyişle, kendi karşıtı olmayan töz diğer kategoriler için taşıyıcı işlevi görüyor. Yani 
nicelik, nitelik ve yer kategorilerinde değişimi mümkün kılan şey karşıt ilineklere 
iye olabilen, “töz” adını verdiğimiz taşıyıcı. Özetle, Aristoteles’e göre dört değişimin 
yalnızca üçü tam manasıyla devinim sayılıyor. 

Ne var ki Aristoteles genelde devinim ve değişim kavramlarını birbiri yerine 
kullanıyor. Hatta devinim tanımını açımlarken yararlandığı örneklerin ikisi de töz 
kategorisine ilişkin değişimler, yani ikisi de tam manasıyla devinim değil. Bu yüzden 
biz de Aristoteles’e uyup yazının geri kalanında tözsel değişimi de devinim sayacağız. 
Öyleyse dört tür devinim var diyebiliriz: varoluş/yokoluş, artma/azalma, başkalaşma 
(nitelik değiştirme) ve hareket (yer değiştirme). Bu dört devinim türünü de olanaktan 
etkinliğe uzanan bir süreç gibi düşünebiliriz. Mesela öğrenme bilgisizlikten bilgili 
olmaya, yani bilginin olanak halinden etkinlik haline geçmesi yönünde bir ilerleyiş. 
Fakat bu ilerleyişin kendisi de bir etkinlik. Devinim tanımı tam da bu etkinliği (yani 
bilgili olma etkinliğini değil, öğrenme etkinliğini) yakalamaya çalışıyor. Fakat bu tanımı 
doğru anlayabilmemiz için tanımda geçen olanak ve etkinlik kavramlarını, kısacası 
varolma tarzlarını açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Bunun için ise önce varolma 
tarzlarının hakkında olduğu şeylerin –yani kategorilerin– birbirleriyle ilişkisiz tek tek 
varolanlarmış gibi düşünülmemesi gerektiğini göstermeliyiz. 

Şuradan başlayalım. Aristoteles’in etkilenme (maruz kalma) kategorisi için verdiği 
örnek kesilme.9 Kesilen şeyin kesilebilir olmasını sağlayan şey ise bir nitelik. Kesim 
süreci tamamlandığında kesilen şeyin boyutu, yani niceliği değişiyor. Ve tüm bu va-
rolanlar bir taşıyıcı, yani bir töz sayesinde mümkün. Töz dışındaki varolanların bir töz 
sayesinde mümkün oldukları bilinir; mesela önce bir töz olacak ki tözün boyutundan 
bahsedebilelim. Ama bu, varolanlar arasındaki ilişkileri özetlemeye yetmiyor. Örneğin, 
Aristoteles’e göre zaman devinimin önceye sonraya göre sayısı.10 Yani zamanın varlığı 
için tözün varlığı yetmiyor; devinim de gerekiyor. Öte yandan, Aristoteles’in Fizik’in 
sekizinci kitabında söylediği gibi diğer devinim türleri (oluş/yokoluş, azalma/artma ve 
başkalaşma) yer değiştirmeye bağlı, yani yeri olmayan bir şeyin devinmesi de mümkün 
değil.11 Dolayısıyla zaman kategorisi daha en başından yer kategorisini varsayıyor. 

Bu noktalara değinmemin amacı şunu göstermek: varolma tarzları varolanlara 
bağlı olduğundan, varolma tarzlarının varolanlar arası ilişkilerden bağımsız olarak 
ele alınması mümkün değil. Mesela Aristoteles Metafizik’in dokuzuncu kitabında 
başta etkileme ve etkilenme kategorilerine ilişkin varolma tarzlarını inceleyeceğimizi, 

9 Aristoteles, Kategoriler, 2a4.
10 Aristoteles, Fizik, 219b1-2.
11 Aristoteles, Fizik, 260a20-260b7.
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çünkü buradan başlamanın daha kolay olduğunu, felsefece daha önemli kategorilere 
(burada özellikle töz kategorisini kastediyor) ilişkin varolma tarzlarının ise kitabın 
daha sonraki bölümlerinde ele alınacağını söylüyor.12 Biz de Aristoteles’in başladığı 
yerden başlayıp etkileme ve etkilenme kategorilerine ilişkin olanak ve etkinlik ile ne 
kastedildiğini açmaya çalışalım. 

Aristoteles’te Olanak ve Etkinlik Kavramları

Aristoteles kategorileri sıralarken etkileme ve etkilenme yerine kimi zaman “de-
vindirme” (κινεῖν-kinein) ve “devindirilme” (κινεῖσθαι-kinesthai) kavramlarını, kimi 
zaman da bu ikisini ayırmayıp “devinim” (κίνησις-kinēsis) kavramını kullanıyor.13 
Yani bir kategori olarak devinim, etkileme ve etkilenme kategorilerinin tek seferde 
söylenmesinden ibaret. Peki nasıl oluyor da devinim hem kendi başına bir kategori 
(etkileme ve etkilenmeyi ayrı ayrı sayacaksak iki kategori) hem de töz, nicelik, nitelik 
ve yer gibi dört farklı kategori için bir geçiş süreci olabiliyor? Üstelik her etkileme ve 
etkilenmenin bir devinim olduğunu ileri sürmek yanlış olmaz mı? Örneğin duyumsama 
ya da düşünme devinim kategorisi altında yer alıyor diye bunların da birer devinim 
olduğunu mu söyleyeceğiz? Aristoteles bu soruları nasıl yanıtlıyor?

Aristoteles Ruh Üzerine’de duyumsama konusunu ele almadan önce ayırmaya 
çalıştığı bazı kavramların Yunancada isimsiz (ἀνώνυμος-anōnymos) olduğunu, dola-
yısıyla da yanıltıcı olsalar bile kimi sözcükleri kullanmaya muhtaç olduğunu (χρῆσθαι 
ἀναγκαῖον-khrēsthai anankaion) belirtiyor.14 Orta Çağ’da kalıplaşmış terminoloji 
üzerinden anlatacak olursak, Aristoteles ilk olanak ve ilk etkinlik ile ikinci olanak ve 
ikinci etkinlik kavramlarını ayırmaya çalışıyor. İlk olanak ile ilk etkinlik arasındaki 
geçiş, bir taşıyıcının töz, nicelik, nitelik ve yer kategorilerinde halihazırda iye olmadığı 
bir formu (yani εἶδος’u [eidos]) edindiği devinimi anlatıyor. Sözgelimi bilgisiz insan 
bilgi sahibi olma olanağı taşıyor (ilk olanak) ve “öğrenme” adını verdiğimiz devinim 
sonunda artık bilgi sahibi oluyor, yani söz konusu olanak etkinliğe dönüşüyor (ilk 
etkinlik). Öte yandan, devinim sonunda edinilen form kullanım için zemin hazırlıyor, 
yani ilk etkinliğin kendisi de bir olanak (ikinci olanak) ve bu olanağın kullanımı da 
başka bir etkinlik (ikinci etkinlik). Tam da bu noktada Aristoteles’in Megaralı filozoflara 
getirdiği eleştiriye değinmekte fayda var.

Megaralı filozoflar ikinci etkinlik (yani kullanım) olmadığında ilk etkinliğin de 
olmadığını ileri sürüyorlar.15 Örneğin bu filozoflara göre bir dili bilmek demek tam da 

12 Aristoteles, Metafizik, 1045b32-1046a4.
13 İlkine örnek olarak Eudamos’a Etik, 1217b26-33, ikincisine örnek olarak Metafizik, 1029b22-25 veri-

lebilir. Bu konuyu az sonra daha geniş bir biçimde tartışacağız.
14 Aristoteles, Ruh Üzerine, 418a1-3.
15 Aristoteles, Metafizik, 1046b29-30. Megaralı filozofların görüşlerini diğer filozofların kendileri hak-
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o anda o dili konuşuyor olmak demek. Aristoteles ise bir yetinin mevcudiyetinin ve 
o yetinin kullanımının farklı olduğunu söylüyor. Yani bir dili bilmek ve o anda o dili 
konuşuyor olmak aynı şey değil. Aristoteles’in kendi verdiği örnek üzerinden düşü-
necek olursak, mimar olmanın ölçütü mimarlık sanatına hakim olmak, tam da o anda 
o sanatı icra ediyor olmak gerekmiyor. Daha genel bir ifadeyle, halihazırda hayata 
geçirilmiş olmaması orada bir yeti olmadığı anlamına gelmiyor. Bu söylediklerimiz 
ışığında Aristoteles’in ilk ve ikinci olanak ile ilk ve ikinci etkinlik arasında yaptığı 
ayrımı tekrar düşünelim.

(i) İlk olanak henüz iye olunmayan bir forma, yani bir εἶδος’a [eidos] uygunluğu 
ifade ediyor. Örneğin, evin ereği insanları olumsuz hava koşullarından korumak olarak 
düşünülürse, her hammaddenin bu ereğe hizmet edemeyeceği görülebilir. Sözgelimi 
balmumuna barınak biçimi verilse bile bu yapı olumsuz hava koşullarında yeterli 
dayanıklılığı gösteremeyecektir. Buna karşın taş ise yeterince dayanıklı ve dolayı-
sıyla inşa edilmesi düşünülen yapı için uygun bir hammadde. İlk olanak tam da bu 
uygunluğa işaret ediyor.

(ii) İlk etkinlik bir devinim sonunda söz konusu formun edinildiği durumu, yani ilk 
olanağa ilişkin bir tamamlanmışlığı anlatıyor. Töz kategorisinden örnek verecek olur-
sak, biçimsiz taş yığını henüz bir ev değil ama ev olma olanağı taşıyor. Ev ise “inşaat” 
adını verdiğimiz devinimin sona ermesiyle ortaya çıkıyor ve söz konusu olanağa ilişkin 
bir tamamlanmışlığı ifade ediyor. Nitelik kategorisinden örnek verecek olursak, insan 
bilgisiz olsa bile (insan olduğu için) bilgi sahibi olma olanağı taşıyor. Bilgili insan ise 
öğrenim yoluyla bilgisizliğini gidermiş olan insan, yani burada bahsedilen olanağın 
etkinlik hali söz konusu. Dolayısıyla ilk olanak bir forma uygunluğa, ilk etkinlik ise 
bir devinim sonunda bu formun edinildiği duruma işaret ediyor.

(iii) İlk etkinlik, etkileme ve etkilenme kategorilerinde bir kullanıma olanak 
sağlıyor, yani ilk etkinliğin kendisi de bir olanak, ki buna “ikinci olanak” diyoruz. 
Örneğin bilginin edinilme sürecinin tamamlanmışlığı bilginin kullanımını olanaklı 
kılıyor. Aristoteles’in etkileme ve etkilenme kategorileri için verdiği bir örnek üze-
rinden düşünecek olursak, kesen de kesilen de birer yeti sayesinde kesebiliyor ya da 
kesilebiliyor (kesende kesebilme yetisi, kesilende de kesilebilme yetisi bulunuyor). 
Tüm bu yetiler birer tamamlanmışlığa işaret ediyor ve bu tamamlanmışlıklar da (ikinci 
olanaklar) kullanıma (ikinci etkinliğe) zemin hazırlıyor.

(iv) İkinci etkinlik, ikinci olanağın kullanıldığı durumu anlatıyor. Örneğin ha-
lihazırda kesmekte ya da kesilmekte olan bir şeyden bahsediyorsak burada az önce 
değindiğimiz olanakların etkinliği söz konusu ve bir sonraki bölümde göreceğimiz 
gibi bu iki olanak aslında ortak bir etkinlikte bulunuyorlar.

kındaki yorumlarından biliyoruz; bu yorumların Megara Okulu’nun savlarını doğru yansıtıp yansıtma-
dığı ise bambaşka bir soru.
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Üzerinde durmamız gereken birkaç nokta var. Şu soruyla başlayalım: ilk olanak 
ile ilk etkinlik arasındaki ilişkinin ikinci olanak ile ikinci etkinlik arasındaki ilişkiden 
nasıl bir farkı var? İlk olanak ile ilk etkinlik arasında bir geçiş süreci bulunuyor ve 
devinim tam da bu sürecin adı. Bronz birdenbire heykele dönüşmediği gibi bilgisiz 
insanın bilgisizliğini gidermesi de zaman alıyor. Devinim tamamlandığında töz, nicelik, 
nitelik ya da yer kategorilerinin birinde bir form ediniliyor. Öte yandan, edinilen bazı 
formlar etkileme ve etkilenme kategorilerinde bir kullanım olanağı sağlıyor, yani ilk 
etkinliğin kendisi de bir olanak olabiliyor ve bu olanağa “ikinci olanak” adını veriyo-
ruz. Örneğin edinilen bilgi bir kullanım olanağı sağlıyor, ikinci etkinlik ise bilginin 
kullanıldığı duruma (sözgelimi tam da o anda mesleğini icra etmekte olan bir mimarın 
durumuna) işaret ediyor. Tam da bu noktada ikinci olanak ile ikinci etkinlik arasında 
bir geçiş süreci bulunmadığını gözden kaçırmamalıyız. Burada olsa olsa zaten mevcut 
olan bir yetinin kullanıma sokulmasından söz edebiliriz.

Tüm bu ayrımları yaptıktan sonra bölüm başında gündeme getirdiğimiz bir soruyu 
yinelemekte fayda var. Devinim nasıl hem kendi başına bir kategori hem de töz, nicelik, 
nitelik ve yer gibi dört farklı kategori için bir geçiş süreci olabiliyor? Önceki bölümde 
kategorilerin birbiriyle ilişkisiz tek tek varolanlar gibi düşünülmemesi gerektiğini 
görmüştük. Bu kategorilere ilişkin varolma tarzlarının da iç içe geçtiğini fark etmiş 
olmalıyız. Etkileme ve etkilenme kategorilerine ilişkin olanak ve etkinlik (diğer bir 
deyişle ikinci olanak ve ikinci etkinlik) gücünü farklı bir kategorideki etkinlikten (bir 
ilk etkinlikten) alıyor. Öte yandan, söz konusu ikinci etkinlik bir devinimse –her ikinci 
etkinliğin devinim olmadığını göreceğiz– bu etkinliğin sonucunda başka bir kategoride 
yeni bir form ediniliyor. Örneğin kesilebilme bir nitelik, kesilme bir etkilenme, kesimin 
sonucu ise nicelik kategorisinde edinilen yeni bir form (kesilen nesnenin boyunun 
değişip kısalması). Öyleyse bir ikinci etkinlik (kesim süreci) kesilebilme ve kısalık 
gibi iki farklı ilk etkinlikle ilişkili; ilkine dayanıyor, ikincisine yol açıyor.

Konuya farklı bir açıdan yaklaşalım. Eğer devinim bir varolansa, onun varolanlar 
arasındaki yerini saptayabilmemiz lazım. On tür varolan olduğuna göre devinim de 
bunlardan birinde olmalı. Zaten Aristoteles de kategorileri sıralarken etkileme ve et-
kilenme kategorilerini katmadığı her listede bunları ya devindirmek ve devindirilmek 
olarak sayıyor ya da ikisini birden devinim diye özetliyor. Aristoteles’in devinimi 
kategoriler arasında saydığı birçok pasaj var. Mesela Metafizik’in yedinci kitabında 
şöyle diyor: “…bunların [kategorilerin] her biri için bir taşıyıcı olduğundan, sözgelimi 
nitelik, nicelik, zaman, yer ve devinim…” (ἔστι γάρ τι ὑποκείμενον ἑκάστῳ, οἷον τῷ 
ποιῷ καὶ τῷ ποσῷ καὶ τῷ ποτὲ καὶ τῷ ποὺ καὶ τῇ κινήσει).16 Öyleyse töz, nicelik, 
nitelik ve yer kategorileri dört devinim türüne denk düşse de devinim aslında etkileme 

16 Aristoteles, Metafizik, 1029b22-25. Benzer bir pasaj için bkz. Met. 1054a4-6. Konunun detaylı bir 
incelemesi için ise Stephen Menn’in “The Origins of Aristotle’s Concept of Energeia: Energeia and 
Dynamis” adlı makalesine bakılabilir. Stephen Menn, “The Origins of Aristotle’s Concept of Energeia: 
Energeia and Dynamis”, Ancient Philosophy, s. 14, 1994, s. 73-114.
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ve etkilenme kategorilerinde. Öte yandan, etkileme ve etkilenme kategorileri altına 
giren her şeyin devinim sayılıp sayılmayacağı ayrı bir soru. Şimdi bunu ele alalım.

Aristoteles’in Metafizik’in dokuzuncu kitabının başında “devinime göre olanak” 
(δύναμις κατὰ κίνησιν-dynamis kata kinēsin) ve “devinime göre etkinlik” (ἐνέργεια 
κατὰ κίνησιν-energeia kata kinēsin) diye adlandırdığı varolma tarzları17 az önce ikinci 
olanak ve ikinci etkinlik diye ifade ettiğimiz varolma tarzlarına denk düşüyor. Yani 
Aristoteles Metafizik’in dokuzuncu kitabına devinim kategorilerine (etkileme ve etki-
lenme kategorilerine) ilişkin olanak ve etkinliği inceleyerek başlayıp daha sonra diğer 
kategorilere ilişkin olanak ve etkinliği (diğer bir deyişle ilk olanak ve ilk etkinliği) ele 
alıyor. Öyleyse biz de devinime göre olanak ile devinime göre etkinlik ifadelerinin 
neyi kapsadığını sorarak başlayalım. Aristoteles söz konusu olanağı (ikinci olanağı) 
şöyle tanımlıyor: değişimin başka bir şeydeki ilkesi (ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἄλλῳ-arkhē 
metabolēs en allō).18 Bu tanımda “başka bir şeydeki” denmesinin sebebi şu: doğa 
(φύσις-physis) da bir değişim ilkesi (ἀρχὴ μεταβολῆς ἐν ἑαυτῷ-arkhē metabolēs 
en heautō) ama bu ilke değişen şeyin kendinde yer alıyor.19 Devinime göre etkinlik 
(ikinci etkinlik) ile bu olanağın kullanımı kastediliyor. Peki bunlar nasıl etkinlikler? 
Aristoteles mimarlık yapma, öğrenme, zayıflama, iyileşme, yürüme, görme, anlama, 
düşünme ve yaşama gibi örnekler veriyor. Peki bunların hepsinin devinim kategorisi 
altında yer aldığını kabul edecek olsak bile asıl anlamıyla devinim, kapsamı daha dar 
bir olguya işaret etmiyor mu? Aristoteles tam da bu yüzden ikinci etkinlikler arasında 
bir ayrıma gidiyor: bunlardan bazısı amacını (ereğini, yani τέλος’unu [telos]) kendi 
içinde taşıyor, bazısı ise taşımıyor.20 Peki Aristoteles bize bu ayrımla ne anlatmaya 
çalışıyor olabilir?

Kimi ikinci etkinlikler kendileri dışında bir erek uğruna yapılıyor. Sözgelimi 
mimarlık yapmanın amacı mimarlık yapmak değil, asıl amaç inşa edilmesi istenen 
yapı. Bu ikisinin eşzamanlı varolmaları mümkün değil: inşaat sürdükçe henüz yapı 
yok, yapı tamamlandığında ise inşaat yok. Öyleyse bu tür ikinci etkinliklerin amacı 
kendi varlıklarına son verip hedeflenen şeyi meydana getirmek. Örneğin ev inşaatı 
inşaat uğruna değil inşaat sonunda meydana gelecek ev uğruna yapılıyor. Öte yandan 
Aristoteles’e göre tüm ikinci etkinlikler böyle değil; bazıları amaçlarını kendi içinde 
taşıyorlar. Aristoteles bu tür ikinci etkinlikler için iyi yaşamak, haz duymak, duyum-
samak, düşünmek ve anlamak gibi örnekler veriyor. Bu etkinliklerin amacı kendilerini 

17 Aristoteles, Metafizik, 1046a1-2.
18 Aristoteles, Metafizik, 1046a11. Bu aslında “etkileme olanağı”nın tanımı; bunun yanı sıra değişen 

şeyde de bir “etkilenme olanağı” bulunuyor.
19 Aristoteles, Fizik, 192b8-193b21. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatacak olursak, (devinime göre) olanak 

değişen şeyden farklı bir şeyde ya da aynı şeyde farklı bir şey olarak (ἢ ᾗ ἄλλο-ē hē allo), doğa ise 
aynı şeyde ve aynı şey olarak bulunuyor. Aristoteles bu yolla doğanın asla kendini tedavi eden doktor 
gibi anlaşılamayacağını söylemeye çalışıyor (çünkü burada devinen ve devindiren aynı şeyde olsa da 
aynı şey olarak bulunmuyor).

20 Aristoteles, Metafizik, 1048b18-36.
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yok edip başka bir şeye ulaşmak değil çünkü zaten kendileri birer amaç. Öyleyse bu 
etkinliklerin her zaman “tam” (ἐντελής-entelēs) oldukları söylenebilir. Bu yüzden 
Aristoteles devinim kategorisi altında yer alan etkinlikler arasında bir ayrıma gidiyor. 
Dar anlamıyla devinim “tam olmayan” (yani ἀτελής olan [atelēs]) ve amaçları kendi 
varlıklarına son vermek olan etkinliklere deniyor. Devinim tanımının yakalamaya 
çalıştığı etkinlikler tam da bunlar. Öyleyse artık tanıma geçelim.

Aristoteles’in Devinim Tanımı

Yazının başında Aristoteles’in devinim tanımının genelde “olanağın olanak olarak 
etkinliği” diye özetlendiğini söylemiştik. Oysa metne daha yakından baktığımızda 
tanımın olanak (δύναμις) değil olanaklı olan (δυνατόν [dynaton] ya da δυνάμει 
ὄν [dynamei on]) kavramı üzerine kurulduğunu görmekteyiz. Yani Aristoteles de-
vinimi olanaklı olanın olanaklı olan olarak etkinliği (ἡ τοῦ δυνατοῦ ᾗ δυνατὸν 
ἐντελέχεια- hē tou dynatou hē dynaton entelekheia) diye tanımlıyor.21 Peki “olanaklı 
olan” kavramı ile ne kastediliyor? Ayrıca tanım niye olanaklı olanın etkinliği değil 
de olanaklı olanın olanaklı olan olarak etkinliği şeklinde kurulmuş? “Olanaklı olan 
olarak” ifadesi tanıma ne katıyor?

Devinim bir ikinci etkinlik ise devinim olanağının da bir ikinci olanak olduğu 
açık. Aslında burada birbirinin muadili olan iki olanak söz konusu; bunlardan biri de-
vinendeki etkilenme ya da maruz kalma olanağı (δύναμις τοῦ παθεῖν- dynamis tou 
pathein), diğeri ise devindirendeki etkileme olanağı (δύναμις τοῦ ποιεῖν- dynamis 
tou poiein).22 Öte yandan bu iki olanağın ortak bir etkinliği bulunuyor. Nitekim devin-
direnin devindirmesi ile devindirilenin devindirilmesi aynı olgunun iki farklı açıdan 
anlatılmasından ibaret. Örneğin biri öğretip öteki öğreniyorken ortada tek bir etkinlik 
var. Peki bu etkinlik nerede? Aristoteles’e göre bu iki olanağın ortak etkinliği devi-
nende, sözgelimi öğrenen insanda. Aynı şekilde, devinim heykeltıraşta değil bronzda. 
Tüm bunlar akla şu soruyu getiriyor: devinim tanımında geçen “olanaklı olan” kavramı 
devinime maruz kalan şeye mi işaret ediyor? Sözgelimi heykel örneğinde olanaklı olan 
şey bronz mu? Tam da bu noktada Aristoteles şöyle diyor: 

Olanaklı olanın olanaklı olan olarak etkinliği, kendisi olarak değil devinebilen bir şey 
olarak etkinliği; devinim bu. “Olarak” derken şunu kastediyorum. Bronz olanak halinde 
bir heykel. Fakat bronzun bronz olarak etkinliği devinim değil. Çünkü bronz olmak ile bir 
olanak olmak aynı şey değil. Eğer tümüyle [ἁπλῶς- haplōs] ve anlam bakımından [κατὰ 
τὸν λόγον- kata ton logon] aynı olsalardı, bronzun bronz olarak etkinliği devinim olurdu. 
Ama önceden de söylediğimiz gibi bunlar aynı değil…Öyleyse devinimin bu olduğu ve 

21 Devinim tanımı Aristoteles metinlerinde birçok farklı yerde karşımıza çıkıyor (örneğin Fizik, 201a10-
11, 201a27-29, 201b4-5; Metafizik 1065b16, 1065b21-23).

22 Aristoteles, Metafizik, 1046a19-20.
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önce ya da sonra meydana gelmediği, etkinliğin kendisini takip ettiği açık. Çünkü herhangi 
bir şey kimi zaman etkinlik halinde olup kimi zaman olmayabilir. “İnşa edilebilir olan” 
örneğine bakalım. İnşaat, inşa edilebilir olanın inşa edilebilir olan olarak etkinliği. Zira 
inşaat ya inşa edilebilir olanın etkinliği ya da ev. Fakat ev olduğunda artık ortada “inşa 
edilebilir olan” yok. Öte yandan, inşa edilen şey ise inşa edilebilir olan. Öyleyse inşaatın 
bunun [yani inşa edilebilir olanın] etkinliği olması gerekir.23

Bronzun bronz olarak etkinliği bir ilk etkinlik; dolayısıyla burada bir devinim söz 
konusu değil. Önceki bölümde ilk etkinliklerin ikinci etkinliklere zemin hazırladığını 
ve bu yüzden ilk etkinliklerin aynı zamanda birer olanak (yani ikinci olanak) olarak 
da ele alınabileceğini söylemiştik. Fakat ilk etkinlik ile ikinci olanak kavramlarını 
birbirinden ayırmamız gerekiyor. Zaten Aristoteles de bize olanaklı heykel ile bronzun 
anlamca (κατὰ τὸν λόγον- kata ton logon) bir olmadığını söylüyor. Heykel tamam-
landığında artık olanaklı olan söz konusu değil. Çünkü sarı bir şey sararamayacağı gibi 
tamamlanmış heykel de heykel olma olanağı taşıyamaz. Bunun nedeni şu: Aristoteles 
ontolojisinde olanak kavramı mantıksal açıdan mümkün her durumu kapsamıyor; olanak 
kavramının işaret ettiği olgu bir şeyin “halihazırda olmadığı bir şey olma olanağı”. 
Sözgelimi ilk devindiren devindirici hiçbir şekilde olanak taşımıyor çünkü haliha-
zırda olmadığı bir şey olması mümkün değil. Bu açıdan bakıldığında, tamamlanmış 
heykelin de artık heykel olma olanağı taşımadığını söyleyebiliriz. Heykelde “bronz” 
adını verdiğimiz ilk etkinlik mevcut olsa da artık “olanaklı heykel” söz konusu değil. 
Aynı şekilde, inşaat tamamlandığında artık “inşa edilebilir olan” yok. Burada şunu 
görüyoruz: ikinci olanak, sayesinde varolduğu ilk etkinlikten daha dar bir kavram. 
Bunu biraz daha açalım.

Bronz (i) atölyede duruyorken de (ii) heykel yapımı sürecinde de (iii) heykel 
tamamlandıktan sonra da bronz olmayı sürdürecek. Olanaklı heykel kavramı ise 
son saydığımızı kapsamıyor; olanaklı heykelden bahsedebilmemiz için ise bronzun 
mevcut olup heykelin mevcut olmaması gerekiyor. Bu anlatılanlara uyan yalnızca iki 
durum var. Bunlardan biri hayata geçirilmemiş diğeri ise hayata geçirilmiş bir olanağa 
işaret ediyor. İşte devinim bu ikincisi, yani olanaklı heykeldeki olanağın kullanıma 
sokulmuş hali. Burada Aristoteles’e döngüsel tanım hatası atfetmenin neden yanlış 
olduğunu görüyoruz. Aristoteles heykelin yapım sürecini “heykelin olanak halinden 
etkinlik haline geçişi” olarak ya da “bronzdaki heykele dönüşme olanağının etkinliği” 
olarak tanımlamıyor. Aristoteles’e göre söz konusu devinim olanaklı heykelin olanaklı 
heykel olarak etkinliği şeklinde anlaşılmalı. Kısacası, Aristoteles tanımda tanımla-
nacak kavramı kullanmamaya, devinimi devinim içermeyen kavramlar üzerinden 
tanımlamaya çalışıyor.

Devinim tanımında yer alan “olanaklı olan olarak” ifadesinin amacı tanımın 
yanlış bir şekilde yorumlanmasının önüne geçmek. Aristoteles devinimi “olanaklı 

23 Aristoteles, Fizik, 201a27-34; 201b5-13.
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olanın etkinliği” diye tanımlamış olsaydı, bu tanım olanaklı olan şeyin dayandığı ilk 
etkinlik olarak, sözgelimi bronzun etkinliği olarak da anlaşılabilirdi. Aristoteles tam 
da bu nedenle bronzun heykele dönüşme sürecinin bronzun etkinliği olarak yorum-
lanmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Aynı şekilde, ev inşaatı taşın değil inşa 
edilebilir olanın, yani olanaklı evin etkinliği. Söz konusu devinimler tamamlandığında 
artık olanaklı olan yok; öte yandan, olanaklı olan olup devinim olmadığında ise olanaklı 
olanın etkinliği yok. Aristoteles tüm bu kavramsal ayrımlar yoluyla başlangıç ile bitiş 
noktasını (örneğin atölyede duran bronzu ve tamamlanmış heykeli) dışarıda bırakıp 
bu iki uç arasında süregelen etkinliğe işaret etmeye çalışıyor.

Devinim Tanımının Epistemolojik Önemi

Aristoteles’in devinimi tanımlama çabasının epistemolojik önemine de kısaca 
değinmek gerekiyor. Bir şeyin tanımlanabilmesi o şeyin değişmemesine bağlı. Bu şu 
açıdan önemli: Platon duyumsanan –görülen derken aslında bu kastediliyor– şeylerin 
sürekli değiştiğini, dolayısıyla duyumsananlar alanında bilgiye ulaşmanın mümkün 
olmadığını ileri sürüyor. Örneğin Theaitetos diyalogunu hatırlayacak olursak, bir kanı 
(δόξα-doksa) doğru da olsa (ἀληθὴς δόξα- alēthēs doksa) temellendirilmiş de olsa 
(ἀληθὴς δόξα μετὰ λόγου- alēthēs doksa meta logou) asla bilgi sağlamaz. Aristote-
les, Platon’un tersine duyumsananlar alanında bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu 
düşünüyor. Fakat o da aynen Platon gibi değişen şeylerin bilinemeyeceğini iddia ediyor. 
Öyleyse Aristoteles duyumsananlar alanında değişim olmadığını mı iddia ediyor?

Aristoteles devinimi tanımlayarak devinimin devinen bir şey olmadığını göster-
meye çalışıyor. Tek tek şeyler değişse de devinimin kendisi hep aynı kalıyor. Bununla 
şunu kastediyorum: devinim, başladığı andan sona erdiği ana dek hep aynı ilke tara-
fından yönetiliyor. Yine ev örneği üzerinden düşünelim. Elimizde ev işlevi görmeye 
uygun bir hammadde var, sözgelimi taş. Taşın ev biçimini aldığı süreç bir devinim, 
ki bunu olanaklı evin (olanaklı ev olarak) etkinliği şeklinde açıklamıştık. Mimarın 
amacı insanları olumsuz hava koşullarından koruyacak bir yapı inşa etmek olduğundan 
mimar taşa hep bu ereği hesaba katarak biçim veriyor. Ev ereği hep aynı kaldığı için 
olanaklı ev de olanaklı evin etkinliği de değişmiyor. Tek tek şeyler deviniyor; örneğin 
bir hammadde öncesinde iye olmadığı bir biçim alıyor. Devinimin kendisi ise hep aynı 
ilkeyi izliyor. Dolayısıyla devinen şeyler değişmeyen bir şekilde deviniyor: kışın hava 
soğuyor, yazın ısınıyor, toprak hep evrenin merkezine gitmek istiyor, gökcisimleri 
ise hiç durmadan dünyanın etrafında dönüyor. Özetle, devinenler hep aynı şekilde 
deviniyor ve bu da devinenler alanında bilgi sahibi olunabilmesinin yolunu açıyor.

Tanım özün dile dökülmesi olduğu için bir şeyin tanımlanabilmesi o şeyin değiş-
meyen bir özü olduğu anlamına geliyor. Nelik bilgisi tasımda uç terimleri birbirine 
bağlayan orta terim olarak kullanıldığından, devinimin nelik bilgisinin olması devini-
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me ilişkin bir bilim olabileceğini gösteriyor. Aristoteles’in kendi kavramlarıyla ifade 
edecek olursak, nelik bilgisi cins (γένος-genos) ile neliğe bağlı özellikler (καθ᾽ αὑτὰ 
συμβεβηκότα- kath᾽ hauta symbebēkota) arasında bir köprü işlevi görüyor ve bu sayede 
devinimin Aristoteles’in anladığı şekilde bir bilim olmasının yolu açılıyor. Öyleyse 
“fizik” adını verdiğimiz bilimde kanılarla yetinmemiz gerekmiyor; Aristoteles’e göre 
bu alanda da bilgi (ἐπιστήμη- epistēmē) sahibi olmak mümkün. Devinimin Aristote-
les’in anladığı şekilde bir bilim olmasının önündeki tek engel devinime birden fazla 
kategoride rastlanması. Her bilim bir cins hakkında olduğu için ve kategoriler en üst 
cinsler olduğu için (varolan bir cins değil) Metafizik’te karşılaşılan sorunla Fizik’te de 
karşılaşıyoruz. Metafizik’te bu sorun varolanlar arasında cins birliği olmasa da başka 
türlü bir birlik (πρὸς ἕν- pros hen) olduğunun gösterilmesiyle aşılıyor. Aristoteles’in 
aynı sorunu Fizik’te nasıl aştığı ise yorumcuların üzerinde yeterince durmadığı ve ayrı 
bir çalışma gerektiren bir soru.24
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A CONTEMPORARY SOLUTION TO ARISTOTLE’S ‘THE PYRRHONIAN’ 
PROBLEMATIC: ERNEST SOSA AND EPISTEMIC CIRCULARITY

ÖZ
Aristoteles sonradan Pironcu Agrippa tarafından değinilecek ‘Pironcu’ Proble-
me Posterior Analytics’in ana epistemolojik sorunu olarak değinir. Nedenlere 
dayalı bir bilgi olan burhani bilgi konusunda o, A3’te üç seçeneğe temas eder: a) 
Sonsuzca gerileme (teselsül), b) döngüsellik (devr) ve c) temelcilik. Bilginin ya-
pısına dair bu tartışmada pek çok filozof gibi Aristoteles’in tercihi temelcilikten 
yanadır. Agrippa üçlemini ortaya koyup değerlendiren Pironcu Şüpheciye göre 
de, bir inancın gerekçelendirilmesi delil/iyi bir neden ya da argüman yoluyla 
olacaksa karşımıza üç seçenek çıkar: Batıl bir a) sonsuzca gerileme, b) devr, 
ya da c) (nedensiz) kör ya da keyfi bir temel. Bu yazıda Aristoteles’in, Pironcu 
şüpheciliğin ana kaynaklarını yazan Sextus Empiricus’un ve İbn Sînâ’nın söz 
konusu problemi ortaya koyan görüşlerine temas ettikten sonra felsefi şüphe-
ciliğe yönelik çağdaş bir itiraza, çağdaş erdem epistemolojisinin kurucusu olan 
Ernest Sosa’nın itirazına, değiniyorum. Ancak tam bir (dışsalcı) genel bilgi teo-
risi döngüsellikten kurtulabilir mi? Şöyle ki bir Y yetisinin güvenilirliğine dair 
inancımızı Y’ye dayanarak gerekçelendirebiliyorsak; genel T bilgi teorisinin 
doğru olduğuna dair inancımızı yine T’ye dayanarak gerekçelendirebiliyorsak 
döngüselliğin içine düşmüş oluruz. Bir kez daha Pironcu Problemle yüzleşiyo-
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ruz; yargıyı askıya alan bir tür Pironcu Şüphecilik en makul seçenek mi; yoksa 
buradaki devr batıl olmayan erdemli bir devr mi? Sosa ikinci seçeneği savunur.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Pironcu Problem, temelcilik, epistemik dön-
güsellik, felsefi şüphecilik, Ernest Sosa, bilişsel yetilerin güvenilirliği, dışsalcı 
güvenilircilik, bağdaşımcılık.

ABSTRACT
Aristotle discusses what would be called later as the ‘Pyrrhonian’ Problematic 
since Pyrrhonian Agrippa mentioned it, in Posterior Analytics as a main 
epistemological problem. He counts three options concerning demonstrative 
knowledge that a kind of knowledge that it based on reasons: a) infinite regress, b) 
circularity, and c) foundationalism. In this debate which is related to the structure 
of knowledge, like many other philosophers, Aristotle accepts foundationalism. 
According to Pyrrhonian Skeptic who present and evaluate Agrippa’s trilemma, 
if justification of a belief is carried out with evidence/good reason or argument 
we have also three options: Vicious a) infinite regress, b) circularity, or c) a 
foundation that is (groundless) blind or arbitrary. In this paper, firstly, I explore 
the views of Aristotle and Sextus Empricus, who had written main books of 
Pyrrhonian Skepticism, and of Avicenna that present the problem in question. 
Then I discuss a contemporary objection to philosophical skepticism, namely the 
objection of Ernest Sosa, who is the founder of contemporary virtue epistemology. 
Could a fully (externalist) theory of knowledge refrain from circularity? If we 
justify our belief regarding reliability of faculty F via F and if we justify our 
belief that general theory of knowledge T is correct via T we would fall within 
circularity. Once more we come up against Pyrrhonian Problematic. Is a kind 
of Pyrrhonian Skepticism the best reasonable option or circularity here is not a 
vicious but virtuous one? Sosa defends the second option. 
Keywords: Aristotle, Pyrrhonian Problematic, foundationalism, epistemic 
circularity, philosophical skepticism, Ernest Sosa, reliability of cognitive 
faculties, externalist reliabilism, coherentism.

…
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Başlangıç dediğimiz çoğunlukla son’dur
Ve sona erdirmek başlangıç yapmaktır.
Son, yola çıktığımız yerdir…
Geri kalmayacağız araştırmaktan
Ve bütün araştırmalarımızın sonu
Yola çıktığımız yere varmak
Ve orayı ilk kez tanımak olacaktır.1

Giriş

Epistemolojinin amacının insan bilgisine dair “bütünüyle genel bir teori” inşası 
olduğu söylenebilir. Böyle bir teoriyi kavrayışımızın mantıksal bir meşruluğa, örneğin, 
döngüsel (devri) olmayan ve sonsuzca gerilemeye düşmeyen bir akıl yürütmeye da-
yanması gerektiği geleneksel bir fikir gibi görünüyor. Peki bu geleneksel fikir gerçekte 
uygulanabilir mi? Daha doğru bir ifadeyle uygulanması mümkün mü? Ve o doğru 
mu? Eğer o uygulanamazsa beliren ciddi seçeneklerden biri şüphecilik ve bağlamcılık 
gibi birbiriyle akraba görüşler olacak mıdır? Bu yazıda önce bilginin yapısına dair bu 
tartışmanın tarihsel art alanına işaret ediyorum. Aristoteles ve Sextus Empiricus (daha 
doğrusu onun üzerinden Agrippa) burada iki önemli başlangıç noktası olacaktır. Ardın-
dan çağdaş erdem epistemolojisinin kurucusu olan analitik felsefeci Ernest Sosa’nın 
Pironcu Problem çözümünü etraflıca inceleyeceğim. Onun epistemoloji tarihinin başat 
temelci yaklaşımı içinde erdem döngüselliğini savunması2 büsbütün yeni ve (belki de 
Pironcu Problem içinde) “Problem” olarak adlandırılmaya aday tuhaf bir fikir olarak 
görünebilir; ancak bunu dikkatli bir şekilde soruşturmalıyız. 

Meseleye Aristoteles ile başlamalıyım; zira o bu konuda kronolojik ve kurucu 
bir üstünlüğe sahip görünüyor. Aristoteles sonradan Pironcu Agrippa tarafından da 
değinilecek Pironcu Probleme Posterior Analytics’in ana epistemolojik sorunu ola-
rak değinir.3 Nedenlere dayalı bir bilgi olan burhani bilgi (demonstrative knowledge) 

1 Ernest Sosa, “Two False Dichotomies: Foundationalism/Coherentism and Internalism/Externalism”, 
Pyrrhonian Skepticism, Walter Sinnott-Armstrong (ed.), (Oxford: Oxford University Press, 2004) adlı 
yazısının başında, bu yazıda incelediğim erdem döngüselliği savunusuna telmihen T. S. Eliot’un Little 
Gidding adlı şiirinden yukarıdaki alıntıyı yapar. (T. S. Eliot, Çorak Ülke Dört Kuartet ve Başka Şiirler, 
çev. Suphi Aytimur, (İstanbul: Adam Yayınları, 1990), s. 155. Bu şiirsel değini analitik felsefe için 
oldukça yabancı bir unsurdur. 

2 Sosa bu görüşüne o kadar önem vermiş görünür ki 2007’de erdem epistemolojisine dair yazacağı esere 
bu ismi vereceğini duyurur: “Virtuous Circles: Apt Belief and Reflective Knowledge, Volume Two 
(Oxford: Oxford University Press, 2007).” Ancak gerçekte bu ikinci cilt 2009’da şu adla çıkmıştır: 
Reflective Knowledge: Apt Belief and Reflective Knowledge, Cilt II, (Oxford: Oxford University Press, 
2011). Sosa’nın “Erdemli Döngüler”e dair ilk eserde yaptığı duyuru için bak. Ernest Sosa, A Virtue 
Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Cilt I, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 
s. 133. 

3 Aristotle, Posterior Analytics, çev. Jonathan Barnes, (Oxford: Oxford University Press, 2002), 72b5-
72b25.
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konusunda o, A3’te üç seçeneğe temas eder: 1. Sonsuzca gerileme (teselsül, infinite 
regress), 2. döngüsellik (devr, circularity)4 ve 3. bugün “temelcilik” dediğimiz görüş. 
Benzer bir şekilde, Pironcu Sextus Empiricus’un Pironcu Agrippa’ya atfettiğini söyle-
yebileceğimiz5 “beş tarz/usul” de aynı probleme (Agrippa üçlemi) değiniyor görünür.6

Ad infinitum gerilemeye dayanan Tarzda önerilen konuya kanıt olarak gösterilen şeyin 
başka bir kanıta onun da başka bir kanıta ve ad infinitum bunun gibi… ve böylece sonuç 
[yargının] askıya alınmasıdır; çünkü argümanımızın hiçbir başlangıç noktasına sahip deği-
liz… Hipoteze dayanan Tarzda dogmatikler, ad infinitum geri çekilmeye zorlanma üzerine, 
argümanla tesis etmedikleri fakat burhan (demonsration) olmaksızın basitçe doğru olarak 
varsaydıklarını iddia ettikleri bir şeyi başlangıç noktası olarak kabul ederler. Döngüsel akıl 
yürütme Tarzı, soruşturmanın konusunu tesis etmesi gereken kanıtın kendisi aynı konuda 
çıkarımlanmış bir onayı gerektirdiğinde ortaya çıkan formdur. Bu durumda diğerini tesis 
etmek için birini varsayamıyorsak ikisi için de yargıyı askıya alırız.7

Dogmatik p’ye q nedenine dayanarak inanıyorsa ve q için n nedenini gösteriyorsa 
Pironcu dogmatiği, keyfi bir dogmatizm bir tarafa, sonsuzca geri gitmeye ya da iddi-
asını ispatlanmış (begging the question) saymaya (döngüsel akıl yürütmeye) zorlar.8 

Agrippa üçleminin ilkiyle başlayalım. Bilginin yapısına dair bu tartışmada bir 
inancın gerekçelendirilmesi delil/iyi bir neden ya da argüman yoluyla (yani burhan 
yoluyla) olacaksa, –Aristoteles’in de ifadesiyle– bu soruşturmayı sonsuza (ad infinitum) 
kadar götürmenin bir yolu yoktur.9 Ancak eğer ilk ilkede durursak burada bir burhan/
gerekçelendirme olmadığı için onu da bilemeyiz. Bir başka ifadeyle, ilk ilkeler için 
bir burhana/nedensel bir gerekçelendirmeye sahip değilsek onu bilemeyiz de (ya da 
ancak koşullu olarak bilebiliriz). Aquinas’ın aktarımıyla, bilmediğimiz ilk ilkelere 
dayanırsak onlardan çıkan sonucu da bilemeyiz. Kendisi bilgi olmayan bir ilke nasıl 

4 Bu yazıda devr ve döngüyü, geriye gitme ve teselsülü karşılıklı değişebilir bir şekilde kullanıyorum.
5 J. Barnes’in de Outlines of Scepticism çevirisinde dediği gibi burada D. Laertios’un tanıklığına güve-

niyoruz. Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 
2015), s. 457. 

6 Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism, Julia Annas, Jonathan Barnes (ed.), (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011), I, 164-177; Sextus Empiricus, Kuşkunun Felsefesi, çev. C. Cengiz Çevik, 
(İstanbul: Kırk Gece Yayınları, 2010); Alan Code, “Aristotle and the History of Skepticism”, Ancient 
Models of Mind: Studies in Human and Divine Rationality, Andrea Nightingale, David Sedley (ed.), 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s. 99.

7 Sextus Empiricus, Outline of Pyrrhonism, çev. R. G. Bury, (London: Harvard University Press, 1976), 
s.95. Bu çerçevedeki bir akıl yürütme çağdaş epistemolojide sırayla üç biçimde adlandırılır: a) son-
suzculuk (infinitism), b) temelcilik, c) bağdaşımcılık (coherentism). Peter Klein, “Skepticism”, The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = https://
plato.stanford.edu/entries/skepticism/; Fatih Öztürk, Pironcu Probleme verilen temelci ve bağdaşımcı 
cevapların yeterli olmadığını savunur. Bak. Fatih Öztürk, “Temelcilik, Uyumculuk ve Sonsuz Gerile-
me Problemi”, Felsefe Dünyası, Sayı: 60, (2014).

8 Klein, “Skepticism”.
9 Pironcu Problemin özünün sonsuzca geriye gitme nedeniyle gerekçelendirilmiş inancın imkansızlığı 

argümanı olduğu söylenebilir. Bak. Markus Lammenranta, “The Pyrrhonian Problematic”, The Oxford 
Handbook of Scepticism, John Greco (ed.), (Oxford University Press, 2008), s. 10.
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bütün bilginin kaynağı olur? Agrippa üçleminin ikinci seçeneği bizi nedenlerin devrine, 
döngüsüne mahkum edebilir. Aristoteles’in ifadesiyle, bir şeyin aynı bakımdan aynı 
zamanda hem önce hem sonra olması tuhaftır. Bu yolla her şeyi kanıtlamak çok kolay-
dır; çünkü argümanınızın sonucu döngüsel akıl yürütme içinde öncüldür de! Böylece 
sonucun öncül olarak da kullanılmasından doğan batıl bir devre kapı aralanmış olur. 
Son seçeneğe göre, Sextus’un ilgili yerdeki ifadesiyle, Aristoteles gibi “dogmatikler”, 
kendisi için bir gerekçelendirme/burhan/kanıt olmaksızın bir hipotezden (Aristote-
les’in ifadesiyle, burhanın kendisinden başladığı “dolaysız şeylerden”) hareket eder. 
Şüpheci filozoflardan Agrippa’ya göre, bu üçlemin bizi götürmesi gereken sonuç yar-
gının askıya alınmasıdır (suspension of judgement).10 Zira sonsuzca geriye gitme ve 
döngü, batıl (vicious), gayrimeşru görünürken temelcilik keyfi bir şekilde, dogmatik 
bir şekilde bazı hipotezleri, dolaysız ilkeleri temel olarak kabul etmektedir. Buna göre, 
Agrippa üçlemi bizi bir epistemik çıkmaza soktuğuna göre, en makul yol görünüşü 
kabul ederek yargının askıya alınmasıdır. Oysa “dogmatik”, biraz sonra Aristoteles’te 
göreceğimiz gibi, bu iki seçeneği epistemik bir kusur olarak gördüğü için reddeder. 
Sextus’un yukarıdaki pasajından da kolaylıkla anlaşılacağı üzere, Pironcu Problem, 
bir inancın delil/argüman göstererek gerekçelendirilmesiyle ilgili üç çıkmaza işaret 
eden bir problemdir. Pironcuya göre, bu problemin çözümü (Pironcu) şüphecilik ya 
da yargının askıya alınmasıdır. 

Pironcular temelci dışsalcılığı, “kör bir temeli” doğru bulmadıkları için, reddederler. 
Pironcuların bilgi dediği şey yüksek düzey farkındalıkla “karanlıkta değil aydınlıkta” 
elde edilmiş ve desteklenmiştir. Temelin dışına hareket bizi batıl bir döngüye ya da 
sonsuzca geri gidişe yönelteceği için bu tarz bir bilgi elde edilemez; bu nedenle en iyi 
epistemik duruş yargıyı askıya almadır.11 

 Aristoteles’in bir inancın nasıl gerekçelendirileceğine dair Pironcu Probleme 
temelci bir çözümden yana olduğunu biliyoruz. Hatta o, Agrippa üçleminin ikisini red 
konusunda Pironcu şüpheci ile hemfikirdir. O, rasyonel sezgi (nous) ile önce bilimsel 
bilginin değişmeyen “ilk ilkelerini” keşfeder; böylece bilimsel bilgiyi (episteme) ku-
rar; bir başka ifade ile, o, rasyonel sezgiyi “temel olarak” alır.12 Buna göre, dolaysız 
ilkeler burhanın/gerekçelendirmenin kendisinden başladığı burhani olmayan, nedensel 
olarak gerekçelendirilmeyen (temel/çıkarımlanmamış) ilkeler olarak beş entelektüel 
erdemden biri olan rasyonel sezgi ile elde edilir ve onlar bu nedenle temeldir.13 O halde 
temel olan bilgi için sürekli (nedensel) bir gerekçelendirme yapmazsak sonsuzca ge-

10 Sextus Empiricus, Outlines of Scepticism, I, 164-170; Aristotle, Posterior Analytics, 72b12-16-
72b25-32; Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle’s Posterior Analytics, çev. Richard Berquist, 
(Notre Dame: Dumb Ox Books, 2007), s. 30-31. 

11 Ernest Sosa, “How to Resolve the Pyrrhonian Problematic: A Lesson from Descartes”, Philosophical 
Studies, Sayı: 85, (1997), s. 242.

12 Sosa, “How to Resolve the Pyrrhonian Problematic: A Lesson from Descartes”, s. 229, 242.
13 Kemal Batak, “Aristoteles’te Entelektüel Erdemler”, Felsefe Dünyası, Sayı: 63 (2016), s. 35 vd.
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riye gitme probleminden de kurtulmuş oluruz. Burada temel önermelerin özel statüsü 
açıklığından/dolaysızlığından ileri gelir, nedensiz keyfi bir hipotez olmasından değil. 

Bilginin yapısına dair bu tartışmada Aristoteles gibi temelci bilgi beyanını savunan 
İbn Sînâ, sonsuz sayıda (bilâ nihâye) burhanlar getirmenin ya da sonsuzca argüman 
sunarak gerekçelendirmenin imkansızlığı nedeniyle sonsuzca gerilemenin yanlış 
olduğunu; yine “Her şeyin gerekçelendirmesi/burhanı vardır” ilkesiyle aslında yine 
döngüsel açıklamanın sonlu konularda sonsuza gitmekten kurtulamadığını ve gerçek bir 
açıklama sunmadığını, örneğin musâdere ale’l matlûb (begging the question)14 hatasına 
düştüğünü ve bu nedenlerle yanlış olduğunu savunur. O halde geriye her bilginin bir 
gerekçelendirmesi/burhanı olmadığını, bazı inançların kendiliğinden bilindiğini savunan 
temelcilik kalır. Bu yüzden ona göre, şu şüpheci itiraz yanlıştır: “Ya burhanın öncülleri 
sonsuzdur ya da bu öncüller her burhanda açıklanmamış vazedilmiş bir asılda durur”. 
Ona göre, temelci epistemoloji şu önermeyi doğru kabul eder: “Öncüller, herhangi bir 
aracı olmaksızın kendiliğinden açık bir öncüle varır”.15 O halde İbn Sînâ’ya göre, her 
gerekçelendirmenin/burhanın bir gerekçelendirmesinin/burhanının olması imkansız 
olduğu için bazı ilk ilkelerin/apriori bilginin temel olarak kabulü gereklidir.

Felsefi Şüphecilik ve Pironcu Problem

Pironcu Problemin işaret ettiği üç seçenekten biri olan döngüselliğin (diğer iki 
seçenek gibi) felsefi şüpheciliğe neden olabileceği; hatta bir yargıyı askıya alma şüphe-
ciliği olan Pironcu şüpheciliğin buradan doğduğu söylenebilir. Günümüz şüpheciliğinin, 
göreceliğinin, bağlamsalcılığının kaynaklarından birinin de epistemik döngüsellik/devr 
olduğu; hatta onların savunucularının döngüselliği epistemolojide, etikte vb. sıklıkla 
bir silah olarak kullandıkları görülüyor. Bu görüşe göre, kişinin teorik ve pratik görü-
şünü döngüsel olmayan bir yolla gerekçelendirmesi söz konusu olamayacağına göre 
bunlara dair bütün gerekçelendirmeler kişinin temel bağlılıklarıyla ilişkili (relative to) 
olacaktır; bu nedenle de kişinin kendi duruşuna diğerlerine göre ayrıcalık vermesi, her 
bir duruşun eşit ölçüde bağdaşımlı ve kendi kendisini desteklemesi (self-supportive) 
göz önünde tutulursa, bir tür etnik merkezcilik, yabancı düşmanlığı, epistemolojik 
şovenizm, bir tür keyfilik ve irrasyonellik olacaktır. Bu fikirlerden hareketle “İşte bu 
bugün yaygın tutumdur. Bu makale bu tutumun dayandığı sorgulanabilir varsayımları 
sergileme amacındadır”.16 diyen Sosa, böylece, Agrippa üçleminin temel unsurlarından 

14 Petito principii, begging the question, circular reasoning ya da İslam felsefesindeki ifadesiyle el-
musâdere alel-matlûb, matlubun müsaderesi, İbn Sina’nın tanımıyla, neden olmayanın neden olarak 
vaz edilmesidir. İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, çev. Ali Durusoy, Muhittin Macit, Ekrem Demirli, 
(İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), s. 76. 

15 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ II. Analitikler, çev. Ömer Türker, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006), s.64-67.
16 Ernest Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, Proceedings of the Aristotelian 
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epistemik döngüselliğin çağdaş şüpheciliğin, göreceliğin ve bağlamsalcılığın kay-
naklarından biri olduğuna dikkat çeker. Bu savunuya göre, eşit derecede bağdaşımlı 
ve kendi kendisini destekleyen felsefi sistemler aynı metotla, döngüye/çarka girerek, 
kendilerini savunuyorlarsa aralarında ne fark vardır?

Sosa, felsefi şüpheciliği şöyle tanımlar: “Bilgimizin tam bir felsefi kavrayışını 
elde etmek için hiçbir yol yoktur. Tam bir genel bilgi teorisi imkansızdır.”17 “Benim 
şüphecilik dediğim şey bu değil” diyen ünlü çağdaş şüpheci felsefeci Barry Stroud, 
şüpheciliği “Hiç kimse hiçbir şey bilemez ya da hiç kimse herhangi bir şeye inanmak 
için iyi bir nedene sahip değildir”.18 şeklinde tanımlar.19 Ona göre, epistemolojinin 
amacı bildiğimizi sandığımız şeyleri nasıl bildiğimizi açıklamak olduğuna göre her-
hangi bir bilgi iddiasında bulunan bilgi teorisi şüpheciliğin yanlışlığını göstermelidir.20

Felsefi şüphecilik için “radikal argümanı” (RA) Sosa şöyle ifade eder:

A1. Herhangi bir bilgi teorisi ya içselci ya da dışsalcı olmalıdır.
A2. Tam bir genel içselci teori imkansızdır.
A3. Tam bir genel dışsalcı teori imkansızdır. 
S. Bu nedenle, felsefi şüphecilik doğrudur.21

Society, Sayı: 68, (1994), s.263; Ernest Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, The Journal 
of Philosophy, 94 (1997), s. 424.

17 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 263. 
18 İbn Sînâ hiçbir şey bilinmeseydi “Hiçbir şey bilinmemektedir” (Yukarıdaki tanıma bakılırsa, Stroud, 

en azından kısmen, böyle bir iddiaya sahip gibi) önermesinin de bilinemeyeceğini savunur. Şüpheci 
iddianın kendi kendisiyle çeliştiğini savunuyor görünen filozofun bu argümanı pekâlâ bu iddianın 
kendisinin bir bilgi iddiası olmadığı itirazıyla etkisizleştirilebilir. Nitekim Pironcu şüpheciliğin ana 
kaynaklarını yazan Sextus Empiricus, Pironcu şüphecinin herhangi bir inancı “zorunlu olarak gerçek 
bir şeymiş gibi” benimsemediğini; sadece “görünüşü” kabul ettiğini bu konuya ayırdığı önemli bir 
başlıkta ifade eder. İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ II. Analitikler, s. 65; Sextus Empiricus, Outlines of Scepti-
cism, I, vii; I, 230. İbn Sina’nın iddiası olsa olsa Sextus’un eserinin başında, ilk pasajda, değindiği 
hakikate dair üç ana felsefi duruşdan biri ile telif edilebilir: Hakikate dair başlıca üç önermesel tutum 
söz konusudur: P genel bir bilgi iddiası olsun (bilebilirim ya da bilgiye sahip olabilirim gibi). 1. P’nin 
doğru olduğunu tasdik etmek (Aristoteles gibi dogmatikler); 2. ~P’yi tasdik etmek (Akademik görüş); 
3. Ne P’yi ne de ~P’yi tasdik etmek ([Pironcu] Şüpheciler). İbn Sina’nın görüşü burada dogmatik olan 
(değillemeyi tasdik eden) Akademik felsefeciler, şüpheciler için geçerli olabilir. Tasdik etme bakımın-
dan akademik şüpheciler ile Aristoteles arasında bir fark yoktur; ikisi de dogmatiktir. P konusunda 
“yargıyı askıya alan”, Sextus’un ifadesiyle, “soruşturmaya devam eden” (ki Grekçe sképtomai’nin 
[bir şey hakkında düşünmek, araştırmak] şüphecinin bu düşünsel faaliyeti ile anlamlı bir ilişkiye sahip 
olmasına da bakılırsa) Pironcu kendi kendisiyle çelişme itirazından muaf görünüyor.

19 Stroud’ın şüphecilik tanımının ilk parçası Akademik şüpheciliği savunuyor görünürken ikinci parçası 
Pironcu şüpheciliği savunuyor gibidir. Onun Pironcu şüpheciliğe açık eğilimi için bak. Barry Stroud, 
“Contemporary Pyrrhonism”, Pyrrhonian Skepticism, Walter Sinnott-Armstrong (ed.), (Oxford: Ox-
ford University Press, 2004), s. 174. 

20 Barry Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, Proceedings of the Aristo-
telian Society, Sayı: 68, (1994), s. 291, 294. 

21 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s.263; Ernest Sosa, Reflective Knowl-
edge: Apt Belief and Reflective Knowledge, Cilt II, (Oxford: Oxford University Press, 2011), s.154. 
Dikkat edilirse, yargıyı askıya alan Pironcu şüpheci ne “Tam bir genel bilgi teorisi imkansızdır” 
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Bir inancın nedenlerle/argümanlarla çıkarımsal bir şekilde desteklenmesi halinde 
gerekçelendireceğini ve bilgi olacağını savunan içselci görüş, temelci ve bağdaşımcı 
pek çok taraftar bulur. İçselcilik bu noktada iki varsayıma sahip: a) Bilgi için epistemik 
gerekçelendirme şarttır; b) epistemik gerekçelendirme için nedenler ya da argümanlar 
şarttır. Bu tarz bir içselci B bilgi beyanı, İ inancını meşrulaştırıcı bir rol oynar; ancak 
ve ancak çıkarım ya da argüman yoluyla elde edilen gerekçelendirme sonsuzca geriye 
gitme olmadan ya da döngü olmadan sağlanırsa. Bu da gerçekleşemeyeceğine göre, tam 
bir genel meşru –örneğin, sonsuzca geri gitme olmadan– içselci bilgi beyanı imkansızdır. 
O halde A2 doğrudur. Öte yandan B kişinin kabul etme konusunda gerekçelendirildiği 
varsayılan öncüllerde durabilir; ancak bu durumda kişinin nasıl olup da bu öncülleri 
(içselci gerekçelendirme teorisine göre) gerekçelendirdiği bir muamma olacaktır.22 
Öyle görünüyor ki bu şekilde de içselci B bilgi beyanı imkansızdır.23 Bunun sebebi 
ise içselci gerekçelendirme tasavvurunun Pironcu Problemi çözemeyecek bir yapıda 
olması, bir başka ifadeyle, Agrippa üçleminden birine ait bir çıkmaza girmesidir. Bu 
nedenle içselci B bilgi beyanı bilginin mümkün olduğunu gösteremez. 

Dışsalcı bir B bilgi beyanı bilginin mümkün olduğunu gösterebilir mi? Ya da 
Pironcu Problemi çözebilir mi? Eğer o da Agrippa üçleminden birine maruz kalırsa 
çıkmaza girecektir. Delil ya da argümana dayalı bir gerekçelendirme tasavvuruna 
sahip olmaması onun, örneğin, sonsuzca gerilemeye değil döngüye maruz kalabile-
ceğini düşündürebilir. Ancak bu doğru mu? Sonraki sayfaların bu temel konusuna 
işaret ettikten sonra genel bir dışsalcı teori konusunda kötümser olan bir felsefeciyi 
dinleyelim. Stroud, genel bir bilgi teorisinin kabulü için gerekli koşulu, muhtemelen 
Kriter Problemine işaretle, şöyle savunur:

DS1. Bilgimizin nasıl mümkün olduğunu anlamak için bu teoriye dayanacaksak bir bilgi 
teorisini kabul etmek için bir nedene ihtiyacımız vardır. Bu hakkında hiçbir ‘dışsalcı’ 
teorinin tatminkar bir beyana sahip olmadığı… şeydir.24

Sosa, Stroud’ı şöyle anlar: Epistemolojide gerekçelendirmeyi önemli gören bu 
yaklaşıma göre, bir inancın gerekçelendirilmesi kişinin halihazırda benimsediği başka 
inançlara başvuruyu gerektirir; böylece kişi benimsediği inanç için bir neden elde etmiş 

şeklindeki (felsefi) şüpheciliği ne de “Hiç kimse hiçbir şey bilemez” şeklindeki şüpheciliği onaylar. 
Bununla birlikte, burada, Pironcu, döngüyü, sonsuzca geriye gitmeyi kendi şüpheciliği için bir silah 
olarak kullanır. Eğer başka tür bir şüphecilik de onu kullanıyorsa ortak özü yakalamış olabiliriz. 

22 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 267, 276.
23 Stroud, genel içselci bilgi teorisi esas alındığında çıkacak “Hiçbir şey bilemeyiz” sonucunun, So-

sa’dan farklı olarak, kendi şüphecilik tanımı esas alınırsa, dışsalcılığı da içine alacağını savunur. 
Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 295. Ancak elbette Sosa’ya 
göre, ilerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi, dışsalcı teori bu sondan kurtulabilir.

24 Barry Stroud, “Understanding Human Knowledge in General,” Knowledge and Scepticism, ed. Mar-
jorie Clay and Keith Lehrer (Boulder: Westview, 1989), s. 43’ten aktaran Sosa, “Philosophical Scepti-
cism and Epistemic Circularity”, s. 272.
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olur.25 Oysa böyle bir gerekçelendirme tasavvuru, döngüsellik reddine ve sonsuzca 
geriye gitmenin imkansızlığına bakılırsa, şüpheciliği güçlü kılacaktır. Bu nedenle, 
dışsalcı –içselcinin bir inancın bilgi olması için sonsuzca geriye giden neden ya da 
argümanlara teslim olması nedeniyle– bu konuda farklı bir yol izler.26 Sosa’ya göre, 
içselciliğin bir reddi olan (temelci) dışsalcılık, bir inancın nasıl bilgi olduğu ya da ge-
rekçelendirmeye (güvence, pozitif epistemik statü, uygunluk) sahip olduğu ile alakalı 
üç seçeneğe sahiptir:

D1. Bağdaşımcılık. Bir inanç bağdaşımlı bir inanç kümesinin parçası olması sebebiyle 
epistemik olarak gerekçelendirilmiştir…
D2. Verilmiş temelciliği (foundationalism of the given). Bir inanç ya verilmiş olanın alın-
ması yani inananın zihninde mevcut olan şeyin salt kaydedilmesi sebebiyle ya da bu tarz 
temellerden uygun bir tarzda çıkarımlanması yoluyla epistemik olarak gerekçelendirilmiştir.
D3. Güvenilircilik. Bir inanç, inanç elde etmeye dair epistemik olarak doğruya-vesile 
olan güvenilir bir sürecin, yetilerin ya da entelektüel erdemin ürünü ise epistemik olarak 
gerekçelendirilmiştir.27 

Yetiler Kümesi/Doksastik Pratikler ve Kaynak Döngüselliği

Sosa, A3’ü çürütmek için Descartes ve Alvin Goldman’ı da savunucuları arasında 
gördüğü oldukça geniş bir kategori olarak temelci güvenilirciliği şüpheciliğe karşı 
müdafaa etmek ister. Bununla birlikte, onun tam bir genel güvenilirci bilgi beyanının 
varlığı için duyu algısı (DA) pratiğinin güvenilirliğinin açıklanamayacağına dair itirazı 
cevaplaması gerek. Burada içselcilikte sözünü ettiğim teselsül diyalektiğinden farklı 
olarak epistemik döngüye dair bir zorlukla karşılaşırız. Şöyle ki DA’nın güvenilirliğine 
dair inancım, güvenilircilik gereği, güvenilir süreçlerin ürünü ise gerekçelendirilmiş/

25 Stroud, Sosa’nın kendisine atfettiği bu görüşlerin hiç birini kabul etmediğini söyler! Bkz. Stroud, 
“Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 299.

26 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 273.
27 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 268. Sosa’nın savunduğu tarzda bir 

görüşü yani epistemik döngüselliği bir içselci savunsa buna ne denir? İçselci bir bağdaşımcının dön-
güselliği niçin bilginin önünde bir engel olsun? Bilginin yapısına dair bu üç dışsalcı görüşten ilki olan 
bağdaşımcılığın iddiasının aksine bizatihi bağdaşımın bir inancın bilgi olmasına yetmediği görülüyor. 
Kötü Cin Kurbanı kişi “Önümde bir ateş vardır.” önermesine inanma konusunda kazara “haklı çıksa” 
bile bu onun diğer inançlarıyla içsel bir bağdaşıma/gerekçelendirmeye, rasyonaliteye sahip olsa bile 
şans unsuru nedeniyle söz konusu inancın rasyonel bağdaşımı ya da bağdaşımsal gerekçelendirilmesi 
onu bilgi yapmaya yetmeyecektir. Sosacı çerçevede “daha geniş erdemin” temin edilmemiş olması da 
cabası! Dolayısıyla bizatihi bağdaşım, dışsal uygunluğun yokluğunda doğru inancı bilgi yapmaya yet-
memektedir. İkinci olarak, cogito gibi bir inancın Kartezyen temelcilikte temel bir inanç olarak işgal 
ettiği özel statüyü açıklama iddiasındaki yanılmazlık, şüphe edilemezlik, değiştirilemezlik gibi nitelik-
ler bu özel statüyü açıklamaktan uzaktırlar. Üçüncü olarak, güvenilirci temelcilik versiyonu öznenin/
kişinin güvenilirliği yoluyla ikinci temelcilik versiyonunun bazı sorunlarını aşar. Sosa, “Philosophical 
Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 268-9, 280; Ayrıca benim şu çalışmama bak. “Ernest So-
sa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi”, s. 247 vd.
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temel bir inanç olacaktır. Ancak duyu algısının güvenilirliğine dair bir argümanımız 
yine duyu algısından edindiğimiz inançlara dayanıyorsa Pironcu Agrippa üçlemin-
den biri olan epistemik bir döngüsellikle yüz yüze geldik demektir. DA’nın güve-
nilirliğine dair inancımız yine DA’nın kendisini kullanarak meşru bir şekilde nasıl 
gerekçelendirilebilir?28 Eğer durum buysa dışsalcı B bilgi beyanının felsefi şüpheciliğe 
karşı ciddi bir mevzi kaybettiği söylenebilir. Zira o kabul edilemez bir şekilde döngü-
seldir. DA ya da diğer doksastik pratikler için dışsal bir gerekçelendirme yapmamız 
mümkün müdür? Pironcu diyalektiğin döngüsel olmayan yeti (ve genel bilgi teorisi) 
talebi yerine getirilebilir mi? 

“Varsayalım Y bizim toplam inanç oluşturma yolumuzdur. Eğer Y’nin güvenilir olduğuna 
inanıyorsak, G(Y), İ:G(Y) inancımızın kendisi yine Y tarafından oluşturulmuş olacaktır. 
Eğer bir inanç ancak ve ancak güvenilir bir yolla oluşturulmuşsa gerekçelendirilmişse, o 
zaman, İ:G(Y) ancak Y güvenilirse gerekçelendirilmiş olacaktır… Bu yüzden ancak ve 
ancak Y güvenilirse İ:G(Y) gerekçelendirilmiştir.”29 

İ:G(Y) doksastik pratiğimizin gerekçelendirilmesinde yine Y’i kullanmamız onun 
gerekçelendirilmesinin önünde niçin bir engeldir? Verebileceğimiz ilk cevap “döngüsel 
olduğu için” olacaktır. Bir başka ifadeyle, Y yine kendisini kullanmak yoluyla kendisine 
dair bir inancı gerekçelendirmekte; böylece “kendi kendisini destekleyen” bir inanç 
olmaktadır.30 Ancak elbette burada İ:G(Y)’yi yine Y’nin verdiği inançla, kendi kendisini 
destekleme niteliğini bir kusur olarak görmek suretiyle, gerekçelendirmeyeceğimizi 
öne sürebiliriz. Y’nin güvenilir olduğuna dair inancımızı yine Y’yi kullanmak yoluyla 
gerekçelendirdiğimizde gerçekten epistemik olarak umutsuz, kötü ya da kusurlu bir 
durumda mıyız? Sosa sorar: Gerçekten böyle bir epistemik döngüsellik (devr) batıl 
ya da entelektüel olarak kötü müdür? Başka hangi yolla epistemik durumumuzu iyi-
leştirebiliriz? Başka hangi yolla doksastik pratiğimizin epistemik gerekçelendirmeye 
sahip olduğunu iddia edebiliriz? “Ancak şimdi varsayalım Y inançlar oluşturma yolunu 
kullanarak… Y’nin bizim inançlar oluşturma yolumuz olduğu kanaatine vardık.” diyen 
Sosa bu kanaatin, kendisinden vazgeçmedikçe, bizim bağdaşımlı tutumlar terkibimizi 
(combination) sınırlayacağına dikkat çeker.31 Yani bizler bu kanaatimizle bağdaşan 
tutumlar alabiliriz. O, burada açık olma adına Y’nin güvenilirliği hakkında üç kanaate 
sahip olabileceğimizi söyler.

28 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 276-278.
29 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 279.
30 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 280. Ancak Sosacı terminolojiyle ko-

nuşursak, kişi, eğer gerçekte Y güvenilirse, Y’ye dair inancının güvenilir olduğuna dair inancını, en 
azından, içsel olarak gerekçelendirmiş olabilir. Bu daha önce geçen cin kurbanı kişinin bile sahip 
olabileceği bir gerekçelendirmedir.

31 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 283.
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1. İ:[Y benim toplam inançlar oluşturma yolumdur.]
2. İ:[Y güvenilirdir.]
3. İM32:[Y güvenilirdir.]
4. YA33:[Y güvenilirdir.]34

Sosa’ya göre, buradaki önermelere bakılırsa (1) & (2)’nin (1) & (3) ve (1) & 
(4)’den daha bağdaşımlı olduğu açıktır. Ayrıca başka hiçbir argüman Y’nin güvenilir-
liğini kabul için asli olarak farklı ve yüksek bir gerekçelendirme/rasyonalite kaynağı 
sunamaz. Bu savunuya göre, Y’nin güvenilirliğine dair inancı gerekçelendirmeye 
çalışan herhangi bir argümanın öncüllerinde Y’nin güvenilir olduğuna dayanması, 
buna iman etmesi zorunludur.35 Bu savunuya göre, bu tarz bir argümanda epistemik 
döngü zorunludur; zira Y’nin güvenilir olduğuna dair inancımızın gerekçelendirilmesi 
bu inancın kendisinin toplam inanç kümemizle bağdaşmasına dayanır. (1) & (3) ve 
(1) & (4) argümanları ise bağdaşımsızdır (incoherence). S, 1’i kabul ediyorsa, zaten 
o inanç kaynağının güvenilirliğini de kabul etmiş olmaktadır; ancak buradaki episte-
mik döngüsellik kendisinden kaçınılabilecek bir şey de değildir. 1’in gösterdiği gibi, 
kullandığımız belli bilişsel yetiler ya da doksastik pratiklerimiz vardır ve bu epistemik 
kaynakların verdiği inançların güvenilirliği bağdaşım sebebiyle daha rasyoneldir. 

(1) & (2)’nin diğer seçeneklerden daha bağdaşımlı olduğunu savunan Sosa, bu 
konuda rasyonel bağdaşım yanında (kötü cin, fıçı içindeki beyin, rüya vb. tarzdaki) 
şüpheciliği çürütmek için de kullanılan epistemik dışlama ilkesine (principle of exc-
lusion) başvurur:

Dİ. Kişi p’yi biliyorsa p’yi bilmesiyle bağdaşmadığını bildiği bütün olasılıkları dışlamalı 
(reddetmeli)dır.

Dİ doğru ise “İlgili yetilerinin güvenilir olduğunu bilmedikçe kişinin p’yi bilmesine 
imkan yoktur.” Eğer kişinin yetileri güvenilmez ise onlarla p’nin bilgisine ulaşması 
bağdaşımsızdır.36 Kişi tefekküri bilginin elde edilmesiyle sahip olunan epistemik yükse-
liş ilkesi ile (principle of epistemic ascent) p’yi bildiğine inanmayı gerekçelendirecek; 
epistemik kapanış (epistemic closure) ilkesi ile ise p’yi biliyorsa bu bilgi kaynağının 
güvenilir olduğuna inanmayı (q) da, gerektirme nedeniyle, bilecektir. Bu iki ilkeden 
çıkan, gerekçelendirilen dışlama ilkesine göre ise kişi p’yi biliyorsa p’nin epistemik 
kaynağının güvenilir olmadığı inancını (GO) dışlayacaktır. Tefekkür alanındaki bu 
faaliyette kişi, bilinçli olarak, p’yi bilmesiyle bağdaşmayan olasılıkları gerekçelendi-
rilmiş bir şekilde dışlar. Nihayet kriter ilkesine (principle of the criterion) ulaştık: “Kişi 
P’yi bilip bilmediğini mütalaa ederken p’yi kamilen biliyorsa, o zaman p inancının 

32 İnanmamak (disbelieving).
33 Yargıyı askıya almak (witholding).
34 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 283.
35 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 283.
36 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 425-426.
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en azından asgari olarak güvenilir bir şekilde oluşturulduğuna inanma konusunda 
gerekçelendirilmiştir.”37 Bu ilkeye göre, böylece, kişinin inancının kaynağı, yetisi en 
azından asgari bir güvenilirliği haiz olmuş olur. 

Yukarıdaki bütün epistemik ilkeler ailesi38, bağdaşım arayan aklın ürünü olan 
tefekküri bir bilgiye sahip kişinin, p’yi, p ile bağdaşmayan bütün olasılıklara karşı 
savunmasını gerektirir. Örneğin, Dİ’ye göre, kişi p’yi biliyorsa p’yi elde ettiği yetisinin 
güvenilir olmadığı seçeneğini dışlamalı, reddetmelidir. Çünkü aksini düşünmek bağda-
şımsızdır. Ancak ilgili yetinin güvenilir olduğu inancını, bilgisini yine onu kullanarak 
elde edebileceği için bu akıl yürütme döngüsel bir akıl yürütme olacaktır. Görüldüğü 
gibi, Dİ, bağdaşmazlığı Ockham’ın usturası gibi kullanmaktadır. 

Sosa’nın hayvani bilgi ve tefekküri bilgi (yapısal olarak Descartes’ın cognitio/scien-
tia’sına karşılık gelir) şeklindeki ayrımına bakarsak, kişi otomatik bir girdi-çıktı ilişkisine 
dayanan hayvani bilgide yetisinin kaynağı ve güvenilirliğine dair bir perspektife sahip 
değilken ikincil düzey meta bir bilgi olan tefekküri bilgide, kişi, yetisinin güvenilirliğine 
dair bir perspektif onayına sahiptir. Bu perspektif onayı p inancının kaynağının güve-
nilir bir şekilde doğruya-vesile olduğu bilgisini verir. Descartes’ta da scientia, (Sosacı 
tefekküri bilginin muadili), aynı şekilde yetilerin güvenilirliğine (Tanrı yoluyla) dair bir 
farkındalık verir. Pironcu Problemi kabul ettiğini varsayarsak, Descartes da tıpkı Sosa 
gibi Pironcunun aydınlanmış, yüksek düzeyde güvenilir epistemoloji talebini, döngüsel 
bir çerçevede karşılamış görünür.39 Yukarıda sözünü ettiğim kriter ilkesinin de gereği 
olan40 bu bilinç durumunda, kişi, p’yi nasıl elde ettiğine ve onun epistemik kaynağının 
güvenilirliğine dair bir kavrayış elde etmiş olur. Ancak bir kez daha Y yetisinin P konu-
sunda güvenilirliği yine Y yoluyla –döngüsel olarak– sağlanmış olur. 

O halde bir bilgi kaynağının/becerinin (competence) bilgi verip vermediğini yine 
o bilgi kaynağına atıfla soruşturuyorsak, yukarıdaki türde bir döngüselliğe, “kaynak 
döngüselliğine” düştük demektir. Ancak bu iyi huylu, batıl olmayan bir devrdir. Her-
hangi bir başka argüman ya da tam bir genel bilgi teorisi bu tarz bir kaynak döngüsüne 
düşmeden böyle bir soruşturma yürütemez.41 Bu tarz döngü, bir sonraki başlıkta de-
taylı olarak soruşturacağımız, epistemolojinin ana amaçlarından biri olan tam olarak 
genel bir bilgi teorisi yürütmenin mantıksal bir sonucudur. Kısaca, yetilerimiz ancak 
güvenilirse bize bilgi verebilir ve onların güvenilirliğini döngüsel olmayan bir yolla 
gerekçelendirmenin de bir yolu yoktur.

Sosa’nın –temelcilikteki bazı sorunlara çıkış yolunun, ironik olarak, en önemli 

37 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 114-120.
38 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 130.
39 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s.426-427; Batak, “Ernest Sosa’da Hayvani Bilgi 

ve Tefekküri Bilgi”; Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 130-131.
40 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 130.
41 John Greco, “Reflective Knowledge and Pyrrhonian Problematic”, Virtuous Thoughts: The Philoso-

phy of Ernest Sosa, John Turri (ed.), (New York: Springer, 2013), s. 188.
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temelciden gelmesine de işaret ederek42– bu tarz bir döngüselliği Descartes’ta bulduğuna 
yukarıda işaret etmiştim. Ancak tam olarak nasıl? Sağduyu filozofu G. E. Moore’un 
da döngüselliği ile beraber bakalım:43 

‘Düşünüyorum, o halde varım’ der Descartes ve ekler: ‘İşte nihayet gerçekten bildiğim 
bir şey. Ancak bu bilgiyi bilgi yapan nedir? Görebildiğim kadarıyla, o açık ve seçik bir 
sezgi olduğu için bilgidir. Fakat böyle bir sezgi güvenilir olmadıkça o gerçek bir bilgi 
olmayacaktır. Bu nedenle şimdiden açık ve seçik sezginin güvenilir olduğunu genel bir 
kural olarak ortaya koyabilirim.’
‘İşte bir el’ der Moore ve ekler: ‘İşte gerçekten bildiğim bir şey. Ancak bu bilgiyi bana 
veren nedir? Görebildiğim kadarıyla, o algısal deneyimin bir yargısı olması sebebiyle 
bilgidir. Ancak rüyada olsaydım o bilgi olmazdı. Bu nedenle şimdiden rüyada olmadığım 
sonucuna ulaşıyorum.’44 

Sosa Moore’un “İşte bir el!” diyerek dış dünyanın varlığını şüpheciye karşı sa-
vunduğu –bir nevi bizi Kant’ın “felsefenin skandalından” kurtarma amacına matuf– 
argümanını “döngüsel dışsalcılık” başlığında yeniden formüle eder (ki bu bağdaşımcı 
temelcilik demektir!). Şimdi bu yeni-Moorecu Argümana bakalım:

1. Veri: İşte bir el olduğunu yüksek bir kesinlik derecesi ile biliyorum.
2. İşte bir el olduğunu görüyor ve hissediyorum ve bu işte bir el olduğu bilgimin kayna-
ğının tek ya da en iyi açıklamasıdır.
3. Bu nedenle, işte bir el algım, işte bir el olduğunu (kesinlikle) niçin ya da nasıl bildiğimi 
açıklayan şeydir.
4. Ancak algım güvenilir bir yeti olmamış olsaydı gerekçelendirilmiş kesinlik derecesi 
kaynağı olarak hizmet edemezdi.
5. Dolayısıyla, nihayet, algım güvenilir bir yeti olmalıdır.45

Böylece, Sosa’ya göre, ana epistemolojik problem olan (sonsuzca geriye gitme 
ya da) döngü konusunda Descartes, Tanrı’ya başvurarak, epistemolojiyi doğaüstüleş-
tirmiş; Quine, bilime başvurarak epistemolojiyi doğallaştırmış46; Moore ise teoloji ya 
da bilime değil sağduyuya başvurmuştur. Bu noktada Sosa, üç yaklaşımda da ortak 
olan döngüsel akıl yürütmeye dikkat çeker.47 Descartes düşündüğünü ve var olduğunu 

42 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 126. Ona göre, Descartes, temel-
ci olsa bile saf ve basit bir temelci değildir. A.g.e., s. 127.

43 Sosa, döngüselliğin savunusu konusunda Hegel’e önem verir. Hatta sadece Hegel –başat temelci gele-
nek içinde– Pironcu Problemle yüzleşince döngünün güçlü bir savunusunu yapmıştır. “Bu Hegel’in 
felsefi dehasını, geleneğin temelci ataletinin ve Descartes’ın muazzam etkisinin üstesinden gelmeye 
sevk etmiştir. Sadece Hegel söz konusu kadim probleme karşılık vermiş ve onun anti-temelci tarafının 
gücünü ve döngüselliğin erdemlerini ifşa etmiştir”. Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Re-
flective Knowledge, s. 124. 

44 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 424.
45 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 410, 417.
46 Ayrıntılı bilgi için şu çalışmama bakılabilir: Felsefenin Sonu?: W. V. Quine, Doğallaştırılmış Episte-

moloji ve A Priori Bilgi, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2015), s. 28-29, karş. 85. 
47 Sosa, “Two False Dichotomies: Foundationalism/Coherentism and Internalism/Externalism”, s. 157-

158.
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fark ettiği rasyonel sezgisinin güvenilir olduğu sonucuna nasıl ulaştı?48 Yine rasyonel 
sezgiyi kullanarak. Moore da aynı şekilde algısının güvenilir olduğunu –rüyada olmadı-
ğını– algısını kullanarak gerekçelendirdi.49 Böylece Sosa’nın kendisi gibi, Descartes’ın 
(Moore gibi) temelcilik ve bağdaşımcılığı (döngüsel akıl yürütmeyi) uzlaştırarak, 
Sosa’nın ifadesiyle, “Pironcu Problemin ötesinde bir yola işaret ettiğini” görüyoruz.50 

Ancak Sosa’nın erdem döngüselliği savunusu nedeniyle keyfilikle suçlanması 
mümkündür: 

Şimdiye kadar bize epistemik döngüsellikten kaçınmamız gerektiği söylendi; çünkü o, 
kişinin yetileri hakkındaki genel pozitif görüşe sadece bu yetilerin kullanımı yoluyla 
ulaşmasını gerektirir. Ancak bu onun genelliğinin kaçınılmaz bir sonucu ise niçin hayal 
kırıklığına yol açmalı? Şimdilik cevap sadece şu: Kristal küreye bakan hurafeci kendi 
perspektifini savunma konusunda benzer bir şekilde ve eşit bir gerekçelendirme ile akıl 
yürütebilir.51

Siz Y’nin güvenilirliğine dair inancınızı –İ:G(Y)- yine Y’ye referansla gerek-
çelendiriyorsanız kendi kendini destekleyen bir başka rakip Y* metodu benzer bir 
şekilde rasyonel gerekçelendirmeyi tesis edebilir– İ:G(Y*) inancını Y*nin kendisinin 
İ:G(Y*)’yi ürettiğini söyleyerek gerekçelendirebiliriz. Yukarıdaki örnekte olduğu 
gibi, kristal küreye bakan bir hurafeci kristal küreye bakmanın güvenilir olduğuna 
dair inancını kristal küreye bakma yetisini de içerecek toplam Y* inanç oluşturma 
yoluna referansla gerekçelendirebilir; böylece Y* kendi kendini desteklemiş olur.52 
Buradan hareketle şu tarz bir Pironcu ya da genel olarak, şüpheci, göreci (rölativist) 
akıl yürütme beklenmelidir:

Epistemik devr batıldır; çünkü o, Descartes ya da Moore kadar kristal küreye bakanı da 
gerekçelendirir, denebilir. Sezgi güvenilirdir ya da algı güvenilirdir görüşünü, bu yetilerin 
kendisini kullanmadan, uygun bir şekilde destekleyecek hiçbir yol olmadığı için ve aynı 
şey hafıza, dedüksiyon, abdüksiyon (abduction) ve tanıklık için geçerli olduğu için; bu 

48 Sosa, literatürde Kartezyen döngü olarak bilinen meşhur döngüyü şöyle formülleştirir: “(1) Kesin 
olarak bilebilirim ki (p) açık ve seçik olarak kavradığım her şey doğrudur; ancak öncelikle gerçek bir 
Tanrı’nın var olduğunu (q) kesin olarak bilirsem; (2) kesin olarak bilebilirim ki (q) gerçek bir Tanrı 
vardır; ancak öncelikle açık ve seçik olarak kavradığım her şeyin doğru olduğunu (p) kesin olarak 
biliyorsam.” Sosa, kendi hayvani bilgi-tefekküri bilgi ayrımına Descartes’ta karşılık gelen cognitio-
scientia ayrımıyla ve epistemik yetilerin güvenilirliği konusunda Descartes’ı Kartezyen temelci kıl-
mayarak, onu bir tür güvenilirci/bağdaşımcı olarak görerek sorunu çözer; böylece buradaki döngünün, 
devrin batıl, kötü değil erdemli olduğunu ve sonuçta Kartezyen projenin bağdaşımlı olduğunu savu-
nur. Daha ayrıntılı bilgi için bak. Sosa, “How to Resolve the Pyrrhonian Problematic: A Lesson from 
Descartes”. Sosa buradaki meşhur döngüsünün dışında Descartes’ın yukarıda söz ettiğim bir diğer 
daha az meşhur döngüsünü basit bir çıkarım formunda ifade eder. Bak. Sosa, “Reflective Knowledge 
in the Best Circles”, s. 415 vd. 

49 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 424.
50 Sosa, A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, s. 133.
51 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 427.
52 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 284
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nedenle, bilgimizin ve onun genel kaynaklarının kabul edilebilir teorisine ulaşmak için 
hiçbir yol yoktur.53 

Ancak Sosa’ya göre, bir kişinin “içsel uygunluğa” sahip olması “geniş anlamda 
entelektüel erdeme” sahip olmasını gerektirmez. Diskürsif, çıkarımsal akıl bizim tek 
yetimiz/entelektüel erdemimiz değildir. “Geniş anlamda ya da toplam entelektüel erde-
me” sahip olmayan kişi en fazla rasyonel bağdaşım sebebiyle içsel gerekçelendirmeye 
sahip olabilir.54 Dolayısıyla algılayan kişi, kristal küreye bakan kişi ile eşit bağdaşıma 
ve eşit içsel gerekçelendirmeye sahip olsa da ikisinin inançları eşit derecede “uygun” 
değildir; çünkü kişi toplam entelektüel erdeme, dışsal uygunluğu sahip değildir. Al-
gılayan kişi, algısının güvenilir olması sebebiyle haklı ve uygun ve bu nedenle, genel 
olarak, bilgi teorisi de haklı ve uygundur.55 Böylece döngüye izin verirsek kristal 
küreye bakma gibi bir takım keyfi inançların ya da hurafe inançlarının kolaylıkla 
rasyonelleştirilebileceği itirazı Sosa’nın dışsalcı erdem güvenilirciliği için bir itiraz 
olmaktan çıkar. Zira kristal küreye bakan kişinin sahip olduğu içsel gerekçelendirme 
bilgi için yeterli olmayacaktır. Bağdaşımlı rasyonel bir inanç dışsal uygunluğa haiz 
olmadığı için bilgi olmayabilir. Y*’ye bakılırsa, ayrıca, doğru olmayan bir inancın 
bilgi olamayacağı da söylenebilir.

Burada kristal küreye bakan hurafeci ile, örneğin, Moorecu algılayanı ayıran 
şey, ikisinin de sahip olduğu içsel gerekçelendirme/rasyonalite değil, güvenilirliktir. 
Kristal küreye bakmak güvenilir değildir. Eğer varsa kristal küreye bakma yetisi bizi 
çoğunlukla doğru inançlara götüren doğruya-vesile bir yeti değildir. Algılama güvenilir 
olduğu için ona dayanan, onu bir epistemik kaynak olarak gören genel bilgi teorisi de 
doğru olacaktır. Kristal küreye bakmak güvenilir olmadığı için ona dayanan perspektif 
ve genel bilgi teorisi de yanlış olmalıdır. Güvenilir algı, epistemik bir kaynak iken 
güvenilmez kristal küreye bakma epistemik bir kaynak değildir.56

Kapsam Döngüselliği/Genel bir Teorinin Kendi Kendisine 
Uygulanması, Kendisini Açıklaması

Önceki kaynak döngüselliği yetinin güvenilir bir şekilde bilgi verip vermediğini 
yine aynı yetiye başvurarak gerekçelendirmekten kaynaklanıyordu; oysa şimdiki 
kapsam döngüselliği bir genel teorinin doğru olduğuna dair inancımızı yine o genel 
teoriye başvurarak gerekçelendirmekten kaynaklanıyor. Ancak elbette iki döngüsellik 

53 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 425.
54 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 284; detaylı bilgi için şu çalışmama 

bkz. “Ernest Sosa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi”, s. 243 vd.
55 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 428-429.
56 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 427.
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de iç içedir. Yetiler ya da doksastik pratikler genel bir bilgi teorisinin epistemik kay-
naklarıdır. Buradaki temel problem bilgimiz ve onun kaynakları hakkında genel bir 
teoriye dolayısıyla da felsefi şüpheciliği çürüten bir görüşe ulaşıp ulaşamayacağımız. 
Bu çerçevede temel sorular şunlardır: Bir genel bilgi teorisi kendisinin bilgi olduğunu 
açıklayabilir mi? Bir teori hem tam bir genellikte olacak hem de kendisine uygulana-
mayacak; bu mantıksal bakımdan bağdaşımsız olmaz mı?

Hatırlanacağı üzere, dışsalcı bir gerekçelendirme/bilgi teorisi olan güvenilircilik 
için bir inanç gerçekte güvenilir bir şekilde oluşturulduğu için temeldi; hakkında iyi 
bir nedene/delile sahip olduğumuz için değil ya da onun gerçekte güvenilir bir şekilde 
oluşturulmuş olduğuna dair iyi bir nedene sahip olduğumuz için değil; böyle olsaydı 
zaten güvenilir bir şekilde oluşturulmuş olmak niteliği bir bilginin temellik özel statü-
sünü açıklamaktan uzak olmuş olur ve Pironcu sonsuzca geriye gitme itirazına muhatap 
kalırdık. Buna göre, dışsalcı bir temelcilik olarak güvenilircilik, algısal inançların 
güvenilir bir algıya dayandığını; güvenilir bir algıda nedenlerin geriye gidişinin sona 
erdiğini söyleyerek Pironcu Probleme cevap verir.57 Ancak dışsalcı bilgi teorisinin 
doğru olduğunu, (özelde, az önce kaynak döngüselliğinde gördüğümüz, örneğin, temel 
olduğunu savunduğunuz algınızın güvenilir olduğunu) nasıl bilebilirsiniz?58 

Şüpheci felsefeci Stroud’a göre, örneğin, insani algısal bilgimizin tatmin edici bir 
açıklamasına sahip olmak için yine dışsalcı bilgi teorisinin bilgi için yeterli gördüğü 
koşullara dayanıyorsak tatminkar bir algısal bilgi açıklamasına sahip değilizdir. Ona 
göre, Sosa’nın meta bir bilgi olarak tefekküri bilgisinde insanların şu şu yolla bildiğini 
bilmesi halinde bile durum değişmez; tatmin edici felsefi bir kavrayış elde etmiş ol-
mayız; zira yine teorinin koşullarına bağlı bir bilmeden söz ediyoruz.59 Stroud’a göre, 
herhangi bir teorisyenin içine düştüğü bu durumda sorun, bilgi teorisi beyanımıza göre 
bilmek değil; ondan bağımsız bir şekilde (ve elbette gerçekten güvenilir bir şekilde) 
bilememektir. O, bu görüşünü şöyle derinleştirir:

Bütün bunlardan çıkardığım sonuç şu ki dünya bilgimizin tatminkar bir kavrayışını elde 
etmek için başta en iyisi olmak üzere algı yargılarının sadece kişinin algısal deneyim ka-
rakteriyle sınırlı olduğu fikrini bir tarafa koymak ya da etkisinden kurtulmak zorundayız. 

57 Sosa, Pironcu diyalektiğe karşı dışsalcı temelci bir görüş olan yeti güvenilirciliği gerekçelendirme/
bilgi teorisini savunur; ona göre algı, sezgi gibi yetilerimiz çıkarımsal olmayan bir şekilde bize te-
melsel bir bilgi verir. Sosa’nın sunduğu bu bilgi yapısı ilk düzey bilgi olan hayvani bilgiye dayanması 
nedeniyle Pironcu sonsuzca geriye gitme problemini çözer. Zira hayvani bilgiyi oluşturan algı ve ha-
fıza gibi entelektüel erdemler temeldir; hayvani bilgi çıkarımsal olmayan bir bilgidir. Tefekküri bilgi, 
kişinin İ inancı ve onun kaynağının güvenilirliğine dair bağdaşımlı bir perspektife, farkındalığa sahip 
olması demektir. Sosa’nın tefekküri bilgisi, bildiğini bilme bakımından Pironcu Problemin taleplerini 
yerine getirir. Greco, “Reflective Knowledge and Pyrrhonian Problematic”, s.184; Batak, “Ernest So-
sa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi”.

58 Greco, “Reflective Knowledge and Pyrrhonian Problematic”, s. 180, 181, 182.
59 Barry Stroud, “Perceptual Knowledge and Epistemological Satisfaction”, Ernest Sosa and His Critics, 

John Greco (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2004), s. 170.
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Sosa bu fikri, daha geniş dünya bilgisi önbilgiden akıl yürütmenin sonucu olarak çıktığı 
düşünülmediği takdirde, bir tehdit olarak kabul etmişe benzemiyor. Ancak akıl yürütme-
ye başvurmazken bile onun “dışsalcı” beyanı bizi bağımsız bir dünyanın herhangi bir 
bilgisinden epistemik olarak önce olan bir şeyle karşı karşıya bırakır. Maruz kaldığımız 
algısal deneyimlerle onların bir sonucu olarak inandığımız dünya arasında güvenilir iliş-
kiler yoksa sahip olduğumuz deneyimleri bilsek bile daha geniş dünya hakkında hiçbir 
şey bilmeyiz. Dışsal şeylerin algısal bilgisi dışsal şeylerin bilgisi olmayan bir ön bilginin 
terkibi olarak görülüyor…60

Yukarıdaki pasajdan öyle anlaşılıyor ki eğer algısal deneyimimiz ile bu algısal 
deneyimin dayandığını düşündüğümüz dış dünya arasındaki güvenilirliği dolaysız 
bir farkındalıkla elde ediyorsak felsefi olarak tatminkar bir algı bilgisi açıklamamız 
olabilir. Başka bir ifadeyle, algı yargılarımız sadece ve sadece (içgözlemsel) algısal 
deneyimimize dayanıyorsa ve onlar da güvenilir bir şekilde ve dolaysız bir şekilde 
dış dünyaya dayanıyorsa tatminkar bir algı bilgimiz olabilir. Stroud’ın burada has-
sasiyet gösterdiği temel husus şu: Algı yargılarımız saf bir şekilde algı deneyimine 
dayanmıyorsa, teori ile harmanlanmışsa dış dünyadaki nesnelerin bilgisine sahip 
olup olmadığımız teorimize bağlı olacaktır. Sosa için algısal bilgi bir hayvani bilgi 
olarak –akıl yürütme dışı– servo-mekanizmatik bir girdi-çıktı ilişkisine dayanır. Ancak 
Stroud’a göre, burada bile dış dünyanın bilgisinden epistemik olarak önce olan dışsalcı 
bilgi teorisi, adeta dış dünyayı deneyimlediğimiz bir “gözlük” işlevi görür ve dışsal 
şeylerin algısal bilgisi, dışsal şeylerin algısal bilgisi olmayan dışsalcı bilgi beyanı ile 
birlikte “bilgi” olur.61 Dışsalcı teorisyen, algı yargıları teori yüklü olduğu halde kendi 
teorisine dayanarak bilginin imkanını nasıl savunabilir? Algı bizi inançların konusu 

60 Stroud, “Perceptual Knowledge and Epistemological Satisfaction”, s. 172.
61 Sanırım burada Fatih Öztürk’ün mükemmel makalesindeki ana fikre işaret etmek yerinde olacaktır. 

Onun Kartezyen şüpheciliğin ya da beyin içindeki fıçı argümanının duyusal deneyimlerin öznel olan 
salt fenomenolojik niteliklerini hesaba katıyor olmasını; bununla birlikte nesnel olan güvenilirlik iliş-
kisini hesaba katmamasını şüpheciliğin bir zaafı, eksikliği olarak görmesine bakarsak bu bağlamda ne 
diyebiliriz? Şüphecinin p konusunda güvenilirciliği reddedişi argümanını zayıflatır mı? Şüphecinin 
tezi içselci ise onun dışsalcı bir tezi reddi beklenmemeli midir? Burada p konusunda ister şüphecinin 
talep ettiği gibi duyusal delil dışı delilleri bir kenara bırakalım ister bırakmayalım sorun, Stroud’a 
göre, zihin ile dış dünya arasındaki yarıktadır. Güvenilircilik ya da bir başka teori meşru bir şekilde 
bu yarığı kapatamaz. Dolayısıyla duyu deneyiminin salt duyusal nitelikleri ve salt duyusal olmayan 
nitelikleri, sırayla, ister “öznel” olsun ister “nesnel” olsun isterse duyu deneyimi güvenilirlik gibi 
“duyusal olmayan niteliklere” sahip olarak değerlendirilsin Stroud’a göre hala bir teori içinde konu-
şuyoruz. Duyu deneyiminin bu ikinci yüzü nasıl elde bir olacak? Stroud, Öztürk’ün iddiasının aksine, 
bilgi konusunda güvenilirlik gibi dışsal bir koşulu reddini hata olarak görmemektedir. Açıkçası Stroud 
ya da ilgili şüpheci argüman, bu duyusal olmayan niteliğin nesnelliğini ya reddedecek ya da onu en 
azından kapalı bulacaktır. Stroud’a göre, burada dış dünyanın bilgisinden epistemik olarak önce olan 
dışsalcı bilgi teorisinin güvenilir bir şekilde bizi dış dünyaya götürdüğünden emin olamayız. Onun bu 
konuda yukarıda aynen verdiğim alıntısının bir kısmına izninizle tekrar yer vermek istiyorum: “Maruz 
kaldığımız algısal deneyimlerle onların bir sonucu olarak inandığımız dünya arasında güvenilir ilişki-
ler yoksa sahip olduğumuz deneyimleri bilsek bile daha geniş dünya hakkında hiçbir şey bilmeyiz.” 
Öztürk’ün görüşlerinin tam bir sunumu için bak. Fatih Sultan Mehmet Öztürk, “Şüpheci Hipotezler ve 
Güvenilircilik”, Felsefe Dünyası, Sayı: 46, (2007).
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ile doğrudan yüz yüze getirmiyor ve üstelik eğer dışsalcı bilgi teorisi doğru değilse 
dış dünyanın bilgisine sahip olamayız! 

Sosa, verdiği cevapta, algıyla ilgili dışsalcı güvenilirciliğe yönelik bu görüşün 
ironik olarak aynı itiraza maruz kalacağına dikkat çeker. Dışsal dünya hakkındaki 
bilgimizin geniş yığını dayandığı algısal bilgiyi aşmış görünür. Stroud’ın talebi, dışsal 
dünyada gördüğümüz şeyi “doğrudan” (directly), herhangi bir teori dolayımına girme-
den, görmektir. Ona göre, (eğer dolaysız realistin yaptığı gibi) bilgi teorimiz eşliğinde, 
daha doğrusu, öncülüğünde algısal bilgiye sahip olduğumuzu söylüyorsak, felsefi 
olarak tatminkar olmayan bir algısal bilgi beyanımız vardır. Oysa Sosa’ya göre, bazı 
algısal bilgilerimiz doğrudan ya da dolaysız olsa da, algı, dış dünya hakkında tek bilgi 
kaynağımız değildir. Dış dünya hakkındaki geniş bilgi yığınına bakılırsa, bunlar, kısıtlı 
olarak, temelde algıya dayanmakla beraber çıkarıma, hafızaya ve tanıklığa da dayanırlar. 
Ve biz son üç kaynağın bilgisini dolaysızca algılayamayız.62 Stroud dışsalcı güvenilirci 
teori dolayımında olmadan, doğrudan doğruya algılamamızı talep ederken –dolaysız 
realizm– bu itirazın alternatif teorisi doğrudan algılamaya mı dayanır? Stroud’ın dolaysız 
realizmi algıya mı dayanıyor? Bu nasıl olabilir? Dışsalcı bilgi beyanı bize dış dünyanın 
bilgisinden epistemik olarak önce olan bir çerçeve/teori veriyorsa ve onun doğruluğu, 
güvenli bir yol olup olmaması tartışmalı ise Stroud’ın dolaysız algılama görüşü –do-
laysız realizm–, ironik olarak belki de paradoksal olarak, bize dış dünyanın bilgisinden 
epistemik olarak önce olan bir çerçeve/teori vermiyor mu? Ve yine eğer böyleyse, ki 
öyle görünüyor, Stroud’ın dolaysız algılama teorisinde dışsal şeylerin algısal bilgisi 
kendisi dışsal şeylerin bilgisi olmayan bir ön bilginin “terkibi” olmayacak mıdır? Söz 
ettiğim bu terkip şudur: Dolaysız algılama teorisi artı dışsal şeylerin bilgisi. Eğer durum 
buysa farklı bir terkip niçin bilginin önündeki bir engel olsun? 

Stroud’ın felsefi şüphecilik lehine bir başka itirazına bakarak sorabiliriz: Sosa, 
tefekküri bilgi ile kendi teorisinin doğru olduğunu “bildiğini bilse” de bunun felsefi 
olarak tatmin edici olmamasının nedeni nedir? Bu noktada Stroud, (dışsalcı) teorinin 
içinde bu cevabın verilmesi bir tarafa, Pironcu şüphecinin temelci epistemolojide 
gördüğü bir tür keyfiliğe işaret ediyor gibidir: Öyle görünüyor ki bu keyfilik algısal 
deneyimimiz ile dış dünya arasındaki yarığa, mesafeye dayanır (Güvenilirci elbette 
bu meseleyi kendi bilgi teorisi için bir tehdit olarak görmez).:

…Bu görüşte, algıda farkında olduğumuz şey, algısal deneyimlerimizin nitelikleriyle sı-
nırlıdır. Bu deneyimlerin sonucu olarak bildiğimiz dışsal olgular bu şekilde algıladığımız 
bir şey değildir. Bu nedenle duyu algısında elimizde olan şey bu vasıtayla bildiğimizi 
düşündüğümüz dünya ile aynı ilişkiye dayanır; tıpkı bakan kişinin kristal küreye bakma-
nın hakkında kendisine bilgi verdiğini düşündüğü dünyaya dayandığında olduğu gibi.63

62 Ernest Sosa, “Reply to Barry Stroud”, Ernest Sosa and His Critics, John Greco (ed.), (Malden: Black-
well Publishing, 2004), s. 317.

63 Stroud, “Perceptual Knowledge and Epistemological Satisfaction”, s. 171-172.
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Locke gibi modern empiristlerin dikkatimizi zaten çektiği bu hususa göre, dolaysız 
olarak farkında olduğumuz algısal deneyimlerimiz (idealarımız) iken dışsal olgular 
dolaylı olarak algıladığımız şeylerdir. Bu dolaylılık bizi dışsal olgulardan koparıyorsa 
ya da en azından uzaklaştırıyorsa kristal küreye bakma deneyimine nasıl itiraz edilir? 
Sosa’nın teorisi ile tatminkar bir bilgi kavrayışına sahipsek ve örneğin duyu algısı 
onun dışsalcı teorisi içinde bilgi elde etme yolu ise aynı şekilde kristal küreye bakan 
bir hurafecinin de, gerekli değişiklikleri yaparak, bilgi iddiasında bulunması doğru 
olmayacak mıdır? Biz duyu deneyimimize dayanarak, dışsalcı güvenilircilik gereği, 
güvenilir bir şekilde bu deneyimin dış dünyadaki konusunu bildiğimizi söylüyorsak, 
söz konusu hurafeci de aynı güvenilir ilişkiyi kendi teorisine dayanarak kuramaz 
mı? Öyle görünüyor ki burada sorun algısal deneyimimiz ile dünya arasındaki ilişki 
sorunudur. Stroud şöyle ifade eder bunu:

Algısal deneyimlerimizle bildiğimizi düşündüğümüz şey arasında güvenilir ilişkiler varsa o 
zaman algı ile dışsal şeylerin var olduğunu biliriz. Ve bu tarz ilişkilerin olduğuna inanırız. 
Fakat bir kişi tatminkar bir algı bilgisi kavrayışına sahip olmak için bütün gerekenin modus 
ponens yoluyla algı ile dışsal şeylerin var olduğunu biliyoruz sonucuna varmak olduğunu 
düşünüyorsa kristal küreye bakan kişinin kristal küreye bakma bilgisinin tatminkar bir 
kavrayışına sahip olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır. Onlar kendileri hakkında 
inandıkları şeyden eşit ölçüde güvenle ilgili sonucu çıkarabilirler.64

Burada modus ponens şöyle işler: (Algısal deneyim A, dışsal şeyler D olsun) 

1. Eğer A ise D’dir.
2. A’dır.
S. O halde, D’dir.

Eğer sadece ve sadece algı ya da algısal deneyim dışsal şeylerin var olduğunu 
gerektiriyorsa kristal küreye bakma algısı da dış dünyada konusunun/içeriğinin var 
olduğunu ya da bunun güvenilir bir şekilde doğru olduğunu gerektirecektir. 

Sosa, verdiği cevapta, haklı olarak, Stroud’ın duyu deneyiminin kristal küreye 
bakmadan daha güvenilir olduğuna dair açıklamasına yoğunlaşır. Buna göre, kristal 
küreye bakan kişinin gördükleri ile bunun dışındaki dış dünya arasında güvenilir bir 
ilişki olmadığı, kristal küreye bakan kişinin bile, kristal küreye bakmanın güvenilir 
bir şekilde çoğunlukla doğruyu vermediğini bildiği; oysa dışsal şeylerin var olduğunu 
algılayarak bildiğimiz söylenebilir. O halde algı deneyimimizin içeriği ile bunların 
ürettiği inançlar arasında güvenilir bir ilişki varken kristal kürede görülenlerin içeriği 
bu yargıların dış dünyadaki karşılığı arasında güvenilir bir ilişki yoktur. Sosa’nın 
buradan çıkardığı sonuç algısal inançlarımızın güvenilir bir şekilde oluşturulduğu-
dur. Algı yetilerimiz güvenilir ise ve dünyayı algımızla biliyorsak, bağdaşımlı bir 
şekilde, kristal küreye bakmanın –güvenilir olmamasının altını çizerek– algılarımızı 

64 Stroud, “Perceptual Knowledge and Epistemological Satisfaction”, s. 172.
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kullanmakla bilgi konusunda aynı epistemik durumda olduğunu nasıl söyleyebiliriz? 
Güvenilir olan ve olmayan “epistemik kaynaklar” nasıl eşit derecede iyi bir epistemik 
statüye sahip olabilir? Sosa’ya göre, biz algı yetilerimizin güvenilir olduğunu biliriz; 
oysa kristal küreye bakan kişi öyle inansa da kristal küreye bakmak güvenilir değildir; 
onun kristal küreye bakarak elde ettiği inançlar da öyle. Oysa Stroud, Sosa’nın dışsalcı 
teorisyeninin bu üstünlüğünün teori dolayımına girmemesi halinde gerçekleşeceğini 
savunur.65 Ancak güvenilirci dışsalcı teorisyen güvenilirlik konusunda açık bir üstün-
lüğe sahipken rakip bir epistemik kaynakla nasıl aynı epistemik statüyü paylaşabilir? 
İki rakip epistemik kaynağın A ve D konusunda asimetrik güvenilirlik ilişkisi birinin 
diğeri aleyhine üstünlüğüne işaret ediyor gibidir. 

Dışsalcının inancının bilgi olduğuna gerekçe olarak, güvenilir kaynakları dışın-
da, bir neden/delil gösterme çabasının onu, Pironcunun da kaçındığını gördüğümüz, 
sonsuzca geriye gitme problemine çekeceğine dikkat edilmelidir. Bu yüzden tutarlı 
güvenilirci, bilgi teorisini ya da algısal inançlarını, “güvenilir bir şekilde oluşturulduğu 
için”, bildiğini söyleyecektir. Ancak, elbette, güvenilirci bilgi teorisinin bilinmesine 
gerekçe olarak güvenilirciliğe dayanıyorsak ya da kaynak döngüselliğinde gördüğümüz 
gibi, algısal inançların güvenilirliğine dair inancın kendisinin yine güvenilir bir şekilde 
oluşturulmuş olduğu için güvenilir olacağını iddia ediyorsak66 devre (döngüye) hatta 
batıl bir devre düşmüş değil miyiz? 

Stroud ve başka çağdaş filozofların insani bilgi ile ilgili meşru –epistemik döngü 
olmaksızın– genel felsefi bir beyanın olamayacağına dair varsayımlarının temelsiz olduğu-
nu; çünkü bu talebin karşılanmasının imkansız olduğunu savunan Sosa, “Tüm bilgimizin 
bütünüyle genel, meşru, felsefi kavrayışını/anlaşılmasını istemek yerine getirilemez”67 
der. “Bu açık bir şekilde Tanrı tarafından bile yerine getirilemezse terk etmemiz gereken 
bir taleptir.”68 O halde Pironcu şüphecinin talebi –epistemik bakımdan döngüsel olmayan 
bir genel bilgi teorisi–, kaynak döngüselliğinde de gördüğümüz gibi, yerine getirilemez. 

Ancak tam bu noktada Sosa ve Stroud diyalektiğinde ciddi bir anlaşmazlık belirive-
rir. Mesele Sosa’nın savunduğu gibi gerçekten döngüsellik mi? Stroud, burada sorunun 
döngüsellik ya da dışsalcı anlamda bu teoriye inanmak için iyi nedenlere sahip olup 
olmamak olmadığını;69 sorunun teorinin/kriterin doğru olup olmadığı olduğunu vurgular:

65 Sosa, “Reply to Barry Stroud”, s.316-317; Stroud, “Perceptual Knowledge and Epistemological Satis-
faction”, s. 172.

66 Greco, “Reflective Knowledge and Pyrrhonian Problematic”, s. 182.
67 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 286. 
68 Ernest Sosa, “On Reflective Knowledge: Replies to Battaly and Reed”, Synthese, (2012), s. 317.
69 Stroud, Sosa’nın kendisine atfının aksine, problemin epistemik döngü olmadığını vurgular. Stroud, 

“Perceptual Knowledge and Epistemological Satisfaction”, s.165. Stroud, önceki sayfalarda gördü-
ğümüz gibi, buradaki problemin döngüden ziyade a) bilgi iddialarının teori yüklü olması ve b) algısal 
deneyim-dış dünya ilişkisinin dolaylılığı olduğunu savunur. Oysa Sosa Stroud’ın önceki sayfalarda 
alıntıladığım DS1’deki görüşüne istinaden problemi kolaylıkla döngüsellik olarak anlama hakkına 
sahip görünüyor. Ayrıca Stroud’ın biraz sonra yer vereceğim DS2, DS3 ve DS4 olarak etiketlediğim 
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 DS2. “Teori doğru ise ve olduğunu zannettiğim şekilde inancımı elde etmişsem o zaman 
onu bilirim ya da onun doğru olduğuna inanmak için iyi bir nedene sahibimdir.”70 

O, teoriye dair meta bilgi ve inanç iddialarının da teorinin doğru olup olmadığına 
bağlı olduğunu savunur: 

DS3. …Sosa’nın ‘dışsalcısı’ olsa olsa şunu söyleyebilir: ‘Benimsediğim teori doğru ise 
onu bildiğime ya da ona inanmak için iyi nedene sahip olduğuma inanmayı bilirim ya da 
onun için iyi nedene sahibim ve inandığım şeyleri nasıl bildiğimi anlarım.’71 

Bir bilgi teorisindeki tatminsizliğin onun içselci ya da dışsalcı olmasından kay-
naklanmadığını, daha çok tam bir genellik isteyen geleneksel epistemolojik projenin 
kendisinden kaynakladığını düşünür Stroud.72 Genel dışsalcı bilgi teorisinin mümkün 
olduğunu savunan Sosa, (Pironcu) şüpheci çağdaş felsefecilerden Stroud’a göre, şu 
düşünceye sahiptir: 

DS4. “‘Dışsalcı’ teorimize inanmak için ‘dışsalcı’ teorinin iyi neden dediği şeye sahip 
olabilirsek öylelikle bu, bilgimizin tatminkar genel bir kavrayışını bize verebilir.”73 

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Stroud’ın bu sözleri, onun, Sosa’nın bilginin 
mümkün olduğunu savunan dışsalcı teorisinde gördüğü kusurun döngüsellik olduğunu 
kuvvetle ima ediyor. Peki dışsalcı, Kriter Problemi bakımından düşünülürse, teorisinin, 
kriterinin doğru olduğunu ve inancının bu teorinin sunduğu biçimde oluştuğunu nasıl 
bilebilir? Bu iki ana soruya dair verilecek cevaplar bizi devr ya da teselsüle düşürü-
yorsa ve bu tür akıl yürütmeler batıl ise bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi 
şüphecilik doğru bir epistemolojik görüş olacaktır. Zira dışsalcı bilgi teorisi doğru ise ve 
yukarıda işaret ettiğim algı yetisinin temel bir şekilde güvenilir olduğu inancı güvenilir 
ise dışsalcının “Bilgi mümkündür.” iddiası doğru olabilir. Sosa, kendi dışsalcı bilgi 
teorisinin doğru olduğuna dair inancını ondan bağımsız bir şekilde gerekçelendirebi-
lir mi? Bu şekilde gerekçelendiremezse başta Pironcu şüphecinin de söylediği gibi, 
temelcinin temel inançları, hipotezleri keyfi bir dogmatizmin ürünü olmayacak mıdır? 

Stroud’ınkine ilaveten Paul Moser ve T. E. Wilkerson’ın Sosa’nın dışsalcı güve-
nilirciliğinde bulduğu epistemik kusur yine döngü gibi görünüyor:

…“Böyle bir yetinin ürünlerinin doğru olması olasıdır” iddiasını etkili bir şekilde ne 
gerekçelendirebilir? Bu sorular… aslında tanıdık şüpheci soruşturmalara karşı sözüm 
ona hafızanın güvenilirliğinin ikna edici bir savunmasını neyin sağlayacağını sorar… Bu 
sorular soyut bir ispat talep etmez; ancak sözüm ona hafızanın güvenilirliğini destekleyen 
iddiasını ispatlanmış saymayan (non-questionbegging) bir neden isterler… böyle bir neden 

alıntılar da, oldukça açık bir şekilde, teoriden bağımsız bir bilgi iddiasının sağlanamayacağını savunu-
yor gibidir. 

70 Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 301.
71 Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 303.
72 Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 304.
73 Stroud, “Scepticism, ‘Externalism’, and the Goal of Epistemology”, s. 300.
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sunup sunamayacağımız şüphelidir; elbette salt inançların bağdaşımı bu işi yapmaz.74 
Entelektüel olarak erdemli olduğumu nasıl bilebilirim?... Doğruya ulaştığımı nasıl bilirim? 
Sosa’nın da işaret ettiği gibi, inançlarımın başka inançlar tarafından gerekçelendirildiği 
ölçüde doğru olduğu şeklinde cevap vermek iyi değildir: Bu yol ya eski tarz temelciliğe 
ya da bağdaşımcılığa dayanır. Ne de muhtemelen onların entelektüel olarak erdemli bir 
yolla elde edildiğini söylemek iyi [bir cevap] olacaktır. Döngü, çevik ve kolay kırılamaz 
görünüyor.75

DS2, DS3 ve DS4’teki akıl yürütmeye bakılırsa, Stroud, koşullu bir şekilde, 
mesela, algımız güvenilirse ya da teorimiz doğru ise onun bilgi vereceğini savunur. 
Bu şekilde “Sosa’nın dışsalcısı ancak koşullu bir şekilde bir önermeyi onaylayabilir” 
diyen Stroud’ın iddiasını değerlendiren Sosa, bu görüşü anlaşılması güç bulur. Şöyle 
ki, örneğin, algılayan kişi a) eğer güvenilirse algısının bilgi verdiğine inanıyorsa (hay-
vani bilgi) ve b) algısının güvenilir olduğuna inanıyorsa (tefekküri bilgi) niçin koşullu 
önermeyi onaylamak zorunda olsun? “…İlk olarak, gerçekte p’den eminseniz bunu 
düşünmeksizin onu bilip bilmediğinizi göz önüne alamazsınız. İkinci olarak, dahası, p’ye 
ikna olmak; buna karşın p olup olmadığını merak etmek bağdaşımsız değil midir?”76 

Sosa’nın erdem güvenilirciliği, iddiasını ispatlanmış sayan döngüsel bir akıl yü-
rütmeye başvurmadan nasıl savunulabilir? Ona göre, döngüsel olmayan tam bir genel 
bilgi teorisi ummak bağdaşımsız bir projeye sahip olmak demektir. Burada teorinin 
ulaştığı genellik nedeniyle döngüsellik yine aynı biçimde geçerli olacaktır. Söz konusu 
genel teorimiz şöyle olsun:

T Bir X inancı ancak ve ancak K koşulunu karşılarsa bilgi olur.77 

Burada T teorisinin kendisi, kendi talep ettiği K koşulunu karşılayan bir bilgi 
parçası mıdır? Gerçekten o bütün bilgimizi açıklayan bir teori ise elbette öyle olma-
lıdır. Yine acaba teorinin kendisinin kendi koşulunu karşıladığını bir devre (döngüye) 
düşmeden bilebilir miyiz? Devr bir kader gibi görünüyor. Ancak buradaki devr batıl 
ya da kötü (vicious) müdür? Sosa, bu analizlerden sonra konumuz için şu köşe taşı 
açıklamayı sunar:

E İnançların ne zaman gerekçelendirildiği (beceri ifade ettiği) ile ilgili genel bir episte-
molojik beyanda bir İ inancı, bu İ’nin kendisine de uygulanır ve bu onun neden dolayı 
gerekçelendirildiğini (beceri ifade ettiğini) de açıklar. 
G İfadelerin ne zaman gramatik olduğu ile ilgili genel bir beyanın İ ifadesi (ya da cümle-
lerin ne zaman gramatik olduğunu ifade eden C cümlesi) bu İ’nin kendisine de uygulanır 
ve bu onun neden dolayı gramatik olduğunu da açıklar.

74 Paul Moser, Review of Knowledge in Perspective, Canadian Philosophical Reviews, XI (1991): 425-
7’den aktaran Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 286. 

75 T. E. Wilkerson, Review of Knowledge in Perspective, Philosophical Books 33 (1992): 159-617’den 
aktaran Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 286. 

76 Sosa, “Reflective Knowledge in the Best Circles”, s. 428.
77 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 287.
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P Kişinin inançları nasıl benimsediği ile ilgili genel psikolojik bir beyandaki İ inancı, 
İ’nin kendisine de uygulanan bir beyandır ve bu onun niçin benimsendiğini de açıklar. 
E, G ve P’den niye daha problemli olsun?78 

İfadelerin gramatikliğini açıklayan bir genel gramer teorisi kendisinin gramatikli-
ğini kendisine atıfla açıklayabiliyorsa; inançların nasıl benimsendiğini açıklayan genel 
bir psikoloji teorisi kendisinin nasıl benimsendiğini kendisine atıfla açıklayabiliyorsa; 
bir inancın nasıl gerekçelendirildiğini açıklayan genel bir epistemoloji teorisinin bi-
zatihi kendisinin nasıl gerekçelendirildiğini yine kendisine atıfla açıklamasında sorun 
nedir? İnançların nasıl ortaya çıktığını açıklayan genel bir psikoloji teorisi de psiko-
lojik süreçlerin ürünü bir inançtır ve bu nedenle kendisini de açıklamalıdır. Bilgi ya 
da gerekçelendirmenin nasıl elde edileceğini açıklayan genel bir epistemoloji teorisi 
de bir inanç olduğuna göre kendisini gerekçelendirmeli ya da bilgi olmalıdır. Kendi 
talep ettiği koşulu kendisi taşımayan, kendi statüsünü açıklayamayan bir genel teori 
bağdaşımsız bir teori olacaktır. Burada genel teorinin kendi kendisini desteklemesi 
niçin erdemli değil de kötü ya da batıl bir devr olsun? Sosa’ya göre, tam bir genel 
“meşru” (döngüsel olmayan) felsefi bilgi talebi –ki bu normatif bir taleptir- basit man-
tıksal nedenler sebebiyle yerine getirilemez. Böyle meşru, döngüsel olmayan bir genel 
teori ummak herkesi kutsayan ama kendisi kutsanmamış bir aziz olacağını ummak 
gibi bir şeydir.79 Tıpkı bütün ifadelerin nasıl gramatik olacağını söyleyen (başkalarını 
kutsayan); ancak kendisi kendi gösterdiği koşulu sağlamayan (kendisi kutsanmamış) 
bir genel gramer teorisi gibi. 

Ortada bir döngü ya da devr olduğu açık; ancak bunun sebebi teorinin bütünüyle 
genel olması olarak görünüyor. Zira bir genel teorinin kendisini de açıklamak zorun-
da olması teorinin genelliğinin mantıksal bir sonucudur. Bütün bilgiyi açıklayan bir 
genel bilgi teorisi nasıl (gerekçelendirilmiş) bir bilgi olmaz? Yine epistemik olarak 
döngüsel olmayan tam bir genel bilgi teorisi talebi bağdaşımsız olduğu kadar (Bu 
teorinin, kendi epistemik statüsünü açıklayamadığı için, epistemik statüsünü açıkla-
dığımız diğer inançlarla bağdaşmayacağı açıktır.) yerine getirilemezdir de. Pironcu 

78 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 287.
79 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 286. Greco gibi, örneğin, bir genel 

gramer teorisinin kendi kendisine uygulanmasını, kendi kendisini açıklamasını “kapsam döngüselli-
ği” olarak adlandırabiliriz. Greco, “Reflective Knowledge and Pyrrhonian Problematic”, s. 187; So-
sa’nın savunduğu epistemik döngüselliğin zararlı tarafları olduğunu savunan bir yazı için bak. Heather 
Battaly, “Sosa’s Reflective Knowledge: How Damaging is Epistemic Circularity?”, Synthese, (2012). 
Çağdaş epistemolojideki iki önemli epistemik döngüsellik tartışmasına yer veren ve sonuçta Sosa 
gibi epistemik olarak döngüsel argümanları savunan güçlü bir yazı için bak. Noah Lemos, “Epistemic 
Circularity Again”, Philosophical Issues, (2004). Bu yazıda sergilenen görüşlerine göre, Fumerton, 
epistemik döngüselliği felsefi tecessüse sığmadığı gerekçesiyle “aşağılar”. Buna karşın, onun, kendi 
gerekçelendirme teorisinin döngüsel yol dışında (question-begging) açıklanamayacağını kabul etmesi 
manidardır. Lemos, bunun üzerine der ki felsefi bilgeliğin işareti, yetilerimizin güvenilirliği konusun-
da epistemik döngüsellikten uzak bir argümanın olamayacağını kabuldür. Lemos, “Epistemic Circu-
larity Again”, s. 259-262. 
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şüphecinin epistemolojiden bu “imkansız görev” beklentisi onu yargıyı askıya almaya 
sevk ederken dışsalcı temelci teorisyeni ise onu reddederek tam bir genel bilgi teorisi 
konusunda devri meşru görmeye, bilginin imkanı önünde bir engel görmemeye iter. 
Böylece devr batıl değil erdemli olmuş olur. 

 Herhangi bir bilgiye nasıl sahip olduğumuza dair bir açıklama ihtiyacına ne de-
meli? Birisi bize “Tavuklar niçin vardır?” diye sorsa “Yumurtadan dolayı” diyebiliriz. 
“Yumurta niçin vardır?” diye sorsa “Tavuktan dolayı” şeklinde karşılık verebiliriz. 
Ancak soru mutlak anlamda tavuklar niçin vardır ise bizden tavukların dışında bir şeye 
–evrim, ilahi yaratma gibi– başvurarak bir açıklama isteniyordur. Benzer bir çerçeve-
de nasıl bir bilgiye sahibiz ya da inançlar nasıl bilgi statüsünü elde ediyor sorusunun 
talep ettiği açıklama bilinebilir inançların dışında bir şeye başvurmamızı mı ister? Biz 
bir bilgiye sahip olmadan bir açıklamaya sahip olamayız diyen Sosa, böylece, ünlü 
Kriter Problemine dair tikelci çözümüne işaret eder. Yukarıda değindiğim genel bilgi 
teorimizi ifade eden T’yi anlamak için bilmemiz gerekir. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl 
anlayabiliriz? Ancak T teorisini nasıl bildiğimizi açıklarken genelliği nedeniyle yine 
T’nin kendisine başvurmak zorundayız. Sosa’ya göre, bu da onu “iddiasını ispatlan-
mış kabul etmek” (begging the question) yoluyla ya da “döngüsel olarak” savunmak 
zorunda olduğumuz anlamına gelir. Ona göre, burada başka bir seçenek olmadığını 
görürsek, şüpheciye bu yolla cevap verilmesinin mantıksal bir hata olmadığını ve belki 
de bu adlandırmaların, mantıksal hata ile özdeşleşen yapısı gereği, yanlış adlandırmalar 
olduğunu düşünmeliyiz. Yine Sosa’nın altını defalarca çizdiği iddiasına göre, şüpheci-
ye T’ye dair inancımızda kendi kendisini destekleyen bir argümanla cevap verilmesi 
bütün kendi kendisini destekleyen argümanların eşit olduğunu göstermediği gibi, kendi 
kendini desteklemesi sebebiyle T’ye dair inancımızın bilgi için gerekli statüyü temin 
ettiğini de göstermez; onun kendi kendisini desteklemesi bütünüyle genel bir teori 
olmasından kaynaklanır. Yine K koşulu kendi kendini desteklemesi sebebiyle pozitif 
epistemik statüyü (gerekçelendirme) elde etmiş değildir; zira o dışsalcı bilgi beyanını 
ifade eder.80 Buna göre, T, kendi kendisini desteklediği için değil K koşulu nedeniyle 
pozitif epistemik statüyü elde etmiştir. 

Sonuç olarak, Sosa der ki dışsalcı bilgi teorisine yönelik itirazlarda 

… epistemik olarak döngüsel argümanlar, güvenilir ve güvenilmez doksastik pratikler 
arasında ayrım yapma konusunda başarısız olduğu için global olarak yetersiz bulunmalı 
görüşü için iyi bir argüman bulamadık.81 

O halde döngüsel bir epistemik argüman bize güvenilir genel bir T bilgi teorisini 
ya da güvenilir doksastik pratiği verme konusunda yeterlidir. Bu yüzden, ona göre, 
döngüsel bir savunma nedeniyle felsefi şüpheciliği kabul etmek için iyi bir neden ol-
madığı gibi yazının başında işaret ettiğim, görecelik ve ya da bir tür etnik merkezciliğe 

80 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 288-289.
81 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 289.
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geri çekilmek için de iyi nedenler yoktur. Eşit derecede bağdaşımlı ve kendi kendini 
destekleyen sistemlerin döngüsel olmayan savunusu olamayacağını savunan göreceliğe 
ve şüpheciliğe karşı, kendi teorisini diğer teorilerden ayrıştıran şeyin, kendi kendisini 
desteklemesi değil bir bilişsel, entelektüel erdemden kaynaklanması –kaçıklık ya da 
hurafeden kaynaklanması değil– olduğunu; dolayısıyla diğer görüşlerin aşağılanması 
gibi bir çerçeveye oturan “yabancı düşmanlığının” söz konusu olmadığını savunan 
Sosa, erdem epistemolojisine dair şüpheci/göreci bir itiraza epistemolojinin metafizikle 
ilişkisine temas ederek önemli bir cevap verir:

‘Ancak bu tamtakır iddia o kadar boş ki! Bu erdemler hangileridir?...’ Bu tepkiye verilecek 
cevap, eğer … kendimizi, düşüncemizi, çevremizi ve kaynağımızı kavrayışımızda her 
bir adım ve her birinin aralarındaki ilişkiler bütünüyle anlatılacaksa çok uzun bir hikaye 
olacaktır. Bir kişinin epistemik perspektifi kaçınılmaz bir şekilde onun geniş dünya görüşü 
ile birleşir.82

Son Sözler

Sosa’nın doksastik pratikler ve bütünüyle genel T bilgi teorisi konusunda, kaynak 
ve kapsam döngüselliği olarak adlandırılabilecek, bir epistemik döngüselliği savunma-
sı83 oldukça yeni ve önemli görünüyor. Onun bilginin çıkarımlanmamış bir başlangıç 
noktası olarak entelektüel erdemleri, becerileri kabulü Pironcu Probleme yönelik 
“temelci” çözümünü gösterirken; erdem döngüselliği ise belki de temelci geleneğin 
ihmal ettiği bir Y yetisinin güvenilir olduğuna dair inancımızın gerekçelendirilmesine 
ve genel bir T epistemik teorisinin kendisinin gerekçelendirilmesine dair doğrudan 
karşı karşıya geldiğimiz batıl olarak görülen epistemik döngüselliğin çözümüne yönelik 
“bağdaşımcı” çözümünü gösterir. Öyle görünüyor ki şüpheciye erdem döngüselliği 
ya da döngüsel bir argüman yoluyla cevap verilmesi mantıksal bir hata olmadığı gibi 
devrin her durumda batıl (vicious) olarak adlandırılması da yanlıştır. 

Sosa, meşhur Kartezyen döngüden de hareketle, kendi erdem epistemolojisinin 
de kaynaklarından olan Descartes’ta, Moore’da (ve hatta belki de Hegel’de) kendi-
sininkine benzer bir erdem döngüselliği bulur. Agrippa üçlemine dayanarak yargının 
askıya alınmasını talep eden ve dolayısıyla bir nevi bize felsefi şüpheciliği dayatan 
Pironcu şüpheciye karşı, Sosa, savunduğu temelci epistemolojide Y ve T’ye dair 
inancımızın devr dışında bir yolla gerekçelendirilemeyeceğini görmüştür. Bu durum 
Sosa’nın sadece temelci değil; aynı zamanda bağdaşımcı (coherentist) gerekçelendir-

82 Sosa, “Philosophical Scepticism and Epistemic Circularity”, s. 290. Örneğin, entelektüel erdemlerin 
bilgi vermesi için önce var olduklarının varsayılmasından yani metafizik dayanaktan söz edilebilir.

83 Dikkat edilirse Sosa burada felsefi şüpheciliğin ve Pironcu şüpheciliğin kaynaklarından olan epistemik 
döngüsellikle ilgilendi. O erdem döngüselliğini savunmak suretiyle her türlü döngüselliği onamış de-
ğildir.
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me teorine başvurmasına neden olmuştur. Yani o geleneksel anlamda saf ya da basit 
bir temelci değildir. Bir makalesinde başlığa çektiği gibi, temelcilik ve bağdaşımcı-
lık arasındaki dikotomiyi yanlış bulur. Onun bu görüşü sadece yaygın dikotomileri 
barıştırma iradesinden kaynaklanmaz; erdem döngüselliği, temelcilik içinde bağda-
şımcılığa yer vermesine neden olmuştur. Bunun, geleneksel epistemolojiye bakarsak, 
yenilik getiren önemli bir anlamı var: Aristoteles’in ve Pironcu Problemin bir inancın 
gerekçelendirilmesi konusunda birbirine karşıt olarak gördükleri üç seçenekten ikisi 
Sosa erdem epistemolojisinde barıştırılmış ya da birleştirilmiş, bir tür “bağdaşımcı 
temelciliğe” ulaşılmıştır. 

Döngüselliğin sadece E’de değil G ve P’de de (mantıksal olarak) meşru olmasına 
bakılırsa erdem döngüselliği konusunda başka bir seçeneğin olmaması ya da onların 
uygulanamaz olması bize şunu söyletmeli: Asıl T’nin T bakımından açıklanmaması/
gerekçelendirilmemesi halinde mantıksal bakımdan kusurlu (bağdaşımsız) bir teoriye 
sahip oluruz. Bana genel bir epistemik gerekçelendirme imkanı veren T’nin kendisi 
gerekçelendirilmemiş ise ya da o kendi imtiyazlı epistemik statüsünü açıklayamıyor-
sa T ile diğer inançlarımız arasında nasıl bağdaşımdan söz edilebilir? Ya mantıksal 
bağdaşımsızlık ya (erdemli) döngü. Dolayısıyla erdem döngüselliği genel bir bilgi 
teorisi yürütmenin maliyetidir. 

Sosa, sadece T konusunda döngüsel olmayan bir argümanın uygulanamazlığı ve 
uygulanması halinde bağdaşımsızlığı konusuna mesai sarf etmez. Kaynak döngüselliği 
çerçevesinde döngüsel argüman için onun temel dayanağı şudur: Eğer Y’nin bizim 
toplam inanç oluşturma yolumuz olduğuna inanıyorsak ve eğer bağdaşım bizim için 
epistemik bir değer ise Y’nin güvenilir olduğuna inanmak (inanmamak ya da yargıyı 
askıya almak seçeneğinden) daha bağdaşımlı olacaktır. Eğer A algısının bizim algısal 
inançlarımızın kaynağı olduğuna inanıyorsak A’nın güvenilir olduğuna inanmak diğer 
iki seçenekten daha bağdaşımlı olacaktır. Böylece, Y’nin ya da A’nın güvenilir oldu-
ğuna dair inancımızı, sırayla, Y ve A’ya dayanarak gerekçelendiriyorsak erdemli, iyi 
bir devrden söz etmiş oluruz. Burada elbette şüpheci, bağdaşım niteliğinin –bağdaşım 
arayan aklın– erdemli bir döngüyü ürettiğine itiraz edecektir. Ancak argümanın başarısı 
onun ikna olmasına bağlı değildir. 

Doğru görünen bu savununun batıl değil “erdemli” bir devr yoluyla da olsa 
sağlanması Pironcunun bir mevzi kazandığı anlamına gelir mi? Geleneksel episte-
molojinin bilginin imkanını tam bir genel bilgi teorisi yoluyla sağlama talebi sonucu 
oluşturduğumuz T’ye dair inancımız, devr dışı bir yolla gerekçelendirilemezse ya da 
bu yönde bir girişim bizi bağdaşımsız, kendinden menkul bir teoriye ulaştırıyorsa ve 
böylece T olağanüstü kilit bir rolü keyfi bir şekilde icra etmiş olacaksa, erdemli bir 
döngü niçin epistemik olarak batıl, gayrimeşru olsun?
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...

Tümeller, problemi Ortaçağ Düşüncesinin felsefi tartışmalarının zenginliğinden 
bize miras olarak bıraktığı önemli tartışmalardan biridir. Tümeller problemi, en basit 
haliyle benzer tikel nesnelerin bir tümelin altında nasıl toplandığını, o tikel nesne 
ile ilişkide olduğu tümelin arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğunu sorgular. Örnek 
vermek gerekirse bu anlayış, elimizdeki bir kalem ile, kalem kavramı arasındaki 
ilişkiyi sorgular, kavramın cisimsel gerçekliğinin olup olmadığını tartışır. Problemin 
ortaya çıkmasındaki en önemli katkıyı Porphyrios, Isagoge adlı eserinde sağlamıştır. 
Bununla birlikte Porphyrios’un etkilenmiş olduğu düşüncelerin kaynağındaki Antik 
Yunan’ın katkısını da gözardı edemeyiz. Antik Yunan’ın, temel kavramlarını ortaya 
koyarak bir bakıma tohumlarını attığı bu problem, Ortaçağ’daki tartışmalarla yeşerip 
günümüze kadar gelir. 

1. Porphyrios ve Ortaçağ’da Tümeller Problemi

Tartışmanın Ortaçağ açısından çıkış noktası, yukarıda bahsi geçen Porphyrios’un 
(233-309) Isagoge adlı eserinin girişinde sıraladığı üç sorudur. Bu sorular, Boethius’un 
onlara Porphyrios üzerine yazdığı yorumda1 cevap aramasıyla Ortaçağ’a taşınır ve 
dönem içerisinde kendisine bir yer edinir. Sorular sırasıyla şöyledir: “(1) Cinsler, 
türler kalıcı tözsel gerçeklikler midir, yoksa zihnin yalın kavramları mıdır? (2) Tözsel 
gerçeklikler ise, bunlar cisimsel mi, yoksa cisimsel olmayan varoluşa mı sahiptir? (3)
Duyulur şeylerde ve onlara göre mi varolurlar, yoksa onlardan ayrı mıdırlar?”2 Porphy-
rios, cins (genos), tür (eidos), töz (ousia) kavramlarını Aristoteles’e göre tanımlayarak3 
tartışmanın sınırlarını da belirler; böylece sorular belli ayırımları daha net bir şekilde 
işaret eder hale gelir. İlk soruda cins ve türlerin fizik dünyada mı bulunduğu ya da 
bunların zihnin kavramları mı oldukları incelenir. Bu soruya, cins ve türlerin zihnin 
yalın kavramları oldukları yönünde cevap veren biri için, elimizdeki kalemin dahil 
olduğu kalem türü fizik dünyada herhangi bir şekilde gerçekten yer almamaktadır. 
Şayet bunların tözsel gerçeklikler oldukları kabul edilirse, fizik dünyada gördüğümüz 
cisimler gibi bir varoluşa mı sahip oldukları, yoksa türler ve cinslerin cisimsel olma-

1 Boethius, Boethius against Universals: The Arguments in the Second Commentary on Porphyry, trans. 
Paul Vincent Spade, http://pvspade.com/Logic/docs/boethius.pdf (1 Mart 2016).

2 Porphyrios, Isagoge, Çev. Dr. Betül Çotuksöken, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1986, I 10-15.
3 Porphyrios Isagoge’de cinsin kendisine bağlı türler için bir ilke olduğunu ve kendi aralarında birlikte-

lik taşıyan bireyler topluluğu olduğunu ifade eder. Bkz. Porphyrios, Isagoge, I 10-II 20. Tür için dört 
tanım vermektedir: “(1) Herhangi bir şeyin biçimi; (2) Cinse bağlı olan şey; (3) Cinsin altında sıra-
lanmış olan ve cinsin özel olarak kendisine yüklenmiş olduğu şey; (4) Aralarında özgül olarak farklı 
terimlerin çokluğuna özsel olarak uyan yüklem.” Bkz. Porphyrios, Isagoge, IV 1-15. Töz ise en genel 
cinstir, diğer bütün türler onun altında sıralanır. Bkz. Porphyrios, Isagoge, IV 15-20.
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yan bir şekilde mi varoldukları soruları cevaplandırılmalıdır. Ardından gene bunların, 
duyumsadığımız şeylerde mi varoldukları, yoksa onların ötesinde, duyumsadığımız 
şeylerden ayrı bir varoluşları mı olduğu incelenmelidir. Sorular tümellerin fizik dün-
yada bulunup bulunmadıklarının ayırdedilmesiyle başlar. Eğer araştırmada, bunların 
fizik dünyada oldukları düşüncesiyle ilerlenecekse, öncelikle cisimsel olup olmadıkları 
tespit edilmeli, sonra da duyulanabilir nesneler ile aralarındaki bağlantı incelenmelidir.

Sorulara verilen cevaplardan hareketle iki temel görüş ortaya çıkar: gerçekçilik ve 
adcılık. Gerçekçilik tümellerin tözsel gerçekliklerinin olduğu görüşünü savunurken, 
adcılık bunların tözsel gerçekliklerinin olmadığını, tümellerin, kavramlar olmanın 
ötesinde bir içeriklerinin olmadığını öne sürer. 

Ortaçağ açısından bakıldığında dini arka plan görmezden gelinemez ve dolayısıyla 
Tanrı kavramı da tartışma içerisinde yerini bulur. Böylece gerçekçiler tümelin Tanrı’nın 
zihninde olduğunu savunurken, adcılar bu görüşü eleştirir ve tümellerin uzlaşımsal 
biçimde oluşturulduğunu söylerler. Gerçekçiler, Tanrı’daki tümeli insanın nasıl bildiği 
sorusuna Platon ve Aristoteles’in görüşlerinin etkisini taşıyan cevaplar vererek ikiye 
ayrılırlar: bir görüşe göre insan ancak Tanrı aracılığıyla tümellerin bilgisine ulaşabilir-
ken, diğer bir görüşe göre bu bilgilere ancak fizik dünyadan yola çıkarak ulaşılabilir. 
Tanrı aracılığıyla tümellere ulaşılabileceğini savunanlar için, Tanrı zaten halihazırda 
insan zihnine tümellere ulaşmanın olanağını yerleştirmiştir ve böylece insan düşünerek 
ve belki de fizik dünyayı bir hatırlatıcı olarak kullanıp düşünerek, tümellerin bilgisine 
ulaşabilir. Fizik dünyadan yola çıkarak tümellere ulaşılabileceği görüşü ise, tümele 
ulaşmanın yolunun duyum üzerine düşünmek olduğunu savunur, bilginin kaynağı fizik 
dünyada ve dolayısıyla fizik nesnededir. Adcılar ise tümellerin kavram olmanın dışında 
bir şey olmadıklarını, herhangi bir şekilde bir şeyin özüyle bağlantılı olmadıklarını 
ifade ederler. Onlara göre, kavramlar sadece dilde mevcutturlar. 4 

Tartışma ana hatlarıyla Ortaçağ açısından bu şekilde özetlendiğinde, kavramların 
temel özelliklerinin Platon ve Aristoteles’e dayandığı görülmektedir. Kendilerinden 
çok sonraları adı konulan bu problem, Platon ve Aristoteles tarafından tek bir başlık 
altında ele alınmaz, fakat problemin temel sorunları bu filozoflar tarafından enine 
boyuna tartışılır. 

2. Platon’un Düşüncesinde Tümeller Probleminin İzleri

Porphyrios’un eserindeki soruların ifade edilmesinden yüzyıllar önce, ilkin Platon 
(M.Ö. 428/427-348/347), ardından Aristoteles (M.Ö. 384-322) konuya ilişkin görüş-
lerini çeşitli sebeplerle ortaya koymuşlardır. Platon ile Aristoteles’in hem bu sorulara 

4 Burada bahsedilen bu üç düşünceden, Ortaçağ’da universalia ante rem (şeyden sonra tümel), univer-
salia in re (şeyin içinde tümel) ve universalia post rem (şeyden sonra tümel) olarak bahsedilir. 
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cevap olarak kabul edeceğimiz görüşlerinde farklılıklar vardır hem de konuyu ele alma 
biçimleri birbirinden farklıdır. Buna göre Platon’un eserlerinde konu dolaylı olarak 
incelenmektedir, ideaların tümeller (katholou, koinos) olduğuna dair bir ifade yoktur.5 
Aristoteles’te ise ‘tümel’ (katholou) kavramı dolaysız bir şekilde incelenmektedir.6 

Platon konuya değişmez bilgi arayışı esnasında değinir, bu özellikle Kratylos, 
Phaidon ve Politeia adlı diyaloglarda görülebilir. Bunların arasında Phaidon ve Po-
liteia’da tümeller konusu dolaylı olarak tartışılırken, Kratylos’ta adların nesnelerle 
ilişkisi, tümeller probleminin tam olarak ifadesi olarak görünebilir. Kratylos’ta Her-
mogenes’in Sokrates’e, adların (onomata) doğruluğu hakkındaki görüşünü sorması 
ile başlayan tartışma, ilerleyen zamanlardaki tümeller tartışmasını anımsatmaktadır. 
Tartışılan konu, Ortaçağ’da tartışılanlardan pek farklı değildir. Adların7 uzlaşma yolu8 
ile mi belirlendiği, yoksa adı olduğu şeyin doğalarını ifade eden, değişmeyen şeyler 
mi oldukları; eğer doğalarını ifade ediyorlarsa kaynaklarının nerede oldukları soruları 
Platon tarafından tartışılmaya değer bulunur.

Kratylos diyalogu Hermogenes, Kratylos ve Sokrates arasında geçmektedir. 
Kratylos diyalogun başında her şeyin doğası gereği ona ait olan bir doğru adı olduğu-
nu ifade eder.9 Hermogenes ise adların doğruluğunun uzlaşma yolu ile sağlandığını 
ve istenildiği zaman değiştirilebileceğini, adları oldukları şeylerin doğalarıyla ilişkili 
olmadıklarını söyler.10 Sokrates Hermogenes’in düşüncesini çürütmek için, doğru 
bir ifadede bulunabilmemiz için, cümleleri oluşturan kelimelerin de doğru olması 
gerektiğini ortaya koyar.11 Diyalogda adların şeylerin doğalarıyla ilgili olabileceğinin 
ilk işaretini burada görürüz. Bir diğeri ile daha sonra karşılaşırız, Sokrates, ad verme 
eyleminden yola çıkarak, eylemin doğru gerçekleştirilebilmesi için doğru adın verilmesi 
gerektiğini söyler.12 Aynı şeylere verilen farklı adlar da, anlamları aynı olmasından 
aynı şeye işaret etmektedirler. Çünkü ad verme eylemini gerçekleştirenler13 ideal 

5 Gail Fine, On Ideas, Aristotle’s Criticism on Plato’s Theory of Forms, Clarendon Press, Oxford, 2004, s. 21.
6 Katholou kavramı Aristoteles’in eserlerinde geçerken, Platon’un Politeia ve Menon adlı eserlerinde 

kata holou olarak karşımıza çıkar (Bkz. Menon 77a-b ve Politeia 392 d-e). Platon’un kullandığı bu 
kavram, ‘bütüne ilişkin’ anlamına gelmektedir. İki diyalogda da konunun parçalara ayrılarak incelen-
mesinden ziyade bir bütün olarak incelenmesinin gerektiği ifade edilirken bu kavram kullanılır.

7 Kratylos diyalogunda kullanılmakta ‘ad’ (onoma) kelimesi, hem özel adları, hem de genel adları ifade 
etmektedir. J. L. Ackrill Kratylos üzerine yazdığı incelemede ‘onoma’nın günümüzde kullandığımız 
anlamıyla adlara karşılık gelmediğini, ‘kelimeler’i ifade ettiğini söyler. Bkz. J. L. Ackrill, “Language 
and Reality in Plato’s Cratylus”, Essays on Plato and Aristotle, Oxford University Press, Oxford, s. 36.

8 Hermogenes’in iddiası adların uzlaşma yolu ile belirlendiğidir, fakat uzlaşmanın ne olduğundan bah-
setmez. Anlaşma, gelenek, uzlaşım gibi çeşitlendirilebilecek olan bu yol, Hermogenes’in ilgi alanına 
girmemektedir. Bkz. J. L. Ackrill, “Language and Reality in Plato’s Cratylus”, s. 36.

9 Plato, Cratylus, Trans. By. H. N. Fowler, Cratylus, Parmenides, Greater Hippias, Lesser Hippias, 
Cambridge, Harvard University Press, 1963, 383a5-b

10 Plato, Cratylus, 384d.
11 Plato, Cratylus, 385b.
12 Plato, Cratylus, 387b5-c.
13 Platon Kratylos’ta ad verme eyleminin kim tarafından gerçekleştirileceğini oldukça önemli görmekte 
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ada bakarak ad vermektedirler.14 Fakat bu açıklamalar adların kaynaklarının nerede 
olduğu sorununa bir cevap vermez. Ackrill, Kratylos’un sonunun Platon’un İdealar 
düşüncesiyle beraber değerlendirildiğinde ancak bir sonuca ulaşılabileceğini söyler.15 

İdeaların bilgisine nasıl ulaşıldığı sorunu, bu aşamada incelenmesi gereken ilk 
sorundur. Politeia’da geçen ‘çizgi analojisi, Platon açısından bilginin kaynağını anlatan 
önemli bakış açılarından biridir. İlk önce bir doğru parçasını ikiye bölünür ve ardından 
tekrar ikiye bölünerek ortaya dört eşit parçadan oluşan bir çizgi çıkarılır. Bu çizginin 
ilk ikili kısmı duyulanabilir dünya (doksa), ikinci ikili kısmı da anlaşılabilir dünya 
(episteme) kaynaklı bilgilerdir.16 Çizginin birinci kısmı, yani duyulanan dünya kısmı 
iki parçadan oluşur; imgeler ve fizik nesneler. Fizik nesneler, güvenilirlik açısından 
imgelerden daha değerlidir; tıpkı bir tekil ağaç ile o ağacın resmi gibi. Platon, imgeden 
hareketle düşünmeye zan (eikasia), fizik nesneden hareketle düşünmeye inanç (pistis) 
adlarını verir.17 Çizginin ikinci yanında da iki tür bilme etkinliğinden bahseder; ilki-
nin kaynağı fizik dünyadaki nesnelerin temsilleri, ikincisinin kaynağı ise idealardır. 
Temsillerden kaynaklı düşünme (dianoesis), kaynağı fizik nesne olan fakat soyut bir 
düşünme şeklidir; geometri, matematik gibi.18 İdealar kaynaklı düşünme (noesis) ise, en 
aydınlık düşünmedir.19 Platon’a göre, kaynağı fizik dünya olan zan ve inanç güvenilir 
bir bilgi türü ortaya çıkarmaz çünkü oluş dünyasına aittir. Temsillerden kaynaklı ve 
idealar kaynaklı düşünme ise, oluşun ve değişimin olmadığı bir yerle ilgili oldukları 
için, güvenilir bir bilme türüdürler. 

Mağara allegorisi20, iki dünyayı anlamada daha açıklayıcı bir tablo sunabilir. 
Mağarada duvara zincirlenmiş insanlar vardır ve duvardaki gölgeleri izlemektedirler. 
İzledikleri gölgelerin kaynağı olan fizik nesneleri göremezler veya gördükleri şeylerin 
fizik nesnelerin imgeleri olduğunu bilmezler. Zincirlerinden kurtulan insan mağaradan 
çıktığında ilk başta aydınlıktan bir şey göremez, fakat zamanla gözleri ışığa alışır ve 
fizik nesneleri görmeye başlar. Ardından gözleri alıştıkça güneşe, yıldızlara bakmaya 
başlar.21 Platon’a göre mağaradan çıkabilen ve gerçekleri görebilenler matematikçiler 
ve filozoflardır.22

ve tartışmaktadır, fakat konumuzla ilgili olmaması sebebiyle buraya dahil edilmemiştir. Ad verme, 
yasayı bilenler tarafından yapılabilecek bir etkinliktir. 

14 Plato, Cratylus, 389d.
15 J. L. Ackrill Kratylos üzerine yazdığı incelemede ‘onoma’nın günümüzde kullandığımız anlamıyla 

adlara karşılık gelmediğini, ‘kelimeler’i ifade ettiğini söyler. Bkz. J. L. Ackrill, “Language and Reality 
in Plato’s Cratylus”, s. 50.

16 Plato, The Republic, Vol. II, Trans. Paul Shorey, Cambridge, Harvard University Press, 1942, 509e.
17 Plato, The Republic, 511a.
18 Plato, The Republic, 510d-511a.
19 Plato, The Republic, 511b- 511c.
20 Plato, The Republic, 514a-520a.
21 Plato, The Republic, 515e-517a.
22 Anthony Kenny, A New History Of Western Philosophy, Vol. 1, Ancient Philosophy, Oxford, Oxford 

University Press, 2006, s. 158.
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Platon’un değişmez bilgiyi, oluş dünyasının ötesine taşımasının getirdiği bir 
problem ortaya çıkar: Oluş dünyasında bulunan insan değişmez bilgiye nasıl ulaşır? 
Phaedon’daki hatırlama (anamnesis), bu probleme çözüm olarak sunulur. Phaedon’da 
Platon, bilgiyi oluşturan yargının yalnızca değişmez şeylere ilişkin olabileceğini, geri 
kalanların ise sanı (doksa) olduğunu söyler. Bilgiye ulaşmanın tek yolu, fizik nesneden 
olabildiğince uzaklaşıp, düşünmektir.23 Böylece ruh, bazı yardımcı ve aracılar vasıta-
sıyla daha önceden karşılaşmış olduğu İdeaların bilgisine varabilir.24 

İdealar, Kratylos ile beraber değerlendirildiğinde ideal adların kaynağının idealar 
dünyası olduğu düşüncesine ulaşılabilir. Yeniplatoncu Proklus (412-485) sonraları 
Kratylos üzerine yazdığı yorumda doğru verilen adların iki özelliğinin olduğunu 
ifade edecektir; kavramları öğreten neden ve özü ayıran neden.25 Sonraki yüzyıllarda 
Platon’un düşüncesi, adların kaynağının insanın ve fizik dünyanın ötesinde olduğu ve 
ona ulaşmanın tek yolunun fizik dünyanın koşullarından soyutlanmak olduğu şeklinde 
karşımıza bir kez daha çıkacaktır. 

Daha önce de belirtildiği gibi Platon tümeller problemini tek bir başlık altında 
incelemez. Fakat idealar hakkındaki görüşlerine bakarak, tümeller problemi içerisinde, 
yukarıda değerlendirdiğimiz sorulara cevaplarını da ortaya koyabiliriz. Eğer ideaları 
tümel olarak kabul edecek olursak26, Platon’un gerçekçilerin (ante rem) bir temsilcisi 
olduğu sonucu çıkar. Bunun sebebi tümellerin oluş dünyasında karşılıklarının bulun-
maması; fakat gerçekten varolmalarıdır. 

3. Aristoteles’in Düşüncesinde Tümel Kavramı

Aristoteles’e geldiğimizde ‘tümel’ kavramının özellikle Organon’da sıkça geçti-
ğini görürüz. Bizim de Aristoteles açısından ‘tümel’ kavramını incelerken göz önünde 
bulunduracağımız eserler Peri Hermeneias, Kategoriai, Analytikon Proteron, Analytika 
Postera27 ve bunların yanısıra Metaphysika’dır. Aristoteles’e göre ‘tümel’ kavramı 

23 Plato, Phaedo, Trans. by H. N. Fowler, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus, Cambridge, 
Harvard University Press, 2005, 66b-d.

24 Hatırlama teorisi, Platon’da bilgiye ulaşmadaki en önemli basamaklardan biridir. Fizik nesnelerin al-
datıcılığından uzaklaşarak düşünmek için ilkin bilme sürecinin bir hatırlatıcı, fizik nesne ile başlatıl-
mış olması gerekir ve ancak ardından İdealar’ın bilgisine ulaşılabilir. (Bkz. R. E. Allen, “Anamnesis 
in Plato’s “Meno and Phaedo””, The Review of Metaphysics, Vol. 13, No. 1 (Sep., 1959), s. 165-174)

25 Proclus, On Plato Cratylus, trans. By. Brian Duvick, Bloomsbury Academic, London, 2007, s. 28. 
26 İdeanın tümel olarak kabul edilmesinin gerekçesi, özelliklerinin benzer olmasıdır. Platon açısından 

bakıldığında İdealar yargıya konu olan yapılardır; oluşa tabi olmayan, değişmeyen şeylerdir. Tümel, 
genel olan, bütünle ilişkili olan anlamına gelir. Aristoteles’le beraber tümel, genel kavramlar ifade 
edilirken de kullanılmaya başlanır. Aristoteles’te gördüğümüz kapsayıcı özellikler, Platon’un İdealar 
Teorisinde de görüleceğinden Platon’un idealar hakkındaki görüşleri tümeller tartışmasında bir karşı-
lık bulabilmektedir. 

27 Aristoteles’in Analytikon Proteron ve Analytika Postera adlı eserleri ‘tümel önermeler’i incelerken 
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sadece mantık açısından değil, aynı zamanda ontolojik ve epistemolojik açıdan da 
önemlidir.

Aristoteles’te ‘tümel’e ilişkin tanımı Peri Hermeneias’ta, ‘tümel olan birden fazla 
şeye yüklem olabilendir’ şeklinde görürüz.28 Metaphysika’da ise farklı üç tanım görü-
rüz: Buna göre, birey (arithmos), sayıca bir olandır fakat tümel (katholou), bireylere 
yüklem olabilendir29; töz (ousia), bireye özgü iken tümel genel (koinos) olandır30; töz 
bir özneye yüklem olamaz fakat tümel, her zaman bir özneye yüklem olandır.31/32 Bütün 
tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, tümelin birden fazla şeye yüklem olan genel 
bir kavram olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ayrıca Aristoteles Analytika Postera adlı 
eserinde tümellerin bilginin asıl konusu olduğunu dile getirir.33 

Aristoteles’e göre bilimsel bilgimizin temeli, tümellerdir ve bu nedenle de bireysel 
ile tümel arasındaki bağı korur. Böylece tümellerin bireye yüklem olması mümkündür.34 
Tümellere akıl35 yoluyla, soyutlamayla ulaşırız.36 Bunun sebebi duyulanan tikelin tüme-
lin izlerini taşıyor olmasıdır.37 Tümellerin fizik nesnede potansiyel olarak bulunduğunu 
söyleyebiliriz38 ve form aracılığıyla fizik nesneden yola çıkarak tümeli bilebiliriz.39 

‘tümel’ kavramından bahsederler. 
28 Aristotle, On Interpretation, Trans. by H. P. Cook, H. Tredennick, The Categories-On Interpretation-

Prior Analytics içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 16a1-10.
29 Aristotle, The Metaphysics, I, Books, I-IX, Trans. by Hugh Tredennick, Cambridge, Harvard Univer-

sity Press, 1961, 1000a 1-5.
30 Aristotle, The Metaphysics, 1038b 11, 12.
31 Aristotle, The Metaphysics, 1038b 15-16.
32 Aristoteles’in tözün yüklem olmamasına ilişkin ve Metaphysika’da tümelin töz olamayacağına ilişkin 

tartışmaları, Kategoriai’da ‘birincil töz’ ve ‘ikincil töz’ açıklamalarıyla beraber düşünülmelidir. 
Aristoteles Kategoriai’da (2a 10-20) bireylerin birincil töz iken, cins ve tür gibi genel kavramların 
da ikincil töz olduğunu ifade eder. Daha önce de belirttiğimiz gibi, cins ve türler tümel olarak ele 
alındığından, bunların ikincil tözler olduğunu ifade edebiliriz. 

33 Aristotle, Posterior Analytics, Trans. by E. S. Forster, Posterior Analytics-Topica içinde, Cambridge, 
Harvard University Press, 1960, 88a 10-15..

34 Joseph Owens, “The Grounds of Universality in Aristotle”, American Philosophical Quarterly, Vol. 3, 
No. 2 (Apr., 1966), s. 163.

35 Aristoteles’e göre ruh (psükhe) üç kısımdan oluşur (bkz. Aristotle, On The Soul, Trans. by W. S. Hett, 
On The Soul, Parva Naturalia, On Breath içinde Cambridge, Harvard University Press, 1957, 413a 
25): beslenme, duyulanma ve düşünme.

36 David Ross, Aristotle, London, New York, Routledge, 1995, s.52.
37 Aristoteles açısından fizik dünya ile kurulan bağ duyulanma (aisthesis) ile başlar, duyu imgelemde 

(phantasia) imgelere dönüşür ve düşünme (nous) ile yargıya varılarak son bulur. Bu uzun ve detaylı 
süreç Aristoteles’in Peri Psykhe adlı eserinde anlatılır (bkz. Aristotle, On The Soul, Trans. by W. S. 
Hett, On The Soul, Parva Naturalia, On Breath içinde Cambridge, Harvard University Press, 1957).

38 Joseph Owens’ın töz ve tümel arasında kurmuş olduğu bağ, tartışmanın taraflarından sadece biridir. 
Aristoteles Metafizik adlı eserinde 1038b’de tümellerin töz olamayacağını söyler. Buradan yola çıka-
rak Aristoteles’in tümel ve töz arasındaki ilişkiyi tamamen ortadan kaldırdığına ilişkin yorum yapmak 
da mümkündür (bkz. Robert Heinaman, “An Arguement in Metaphysics Z 13”, The Classical Quar-
terly, Vol. 30, No. 1 (1980), s. 72-85).

39 Joseph Owens, “The Grounds of Universality in Aristotle”, American Philosophical Quarterly, Vol. 3, 
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Tümeller konusunun incelenmesinde bir diğer önemli kaynak olan Kategoriai’da 
kategoriler teorisi ortaya konar. Kategoriler teorisi sadece ifade edilenlerin değil, aynı 
zamanda varlığın da bir sınıflamasıdır.40 Önermeler iki ana parçadan oluşurlar; özne 
ve yüklem. Aristoteles, öznelerin birincil tözler (prote ousia)41, yüklemlerin ise ikincil 
tözler (ousia deutera) olduğunu söyler. İkincil tözler aynı zamanda tümellerdir. 42

Birincil tözlere yüklem olabilenler ikiye ayrılır. Bunlar tür ve cinstir. Cins, türü 
kapsayan olması bakımından, türden daha az özelliğe sahiptir ve daha geneldir. Fakat 
cins, daha çok terime yüklem olabilmesi bakımından daha tümeldir.43 

Aristoteles hiçbir zaman bilginin fizik dünyadan bağımsız bir etkinlik olduğunu 
söylemez.44 Düşünme için gereken malzemenin kaynağı fizik nesnelerdir. Aklın düşün-
düğü şey soyut kavramlardır fakat soyut kavramlar, ancak fizik nesnelerin duyulanması 
ile oluşur. İfade ettiğimiz önermeler, –eğer duyu organlarında ve akıl yürütmede bir 
sorun yoksa– fizik dünyayı karşılamaktadır.45 

Aristoteles tümeller ve fizik dünya arasında sıkı bir bağ kurar. Tümelin kendisini 
cisimsel olarak ifade etmez, fakat fizik nesnelerden ayrı ulaşılamayacak şekilde de 
konumlandırır. Tümeller probleminin temel soruları çerçevesinde düşündüğümüzde 
karşımıza Platon’un düşüncesinden farklı olarak, tümelin kaynağını dünya dışında 
bir yere yerleştirmeyen bir düşünce çıkar. Hatta Aristoteles’in, tümeli cismin içine 
yerleştirdiğini söyleyebiliriz. Aristoteles Platon’un idealar görüşlerini Peri Ideon46 
adlı eserinde eleştirirken, ideaların tümellere karşılık gelmekle birlikte, kendisinin 
ortaya koyduğu tümeller anlayışından farklı olarak ayrı bir varoluşlarının olduğunu 
ifade eder. Kendisinin ortaya koymakta olduğu tümeller anlayışında, tümeller bilginin 
basit nesneleridir.47 Böylece Aristoteles de gerçekçi düşünürler arasında yerini alır. 
Platoncu gerçekçilikten farkını ortaya koymak üzere de Aristotelesçi gerçekçiliğe 
ılımlı gerçekçilik denir.

No. 2 (Apr., 1966), s. 167.
40 David Ross, Aristotle, s. 23.
41 Aristotle, The Categories, Trans. by H. P. Cook, H. Tredennick, The Categories-On Interpretation-

Prior Analytics içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1962, 3b10-25.
42 Aristotle, Categories, 2a10-20.
43 Aristotle, On Interpretation, 17a 35.
44 Aristotle, On The Soul, 432a1-15; Posterior Analytics, Trans. by H. Tredennick, E. Forster, Posterior 

Analytics-Topica içinde, Cambridge, Harvard University Press, 1960, 81a35-81b5.
45 Aristotle, On Interpretation, 16a.
46 Peri Ideon, Aristoteles’e atfedilen kayıp eserlerden biridir. Aphrodisiaslı Aleksandros’un Aristote-

les’in Metafizik’i üzerine yazdığı yorumda geçer. Gail Fine’ın da aralarında olduğu bir kısım düşünür, 
Aleksandros’un bu yorumu yazarken Aristoteles’in kayıp yazılarını kullandığını düşündüklerinden, 
Peri Ideon’u Aristoteles’e atfederler. 

47 Gail Fine, On Ideas, Aristotle’s Criticism on Plato’s Theory of Forms, s. 25.
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4. Sonuç

Aristoteles ve Platon’un bilgi ve mantık alanındaki görüşleri, iki filozofun da tü-
meller problemi açısından bakıldığında ortak noktaları olmakla beraber farklı görüşleri 
temsil ettiklerini ortaya sermektedir. 

Tümellerin konumu açısından bakıldığında, Platon’un görüşü, tümellerin fizik 
nesnelerden önce geldiği ve ‘gerçekten’ varolduklarını ifade eden bir anlayışı işaret 
eder, Aristoteles’in görüşü ise tümellerin fizik nesnelerde, onlara bağlı olarak değil 
fakat onlarla birlikte varolduğunu ifade eder. Tümellerin bilgisine ulaşmanın olanağı 
açısından bakıldığında ise Platon’un düşüncesinde tümeller fizik nesnelerden bağım-
sız olarak varlıklarını sürdürür ve fizik nesneler de onlardan pay alırken (metheksis), 
Aristoteles’in düşüncesinde ise tümellere ulaşabilmek için fizik nesneden yola çıkarak 
belli bir düşünme sürecini katetmek gerekir. 

Aristoteles’in ifade ettiği görüşler Yeniplatoncuların pek çoğu tarafından kabul 
edilir, bunun önemli sebeplerinden biri Porphyios tarafından yazılmış olan yorumdur. 
Fakat Platon tarafından ortaya konan düşünceler, Plotinus ve Proklus tarafından benim-
senir ve Aristotelesçi yaklaşıma karşıt olarak fizik nesnelerden yola çıkarak tümellere 
ulaşmak yerine, ontolojik olarak önce olan İdealar’dan başlayarak duyulanabilir şeylerin 
bilgisine ulaşılabileceğini savunurlar. Kratylos’tan yola çıkarak vardıkları, İdeaların 
bilgisinin adlarla ifade edileceği düşüncesi onlara daha çok uymaktadır.48 Platon ve 
Aristoteles tarafından ifade edilen bu görüşler, daha sonraki dönemlerde Porphyrios’un 
sorularının Boethius tarafından yeniden gündeme getirilmesiyle Ortaçağ Düşüncesinde 
ayrı bir değer kazanır ve gerçekçilerin görüşleri için bir dayanak noktası oluştururlar. 
Platon’un görüşü ante rem olarak adlandırılırken, Aristoteles’in görüşü in re olarak 
adlandırılır. Bu iki görüş, sonraları tümellerin konumlandırılışı için sıkça başvurulan 
görüşler haline gelir.
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ÖZ
Platonculuk ve nominalizm, Aristotelesçi gerçekçi yaklaşımın göz ardı edilmesi 
pahasına modern matematik felsefesinde hakim bir görüş olmuştur. Aristoteles-
çilik, matematiğin dünyanın belirli gerçek özelliklerini araştırdığını ileri sürer. 
Platonculuğa göre matematik, ne “soyut nesnelerin” cisimden ayrılmış bir dün-
yasıyla ne de nominalizmin savunduğu biçimde yalnızca bir bilim diliyle ilgi-
lidir. Aristoteles’in matematiğin “nicelik bilimi” olduğu yönündeki teorisi, en 
azından temel matematiğin iyi bir açıklamasıdır. Örneğin, iki yüksekliğin oranı, 
fiziksel şeylerin özellikleri arasındaki algılanabilir ve ölçülebilir gerçek bir iliş-
kidir. Bu ilişki, iki ağırlığın veya iki zaman aralığının oranı söz konusu olduğun-
da da geçerlidir. Oranlar, sürekli niceliğin bir örneğidir. Tam sayılar gibi ayrık 
nicelikler, ayrıca bir yığın ve birim-yapıcı tümeller arasındaki ilişkiler olarak da 
gerçekleşir. Örneğin, bir ağaçtaki yapraklar ile bir yaprak olma arasındaki ilişki, 
bir ağacın üzerindeki yaprakların sayısıdır. Bu ilişki, bir ayakkabı yığını ve bir 
ayakkabı olma arasındaki ilişkiye eşit bir ilişki olabilir. Ancak modern yüksek 
matematik, doğal olarak, nicelikmiş gibi görülmeyen bazı gerçek özelliklerle 
uğraşır. Bu durumda, matematiğin “nicelik bilimi” teorisine eklemeler yapmak 
gerekir. Simetri, topoloji ve benzer yapısal özellikler matematiğin konusudur, 
ancak bunlar nicelikten ziyade örüntü, yapı veya dizilişle ilgilidir. 
Anahtar Kelimeler: Nicelik bilimi, birim-yapıcı, ayrık nicelik, Aristotelesçilik, 
matematik felsefesi, yığın, oran.
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ABSTRACT
Modern philosophy of mathematics has been dominated by Platonism and 
nominalism, to the neglect of the Aristotelian realist option. Aristotelianism 
holds that mathematics studies certain real properties of the world – mathematics 
is neither about a disembodied world of “abstract objects”, as Platonism holds, 
nor it is merely a language of science, as nominalism holds. Aristotle’s theory 
that mathematics is the “science of quantity” is a good account of at least 
elementary mathematics: the ratio of two heights, for example, is a perceivable 
and measurable real relation between properties of physical things, a relation 
that can be shared by the ratio of two weights or two time intervals. Ratios are 
an example of continuous quantity; discrete quantities, such as whole numbers, 
are also realised as relations between a heap and a unit-making universal. For 
example, the relation between foliage and being-a-leaf is the number of leaves 
on a tree, a relation that may equal the relation between a heap of shoes and 
being-a-shoe. Modern higher mathematics, however, deals with some real 
properties that are not naturally seen as quantity, so that the “science of quantity” 
theory of mathematics needs supplementation. Symmetry, topology and similar 
structural properties are studied by mathematics, but are about pattern, structure 
or arrangement rather than quantity. 
Keywords: Science of quantity, unit-making, discrete quantity, Aristotelianism, 
philosophy of mathematic, heap, ratio.

...

Matematik Felsefesinde Aristotelesçilik

Frege’den bu yana matematik felsefesi, Platonculuk ile nominalizm arasındaki 
salınımların gölgesi altındadır.

Frege ve sonrasındaki birçok yazar, Platoncu bir görüşle sayılar ve kümeler gibi 
matematiğin ‘soyut nesnelerinin’1 gerçekliğini savunurken; nominalistler, matematiğin 
bilimlerdeki uygulamasıyla bu tür [soyut –ç.n.] nesnelere başvurmadan neler yapıla-
bileceğini göstermeye çalışmıştır.2

Sorunu bu terimlerle ortaya koymak, matematiğin; (fiziksel veya fiziksel-olmayan) 
dünyanın niceliksel özellikleri, örneğin simetrisi, sürekliliği, yapısı ya da örüntüsü 

1 Son zamanlardaki dikkate değer örnekler için bkz.: S. Shapiro, Philosophy of Mathematics: Structure 
and Ontology, New York: Oxford University Press, 1997; J. R. Brown, Philosophy of Mathematics: 
An introduction to The World of Proofs and Pictures, London: Routledge, 1999; M. Colyvan, The 
Indispensability of Mathematics, Oxford: Oxford University Press, 2001.

2 H. Field, Science Without Numbers: A Defence of Nominalism, Princeton: Princeton University Press, 
1980; J. Azzouni, Deflating Existential Consequence: a case for nominalism, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2004.
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gibi bazı gerçek özellikleri hakkında olabileceğini söyleyen Aristotelesçi seçeneği yok 
saymaktır. Böyle bir seçenek ne Platoncudur (çünkü bu özellikler “soyut” bir dünyada 
değil, fiili dünyada gerçekleşmiş ya da en azından gerçekleşebilir niteliktedir ve basit 
durumlarda algılanabilirdir), ne de nominalisttir (çünkü bu özellikler, şeylerin gerçek 
görünümleridir). Belli yazarlardaki Aristotelesçi tınılara karşın, matematik felsefesinde 
kabul görmüş tümden Aristotelesçi bir seçenek ya da bir ekol yoktur.3

Aristotelesçi bir matematik felsefesi, eğer devam ettirilebilirse, matematik fel-
sefesindeki bazı göze batan sorunlara çare bulmayı vaat etmektedir. İlk olarak, hem 
Platonculuk hem de nominalizm matematiğin gerçek dünyadaki uygulamalarda nasıl 
başarılı olabileceğini görmeyi zorlaştırdığından, Aristotelesçi bir matematik felsefesi, 
uygulamalı matematiğin görmezden gelinmesini engelleyebilir.4 İkinci faydası, mate-
matikteki ontoloji ve epistemolojinin çatışmasını engellemektir ki bu da: Platonculu-
ğun, matematiğin iyi bilinen nesnelliğini ciddiye almasına karşın başka bir dünyadaki 
nesnelere nasıl erişebildiğini gizemli bırakması ve nominalizmin epistemolojiyi ko-
laylaştırmasına karşılık matematiğin uygulanabilirliğini ve nesnelliğini bir sır olarak 
bırakmasından ileri gelir.5 Epistemolojinin göz ardı edilmesi matematik felsefesinde 
iki tuhaf yokluğa neden olarak gösterilebilir: Anlama (ki matematik bir insanın saf 
anlamayı deneyimlediği ilk biçimidir) ve ölçme (ki matematiğin dünyaya katıldığı 
birinci yoldur). Üçüncüsü de matematik felsefesi ile gelişim psikolojisi ve matematik 
eğitiminin ayrı yanlara düşmesidir. Çocukların matematik öğrenimine6 ilişkin dikkate 

3 Bir ön hazırlık çalışması için bkz.: J. Franklin, “Aristotelian Realism”, in The Philosophy of Mathema-
tics, ed. A. Irvine (Handbook of the Philosophy of Science series), Amsterdam: North-Holland/El-
sevier, 2009, 101–153. Other works with Aristotelian tendencies include J. Bigelow, The Reality of 
Numbers: A Physicalist’s Philosophy of Mathematics, Oxford: Clarendon, 1988; J. Bigelow and R. 
Pargetter, Science and Necessity, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, ch. 2; P. Forrest and 
D. M. Armstrong, “The nature of number”, Philosophical Papers 16, 1987: 165–186; A. D. Irvine, 
ed., Physicalism in Mathematics, Dordrecht: Kluwer, 1990; P. Maddy, Realism in Mathematics, Ox-
ford: Clarendon, 1990; T. Wilholt, Zahl und Wirklichkeit: Eine philosophische Untersuchung über die 
Anwendbarkeit der Mathematik, Paderborn: Mentis, 2004.

4 Bkz.: S. Körner, The Philosophy of Mathematics: An introductory essay, London: Hutchinson,1960 
and M. Steiner, The Applicability of Mathematics as a Philosophical Problem, Cambridge, Mass: 
Harvard University Press, 1998.

5 Bkz.: P. Benacerraf, “Mathematical truth”, Journal of Philosophy 70, 1973: 661–679. 
a Nominalist cevaplar için bkz.: G. Hellman, Mathematics Without Numbers (Oxford: Clarendon, 1989) 

and M. Leng, Mathematics and Reality, Oxford: Oxford University Press, 2010. 
a  Platonist cevaplar için bkz.: R. C. Koons, Realism Regained, New York, Oxford University Press, 

2000, ch. 15.
6 S. Dehaene, The Number Sense: How the mind creates mathematics, New York: Oxford University 

Press, 1997; Z. P. Dienes, Building Up Mathematics, London: Hutchinson, 1960, esp. ch. 2; A. Ba-
roody, M.-L. Lai and K. S. Mix, “The development of young children’s early number and operation 
sense and its implications for early childhood education”, Handbook of Research on the Education of 
Young Children, ed. B. Spodek and O. N. Saracho, 2nd ed. (Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2006), 
ch. 11; comment in P. Kitcher, The Nature of Mathematical Knowledge, New York: Oxford University 
Press, 1983, 107–8. 
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değer bilgilerin doğru bir matematik felsefesi ile uyumlu olması gerekmez mi?
Aristotelesçi bir gerçekçilik, çocuklarda öğrenmenin nesneleri, yetişkinlerde anlama-

nın nesneleri ve uygulamalı matematiğin kullanımlarının temeli olabilecek olan şeylerin 
gerçek özelliklerini sergileyerek bu gerilimleri çözme konusunda bariz vaatler sunar.

Aristotelesçi matematik felsefesinin birinci görevi, gerçek dünyanın hangi özellik-
lerinin, tam olarak matematiğin nesneleri olduğu konusunu açığa kavuşturmaktır. Bu 
soruya verilen eski bir yanıt “nicelik”tir, bu yanıt kısmen doğru olsa da biraz ekleme 
yapmak gerekiyor.

“Nicelik Bilimi”
 
Aristoteles’in çağından 18. yüzyıla kadar bir tür matematik felsefesi bu alanda 

egemen oldu ve matematiğin “nicelik bilimi” olduğu söylendi. Nicelikse ayrık ve 
sürekli olmak üzere iki türlüdür ve bunlar sırasıyla aritmetik ve geometrinin araştırma 
konusudur.

Aristoteles, yalnızca Platoncu olmayan gerçekçiliğin genel metafizik çerçevesi-
ni sunmakla kalmamış, ayrıca matematiğe özgün birkaç temayı da ortaya sermiştir. 
Ona göre matematik, fiziksel şeylerden yalnızca düşüncede soyutlanan özelliklerinin 
incelemesidir: 

“Açıkça fiziksel cisimlerin yüzeyleri, hacimleri, çizgileri ve noktaları içerir ve bunlar 
matematiğin konusunu oluştururlar… matematikçi, gösterilen nitelikleri fiziksel cisimle-
rin nitelikleri olarak ele almaz. Bu yüzden bu nitelikleri ayırmaktadır, çünkü düşüncede 
bunlar devinimden ayrılabilirler... Geometri fiziksel uzunlukları araştırır ancak onları 
fiziksel olarak araştırmazken, [matematiğin fiziksel bir dalı olarak] optik ise, matematik 
uzunlukları fiziksel olarak araştırır.”7

Bu türden gerçekçiliğin Platonculukla karşıtlığı açıktır: “Matematiksel nesneler 
vardır ve söylendikleri biçimiyle vardırlar” ama bunlar ayrı birer nesne değildir. “Na-
sıl ki hayvanlardan ayrı olarak dişi ya da erkek yokken erkek ya da dişi olmak gibi 
hayvanlara özgü nitelikler bulunmaktadır. Öyleyse, şeyleri uzunluklar olarak ya da 
düzlemler olarak ele alan özellikler vardır.”8

Aristoteles ayrıca ayrık ve sürekli nicelik arasındaki temel ayrım ve bunların 
her ikisinin de bölümlere ayrılabilmeleri bakımdan aralarındaki benzerlik üzerinde 
durmuştur: 

7 Aristotle, Physics II, 2, 193 b 23–194a11, bir incelemesi için bkz.: J. Lear, “Aristotle’s philosophy of 
mathematics”, Philosophical Review 91, 1982: 161–192; H. Mendell, “Aristotle and mathematics”, 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2004 edition), Edward N. Zalta (ed.), url=http://plato.
stanford.edu/archives/ sum2004/entries/aristotle-mathematics/.

8 Aristotle, Metaphysics XIII, 3, 1077 b 18 – 1078 a 9.
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“Nicem” (quantum) doğası bakımından “bir” ya da bir “bu” olacak şekilde iki ya da daha 
çok kurucu parçaya bölünebilen demektir. Bir nicem eğer sayılabiliyorsa çokluk (plurality), 
ölçülebiliyorsa büyüklüktür (magnitude). “Çokluk” potansiyel olarak sürekli-olmayan 
parçalara bölünebilir, “büyüklük” ise sürekli parçalara bölünürdür.”9

Aristoteles –biraz üstü kapalı olsa da– ayrık nicelik hakkında şunu vurgular, tümel 
olan sayının göreceliği birimlere ayrılabilen kütleyi bölmek için kullanılır: 

“Bir” kimi çokluğun ölçüsü demektir ve “sayı” ölçülmüş çokluk anlamına gelir ve ölçü-
lerin çokluğudur… Ölçü her zaman ölçtüğü şeylerin tümüne yüklenebilecek özdeş bir şey 
olmalıdır; örneğin, eğer bu şeyler atsa, ölçü “attır”, eğer insansa, ölçü “insandır”. Eğer 
bunlar bir insan, bir at ve bir tanrıysa, ölçü belki de “yaşayan varlık” olmalıdır ve sayısı 
da yaşayan varlıkların sayısı olmalıdır.”10

Aynı şekilde Aristoteles sürekli nicelikte de, birim olarak belirlenen niceliğe 
ilişkin ölçüye bağlılığı ortaya koyar: “… Ölçü bir şeyin onun sayesinde ilksel olarak 
bilindiği şey anlamına gelir ve her bir şeyin ölçüsü uzunluktaki, genişlikteki, derinlik-
teki, ağırlıktaki ve hızdaki birimdir… Öyleyse, tüm bu durumlarda, ölçü ve başlangıç 
noktası; bölünemeyen belli bir birimdir (çünkü doğrular söz konusu olduğunda dahi 
bir ayaklık bir doğruyu bölünemez olarak varsayarız)”.11 Bu Aristoteles’in niceliğin 
kendisini göreceli olarak ele aldığı anlamına gelmez; basitçe bir niceliğe yönelik 
bilgimiz veya ölçümümüz bir birime göre göreceli olmalıdır. 

17. ve 18. yüzyıla gelindiğinde, gerçekçi bir nicelik bilimi (hem sürekli hem ay-
rık) olarak Aristotelesçi matematik kuramının bir versiyonu standart hale gelmişti.12 
Newton kendi ağdalı tarzıyla, sürekli niceliklerden söz ederken:

“‘Sayı’ ile, Birliklerin Çokluğundan herhangi bir Niceliğin Soyutlanmış Oranını değil; 
Birlik olarak aldığımız aynı türden Niceliğin bir oranını anlıyoruz.”13

Görünen o ki gerçekçi nicelik kuramı, o çağda yeterince desteklenmediğinden 
kaybolup gitti. Bu kuramın bir versiyonu John Stuart Mill tarafından savunulsa da, 
Frege tarafından Mill’e getirilen eleştiriler doğrultusunda böyle bir gerçekçi kuramın 
ortadan kalktığı düşünülebilir. 

9 Aristotle, Metaphysics V, 13, 1020 a 7 – 12.
10 Aristotle, Metaphysics XIV, 1, 1088 a 4–11; ayrıntılı bir inceleme için bkz.: H. G. Apostle, Aristotle’s 

Philosophy of Mathematics Chicago: Chicago University Press, 1952; V. E. Smith, St Thomas on the 
Object of Geometry, Milwaukee: Marquette University Press, 1954; D. Bostock, “Aristotle’s philosop-
hy of mathematics”, in Oxford Handbook on Aristotle.

11 Aristotle, Metaphysics X, 1, 1052 b 22–30.
12 E.g. I. Barrow, The Usefulness of Mathematical Learning Explained and Demonstrated, London, 

1734, repr. London: Cass, 1970, 10-15; Encyclopaedia Britannica, 1st ed. Edinburgh, 1771, madde 
“Mathematics”, vol. III, 30–31; P. Mancosu, Philosophy of Mathematics and Mathematical Practice 
in the Seventeenth Century, New York: Oxford University Press, 1996, 16, 35–37, 56, 88; D. M. Jes-
seph, Berkeley’s Philosophy of Mathematics Chicago: University of Chicago Press, 1993, ch. 1.

13 I. Newton, Arithmetica Univeralis (1728), 2; benzer tartışmalar için bkz.: L. Euler, Elements of Algeb-
ra, 3rd ed. London, 1822; Bigelow and Pargetter, Science and Necessity, 60–61.
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Nicelik kuramı; saymaya, ölçmeye ve sayılarla hesaplamaya verdiği önemle en 
azından temel matematik için akla yatkın bir resim sunar. Nicelik kuramı; matematiğin 
nesnesi nedir (ki bunlar fiziksel ve muhtemelen fiziksel-olmayan şeylerin boyutu gibi 
belli niteliklerdir) ve bu nitelikleri nasıl biliriz (fiziksel şeylerin doğal nitelikleriyle 
aynı biçimde -basit olgularda algılayarak ya da karmaşık olgularda algılardan çıkar-
sayarak) gibi sorulara doğrudan yanıt vermeyi vaat eder. Öyleyse niceliği çağdaş bir 
bakış açısından biraz daha yakından inceleyelim.

Nicelik: Sürekli Nicelik ve Oranlar 

Ayrık ve sürekli olmak üzere niceliğin ikiye ayrılması en azından bu iki türün 
ortak özellikleri olup olmadığı sorununun kesinlikten uzak olduğunun altını çizer. 
Örneğin, “iki katı” oranının sayma sayısı olan 2 ile ortak özelliği var mıdır? Öyleyse 
bunları ayrı ayrı inceleyelim.

Kesirler ya da oran sürekli niceliğin önemli bir kavramıdır. Son dönemdeki en 
önemli Aristotelesçi matematik filozoflarından John Bigelow, oranları aşağıdaki gibi 
tanımlar. Aristotelesçi dil, fiziksel olarak gerçek ilişkilere yakın durmak ve ilişkilerin 
gerçekliği ve ilişkiler arası ilişkilerle nasıl kolaylıkla baş ettiğimizi anımsatmak için 
seçilmiştir:

“Filler ve İtalyanlar, sinekkuşları ve Hotantolar gibi fiziksel nesnelerin fiziksel özellikleri 
ve ilişkileri vardır: örneğin, hacim ve yüzey alanı gibi. Bu nesnelerin fiziksel özellikleri 
birbirileriyle olan ilişkilerinde önemli yer tutar, özellikle, bu tür fiziksel özellikler birbir-
leriyle orantılı olarak bulunurlar. Sinekkuşunun yüzey alanı ile Hotanto’nun yüzey alanı 
arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki, bir İtalyan ile bir filin yüzey alanları arasındaki 
ilişkinin bir benzeri olabilir veya olmayabilir.
Oran gibi ilişkiler yalnızca yüzey alanları arasında değil, aynı zamanda hacimler arasında 
da kurulabilir. Muhtemelen iki nesnenin yüzey alanları arasındaki ilişki, başka iki nesnenin 
hacimleri arasındaki ilişki ile aynı olabilir. Ancak iki nesnenin yüzey alanları arasındaki 
ilişkinin, bunların hacimleri arasındaki ilişkiyle aynı olamayacağı biyolojik değerlerin göz 
ardı edemeyeceği bulgulardır. Diyelim ki şekildeki ayrımları (bir İtalyan’la bir fili aynı 
şekilde düşünecek kadar) göz ardı edersek eğer bir fil, İtalyan’dan 10 kat daha uzunsa, 
100 kat daha fazla yüzey alanı ve 1000 kat daha fazla hacmi olacağı çıkarılabilir. Filin ve 
İtalyan’ın, Hotanto’nun ve sinekkuşunun hacimleri, bunların yüzey alanlarından “çok daha 
farklı” olacaktır. Birçok ayrık ilişki burada mevcut olmakla birlikte, dahası, bu ilişkilerin 
birbirlerinden farklılaşacağı ayrı yollar vardır ve aynı zamanda bu ilişkiler arası ayrık 
ilişkiler de mevcuttur. Bu bulguların fiziksel değerler açısından sonuçları vardır: örneğin 
vücut ısısının düzenlenmesi gibi. Matematiğin çoğu kısmı böylesine verimli topraklarda 
büyümüştür.”14 

14 J. Bigelow, “Sets are haecceities”, in Ontology, Causality and Mind: Essays in Honour of D. M. Arms-
trong, ed. J. Bacon, K. Campbell and L. Reinhardt, Cambridge: Cambridge University Press, 1993. ch. 
4, at 74–75. 
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Böylelikle, örneğin, tümel anlamda “1,57 kilogram kütlesi olmak” tümeli, tümel 
anlamda “0,35 kilogram kütlesi olmak” tümeli ile belli bir ilişkide, orandadır. Uzunluk 
çiftleri de aynen bu oranda yer alabilirler, tıpkı zaman aralıkları çiftlerinin yer aldığı 
gibi. Oranın kendisi tam da; kütleler, uzunluklar ya da zaman aralıkları çiftlerinin 
ikili ilişkilerinin ortak olarak sahip oldukları şeydir. (“Aynı türden iki büyüklüğün 
boyutları bakımından ilişkisine oran denir”).15 Böylece fiziksel nesneler arasında “üçte 
biri hacminde olmak” gibi bir belirli ilişki varken, ayrıca bu belirli ilişkiler arasındaki 
ilişkiler olarak “konudan bağımsız” oranlar vardır16 – örneğin, 3/2 kesri gibi ki “üç 
katı ağırlığında olmak” ile “iki katı ağırlığında olmak” arasındadır.17

Eski çağdaki düşünürlerin, sürekli niceliklerin biliminin geometri olduğu kuramı, 
bazı düzeltmelere ihtiyaç duyar. Şekli doğrudan doğruya “nicelik” olarak ele almak 
her zaman zordur – bir boyuta, belli bir büyüklüğe benzemekten ziyade onunla çelişir 
– ancak gene de geometrinin çalışma alanıdır. Dahası sürekli niceliğin bilimi olduğu-
nu iddia eden, kalkulus dediğimiz iyi bir bilgi birikimi de bulunmaktadır. Süreklilik 
hakkındaki Aristotelesçi tartışmalardan kaynaklanan18, süreklilik üstüne çalışmaların 
bir limit kavramı ile sınırlandırılması gerektiği, Newton ve Leibniz tarafından tanım-
lanan ve kullanılan diferensiyal hesabı ile ortaya konmuş, Cauchy ve Weierstrass’ın 
reel analizi ile de güçlendirilmiştir.

Ölçme ve Matematiğin Uygulanabilirliği
  
Sürekli niceliklerde Aristotelesçi bir bakış açısının getirebileceklerine örnek bir 

çalışma olarak, ölçme kuramına ilişkin güncel, gerçekçi bir çalışmayı sunabiliriz.
Aristotelesçi ve Platoncu bakış açıları arasındaki ayrışma, matematiğin nasıl 

uygulanabileceği sorusundan başka hiçbir sorunda bu kadar açıkça ortaya çıkmaz. 
Sorunun temel yanı Platoncu bir ayrımdan kaynaklanır, sanki “soyut” matematiksel 
varlıklar ile bunların “uygulandığı” “dünya” arasında kesin bir fark vardır. Aristotelesçi 
görüşte, matematik ve “uygulamaları” arasında böylesine kesin bir ayrım yoktur çünkü 
saf matematiğin çalışma alanına giren nicelik, simetri, süreklilik vb. fiziksel dünyada 
bulunan simetri ve sürekliliğin aynısıdır.

İlkin matematiksel varlıklar ile bunların “uygulamaları” arasında varsayıma 

15 Öklid, Kitap V, 3. tanım.
16 D. M. Armstrong, “Are quantities relations? A reply to Bigelow and Pargetter”, Philosophical Studies 

54, 1988: 305-316.
17 Burada kütleleri birbirine oranlanan iki fiziksel nesnenin oranının, oranda kullanılan belli bir sabite (k) 

oranı ifade edilmeye çalışılmış. x=3k, y=2k ise, o zaman x/y = 3/2. (ç. n.)
18 A. Newstead, “Aristotle and Modern Mathematical Theories of the Continuum”, Aristotle and Con-

temporary Science II, ed. D. Sfendoni-Mentzou, J. R. Brown and J. Hattiangadi, Frankfurt am Main: 
Peter Lang, 2001, 113-129.
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dayanan istenmeyen ayrımlar, ölçme hesaplarında görülmektedir. Matematik ile ma-
tematiğin konu edindiği şeylerin ilk temas noktası olarak ölçmenin temel önemi dü-
şünüldüğünde, bu konuya standart matematik felsefesi literatüründe ne kadar az yer 
verilmiş olduğu oldukça şaşırtıcıdır. Literatürdeki çalışmaların çoğu hangi koşullarda 
niceliklerin sayılarla ifade edilebildiğini tanımlayan “temsil kuramları” üstüne yoğun-
laşmaktadır.19 Çağdaş bir yazarın söz ettiği gibi “ölçme kuramı, deneyimsel alanların 
homomorfizmalarını20 resmen matematiksel sistemlerin (istenen) modellerinin konusu 
olarak ele alır”.21 Bu da sorunu sanki sayılar ile dünyanın parçalarını eşleştirmekmiş 
gibi ortaya çıkarır ki ister istemez sorunu Platoncu bir bakış açısına yöneltmektedir.

Ancak daha yakından bakılınca Aristotelesçi bir yeniden-yorum öne sürülebilir. 
Ölçülen dünyanın niceliksel özelliklerinde ne vardır ki sayılara dair homomorfizmaları 
ortaya çıkarır? Uzunluk ölçümünün standart yaklaşımı, bitiştirilen özdeş çubukların 
özelliklerine bakarak başlar ve bu özelliklerin aksiyomlaştırılması ile homomorfizmanın 
zemini olduğu sonucuna varılır.22 Ancak niceliksel özellikler homomorfizmalardan önce 
de vardır ve varoluşlarının koşullarından biridir: Örneğin, Aristoteles’in de belirttiği 
gibi, uzunluklar arası oran sistemi, fiziksel şeylerin ölçülmesinden önce de vardır ve 
ölçme işlemi belli durumlarla ilgili oranların tanımlanmasından ibarettir. Hesaplamayı 
kolaylaştırmak için oranların sayısal rakamlara dönüştürülmesini sağlayan keyfi birim 
seçimi, son adımda gerçekleşen bir şeydir.23 Bu da reel sayıların ölçme esnasında or-
taya çıktığına dair Aristotelesçi görüşü öne sürmektedir. Avustralyalı bir Aristotelesçi 
olan Michell, oranlar hakkında yukarıda kullanılan dile benzer biçimde şöyle aktarır: 

“Ölçülebilir niteliklerin oranları taşıdığına dair inanışın ileri bir iması da var ki gerçek 
sayıların kendiliğinden ilişkilere yerleştiği kanısıdır. Bize gerçekçi bir sayı görüşü vermeyi 
taahhüt eder. Eğer Smith’in ağırlığı 90 kilogramsa; o zaman bu gerçek sayı olan 90’ın, 
Smith’in ağırlığı ile standart kilogram-ağırlığı arasında ilişki türüne benzer bir ilişkiye 
girdiğini öne sürmekle eşdeğerdir. Bu ağırlıklar gerçek ve özelliklerin uzam-zamansal 
olarak yerleşmiş örneklemleri olduklarından, bunların arasındaki herhangi bir ilişki de 
gerçek ve uzam-zamansal olarak yerleşmiş olacaktır. Bu türden bir ilişki, hâlihazırda 
bizim oran dediğimiz şeydir. Öyleyse ölçme hakkındaki gerçekçi görüş, gerçek sayıların 
oranlar olduğunu öne sürecektir. Buna karşılık matematik felsefesindeki standart görüş, 
sayıların, ölçmenin deneysel bağlamından çıkıp gelmeyen ancak insan uzlaşımlarından 
ötürü bu durumun özellikleri ile dışsal ilişkiler kuran, bir tür soyut varlık olduklarıdır. Bu 
da ölçmenin temsilci bakış açısına tam oturmaktadır ve 20. yüzyılda, bu temsilci görüş 

19 C. W. Savage and P. Ehrlich, Philosophical and Foundational Issues in Measurement Theory, Hillsda-
le, Ǌ : L. Erlbaum, 1992.

20 Bkz.: homomorphism: bir kümenin elemanlarının özellikleri korunarak ikinci bir kümede ifade edile-
bilmesi. Topolojinin bir konusudur ve makale bağlamında gerçek dünyadaki nesnelerin matematikte 
ifade edilebilmesiyle de ilişkilidir. (ç. n.) 

21 Azzouni, Deflating Existential Consequence, 161.
22 D. H. Krantz, R. D. Luce, P. Suppes and A. Tversky, Foundations of Measurement, vol. 1, New York: 

Academic, 1971, ch. 1.
23 Benzer yorumlar için bkz.: Bigelow and Pargetter, Science and Necessity, 60–61.
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ölçme hakkındaki egemen görüş olmuştur. Temsilci görüş, matematik felsefesi içerisindeki 
gerçekçi-olmayan görüş tarafından ciddi biçimde etkilenmiştir.”24

 

Nicelik: Ayrık Nicelik, Sayılar ve Kümeler
 
Ayrık nicelikler, oranlardan farklı biçimde ortaya çıkarlar. “Bir elma olmak” ya 

da “bir at olmak” (Aristoteles’in örneğinde) gibi “sayma” tümellerinin ya da “birim-
yapmanın” karakteristiği bu örneklemlerini ayrık bir biçimde oluşturmaktadır. Bu 
nicelikleri “su olmak” gibi kütlesel tümellerden (sayılamayan) ayıran da budur. Bir 
elma yığını “bir elma olmak” ile belli bir ilişkide bulunur. Bu ilişki de yığındaki el-
maların sayısıdır. Aynı ilişki bir ayakkabı yığını ile “bir ayakkabı olmak” arasında da 
mevcuttur. Sayı yalnızca bu iki terimli ilişkilerin ortaklaştığı yandır.25

Böylece, diyelim ki şu anda gölde yedi adet siyah kuğu yüzüyor. Bu önerme, gölde 
yüzen siyah biyolojik kütleye, dünyanın bir parçasına işaret eder ve şimdi gölde yüzen 
siyah bir kuğu olmak gibi yapılandırılan bir özelliğe işaret eder. Her ikisi de, kütle 
ile özellikler arasındaki ilişkinin “yedi” olması gerektiğini belirlemek için gereklidir: 
eğer başka bir kütle olsaydı (örneğin, gölde yüzen ya da gölün yanında duran siyah 
kuğular) ya da farklı bir birim-yapıcı özellik olsaydılar (örneğin, şimdi gölde yüzen 
bir kuğu organı), o zaman sayısal ilişkiler de farklı olurdu. Bu yüzden sayılar yalnızca 
dünyanın bir bölümünün nitelikleri değildir, ancak dünyanın bazı kısımları ile bunları 
oluşturan birim-yapıcı nitelikleri arasındaki ilişkinin özellikleri olmalıdırlar.

Öyleyse bir ayakkabı yığınının “bir ayakkabı olmak” ile böyle bir sayısal ilişki 
içine girmesi ve “bir çift ayakkabı olmak” (Frege tarafından çokça bahsedilen26) ile 
sayısal bir ilişkide bulunması, yığındaki sayının öznel olduğunu ya da dünyadaki bir 
şeyle alakalı olmadığını göstermez. Gösterdiği yalnızca, sayma tümeli düşünülünce 
o sayının göreceli olduğudur. Aristotelesçiler için, tümel olan gerçektir ve tümelin, 
yapısını kurduğu yığınla ilişkisi de aynı ölçüde gerçektir.

Oranların kümelerle ilgisi olmasa da, sayılar kümelerle çok yakın bir ilgi içerisin-
dedir. Bir kümeyi düşünürsek, sayılacak bir şey vardır. Tam tersi olarak, eğer sayılacak 
bir şey varsa, sayılan şeylerin bir kümesi vardır ve kümeler aslında pek başka bir işe 
de yaramazlar. Bir yığın ve bu yığını inşa eden birim-yapıcı özelliği düşünürsek; orada 

24 J. Michell, “The logic of measurement: a realist overview”, Measurement 38, 2005: 285–294; Aristo-
teles ile ilgili olarak bkz.: C. B. Crowley, Aristotelian-Thomistic Philosophy of Measure and the Inter-
national System of Units (SI) Lanham, Md: University Press of America, 1996.

25 D. M. Armstrong, Sketch for a Systematic Metaphysics, Oxford: Oxford University Press, 2010, ch. 
13; P. Forrest and D. M. Armstrong, “The nature of number”, Philosophical Papers 16, 1987: 165–
186; G. Kessler, “Frege, Mill and the foundations of arithmetic”, Journal of Philosophy 77, 1980: 
65–79.

26 G. Frege, The Foundations of Arithmetic 1884, trans. J. L. Austin, 2nd revised ed. Oxford: Blackwell, 
1980, § 22, p. 28 and § 54, p. 66.
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hem yığının mereolojik toplam olduğu bir şeyler kümesi, hem de o kümedeki şeylerin 
sayısı yaratılmıştır. O anda eğer hiç birim-yapıcı bir özellik yoksa – eğer sadece yığılmış 
bir şey (stuff) varsa – orada hiçbir küme ya da sayı da yoktur. Eğer birim-yapıcı özel-
likler varsa, bir küme ve o kümenin içinde de belli sayıda bir takım elemanlar vardır

Öyleyse Aristotelesçi bir bakış açısından kümeler nedir? Aristotelesçi, soruların 
sona ermesi gerekliliğiyle, kümelerin basit Platoncu şeyler olduğu ve elemanı olma 
ilişkisinin de kendine özgü (sui generis) bir durum olduğu Platoncu hikayeyle yeti-
nemez. Bu kavrayış sorunludur, ama anlaşılır ya da tatmin edici olsaydı bile, kendisi 
için bir rolü olmaması gereken bu hikayede Platoncu bir şeye yer verirdi. Bu hikaye 
birim-yapıcı özelliklerin nasıl oluyor da bir yığını sayılabilir biçimde yapılandırdığına 
yönelik hikayedir. 

Aristotelesçi, bir kümenin ontolojik olarak varlığının, bir yığın kuran birim-ya-
pıcı özelliğin üstünde olmadığı bir teori arzu eder. Bu isteğe aşağı yukarı benzeyen 
kuramlar mevcuttur. Bunların önde geleni David Armstrong’a aittir. Armstrong; David 
Lewis’in kümenin, kendisinin tekillerinin (singleton) mereolojik bir toplamı olduğu 
önermesini alır ve bu düşünceye, x’in tekilinin yalnızca x’i diğerlerinden ayıran bazı 
birim-yapıcı tümellerin bulunduğu bir olgu durumu olduğunu ekler.27 Bu önermenin 
özü, bu tür sorular için gerekli olan temel felsefî düzeyde, “nesne” kavrayışımız için 
öyle kolayca kendimizi ikna edemeyişimizdir. “Kedi paspasın üzerinde oturdu” (the 
cat sat on the mat) dediğimizde, “kedi”deki (the cat) “belirli olma durumu” (the) 
arka plandan ayrı olarak bizim bütüncül tek bir nesne ile uğraştığımızı ifade eder. 
Maddenin görünüşteki sürekliliğinde ve akıp giden evren içinde, sıcak ve tüylü tek bir 
şeyin sınırlarının çizilerek bireysel bir şey olarak gösterilip, bir adı hak ettiğinin öne 
sürülmesini sağlayan şey nedir?28 Bu özelliktir; kediyi arka plandan ayıran, böylelikle 
bir tekil (ve tekrar edildiğinde diğer kümeleri de) ve aynı zamanda da sayılacak bir 
şey yaratan, tekrarlayan birim-yapıcı “bir kedi olma” özelliğidir.

Kümeler hakkındaki bu görüş, Maddy’nin de iddia ettiği gibi, fiziksel nesnelerden 
oluşan küçük kümelerin, doğrudan algılanabilme olasılığını ortaya çıkarır.29 Eğer bir 
yumurta kutusunu açarsam ve içinde üç adet yumurta olduğunu görürsem; hem yu-
murta-yığınının belli belirsiz yüzeyini, hem de her biri bir yumurta olan “bir yumurta 
olmanın” üç parçalı kurduğu yapıyı algılarım. Bu da yığını, üç yumurtadan oluşan bir 
küme olarak algılamam için yeterlidir.

Fiziksel nesnelerin kümelerinin kümelerini algılamak da yeterliliklerimizin öte-
sinde değildir. Örneğin, bu diyagramdaki:

27 D. M. Armstrong, “Classes are states of affairs”, Mind 100, 1991: 189-200; çeşitli öneriler için bkz.: 
A. Paseau, “Motivating reductionism about sets”, Australasian Journal of Philosophy 86 (2008): 295–
307. 

28 B. C. Smith, On the Origin of Objects, Cambridge, Mass: MIT Press, 1996. 
29 P. Maddy, Realism in Mathematics, 58–67. 
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Şekil 1. 
Neden 2 x 3 = 3 x 2

yumurta biçimlerinin amacı, görsel sistemi yönlendirerek altı nesneyi iki elemanlı üç 
küme ve üç elemanlı iki küme hâlinde görülmesini sağlamaktır. Bu zihnin parçalar 
arasındaki ilişkiyi kavramasını sağlar ve böylece, neden öyle olması gerektiği üzerinden 
2 x 3 = 3 x 2 denkleminin bilgisine ulaşılır.

“Yapı Bilimi”
 
“Nicelik bilimi” kuramı, başlangıç seviyesindeki matematik için doğru olsa da, 

bu kuramın çağdaş yüksek matematiğin bazı konularını kapsamak için yeterli olmadığı 
açıkça belli olmuştur. Güncel bir Aristotelesçi matematik felsefesi, matematikle ilgili 
bakış açısını genişletmelidir.

“Nicelik” ile ilgisinin açıkça kurulamadığı görülen, ciddi matematiksel problemle-
rin en erken örneklerinden biri Euler’in Königsberg köprüleridir. Şekilde de görüldüğü 
gibi köprüler iki adayı ve iki nehir kenarını bir birine bağlar.

    

 

Şekil 2. 
Königsberg kentinin köprüleri

18. yüzyılda Königsberd’te yaşayan insanlar, herhangi bir köprünün üstünde 
iki kere yürümeden tüm köprülerden bir defada geçmenin olanaksız olduğunu fark 
etmişlerdi. Euler bu durumun doğru olduğunu ispatladı.30 Boyutları ya da sayıları gibi 
niceliksel şeylerden ziyade sonuç, sezgisel olarak, köprülerin örüntüsü ya da “dizilişi” 

30 L. Euler, “Solutio problematis ad geometriam situs pertinentis” (1776), trans. in Graph Theory 1736–
1936, ed. N. Biggs, E. Lloyd and R. Wilson, Oxford: Clarendon, 1976, 3–8. 
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ile ilgiliydi. Euler’in ifade ettiği şekliyle sonuç, “sadece konumun ve bunun özellik-
lerinin belirlenimi ile ilgiliydi; ölçmeye dair hiçbir şeyi içermiyordu”. Köprülerin 
uzunluğunun ya da adaların boyutunun bu durumla bir ilgisi yoktu. Tam da bu yüzden 
diyagramı böylesine şematik çizebiliyoruz. Önemli olan, hangi kara kütlelerinin hangi 
köprülerle bağlandığıydı. Euler’in sonucu artık ağ topolojisinde öncü bir yaklaşım 
olarak görülüyor. Bu gün grafik teorisi, ağlar ve zaman çizelgesi oluşturma gibi ko-
nularda geniş kapsamlı çalışmalar vardır. Bu noktada niceliklerden ziyade dizilişler 
ve bağlantılar önemli hale gelmiştir.

Yapının nicelik ile karşı karşıya geldiği ikinci tür bir örnek olan simetri ise 19. 
yüzyıl grup teorisi ve 20. yüzyıl fiziği tarafından ortaya çıkarılmıştır. Simetri, fiziksel 
olabilecekleri gibi zorunlu olarak fiziksel olmaları gerekmeyen şeylerin gerçek bir 
özelliğidir (örneğin, eğer bir argümanın ikinci yarısı, ilk yarısındaki basamakları tersten 
takip ediyorsa, bu argüman simetriktir; Platoncu matematiksel şeyler, eğer varsalar 
simetrik olmalıdır). Bu türden simetriler, çağdaş soyut matematiğin merkezinde yer 
alan grup teorisi tarafından sınıflandırılmaktadır.31

1990’larda, matematik felsefesinde Resnik ve Shapiro öncülüğünde, matematikte 
yapının rolünü vurgulayan “yapısalcı” bir okul öne çıktı.32 Ancak bu okul, yapıları 
kümelere benzer Platoncu yapılar olarak gördü. 

Sonuç

Platoncular ve nominalistler, birbirlerinin matematik felsefesindeki tutarsızlıkla-
rını anlaşılabilir bir biçimde ortaya koymuşlardır. Artık Aristotelesçi bir gerçekçiliği 
canlandırmanın olanaklarına sahibiz. Bu, katı bir Aristotelesçi “nicelik bilimi” geleneği 
içinde olmayacak aksine ılımlı gerçekçi bir görüş olmaya devam edecektir. Bu açıdan 
ne Platoncu ne de nominalist bir tavrı benimsemeden, matematiğin ana konusu olarak 
niceliğe yer verecektir.
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ARISTOTELES’IN SAYI ANLAYIŞI

Özgüç Güven*

ARISTOTLE’S CONCEPTION OF NUMBER

ÖZ
Bu makalenin temel savı Aristoteles açısından sayının elde edilmesi için gerekli 
zeminin öznenin bilme koşulları olduğudur. Bir başka deyişle temel sav, yaşa-
ma dünyasındaki şeyler sayı açısından gerekli olsa da öznenin bilişsel yapısının 
sayının oluşturulmasında belirleyici olduğudur. Aristoteles’e göre sayı belli bir 
türde nicelik olan plēthostur. Plēthos şeylerde içkin olarak bulunan birimlerden 
oluşur. Sayının bilgisi için kurucu öğeler olan birimler dolaysızca bilinmez. Bi-
rimler ancak öznenin etkin olduğu indirgeme süreçleri sonucu elde edilir. Fizik-
sel şeylerde ayrım yapmamızı sağlayan içkin nitelikler bulunur ancak insanın 
türsel varlığı ve kendinde taşıdığı olanaklar, şeylerde dynamis durumunda olan 
niteliklerin açığa çıkmasını sağlar. Şeyleri aynı tür yapabilme ya da ayrımsızlaş-
tırabilme için şeylerin düzenlenmesi gerekir. Bu birimleştirici etkinliktir. Birim-
leştirme için çeşitli bakımlardan nesnenin işlenmiş olması gerekir.  Bu süreç ise 
duyumla özellikle ortak duyumla başlayan bellek ve akıl aracılığıyla tamamla-
nan bir süreçtir.
Anahtar Kelimeler: Sayı, birim, Aristoteles, nicelik, çokluk, aritmetik. 

ABSTRACT
In this paper it is asserted that Aristotle’s conception of number depends on the 
human’s cognitive faculties. In other words, although individuals in the actual 
world are necessary for conception of number, it is the cognitive faculties of the 
human which constitutes number. In terms of Aristotle the number is a quantity 
in a certain kind. This quantity is plēthos. Plēthos is composed of units which 
are immanently present in things. Units that are the building blocks of numbers 
cannot be obtained directly. There are immanent qualities that enable us to dis-
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tinguish physical things, but the human’s specific being and the possibilities it 
possesses, enable the hidden possibilities present in things in a dynamis form 
become actual. This is performed by unit-making activity. Unit-making activ-
ity is a product of human cognitive faculties such as sensation, common sense, 
memory, thinking and reason. 
Keywords: Number, unit, Aristotle, quantity, multitude, arithmetic.

...

Giriş

Sayıyı felsefi bir bakış açısından temellendirme çabası aynı zamanda belli bir 
epistemik ve ontik tavra karşılık gelir. Bu tavır kimi soruların yanıtlarının araştırılma-
sında açığa çıkar. Sayının neliği, nasıl bilindiği, yeri, sayılan şeylerle sayı arasındaki 
bağıntı, sayıların neye gönderim yaptıkları, yaşadığımız dünyada nasıl karşılık bulduğu 
türünde soruların yanıtları filozofun sayıyı kurduğu zemini ortaya koyar. Söz konusu 
çerçevede çalışmamızda Aristoteles’in1 sayıyı (arithmoi mathematikoi) temellendirişini 
konu edeceğiz. Aristoteles’i bu bağlamda özgün bir yere taşıyan Platonculuk gibi son 
derece etkili bir geleneğin dışında sayı anlayışını geliştirmiş olmasıdır. Bu noktada öne 
sürdüğümüz sav gerçekçi bir filozof olan Aristoteles’in sayıyı temellendirmede özneyi 
merkeze koyan bir tutum takındığıdır.  Eş deyişle, her ne kadar yaşama dünyasından 
ve şeylerden yola çıkmış olsa da öznenin belirleyici olduğu bir süreçte sayının kurul-
duğudur.2 Söz konusu savımızı gerekçelendirmek için ilkin dönemin aritmetik anlayışı 

1 Aristoteles’in eserlerine yapacağımız atıflar için kullanılan edisyon Jonathan Barnes, ed. The Com-
plete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation I-Ii. (Princeton: Princeton University Press, 
2014). Metafizik eserine yapılan atıflar Aristoteles, Metafizik, trans. Ahmet Arslan (Istanbul: Sosyal 
Yayınlar, 1996) ile karşılaştırılarak kullanılmıştır.

2 Bu konunun son derece verimli bir tartışma konusu olduğunu ilk elden söyleyelim. Yorumcular Aris-
toteles’te sayının durumuyla ilgili keskin görüş ayrılıkları taşımaktadır. Örneğin Barnes (Jonathan 
Barnes, “Aristotle’s Arithmetic,” Revue de Philosophie Ancienne 3 (1985): 97-99.) adlı çalışmasında 
Aristoteles’i Platon’a yakınlaştırır. “9 karedir, 2+4=6, a+b=b+a” tümcelerini konu eden Barnes şu 
saptamaları yapar: (i) her önerme doğrudur (ii) her biri olarak bilinir (iii) herbiri bizden ve aritmetiksel 
etkinliklerimizden bağımsızdır (iv) her biri sayılar hakkında bir doğruluktur (v) bu önermeleri doğru 
yapan sayılar bulunur (vi) Barnes’ın Frege’den aldığı sözlerle “her bireysel sayı kendinden kaynakla-
nan bir nesnedir”. Barnes (i)-(vi) tümceler birlikte alındıklarında ‘güçlü Platonculuk’ adını verdiği bir 
aritmetik kuramı (i)-(v) tümcelerin ise ‘zayıf Platonculuk’ oluşturduğunu ileri sürer. Barnes açısından 
Aristoteles aritmetikte zayıf bir Platoncudur. Öte yandan Annas, (Julia Annas, “Aristotle, Number 
and Time,” Philosophical Quarterly 25 (1975): 98.)   Aristoteles’i sayılar konusunda uzlaşmaz bir 
anti-Platoncu olarak görür. Hussey, (Edward Hussey, “Aristotle on Mathematical Objects,” Apeiron: 
A Journal for Ancient Philosophy and Science 24, no. 4 (1991): 118.) Aristoteles’in sayılarını ve tüm 
matematiksel nesneleri tasarımsal nesneler olarak benimser. Lear (Jonathan Lear, “Aristotle’s Philoso-
phy of Mathematics,” The Philosophical Review 91 (1982).), Franklin (James Franklin, “Aristotelian-
ism in the Philosophy of Mathematics,” Studia Neoaristotelica 8 (2011).) ve An Aristotelian Real-
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hakkında bilgiler sunacağız. Ardından Aristoteles öncesinde konuya ilişkin temel 
görüşleri sıralayacağız. Daha sonra Aristoteles’in sayı anlayışını nicelik üzerinden ele 
alıp, birime ilişkin görüşlerini ve en sonunda birimleştirmenin zeminini konu edeceğiz.

Aristoteles Öncesi 

Gerek Aristoteles öncesi gerekse Aristoteles sonrası uzunca bir dönem filozofların 
sayı ile sayma ve birim arasında bağıntı kurdukları görülür. Bu bakımdan Yunan dün-
yasında sayının anlamının sayma edimiyle birlikte düşünüldüğünü söylemek yanlış 
olmaz.  Sayıların zeminine ilişkin tartışmaları yaşama dünyasının ötesine taşıyan 
Platon bile “Sokrates: Bu durumda saymayı bir sayının ne denli büyük olduğunu 
görmek için kullanıyoruz”3 demektedir. Sayı bu çerçevede belirli şeylerin sayısı 
olarak alınır. Sayılan şeyler ne kadar farklı olsa da tüm sayılar birimlerden oluşur. 
Bu nedenle sayılar ile birimler birlikte düşünülür. Bu dönemin matematikçileri de 
sayı ile sayma ve birim ilişkisini benimsemiş görünürler. Örneğin Eudoxus “sayı 
birimlerin sonlu çokluğudur” derken Eukleides de sayının “birimlerden oluşan bir 
çokluk”4 olduğunu dile getirir. 

Bu dönemde egemen olan sayı-sayma bağıntısının anlaşılması için değinmemiz 
gereken bir başka nokta, Antik Yunan’da kullanılan sayıların tam sayı olmasıdır. Öyle 
ki Antik Yunan matematiğinde yaşanan en büyük sarsılma bir karenin köşegeninin, 
karenin köşeleriyle orantılı olarak gösterilemeyeceğinin ortaya çıkmasıdır. Tam sa-
yılar arasında bir bağıntı olarak gösterilemeyen bu durumun ardından oransızlık ve 
ölçülemezlik kavrayışları üzerinden Antik Yunan’da sayıların yapısına ilişkin tartışma 
başlar. Bilindiği kadarıyla bu ölçülemezlik ve oransız (irrasyonel)  sayı tartışması ilkin 
Pythagoras döneminde belirir. Pythagoras, dönemin felsefi ruhuna uygun olarak varlığın 
kökenine ilişkin görüşler ileri sürerek sayıyı arkhe yerine koyar. Ona göre somut, soyut 
her türlü varolanın kökeni ya da ilkesi sayıdır. Aristoteles’e göre Pythagorasçılar sayıyı 
duyusal şeylerin içindeki arkhe olarak ele alırlar5  öyle ki hem şeylerin maddesini hem 
de değişimlerini ve durumlarını oluşturan ilke6 olarak değerlendirirler.  

Platon saymanın sayıyla ilgisine bağlı kalır ancak saymanın geçiciliği ile bilmenin 
konusu olanların kalıcılığı arasındaki gerilim onu farklı arayışlara yöneltir.  Platon 
bakışını saymadaki şeylerden, saf noetik yapılara çevirir. Buna göre o, sayıları kendi-

ist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of Quantity and Structure (Basingstoke 
[etc.]: Palgrave Macmillan, 2014) ise fiziksel şeylere vurgu yaparak, sayının edimsel şeylerde bulunan 
yapısal özelliklere ve bağıntılara gönderim yaptığını ileri sürer.

3 Platon, Theatetus 198c.
4 Eukleides, Öğeler VII. Kitap 2. Tanım.
5 Aristoteles, Metafizik 987b. 
6 Aristoteles, Metafizik 986a15.
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lerinde ele almak ile bir şey için kullanarak ele almayı ayırır.  Işte bu ayrım logistikê 
ile arithmêtikê karşıtlığına karşılık gelir. Arithmêtikê sayıları olduğu gibi, başka hiçbir 
şey değil kendileri bakımında ele almadır. Sayı, sayma ve birim bağıntısını konu ettiği 
Philebos’ta7 logistikê ile uğraşanlara sıradan insanlar arithmêtikê ile uğraşanlara ise 
filozof adını verdiğini belirtir. Bu ayrımın ilkesini soran Protarkhus’a Sokrates’in 
yanıtı, sıradan aritmetikçinin eşit olmayan birimlerle iş gördüğü, sözgelimi kullandığı 
‘iki’nin, iki düşman, iki inek gibi dünyadan herhangi bir şey olabileceği,  buna karşılık 
filozof içinse durumun farklı olduğudur. Filozof açısından sayı, biri diğerinden ayırt 
edilemeyen saf birimlerin yığınıdır. Filozof, fiziksel dünyada şeylerle ilgilenmek yerine, 
sınırsız sayıda olan her bir birimi birbirine eşitleyerek iş görür. Sıradan bir kimse için 
de filozof için de için de “sayı” bir şeyin sayısıdır. Sıradan insanların sayısı gündelik 
şeylerin, filozofların sayısı ise saf birimlerin sayısıdır. Dönemin matematiğiyle uyumlu 
görüşler ileri süren Platon bu noktadan sonra birimlerden oluşan sayıların nasıl bilin-
diği ve yerlerini tartışır. 

Platon’da matematiğin neliği ve nasıl bilindiğiyle ilgili kapsamlı tartışma Devlet’in 
7. kitabında yer alan ünlü bölünmüş çizgi benzetmesinde bulunur. Platon bir çizginin 
ikiye böldüğü dünyanın alt bölümüne oluş dünyası, üst bölümüne varlık dünyası adını 
verir. Her iki bölümü de yeniden bölerek, alt bölümün alt kısmına yansımaları/imgeleri, 
üst kısmına fiziksel nesneleri yerleştirir. Bu bölümleme Devlet 476a-480a arasında 
yapılan episteme-doxa ayrımına karşılık gelir. Çizginin üstte kalan kısmına Platon 
noeta bilgisi adını verir.8 Noeta, dianoia ve noesis olarak ikiye ayrılır. Üst bölümün 
alt kısmına, matematiksel nesneleri, buranın üst kısmına ideaları koyar. Anlaşılacağı 
üzere matematiksel nesneleri bilgisi dianoiaya ilişkindir, formların ya da ideaların 
bilgisi ise nousla ilgilidir. 

Aristoteles’e göre, Platon sayıların idealar (eide) olduğunu öne sürer.9 Ne var ki 
Platon bu kadar açık biçimde hiçbir yerde sayıların idealar olduğunu söylemez.10 Pla-
ton’un sayı kavrayışı ayrıntıları bakımından tartışmalara açık olsa da kimi özellikler 
açısından kuşkudan uzaktır. Buna göre sayıların varoluşları kendilerinden kaynaklanır 
ve duyusallığın dışında bir varlık alanında bulunur. Sayılar eide ile aistheta arasında 
bir varlık alanında düşünülür. Aristoteles ise tam bu noktada Platon’dan ayrılır, ona 
göre sayılar yaşadığımız dünyanın dışından bilinemez. 

Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere Aristoteles sayının zemini konusunda kendisinden 
önceki filozoflardan farklı bir kavrayıştadır. Bu kavrayışta sayı-birim bağıntısı korunsa 
da gerekçelendirme başka türlüdür. Şimdi bu gerekçelendirmenin adımlarına bakalım. 

7 Platon, Philebos 56d-58a. 
8 Platon, Devlet, 509e.
9 Aristoteles, Metafizik 987b. Platon’a karşı görüşler için bkz. Kategoriler 6, Metafizik 5.13, Metafizik 

10.6, Metafizik 13.3.
10 Platon’un sayı anlayışıyla ilgili bakınız Özgüç Güven, “Platon’da Sayının Temellendirilmesi,” Felsefe 

Arkivi 43 (2015). 
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Aristoteles’in Sayı Tanımı

Aritmetiğin belirli niceliklerin bilimi olmasından dolayı Aristoteles’te sayının 
anlaşılması niceliğin ne olduğunu11 açıklamakla ilgilidir çünkü Aristoteles’in sayıya 
ilişkin tanımı “Sayı, birim (hen) ile ölçülebilen çokluktur (plēthos)” biçimindedir.12 
Görüldüğü üzere Aristoteles’in sayı anlayışı kendi döneminin yaygın aritmetik an-
layışına koşuttur.13 Bununla birlikte tanımda geçen çokluk (plēthos) ve birim (hen) 
Aristotelesçe sayının nasıl anlaşıldığının kavranması açısından aydınlatılması gereken 
önemli öğelerdir. Bu yüzden Aristoteles’in nicelik anlayışını konu ederek devam edelim. 

Nicelik
Aristoteles, Metafizik 1020a7’de niceliği (poson/quantity) “tümü doğası gereği, 

bir ya da bu olarak iki ya da daha çok oluşturucu parçaya bölünebilen” olarak ta-
nımlar. Oluşturucu öğeler ayrık ve sürekli olmak üzere iki türlüdür. Buna göre ayrık 
türdeki nicelik çokluk (plēthos /plurality, multitude), sürekli (syneches) türdeki nicelik 
büyüklüktür (megethos/magnitude). Söz konusu bölümlemenin konumuz açısından 
önemi Aristoteles’in sayıyı belli bir tür nicelikle ilişkilendirmesidir. Bu, ‘çokluk’ 
olarak Türkçeleştirdiğimiz plēthostur. Tam bu noktadaki anlayışı Aristoteles’in Py-
thagoras’a yönelik eleştirilerinden birinin kaynağıdır. Aristoteles, Pythagorasçıların 
varsaydıklarının tersine büyüklüğün (megethos) sayıyı oluşturan bir birim (monades) 
olmadığını ileri sürer.14 Plēthos çeşitli bakımlardan megethos’tan ayrıdır. Aristoteles 
bu ayrımları şöyle dile getirir:

Çokluk (plēthos) sayılarak belirlenir ve potansiyel olarak ayrık, eş deyişle sürekli 
olmayan parçalara bölünebilir. Çokluğun ayrık bir nicelik olduğuna dikkat çektikten 
sonra Aristoteles bu bağlamda başka bir vurgu yaparak15 çokluğu bir araya getiren 
parçaların ortak bir sınırı olmadığını belirtir ve şu örneği verir: 5, 10’un parçası ise 
iki 5 ortak bir sınırla bir araya gelmez tersine ayrıktırlar. Ayrık olmalarına karşın tıpkı 
zamanda olduğu gibi sayılarda da bir sıra bulunur.16 Ayrık niceliğin göreli bir konumu 
da bulunmaz. Büyüklük (megethos) ise ortak sınırlar aracılığıyla bir araya getirilmiş 
bölünebilir parçalara karşılık gelir. Her bir parça ayırt edilebilir. 

Niceliğin çokluk ve büyüklük olarak bölümlemesine ilişkin olarak bir sorun 
hangi tür niceliğin daha kuşatıcı olduğudur. Aristoteles’in yanıtı dönemin oran an-

11 Aristoteles’te kapsamlı bir nicelik tartışması için bakınız: Ihsan Fazlıoğlu, “Aristoteles’te Nicelik So-
runu” (Doktora, Istanbul Universitesi, 1998). 

12 Aristoteles, Metafizik 1057a2.
13 Ihsan Fazlıoğlu, “Aristoteles’in Sayı Tanımı,” Divan 15 (2003): 136.
14 Aristoteles, Metafizik 1080b.
15 Aristoteles, Kategoriler 4b24-5a14.
16 Aristoteles, Kategoriler 5a15-5a37. 
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layışından ötürü büyüklüktür (megethos). Bu dönemde sayılar ya tam sayılar olarak 
ya da geometrik nesnelerle bağıntılı olarak ele alınır. Geometrik şekillerin oranları 
ve orantıları sayıları verir. Tüm aritmetik nicelikler geometrik olarak gösterilebilir 
olduğu için büyüklük (megethos) daha kapsamlı bir niceliktir. Her nicelik büyüklük 
(megethos) olarak gösterilebilir fakat çokluk (plēthos) olarak gösterilemez. Örneğin 
dairesel bir çizginin tanımında sayı bulunmaz. Bu bakımdan Aristoteles açısından sayı 
diğer büyüklüklerin nedeni değildir. 

Yukarıdaki sayı tanımı dışında sayı-nicelik bağıntısını kurmamıza izin veren bir 
başka gerekçe Aristoteles’in şu vurgusudur:

“Ölçü yoluyla nicelik bilinir ve nicelik olarak nicelik (poson hē poson) birim (hen) ya da 
sayı  (arithmos) yoluyla bilinir ve tüm sayılar bir birim aracılığıyla bilinir. Bundan dola-
yı nicelik olarak nicelik (poson hē poson) birim aracılığıyla bilinir. Niceliklerin kendisi 
aracılığıyla bilindiği şey birimin  (hen) kendisidir.”17

Demek ki niceliğin bilinmesi birimin bilinmesine bağlıdır. Şu durumda sayının 
anlaşılması birimin ne olduğunun anlaşılmasıyla yakından ilgilidir.

Birim
Aristoteles bağlamında her ikisini de birim olarak Türkçeleştirdiğimiz kavramlar, 

hen ile monas’tır. Birimin yanı sıra bir ve birlik anlamında da kullanılan söz konusu 
kavramlar arasında Aristoteles belirgin bir ayrım yapmaz. Öyle ki sayının tanımı 
Metafizik 1057a2’de “sayı, birim (hen) ile ölçülebilen çokluktur (plēthos)” biçiminde 
geçerken Metafizik 1053a29-30’da “sayı bir birimler (monas) çokluğudur (plēthos)” 
denmektedir. Dolayısıyla henlerin birer monas olduğu varsayılabilir. Şu durumda sayı 
çoklukta birlik/birim bulabilmekle ilgilidir.  

Sayı birimlerin bir sayısıdır. Birim sayının oluştuğu ilk bileşendir fakat bu demek 
değildir ki birim sayıdır.18 Aristoteles önemle birimin sayı olmadığını belirtir. Bundan 
ötürü “genel anlamda en küçük sayı 2’dir”19 açıklamasını yapar. Birim, sayı değil; 
saymayı olanaklı kılan öğedir. Birim b ilinmeden sayı da bilinemez. Bir başka deyişle 
varoluş ve bilgisi bakımından birim sayıdan önce gelir. 

Aristoteles açısından birin (hen) çok sayıda anlamı olmasına karşın özsel dört 
anlamı şu biçimdedir: 1. Sürekli olma anlamında 2. Doğası gereği belli bir biçimi olan 
bütün anlamında 3. Bölünemez bireysel olma anlamında 4. Bölünerek anlaşılamaz 
olma anlamında. Bunları Aristoteles sırasıyla sürekli, bütün, bireysel ve tümel olarak 
sıralar.20 Öyleyse Aristoteles açısından birim olmak bu özellikleri taşımaktır. Fakat 

17 Aristoteles, Metafizik 1052b10-30.
18 Aristoteles, Fizik 220a27f.
19 Aristoteles, Fizik, 220a25.       
20 Aristoteles, Metafizik 1052a15-1052b1.
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birim olmanın bir başka özelliği diğer tüm özelliklerinin olanağıdır. Bu özellik birimin 
bölünemez oluşudur. Gerçekten de Aristoteles şöyle demektedir: “bir olmak bölünemez 
olmaktır (özsel olarak tekil; yer bakımından, biçim bakımından ya da düşüncede ayrı 
ve seçik bir şey olmaktır.”21 

Aristoteles yukarıda dile getirdiğimiz çokluk (plēthos)  ile büyüklük (megethos) 
ayrımına bağlı kalarak birime ilişkin son derece dikkat çekici bir açıklama yapar:

“Sayıda azalan yönünde bir sınırın bulunduğunu fakat öte yandan artan yönünde her 
çokluğun aşıldığını varsaymak akla yatkındır. Buna karşın büyüklükte ise her büyüklük 
azalan yönünde aşılır, öte yandan diğer yönde sonsuz bir büyüklük bulunmaz. Bunun 
nedeni ne olursa olsun bir olan şeyin bölünemez oluşudur. Örneğin tek (oion) insan bir 
insandır, çok değildir.  Öte yandan sayı birimlerin (hen) bir çokluğu, onların belli türde 
bir niceliğidir. Dolayısıyla sayı bölünemezde durmalıdır çünkü ‘iki’ ve ‘üç’ ve öteki sa-
yıların her biri türetilmiş terimlerdir. Fakat artan yönünde büyük bir sayıyı düşünmek her 
zaman olanaklıdır çünkü büyüklüğün defalarca ikiye bölünmesi sonsuzdur. Dolayısıyla 
bu sonsuz potansiyeldir, asla aktüel değildir: Alınan parçaların sayısı her zaman belirli bir 
miktarı aşar. Fakat bu sayı ayrıştırılabilir değildir ve sayının sonsuzluğu kalıcılık değil, 
oluş durumunda oluşur. Tıpkı zaman ve zamanın sayısı gibi.”22 

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere sayının azalan yönünde bir sınırının bulunması 
birimin bölünemez oluşuyla bağlantılıdır. Benzer bir yaklaşım Metafizik’te de görülür:

“Birim (hen) tüm şeylerin ölçüsüdür çünkü tözü oluşturan öğeleri nicelik (poson) bakımın-
dan biliriz. Birimin bölünemez oluşu her varlık türünün ilk öğesinin bölünmez olmasıdır.”23

Yine bir başka alıntıda “Dahası noktalar arasında her zaman bir şey olabilmesine 
karşın (çünkü tüm çizgiler noktalar arasındadır), birimler arasında bir şey olması zorunlu 
değildir çünkü bir ile iki sayısı arasında hiçbir şey yoktur”.24 Şu durumda Aristoteles 
açısından birimin bölünemez oluşu çok temel bir varsayımdır.  Peki bu bölünemezliği 
nasıl anlamak gerekir? Birim belli bir ilineksellik bakımından bölünemezdir. Birimin 
bölünemez oluşu birimin değişmez mutlak bir yapıda olduğu anlamına gelmez: “birim 
her cinste belli bir doğadır ve birimin doğası asla kendinde birim değildir”.25 Dolayı-
sıyla birim belli bir bakımdan bölünemezdir. 

Anlaşılacağı üzere birimin bölünemez oluşu bir soyutlama (aphairesis) üzerin-
den kurulan varsayımdır. Bir başka deyişle birim hep bir şeyin çeşitli özelliklerinin 
indirgenmesi aracılığıyla elde edilir:

“Yalnızca hareketi zamanla ölçmüyoruz, zamanı da hareketle ölçüyoruz, çünkü birbirle-
rini tanımlıyorlar. Zaman sayısı olduğu için hareketi imliyor, hareketse zamanı. Zamanı 

21 Aristoteles, Metafizik 1052b1-5.
22 Aristoteles, Fizik 207a32-207b15.
23 Aristoteles, Metafizik 1053a23.
24 Aristoteles, Fizik 227a31-227a34.
25 Aristoteles, Metafizik 1053b9.
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hareketle ölçerken ona az ya da çok diyoruz, tıpkı sayıyı sayılabilir olanla, sözgelişi bir 
atla atların sayısını ölçtüğümüz gibi. Sayıyı, sayılabilen aracılığıyla biliriz örneğin birim 
olarak atı kullanarak atların sayısını biliriz. Çünkü sayıyı kullanarak kaç tane at olduğunu 
biliriz ve yine birim olarak bir atı kullanarak atların sayısının kendisini biliriz.”26

Şu durumda sayılabilen olduğu sürece sayıdan söz edilebilir. Bu açıkça Platon 
karşıtı bir konumdur. Bir şeye ilişkin birim elde edilebilmesi bireysel olanlarda belli 
türde bir bütünlük oluşturulmasına bağlıdır. Ancak bu bütünlüğün somut değil soyut 
düzeyde bölünemez olduğu göz ardı edilmemelidir. Örneğin bir kümeste yer alan yu-
murtaların sayısı dediğimizde, yumurta olmak bakımından bir bütünlükten söz ederiz. 
Kuşkusuz herhangi bir yumurta fiili olarak bölünebilir ancak birim olarak alındığından 
yumurta bölünemezdir. Öyleyse birim için belli bir ölçü bulmak gerekir.

“Kendisine bir şey eklemek veya kendisinden bir çıkarmanın olanaklı olmadığının düşü-
nüldüğü her durumda ölçü tamdır. Bundan dolayı sayının ölçüsü bütün ölçüler içinde tam 
olandır. Çünkü sayıda her birim bütün bakımlardan bölünmez sayılır.”27

Demek ki birimin elde edilebilmesi için belirli bir ölçüye göre bütünlüğün elde 
edilmesi gerekir. Söz konusu ölçü şeylerin doğasında bulunur. Şeyler taşıdıkları içsel 
özellikler bakımından birbirlerinden ayırt edilebilir böylelikle çeşitli ölçütlerin konusu 
olabilir. Ölçütlerin göreliliğine ve çok sayıda olmasına karşın belli bir şey olmadan 
sayı olmaz: “Sayılarda tüm sayı dizgelerinin başladığı belirli bir şey vardır ve sonsuz 
olmayan her sayı, sonlu sayıda bölünebilir fakat büyüklüklerde durum böyle değildir”.28 
Bu bakımdan Aristoteles açısından sayı bir şeyin sayısıdır. Aynı biçimde Aristoteles 
yineler: “Belli sayıda olmak demek, şeyin bir sayısı olması demektir”.29 Bu yüzden 
sayı saf, değişmez, mutlak “bir değildir, sadece bir tür yığındır veya o birimdir, ancak 
o zaman da bu çokluğun birliğini oluşturan şeyin ne olduğunu söylemek gerekir.30 
Sayı örneğin “bu atların sayısıdır”.31  

Aristoteles açısından ayırt edici bir özellik aracılığıyla farklılaşmayan şeylere 
aynı denir. Aynılık, birim oluşturmada ölçüt işlevi görür. Ortak bir özellik bakımın-
dan şeyler aynılaştırılabilir. Sözgelimi bir üçgen başka bir üçgenle, üçgene ilişkin bir 
özellik bakımından farklı olabilmesine karşın, şekil olmak bakımından aynıdır. Bir 
insan ile bir maymun iki kollu olmak bakımından aynıdır. Bu bağlamda birimleştirme 
şeylerin kimi özelliklerinin dışta tutularak farksızlaştırılmasıdır. Sayının şeylerle ilgili 
olduğunu söylemek sayının şeylerin içinde olduğunu söylemek değildir. 

“Matematiksel şeylerin duyusal varlıkların içlerinde olmalarının olanaksız olduğunu 
ve bu söz konusu görüşün saf bir hayal olduğunu, çünkü bir aynı yerde iki cismin var 

26 Aristoteles, Fizik 220b18-220b21.
27 Aristoteles, Metafizik 1053a14.
28 Aristoteles, On Indivisible Lines 969a11-969a16. 
29 Aristoteles, Fizik 221b15-221b18.
30 Aristoteles, Metafizik 1043b30-1044a10. 
31 Aristoteles, Fizik 220a23-220a24.
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olmasının imkansız olduğunu ve yine çünkü aynı kanıta göre duyusal varlıklarda diğer 
güçler ve doğaların da bulunması gerekeceği ve onların hiçbirinin onlardan ayrı olarak 
var olmayacağını söyledik.”32 

Burada Aristoteles’in karşı çıktığı görüş matematiksel nesnelerin duyusal şey-
lerin içlerinde olmakla birlikte, ondan bağımsız olduğuna ilişkin görüştür. Bununla 
birlikte matematiksel nesnelerin duyusallıktan ayrı olarak var olmalarının olanaksız 
olduğunu belirtir.33 

Buraya kadar Aristoteles’te sayının çokluk (plēthos) türündeki bir nicelikle ilgili 
olduğunu, çokluğun birimleştirilebildiğini ve bunun için edimsel gerçekliği bulunan 
bireysellerin olması gerektiğini gördük. Buradan sonra birimleştirmenin öznede nasıl 
gerçekleştiğini konu edeceğiz.

Birimleştirme
Gördük ki birimleştirme için ilk elden birimleştirilebilecek şeylerin bulunması 

gerekir. Bu durum Aristoteles’in gerçekçi yanıyla ilgilidir. Ruhun etkilenimlerinin 
cisimlerle bağıntısını Aristoteles şu sözleriyle anlatır:

“Çoğu durumda, ruhun etkilenimlerinden hiçbiri (örneğin genel olarak öfke, cesaret, 
arzu ve duyulanma) cisimden ayrı olarak etkir ya da etkilenir görünmemektedir. Bununla 
birlikte, akıl yürütme [to noein] hepsinden ayrı görünmektedir; fakat eğer bu da bir çe-
şit imgelem [phantasia] veya imgelem olmadan var olmuyorsa, cisim olmadan bu bile 
mümkün değildir.”34

Ancak şeylerin bulunması sayıların kendiliğinden ortaya çıkmasını sağlamaz. 
Birimleştiren özne burada gündeme gelir. “Sayıyı oluşturan birimler homojen olmak 
durumunda”35 olduğuna göre özne ilkin kendisine gelen şey çokluğundan birimleşti-
recek bir öğe bulur. Şeyler bir sayı oluşturulacaksa aralarında birimleştirici ortaklık 
kurmak gerekir. Birimler düşüncede gerçekleştirilen indirgeme sonu elde edilir. Bir 
sayının içinde atlar ve insanlar varsa ne insan olmak ne de at olmak birimleştirici 
özelliktir.  Her ikisinde de bulunan bir özellik birimleştirici yandır. Bu bakımdan canlı 
olmak insan ile at arasındaki ortaklıktır öyleyse sayı için gerekli birim burada canlı 
olmaktır. Canlı olmak bakımından bir at ile bir insan iki sayısını oluşturur. Öyleyse 
çeşitli şeylerden birim oluşturan bir zihin olmadan sayı da olmaz. Aristoteles’in şu 
sözleri bu saptamayı desteklemektedir.

“Ruh var olmasaydı zamanın olup olmayacağı konusunda kararsızlık yaşayan olabilir. 
Çünkü sayan bulunmasının olanaksız olduğu durumda, sayılabilen bulunması da olanak-
sızdır şu halde böylesi bir durumda sayı bulunmaz. Doğası gereği, anlama ve ruh dışında 

32 Aristoteles, Metafizik 1076b5.
33 Aristoteles, Metafizik 1076b13.
34 Aristoteles, Ruh Üstüne 403a6-10. 
35 Aristoteles, Metafizik 1087b34-1088a11.



392 Özgüç Güven

hiçbiri sayamıyorsa ruh (psyche) olmadığında zamanın olması da olanaksızdır.”36 

Görüldüğü üzere burada Aristoteles zaman ve sayı arasında bağıntı kurarak ruh 
olmazsa zamanın da bulunmayacağını belirtir. Zaman ve sayı arasında söz konusu 
bağıntı Fizik’te bir başka biçimiyle şöyle dile getirilir: 

“Demek ki zaman hareket değildir, yalnızca sayılabilir olduğu ölçüde harekettir. Şuradan 
bellidir ki daha fazlayı ya da daha azı sayı aracılığıyla ayırt ediyoruz, hareketin azlığını 
ya da çokluğunu ise zaman aracılığıyla. Bu durumda zaman bir tür sayıdır.”37 

Bu noktada Aristoteles sayı ile özne arasındaki bağıntının özne olmaksızın ger-
çekleşemeyeceğini ortaya koymaktadır. Sayı soyutlanacak nesneler topluluğunun yanı 
sıra soyutlayan özneyi de gerektirir.

Öyleyse ruh ya da zihin çeşitli yetileri yoluyla sayının bilgisine ulaşır. Yalnızca 
bireysel şeyler ile zihin arasında bağ kurulduğunda sayıların olanağı ortaya çıkar. Bu 
süreçte ruhun bölümleri etkin görev alır. Aristotles’e göre: “Ruh tüm yetiler bir arada 
durduğu bir bütündür. Düşünce (noein), duyulama (aisthanesthai), tanıma (gnorizein), 
sınırlandırma (horizein), yargılama ya da ayırt etme (krinein) ruhun bölümleridir”.38 
Yetilerin yanı sıra bilgi için gerekli diğer iki öğe energia (edim) ve dynamis’tir (po-
tansiyelliktir).  

Peki bu yetilerden bilgi özel olarak sayının bilgisi nasıl elde edilir? Hangi yetiler 
bu süreçte etkilidir? Ilkin anmamız gereken duyumlardır. Duyumsananın duyum yo-
luyla zihinde ortaya çıkması birimleştirmenin ilk aşamasıdır. Bu bağlantı kurulmadan 
sayma gerçekleşmez. Duyum nesnesi bağlamında bir dynamis taşır. Fakat energia, 
dynamis’ten önce gelir. Örneğin “nesne kırmızı olmak durumunda olduğu için göz 
kırmızıyı görür”.39 Duyudaki pathos40 duyulanabilir nesne ile duyulayan kişi arasında 
orantısal bir aracılık (meson kata logon) kurar. Böylelikle şeyin özellikleri özneye 
yansır. Sayının bilgisi için nesnedeki dynamisin, energia durumuna gelmesi gerekir. 
Bunun ilk adımı duyularla gerçekleşir.

Açıktır ki duyular, eş deyişle görme, işitme, koklama, tatma, dokunma tek başına 
nicelik bilgisini vermez çünkü her bir duyunun kendine özgü nesnesi bulunur. Bu 
nesneler hiçbiri tek başına niceliği vermez. Bu nedenle nicelik Aristoteles’in ortak 
duyu (aisthesis koine) adını verdiği duyuyla ilgilidir.41 “Ortak duyulanabilirler hareket, 
durgunluk, sayı, şekil, büyüklüktür. Bunlar tek bir duyuya özgü değil, tüm duyuların 
ortaklığıyla algılanır”.42 Aristoteles ortak duyulanabilirler için özel bir duyu organı bu-

36 Aristoteles, Fizik 223a16-29.
37 Aristoteles, Fizik 219b2-219b9. 
38 Aristoteles, Ruh Üstüne 423a15.
39 Aristoteles, Ruh Üstüne 425b.
40 Aristoteles’te pathos kavramı hakkında bakınız Egemen Seyfettin Kuşcu, “Pathos (Etkilenim) 

Kavramının Aristoteles’in Felsefesindeki Yeri” (Yüksek Lisans, Istanbul Üniversitesi, 2010).
41 Aristoteles, Ruh Üstüne 418a9-20, 422b4-7.
42 Aristoteles, Ruh Üstüne 418a17-418a18.
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lunmadığını belirttikten sonra “sayının sürekliliğin değillenmesi sonucu algılandığını”43 
belirtir. Bu durum yukarıda dikkat çektiğimiz çokluğun (plēthos) ayrık bir nicelik 
olmasıyla ilgilidir. Ortak duyu, tüm diğer duyumların bileşimini sağlayarak sayıyı sağ-
layan niceliğin elde edilmesini sağlar. Ortak duyunun sunduğu duyu çeşitliliği tanıma 
(gnorizein) ve sınırlandırma (horizein) aracılığıyla çeşitli özelliklere bölümlenebilir. 
Bu süreçte Aristoteles’in diğer duyular arasında sıradüzende en yüksek yere koyduğu 
görme etkilidir. Aristoteles şöyle demektedir:

“Görme yetisi bütün cisimlerin renkli olması olgusu sayesinde her türlü seçik niteliklerin 
çokluğunu verir. Bu yetiden ötürü ortak duyulanabilir olanları eş deyişle şekil, büyüklük, 
hareket ve sayıyı algılarız.”44

Görme bireysellerin kendilerinde taşıdıkları içsel özelliklerin algılanmasını sağlıyor 
oluşundan ötürü ortak duyunun çalışmasını kolaylaştırır. Duyumlardan sonra imge ya 
da bellek gelir. Aynı tikele yönelik çok sayıda imge deneyimi oluşturur. Aynı tikele 
ilişkin çok sayıda deneyim ise tümelin bilgisini sunar. Düşünce (noein) yargılama ya 
da ayırt etme (krinein) duyumların tümel kavramlara dönüşmesini sağlar. Demek ki 
duyumdan başlanarak soyutlama ve tümevarım yoluyla tümele ulaşılır. Duyu nes-
nesi (aisthesis) duyu algısı (aisthetón) aracılığıyla düşünme yetisinde (diánoia) bir 
düşünme etkinliğine (nóesis) sokularak düşünce nesnesi (noetón) durumuna getirilir. 
Şimdi sayılar da birer tümel olarak düşünüldüğünde aynı bilme tarzının sayılar için 
de geçerli olduğu varsayılabilir. Bellek ve sayı bağıntısına ilişkin bir başka vurgu ise 
Aristoteles’in Sorunlar adlı eserinden gelir. Burada Grekler olsun barbarlar olsun 
tüm insanların neden 10’un katları biçiminde saydığını konu eder. Bir-beş, iki-beş 
vb. biçiminde değil de on bir, on iki biçiminde saydığını ele alır. Ya da neden 10’un 
ötesinde bir noktada durup oradan tekrar edilmediğini sorgular. Her sayının örneğin bir 
ve ikide olduğu gibi önceki sayının bileşimiyle yapıldığını böylelikle yeni bir sayının 
elde edildiğini belirtir. Buna karşın saymanın 10’un katları biçiminde ilerlediğini dile 
getirir. Bu durumun şans eseri olmadığını vurgulayarak burada söz konusu olan evren-
selliğin şeylerin doğasından kaynaklandığını belirtir. Aynı yerde 10’un sayılarda yeri 
hakkında konuşmayı sürdürürken Traklardan bir halkın yalnızca 4’e kadar saydığını 
belirtir.  Buradan sonra yaptığı açıklama sayının nasıl bilindiğiyle ilgili dikkat çekici 
bir belirleme içerir. Buna göre bu halkın belleği çocuklara benzediğinden 4’ten fazla 
sayamamaktadırlar. Öyleyse sayının bilgisi açısından bellek önemli bir yeti olarak 
alınmalıdır.45 

Bellek başta olmak üzere aklın kullanımı çalışmamızda ileri sürdüğümüz sav açı-
sından ayrıca önem taşımaktadır. Aristoteles’te sayının bilgisi açısından yığınların ya 
da bireysellerin varoluşu gerekirken biz vurguyu özneye yapmıştık. Öznenin, sayının 

43 Aristoteles, Ruh Üstüne 425a24-425a25.
44 Aristoteles, Sense and Sensibilia 437a6-437a9. 
45 Aristoteles, Problems 910b23-911a4.  
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bilgisinin elde edilmesi açısından belirleyici olduğunu ileri sürmüştük. Bireysellerin 
taşıdığı içsel bağıntılar yığınların bir araya getirilmesinde etkili ise özneye hangi pay 
düşer sorusu burada akıllara gelebilecek bir sorudur. Bu soruya yanıtımız bireysel-
lerin içsel bağıntılarının sayının bilgisi için gerekli ancak yeterli olmadığı olacaktır. 
Sayı için sayılabilen bir şey olması gerektiği kadar sayan bir öznenin de bulunması 
da gerekir: “sayan bulunmasının olanaksız olduğu durumda, sayılabilen bulunması 
da olanaksızdır”.46 Sayma ise Aristoteles açısından “doğası gereği, aklı ve ruhu” olan 
insanın türsel varlığının bir sonucudur. Bu bakımdan sayı öznesi insan türü olan bir 
soyutlamadır.

Sonuç

Yukarıda ortaya koyduğumuz zeminde giriş bölümünde dile getirdiğimiz sorulara 
yanıt verelim. Sayının neliği açışından Aristoteles’in yanıtı sayının bir töz olmayan,47 
kendi başına varoluşu bulunmayan, fiziksel dünyada yer alan bir şeyden yola çıkarak 
bilinen bir öğe olduğudur.  Sayının kendisi var olanlardan ayrı bir gerçeklik taşımaz48 
ve sayı şeylerden sonra gelir.49 Bu nedenle sayı her zaman bir şeyin sayısıdır: “Sayı 
taşların bir yığını ya da köpeklerin topluluğu ya da koyunların sürüsüdür”.50 Sayının 
nasıl bilindiğine gelince, Aristoteles açısından sayı soyutlama (aphairesis) sonucu elde 
edilir.51 Soyutlama yoluyla bir şeyin belirli özellikleri sanki şeyden bağımsızmışçasına 
işlenir. Böylelikle duyusal şeyde dynamis durumunda içerilen öğelerin edimselliği 
sağlanır. Bu işleme sürecinde, duyusal olarak tek bir duyunun değil ortak duyunun 
kullanılmasının yanı sıra bilme yetileri de devrededir. Öyleyse sayılan ile sayı arasın-
daki bağıntının nasıl sağlandığı sorumuzun yanıtı öznenin bilişselliği olarak yanıtlanır. 
Sayıların neye gönderim yaptığı sorusunun yanıtı ise birimlerdir.  Birimler ise bilme 
yetileri aracılığıyla elde edilen saf öğelerdir. Birim mutlak bir yapıda değildir. Özne-
nin şeyi duyumsaması, şeyin özelliklerini kendi yetileriyle birimleştirmesini sağlar.
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ON MEMORY AND RECOLLECTION

ÖZ
Aristoteles’in “Hafıza ve Çağrışımla-hatırlama Üzerine” (Peri Mnemes kai 
Anamneseos-De Memoria et Reminiscentia) adlı denemesi “Doğa Üzerine Kü-
çük Denemeler” (Parva Naturalia) adlı bir derlemenin parçası olarak bilinmek-
tedir ve çağdaş filozoflar ve konuyla ilgilenenler üzerinde hâlâ etki uyandırmak-
tadır. Söz konusu ilgiyi neden uyandırdığına ilişkin bir inceleme yapabilmek 
adına adı geçen makale Türkçeye çevrilmiş ve hafıza üzerine düşünümlerimizde 
bir kez daha Aristotelesçi bir bakış açısından konuya yaklaşıp yaklaşamayacağı-
mız sınanmak istenmiştir.
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ABSTRACT
Aristotle’s treatise “On memory and recollection” which is a part of the collection 
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translation of the treatise “On memory and recollection” to Turkish is provided 
which may help, I wish, Aristotle’s modern Turkish readers to think about 
memory once again in an Aristotelian manner.
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Hafıza ve çağrışımla-hatırlama üzerine1

(Peri mnēmēs kai anamnēseos2)

1 Aristoteles’in Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üzerine adlı eserinin çevirisinde Grekçe metnin birbi-
rinden farklı el yazmaları ve edisyonlarına ilişkin geniş bir değerlendirme Bloch’un kitabının girişinde 
bulunabilir. David Bloch, Aristotle on memory and recollection (Text, Translation, Interpretation, and 
Reception in Western Scholasticism), Brill, Boston, 2007, s. 1-21. Çeviri için bir başka kaynak ola-
rak da Sorabji’nin İngilizce çevirisi dikkate alınmıştır. Bkz.: Richard Sorabji, Aristotle on Memory, 
Duckworth, London, 1972. Farklı İngilizce çeviriler içerisinde karşılaştırma yapmak için Sorabji’nin 
metnini seçmemizin nedeni olarak Sorabji’nin günümüz Aristoteles yorumcuları arasında metne sadık 
kalma tavrını ısrarla sürdürmesini ve anakronik hatalara düşmeden bir Aristoteles yorumu sunmaya 
çalışıyor olmasını gösterebiliriz. Ancak bu bakış açısının da kimilerince paylaşılmadığı unutulma-
malıdır. Örneğin Sprague’nin görüşü Sorabji’nin ve kimi Aristoteles çevirilerinin (Clarendon serisi 
çevirileri) metne bağlı yorumlama çabalarının Aristoteles açısından bir kazanç olmadığı yönündedir 
(Grekçe bilmeyen filozoflar için bile). Sprague aşağıda dipnotlarda vereceğimiz diğer çevirileri daha 
uygun bulmaktadır. Rosamond Kent Sprague, Reviewed work(s): Aristotle on Memory by Richard 
Sorabji, The Classical World, Vol. 67, No. 5 (Mar., 1974), pp. 313-314. Ancak metnin çevirisini tek 
bir bakış açısından da sunmak istemedik. Bu anlamda dipnotlarda diğer İngilizce çevirilerden de 
yararlanılmıştır. Bu sayede hem çeviriler arasındaki farklar anlaşılabilecektir hem de yorumcuların 
Aristoteles yorumlarının birbirlerinden gösterdiği farklılıklar anlaşılabilecektir diye umuyoruz. Bu 
çeviriler arasındaki en yaygın farklılıklar genellikle farklı sözcüklerin kullanılmasıdır; ancak özellik-
le Beare çevirisinin diğer çevirilerden büyük yorum farklılıkları içerdiği dikkatlerden kaçmamalıdır. 
Sözü edilen diğer İngilizce çeviriler şu şekildedir: Köşeli parantez ( [ ] ) içi çeviriler Loeb serisindeki 
W. S. Hett tarafından yapılan çeviriye aittir. Aristotle, On memory and recollection, tr. W. S. Hett, 
Harward University Press, Cambridge, 1957.  Süslü parantez ( { } ) içindekiler J. I. Beare tarafından 
yapılan Ross editörlüğündeki Clarendon serisindeki çeviriye aittir. Aristotle, Parva naturalia, tr. J. 
I. Beare, Clarendon Press, Oxford, 1931. Bu çeviri küçük değişikliklerle yeniden Barnes edisyonu 
içerisinde de basılmıştır. Bkz.: The Complete Works of Aristotle: The revised Oxford Translation, Ed. 
by. Jonathan Barnes, Princeton University Press, Princeton, 1984. Ancak söz konusu değişiklikler çok 
önemli görülmediğinden bu metin ayrıca değerlendirilmemiştir. Açısal parantez ( < > ) içerisindekiler 
ise modern bir çeviri olan D. Bloch’a aittir. Bloch, A.g.e. (- -) Kesik çizgiler arasındaki çeviriler ise G. 
R. T. Ross çevirisidir. Aristotle, De Sensu and De Memoria, tr. G. R. T. Ross, Cambridge Univeristy 
Press, London, 1906. Bu parantezler içerisinde normal parantezle verilenler ya çevirenin notudur ya 
da çevirenin notu (-ç.n.) ibaresi yoksa çevirinin yapıldığı metnin kendi açıklayıcı notudur.

2 Metinde birbirinden farklı konuya ilişkin dört kavram öne çıkmaktadır: mnēmē, mnēmoneuein, 
memnēsthai ve anamimnēskesthai. Burada ilki hafıza, ikinci ile üçüncü aralarında farklılık gözet-
meden hatırlamak olarak çevrilmiş, dördüncüsü ise çağrışımla-hatırlama (daha düz bir çeviri ile ye-
niden-bir-araya-getirme –recollection-denebilir ancak bu karşılığın kullanım açısından ekonomik 
olmayacağı açıktır) olarak çevrilmiştir. Ancak bu sözcüklerin kullanımlarına ilişkin de tartışmalar bu-
lunmaktadır ve ilgili metin üzerine yorumlar, genellikle bu tartışmalara bağlı olarak çeşitlenmektedir. 
Anamimnēskesthai pasif formdaki bir fiildir ve bu anlamıyla belki “hatırlatılmak” olarak çevrilmelidir 
ancak bu da anamimnēskesthai ile vurgulanmak istenen kişinin kendi kendine iş görebilmesi anlamın-
daki etkinliğini vermekten uzaktır. Aristoteles insanın anamimnēskesthai ile etkin olduğu bir durumu 

I. Bölüm

449b4 Hafıza ve hatırlamayı tartışırken, bunların ne olduğunu; ortaya çıkışlarının 
nedenlerini; bu etkilenimin ve çağrışımla-hatırlamanın ruhun hangi bölümüne ait oldu-
ğunu söylemek zorunludur. Çünkü hatırlamada iyi olan kişiler, çağrışımla-hatırlamada
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iyi olmayabilir. Dahası, büyük oranda, iyi ve hızlı öğrenenler çağrışımla-hatırlamada 
daha iyilerken yavaş öğrenenler hatırlamada daha iyidirler.3 

449b9 Bu durumda, ilkin hafızanın nesnelerinin ne tür şeyler olduğu gözönüne 
alınmalıdır çünkü bu konu insanları genellikle yanlışlığa sevketmektedir. Geleceği 
hatırlamak olanaklı değildir; çünkü o yargının ve tahmin etmenin nesnesidir.4 (Tahmine 
dayanan bir bilim bile olabilir ki bazıları kehanetin öyle olduğunu düşünür.) Geleceği 
hatırlamak olanaklı olmadığı gibi şimdinin de hafızası olmaz; onun yerine şimdinin 
duyulanması olur, çünkü duyulanma yoluyla geleceği ve geçmişi değil şimdiyi biliriz. 
Ancak hafıza geçmişin hafızasıdır.5 Hiç kimse şimdiyi, içinde bulunulan anda hatırlıyor 
olduğunu söyleyemez. Örneğin; kişi o anda beyaz şeyi görüyorken aslında o beyaz 
şeyi gördüğünü değil, hatırlıyor olduğunu söyleyemez.6 Aynı zamanda kişi, aktüel 
olarak düşünüyor ve akıl yürütüyorken düşünmesinin nesnesinin ne olduğunu hatırlıyor 
olduğunu da söyleyemez. Onun yerine yalın bir şekilde ilkini duyuladığını ve diğeri 
üzerinde akıl yürüttüğünü söyler.7 Ancak ne zaman kişi bilgiye ve duyuya onları şu 
anda gerçekleştirmeden sahipse, bu koşullar altında bir durum için kişi, öğrendiğini 
veya düşünmüş olduğunu bir başkasında da duyduğunu, gördüğünü veya bu türden 
bir şeyi hatırlıyordur.8 Çünkü kişi hafızasını çalıştırdığı zamanlarda, hatırlıyor olduğu 

kastetmektedir. Bu anlamda sözü edilen edilginliği çağrışım sözcüğü yoluyla ancak etkinliği de ha-
tırlamak sözcüğü yoluyla vermek olanaklı görünmektedir. Bu anlamda da çeviride çağrışımla-hatırla-
mayı kullandım. Bu kavramlara ilişkin çeşitli tartışmalar için bir önceki dipnotta verilmiş kaynaklara 
bakılabilir. Bu kaynaklar dışındaki farklı bir yorum için ise Bkz.: Annas, Julia, “Aristotle on Memory 
and the Self”, Essays On Aristotle’s De Anima, yay. haz. M. Nussbaum & A. O. Rorty, Clarendon 
Press, Oxford, 1992, pp. 297-313.

3 [Geç anlayanların daha iyi hafızaları olmasına rağmen çabuk öğrenenler çağrışımla-hatırlamada iyi-
dirler.] {Doğrusu, bir kural olarak, yavaş insanların iyi hafızaları vardır ancak çabuk anlayan ve akıllı 
olanlar çağrışımla-hatırlamada daha iyidirler.} <Sıklıkla geç kavrayan insanlar hatırlamada iyilerken 
çabuk anlayan ve kolay öğrenenler çağrışımla-hatırlamada daha iyidirler> –İki görüngü özdeş değildir 
çünkü iyi hafızaları olan ve iyi hatırlama yeteneği olanlar aynı insanlar değillerdir–   

4 {Şimdi, geleceği hatırlamak olanaklı değildir çünkü bu, kanının ve beklentinin nesnesidir.} <Kişi 
geleceği hatırlayamaz, ona ilişkin kanı ve beklenti vardır (hatta kimilerinin kehanetin böyle bir bilim 
olduğunu söyledikleri gibi, bir beklenti bilimi bile olabilir.)> –Gelecek hatırlanabilir değildir, o daha 
ziyade kanının ve umudun nesnesidir.– 

5 {Hafıza geçmişle ilişkilidir.}
6 <Hafıza geçmişin hafızasıdır ve hiç kimse içinde bulunulan anı aktüel olarak o anda hatırlıyor olduğu-

nu öne süremez. Örneğin şu tekil beyaz nesneyi, aslında ona bakıyorken, bunun yerine onu hatırladı-
ğını öne süremeyecektir.> –Hiç kimse şimdinin şimdi olduğunu hatırladığını söylemez, e.d. şu tekil 
beyaz nesneye bakıyorken–

7 <Kişi sadece beyaz nesneyi algıladığını ve düşünmenin nesnesini bildiğini öne sürebilir.> –Bir durum-
da algıladığını diğer durumda yalnızca bildiğini söyler–

8 [Ancak kişi ne zaman bilgiye veya duyulanmaya, bu yetilerin aktüelleştirilmesi olmadan sahip olursa 
bu durumda şunları hatırlamaktadır: ilk durumda durumu düşünmüş veya öğrenmiş olduğunu; ikinci 
durumda ise sözü edilen şeyi daha önce bir başka şekilde duymuş, görmüş veya duyulamış olduğu-
nu.] <Ancak kişi bu eylemleri gerçekleştirmeden bilgi ve duyuya sahipse, bu durumda çağrışımla-
hatırlıyordur. Bilgi durumunda çağrışımla-hatırlıyordur çünkü daha önce onu öğrenmiş veya üzerine 
düşünmüştür, duyulanma durumunda ise çağrışımla-hatırlıyordur çünkü onu işitmiş veya görmüş veya 
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şeyi daha önce duymuş, duyulamış veya düşünmüş olduğunu ruhunda söylemektedir.  
449b24 Bu durumda hafıza duyulanma veya düşünce değildir. Ancak, zaman 

geçtikten sonra bunlardan biri ile bağlantılı bir durum veya etkilenimdir.9 Söylenildiği 
gibi, şimdi, şu anda oluyor olanın bir hatırlaması yoktur. Ancak şimdinin duyulanması, 
geleceğin tahmini ve geçmişin hafızası vardır.10 Ve bu durum tüm hatırlamanın neden 
zamanı içerdiğini de anlatmaktadır.11 Böylece, yalnızca zamanı duyumlayan canlılar 
hatırlayabilirler ve bunu duyuladıkları şey aracılığıyla gerçekleştirebilirler.12

449b30 Ruha ilişkin yürütülen tartışmalarda imgeleme ilişkin açıklamalar çoktan 
yapılmış ve bir imge olmaksızın düşünmenin olanaklı olmadığı da anlatılmıştı.13 Bir 
diyagram çizmede olduğu gibi düşünmede de benzer bir etki ortaya çıkar.14 İlk durumda 
üçgenin büyüklüğünün belirli15 (sonlu –ç.n.) olması olgusunu kullanmadığımız gibi 
buna karşın onu belirli bir büyüklükle çizeriz.16 Benzer bir şekilde, düşünmekte olan 
biri de17 bir şeyi belirli büyüklüğü ile düşünmüyor olsa bile gözlerinin önüne belirli 

bir başka şekilde duyulamıştır.> <Bloch bu bölüme ilişkin dipnotunda, ‘oti’ sözcüğünü ‘çünkü’ ola-
rak çevirmiş olmasını şöyle gerekçelendirmektedir: “Benim memnesthai yorumumuna göre, çeviri 
‘çünkü’ olarak yapılmalıdır ki bu anlaşılabilirdir: kişi bu şekilde bir çağrışımla-hatırlama durumuna 
gelir çünkü nesne daha önce deneyimlenmiştir ki bu durum Aristoteles’e göre nesnenin o anda orada 
olmadığı bir durum için yapılabilecek tek açıklamadır.> {Ancak kişi ne zaman sözü edilen yetinin 
aktüelleştirilmesi olmaksızın bilimsel bilgiye veya algıya sahiptir, o “hatırlıyordur” (üçgenin açıları 
birlikte iki dik açıya eşittir); ilkiyle ilgili olarak öğrendiğini veya kendinden çıkararak düşündüğünü 
ikinciyle ilgili olarak işittiğini veya gördüğünü veya onun böylesi bir duyu deneyimine sahip olduğunu 
hatırlıyordur.} –Gerçek nesnelerin aktüel deneyimi olmaksızın bilgi ya da duyum varsa-

9 <Bu durumda hafıza ne duyulanma ne de düşüncedir; bir zaman geçtikten sonra bunlardan birine sahip 
olma durumu veya bunlardan birinden kaynaklanan bir etkilenimdir.> –Hafıza ne duyumdur ne de 
kavramsal düşüncedir–

10 [duyulanma şimdiye, beklenti geleceğe, hafıza geçmişe gönderimde bulunur] –Daha önce söylendiği 
gibi, şu anda olanı şimdiki zamanda şu an hatırlamayız-

11 <Bu durumda tüm hafıza zamanla meydana gelir.> <Dipnot: “Bu, hafızanın duyulanma veya bir şeyi 
öğrenmiş olmadan hemen sonra gerçekleşmediğini ancak biraz zaman geçtikten sonra belirdiğini gös-
termektedir.> –Böylece biz zaman duyusu olanlar, hatırlayan canlılardır–

12 <Kendi hatırlamalarını, duyulanmak için kullandıklarını yetinin aynısını kullanarak yaparlar.> <Dip-
not: “Alternatif olarak ‘aynı organ tarafından’ şeklinde de çevrilebilir, ‘aynı organ’ yani kalp.>

13 Özellikle De Anima iii. Kitap 7. Bölüm. <“İmgelem” Ruh Üzerine III.3’te tartışılmıştır ancak burada 
sonradan düşünme ve imgeler üzerine yapılan vurguları düşününce, Aristoteles muhtemelen III.7’yi 
kastetmektedir denebilir.> [Loeb serisi çevirisinde, ‘imge’ ‘zihinsel resim’ olarak çevrilmiştir.] 
{(“imge” yerine temsil olarak çevirebileceğimiz “presentation” sözcüğünü kullanmıştır –ç.n.)}

14 <Bir diyagram çizmekte ortaya çıkan aynı etkilenim aynı zamanda düşünmede de ortaya çıkar.> {Böy-
lesi bir etkinlikte (entelektüel etkinlik –ç.n.) geometrik kanıtlamalarda da ortaya çıkan ikinci derece-
den etkilenimle özdeş olan bir etkilenim vardır.} 

15 <Bloch çevirisinde “belirli” kullandığı her yerde “nicelik” sözcüğünü de çeviriye eklemektedir ve 
buradaki çeviride “büyüklük” olarak çevrilen sözcüğü “nicelik” olarak kullanmaktadır.>

16 <Çünkü bir diyagram çizerken çizilen üçgenin niceliğinin belirli olduğu olgusunu kullanmayız ancak 
yine de onu belirli bir niceliğe sahip olarak çizeriz.> –üçgenin büyüklüğündeki belirliliğin bir kanıtına 
yönelik ek bir gereksinim olarak kullanmayız ancak yine de belirli bir büyüklükte yapacak şekilde 
çizeriz.–

17 {e.d. ilk ilkeler konusu üzerine düşünen}
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büyüklüğü olan bir şeyi yerleştirir, ancak yine de onu belirli büyüklüğü olan bir şey 
olarak düşünmez. Eğer onun doğası bir büyüklüğe sahip olan, ama büyüklüğü belirli 
olmayan şeylerinki gibiyse, kişi gözlerinin önüne belirli büyüklükteki bir şeyi getirir, 
ancak bunu tek kelimeyle (yalın olarak)18 büyüklüğü olan bir şey olarak düşünür. Şimdi, 
hem sürekliliği olmayan herhangi bir şeyi hem de zaman olmaksızın zamanda olma-
yan şeyleri düşünmenin olanaksızlığının nedeni bir başka konudur. Ancak büyüklük 
ve değişimin, zamanın bilindiği yetiyle19 bilinmesinin gerektiği zorunludur ve imge 
ortak duyuya ait olan bir etkilenimdir. Böylece açıktır ki bunların bilgisi de20 birincil 
duyulanan bölümün21 işidir. Hafıza, hatta22 düşüncenin nesnelerinin hatırlanması da23 
bir imge olmaksızın olanaklı değildir. Böylece hafıza, özsel olarak24 birincil duyulanan 
bölüme; ilineksel ilişki sayesinde de düşünceye25 ait olacaktır. 

450a15 Ayrıca bu durum, sadece insanların değil yargıya26 veya akla sahip kimi 
hayvanların ve aynı zamanda bunlara sahip olmayan bazı diğer hayvanların da hafızaya 
sahip olmalarının nedenidir.27 Ancak, eğer hafıza düşünen bölümlerden biri olsaydı28, 
diğer pek çok hayvan ona sahip olamayacaktı. (Ve belki de hiçbir ölümlü ona sahip 
olamayacaktı.) Çünkü şu anda bile pek çoğu29 buna sahip değildir, onların hiçbirinin 
hafızası yoktur, çünkü hiçbirinin zaman duyusu yoktur. Daha önce dediğimiz gibi30, 
eğer kişi hafızasıyla aktif bir şekilde meşgulse, hatırlamaya ek olarak hatırladığını 
önceden görmüş veya duymuş veya öğrenmiş olduğunu da duyumlayacaktır, çünkü 
“önce” ve “sonra” da zamandadır.31

450a22 Bu durumda, hafızanın ruhun hangi bölümüne –tıpkı imgelemin de ait 
bulunduğu ruh bölümüne32– ait olduğu açıktır. Ayrıca hatırlananlar, kendiliklerinden 

18 <yalnızca> <Bloch dipnot: Bu da belirli bir nicelik anlamında değildir.>
19 {e.d. aynı zamanda hafıza yetisinin de ait olduğu yeti} –zamanın bilincinde olduğumuz aynı aracılar 

yoluyla değişim ve büyüklüğü kavramamız gerekir-
20 -bu belirlenimlerin kavranmasının da-
21 <ilksel duyu yetisinin> {ortak duyunun}
22 {yalnızca duyusal olanlar değil, ancak}
23 –Kavramların–
24 –Kendi özsel doğasında–
25 <ilineksel olarak zihne> –dolaylı yoldan noetik yetiye–
26 –kanılar oluşturan–
27 <Bu durumda, yalnızca insanlara değil diğer hayvanların bazılarına da ve kanı veya zekaya sahip diğer 

bazı başka hayvanlara da aittir.>
28 {(saf) intellektin bir yetisi olsaydı} –kavramsal yetilere ait olsaydı-
29 -tüm yaşayan varlıklar-
30 Hafıza Üzerine, 449b18-23.
31 <Çünkü kişi bir şeyi gördüğü, işittiği veya öğrendiği olgusuyla ilgili olarak hafızasını tazeliyorsa, 

bunlara ek olarak bunları daha önce yaptığını da hisseder ve ‘önce’ ile ‘sonra’ da zamana aittir.>  {Ne 
zaman ki kişi aktüel olarak bir şeyi gördüğünü, işittiğini veya öğrendiğini hatırlıyordur, bu edimin 
içerisine (daha önce çoktan gözlemlemiş olduğumuz gibi) bunların ‘önceden’ olduğunun bilinci de 
dahildir ve ‘önce’ ve ‘sonra’nın ayrımı zamandaki bir ayrımdır.}

32 {açıkça ‘temsil’in bağlı olduğu bölüme} –imgelemin de tahsis edilmesi gereken bölümüne-
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(özsel olarak -ç.n.) imgelemin nesneleridir oysa imgelem olmaksızın kavranılamayan 
şeyler ilineksel ilişkiler dolayısıyla hatırlanırlar.33 

450a25 Etkilenim34 mevcut ancak nesne ortada yokken şu anda orada olmayanın 
daima nasıl hatırlanabildiği konusunda, kişi şaşkınlığa düşebilir.35 Çünkü etkilenim 
konusunda şöyle düşünülmesi gerektiği açıktır: Bizim sahip olunmasına hafıza dedi-
ğimiz etkilenim36 ruhta ve ruhu içeren37 beden bölümünde duyulanma yoluyla tıpkı bir 
resim tarzında oluşur.38 Çünkü meydana gelen değişim duyu-imgesinin bir tür damga-
sını –tıpkı mühürleriyle şeyleri mühürleyen insanların yaptığı türden– gerçekleştirir.39

450a32 (Ve bu durum aynı zamanda, değişim veya damga tıpkı akan bir suyun 
üstüne rastlıyormuş gibi çok fazla değişime veya kimi etkilenimlere uğrayanlarda ve 
içinde bulundukları yaş dolayısıyla kimilerinde hafızanın neden ortaya çıkmadığını da 
göstermektedir.40 Diğerlerinde ise, tıpkı eski bir binanın yavaş yavaş yıpranmasında 
olduğu gibi, etkilenime maruz kalanın41 sertliğinden42 kaynaklı damga oluşturulamaz.43 
Çok genç ve yaşlıların zayıf hafızaya sahip olmalarının da sebebi şudur: İlki büyüdü-
ğünden ikincisi ise gittikçe eksildiğinden sürekli bir akış halinde oldukları için hafızaları 
zayıftır. Benzer bir durum çok hızlı veya çok yavaş44 için de geçerlidir. Bunların da 
hiçbiri açık bir şekilde hatırlamada iyi değildirler. Çünkü ilki çok akışkan45 ikincisi ise 

33 [İmgeleme konu olan tüm şeyler (imgelemin nesneleri -ç.n.) özsel olarak ve zorunlu olarak, imgeleme 
gereksinim duyan şeyler ise yalnızca ilineksel olarak hafızanın nesneleridirler.] <Özsel olarak hafıza-
ya ait nesneler aynı zamanda imgelemenin de olduğu şeye aittirler, oysaki hafızanın ilineksel olarak 
nesnesi olanlar imgelem olmaksızın ortaya çıkmayanlardır (Bloch dipnot: “İmgelem olmaksızın orta-
ya çıkmayanlar” Aristoteles düşünmenin nesnelerine gönderimde bulunuyor).> {ve temsil edilebilir 
tüm nesneler (yani aistheta) hafızanın aracısız ve tam anlamıyla nesneleridir, oysaki temsili zorunlu 
olarak içerenler (yani noeta) hafızanın ilineksel nesneleridir.}

34 <Dipnot: Burada ve takip eden yerlerde “etkilenim” (pathos) ara sıra yalnızca hafızaya değil duyulan-
ma veya algılama yoluyla uyarılma durumuna gönderimde bulunmaktadır.> –değişiklik (modificati-
on)–

35 [Kişinin, olgu şu an yok yalnızca onun etkilenimi varken, mevcut olmayan bir şeyi nasıl hatırladığı 
sorusu sorulabilir.] {Kişi nasıl oluyor da yalnızca etkilenim (temsil) mevcut ancak (ilişkili) olduğu 
olgu yok iken, ikincinin –ki mevcut değildir–  hatırlanıyor olduğunu sorabilir.}

36 [–uzun süren ve bizim hafıza dediğimiz etkilenim–] –hafıza dediğimiz bu değişikliğin kalıcı varoluşu-
dur–

37 <Dipnot: Burada “içerme” hem “duyulanma”ya hem de “ruh”a gönderimde bulunabilir ancak çoğu 
yorumcu ve çevirmenler ikincisini tercih etmektedir ki bu durum, Hayvanların Hareketi Üzerine 
703a36-b1 tarafından da desteklenmektedir.> {kendi yeri olan beden bölümünde}

38 -gerçek şeyin bir resmiymiş gibi-
39 [meydana gelen uyaran duyulanması yapılan şeyin bir tür benzeri şeklinde (ruha ve ruhu içeren beden 

bölgesine -ç.n.) basılır.]
40 [uyaran çok güçlü olsa dahi]
41 [etkilenime maruz kalan yüzeyin]
42 <sertliğinden ve etkilenime sahip olan şeydeki hasardan (yıpranmadan kaynaklı -ç.n.)>
43 [etkilenim nüfuz etmez.] –bir iz bırakmasını engeller-
44 <çok yavaş-zekâlı veya çok hızlı-zekâlı>
45 <gerekli olandan çok>



Hafıza ve Çağrışımla-Hatırlama Üzerine  403

çok katıdır. Bundan dolayı ilkinde imge ruhta kalmaz ikincisinde ise imge tutulamaz.46) 
450b11 Öyleyse, eğer hafızanın durumunda47 olan buysa, kişi bu etkilenimi mi 

yoksa bu etkilenimi oluşturan şeyi mi hatırlamaktadır?48 Çünkü eğer ilkiyse, burada 
bulunmayan hiçbir şeyi hatırlayamayız; ancak eğer ikincisi ise49 nasıl oluyor da etkile-
nimi duyumluyorken, orada bulunmayan, duyulanmadığımız şeyi hatırlıyoruz? Ayrıca 
eğer o50 bizdeki bir damga (iz) veya çizim gibiyse51 bunun tarafımızca duyulanması52 
neden etkilenimin bizzat kendisinin hatırlanması olmak yerine başka bir şeyin53 hatır-
lanması olsun ki? Çünkü kendi hafızasını çalıştıran54 bir kişi bu etkilenimi düşünüyor 
ve duyumluyordur. O yüzden nasıl olacak da şu anda burada olmayanı hatırlayacak? 
Çünkü böylesi bir akıl yürütmede, burada olmayanın görülmesi ve işitilmesi de ola-
naklı olacaktır.

450b20 Peki acaba bu durumun olanaklı olduğu veya gerçekleştiği bir yol mu 
var?55 Çünkü bir levhaya çizilmiş şekil hem bir şekil hem de bir başka şeyin kopyası-
dır56; ve birlikli, kendiyle aynı olmasına rağmen her ikisidir de. Elbette her ikisi olma 
tarzı57 aynı değildir ve bir kişi onu hem bir şekil hem de bir kopya olarak düşünebilir. 
Aynı şekilde, kişi kendindeki imgeyi aynı zamanda hem kendisi olarak hem de bir 
başka şeyin imgesi olarak kavramalıdır.58 Öyle ki bu durumda bizzat kendisi olarak 
o, düşünmenin nesnesidir veya bir imgedir.59 Ancak bir başka şeyle ilişkili olarak ise, 
bir tür kopya veya anımsatıcıdır.60 Böylece bağlı olduğu şeyle ilişkisindeki değişim 

46 [ikincisinde ise (resim –ç.n.) bir iz yapmaz.]
47 {hafızanın meydana çıkışında}
48 [şu an mevcut olan etkilenimi mi veya etkilenimin kendisinden meydana geldiği kaynağı mı] {hatırla-

dığı baskısı yapılan etkilenim midir yoksa bu etkilenimin kendisinden çıktığı nesnel şey midir?} –de-
ğişikliği mi yoksa değişikliğe neden olan şeyi mi-

49 <ancak eğer hatırladığımız bu etkilenimi oluşturan nesne ise, nasıl oluyor da etkilenimi duyumluyor-
ken, var olmayan ve bizim şu an duyulanmadığımız nesneyi hatırlıyoruz.> <Bloch dipnot: “Çünkü 
nesne geçmişe aittir ve bundan dolayı artık yoktur. Aksi taktirde onu hala duyumluyor olurduk ve bu 
durumda da durum hatırlamanın bir konusu olmazdı.>

50 < etkilenim>
51 < bir iz veya bir yazıta benziyorsa> –bir iz ya da kopya gibiyse–
52 [neden yalnızca bunun tarafımızca duyulanması]
53 <etkilenimin kendisinden oluştuğu nesne>
54 <hafızasını tazeleyen> {aktüel olarak hatırlayan}
55 [Ancak elbette bir anlamda bu gerçekleşebilir ve gerçekleşir.] {deneyimde aktüel olarak ortaya çıka-

bilir.}
56 [hem bir resim hem de bir portredir] <hem bir resim hem de bir tasarımdır> {hem bir resim hem de bir 

benzerliktir} –bir pano üzerine tasvir edilen hayvan hem hayvandır hem de bir tasarımdır–
57 [her ikisinin özü] (varlığı -ç.n.)
58 {Tıpkı bizdeki hatırlatıcı temsili, yalnızca kendi başına düşünmenin bir nesnesi olarak kavramamızın 

gerekmesi gibi, bir başka şeyle olan ilişkisinde, onu bu başka şeyin temsili olarak da kavramamız 
gerekir.} –kendi içinde doğrudan bilincin bir nesnesidir–

59 [zihinsel resimdir] {temsildir} –kendi doğasında doğrudan içebakışın bir nesnesidir– 
60 [bir benzerlik olarak hafızanın yardımcısıdır] (pusula, not –ç.n.) <tasarıma benzeyen bir şey ve bir 

hafıza imidir.> {hatırlatıcı bir işarettir}
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aktif olduğunda61, eğer ruh imgeyi kendinde bir şey olarak duyumluyorsa62, o, kişiye 
bir düşünce veya imge gibi birlikli olarak görünür. Ancak eğer kişi imgeyi bir başka 
şeyin imgesi ve (tıpkı resim çizmekte olduğu gibi63) bir kopya olarak düşünürse, di-
yelim ki Koriskos’unki olarak64 –ki Koriskos’u aktüel olarak görmediği bir durumda 
bunu yapıyorsa–, bu durumda düşünme sayesinde oluşan etkilenim, kişinin nesneyi 
yalın bir şekilde çizilmiş bir resim olarak düşünmesiyle oluşan etkilenimden farklı 
olur65. İlk durumda nesne, ruhta yalın bir düşünce olarak görülür, ancak diğerinde bir 
benzerlik olarak hafızaya yardımcı bir hatırlatıcı olarak görülür66. 

451a2 Bu nedenle, daha önceki bir duyulanmanın sonucu olarak sözü edilen türden 
değişimler67 ruhumuzda ortaya çıktıklarında, biz bazen bunların önceki duyulanmayla 
ilişkili bir şekilde meydana gelip gelmediğini bilemeyiz ve ortaya çıkan değişimlerin 
hatıra olup olmadığı konusunda68 şüpheye düşeriz. 

451a5 Bu durum diğer zamanlarda, bir şeyi önceden duyduğumuzu veya gördü-
ğümüzü hatırlıyoruz ve bunlara yönelik bir düşüncemiz var gibi69 meydana gelir. Bu, 
kişinin imgeyi kendisi olarak düşünüyor olmaktan70, onu bir başka şeyin imgesi olarak 
düşünmeye geçişindeki değişiklikten71 meydana gelir.72

451a8 Elbette tersi de73 tıpkı Oreus’lu Antipheron ve diğer deli74 insanlara ol-
duğu gibi meydana gelebilir.75 Çünkü onlar kendilerindeki imgeler sanki gerçekten 
meydana gelen olaylarmış gibi ve sanki onlar da onları hatırlıyormuş gibi konuşmaya 
alışkınlardır.76 Bu durum, ne zaman ki birisi bir kopya olmayanı bir kopyaymış gibi77 
düşünmeye kalkar, o zaman gerçekleşir.   

61 <eğer etkilenimin hareketi aktüelleşirse> (Bloch “değişim” sözcüğünü “hareket” olarak çevirmeyi 
uygun bulmuştur –ç.n.)

62 [bağımsız bir şey olarak]
63 [bir portre olarak] <resimdeki bir şeyi bir tasarım olarak düşünürse>
64 <Koriskos’un bir tasarımı olarak>
65 {(söz konusu olanlar için hafıza durumunda biz bu analojik farklılığa sahibiz)}
66 <resim çizme örneği ile düşünürsek, bir tasarım olarak> 
67 {işlemler} –ruhsal değişimler–
68 {durum hafızanın bir durumu mudur yoksa değil midir?}
69 <çağrışımla-hatırlıyor ve düşünüyoruz gibi>
70 {zihinsel nesneyi mutlak olarak düşünmekten}
71 <Bir değişiklik yapıp> <Metaballē: Aristoteles kişinin imgeyi görüş yolunu değiştirme durumundan 

söz etmektedir.> –onu değiştirip bir başka şeyin gönderimi olarak davranırsak oraya çıkar–
72 {Ancak ara sıra söylendiği gibi bir şüpheye düştüğümüzde apansız bir düşünce aklımıza gelir ve bazı 

şeyleri daha önce görmüş veya işitmiş olduğumuzu hatırlarız. Bu (apansız fikrin ortaya çıkışı) bir zi-
hinsel nesneyi mutlak olarak düşünüyor olmak yerine, kişinin bakış açısını değiştirerek, ona bir başka 
şeye göreli olarak davranmasında meydana gelir.}

73 {(yani, ilk anda fantezilerini hatırlatıcılar olarak fark edemeyenlerin durumunda)}
74 <dengesiz> {zihinsel bozuklukluklardan etkilenenler} –kendinden geçmiş–
75 Şöyle bir durum: ilk anda imgeleri hatırlatıcı –hafızaya ait– olarak ayrımsayamayan insanların duru-

mu.
76 –onlar kendi zihinsel imgelerini nesnelmiş gibi ele alırlar–
77 <tasarım olmayan tasarım gibi> {benzerlik olmayanı benzerlik gibi}
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451a12 Alıştırmalar78 bir şeyin hatırlanması için, sürekli bir hatırlatıcı olma yo-
luyla yardımcı olurlar.79 Ayrıca, bu alıştırmalar bir şeyi sürekli olarak kendinde bir şey 
değil80 ama bir kopya olarak düşünmemizden başka bir şey değildirler.81 

451a14 Şimdi hatırlamanın ve hafızanın ne oldukları, hatırlamanın bir imgeye 
sahip olmak olduğu, yani imgesi olduğu şeyin bir kopyası82 olarak göz önüne alınması 
olduğu söylenmiş oldu.83 Hafızanın bizdeki hangi bölüme, yani ilksel duyulanan ve 
bizim zamanı da duyumladığımız bölüme ait olduğu da söylenmiş oldu.

II. Bölüm

451a18 Geriye, çağrışımla-hatırlama üzerine konuşmak kalmaktadır. Öyleyse ilk 
olarak kişi önceki denemelerimizde ortaya konanları doğru olarak kabul etmelidir.84 
Çünkü çağrışımla-hatırlama ne hatıranın geri kazanılması ne de elde edilmesidir. Çünkü 
kişi ne zaman bir şeyi85 ilk kez öğrense86 veya deneyimlese87 herhangi bir hatırayı geri 
kazanmıyordur88 çünkü onu önceleyen hiçbir şey yoktur.89 Bu kişi hatırayı da ilk kez elde 
etmiyordur. Çünkü öncelikle insanda bir durum veya etkilenim90 ortaya çıkacak ve hatıra 
ondan sonra oluşacaktır.91 Böylece hatıra, kişide, etkilenimin onda oluştuğu anla aynı anda 
ortaya çıkmaz. Dahası, etkilenimin tam anlamıyla sonuçlandığı bölünmez ve son anda92, 
etkilenime maruz kalan insanda her ne kadar etkilenim ve bilimsel bilgi var olmuş olsa 
da –eğer ki kişi bir durum veya etkilenime bilgi diyebilirse (ve üstelik bu durumda bizi 
bilgimizin nesnelerinin bazılarını93, ilineksel ilişkilendirmeler yoluyla hatırlıyor oluşumuzda 
da hiçbir şey engelleyemez)– hatırlamanın kendisi, etkilenimin üstünden zaman geçene 

78 {hatırlatıcı egzersizler}
79 [Ezberleme bir şeyin hatırasının sürekli hatırlanması yoluyla korunmasıdır.]
80 {bir ilişkiden bağımsız olarak değil}
81 [Sözü edilen ezberleme de bir şeyin bağımsız bir şekilde değil bir şeyle ilişkili bir benzerlik olarak 

düşünülmesidir.]
82 <tasarımı>
83 {Bu durumda, hafızanın ve hatırlamanın ne olduğu sorusuyla ilişkili olarak, gösterildi ki o temsili 

olduğu şeyle benzerlik ilişkisinde olan bir temsil durumudur.}
84 [Dipnot: Buradaki referans açık bir şekilde I. bölümedir.] {yukarıda giriş niteliğindeki tartışmalarımız-

da ortaya çıkarılan doğruları kökensel olarak varsaymalıdır}
85 [duyu izlenimini]
86 {(bilimin bir olgusunu)}
87 {(duyumun tekil bir olgusunu)}
88 [Dipnot: Aristoteles burada Platon’un ‘öğrenme’yi ‘çağrışımla-hatırlama’ ile özdeşleştiriyor oluşunu 

reddetmektedir.]
89 <(orada onu (hatırayı –ç.n.) önceleyen herhangi bir hatıra olmadığından dolayı)> 
90 {aisthesis veya hupolepsis}-eğilim, yatkınlık-
91 -hatıra öyle bulunacaktır-
92 [bireyde ve son duyu organında]
93 {(to katholou)}
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kadar ortaya çıkmaz94 çünkü bir insan, önceden95 ne gördüyse veya deneyimlediyse, mevcut 
anda onu hatırlar. Şu anda ne deneyimlediyse onu, şu anda hatırlamaz.  

451a31 Ayrıca açıktır ki kişi başlangıçta, bir kere duyulamış ve deneyimlemiş 
olduğu şeyleri96, şu anda çağrışımla-hatırlamanın talep edilmediği durumlarda da hatır-
layabilir.97 Ancak kişi ne zaman ki daha önce sahip olduğu bilgiyi veya duyulanmayı, 
daha önceden söylediğimiz duyulanma ile birleşmiş durumu, ki bu hatıradır98, geri 
alır (kazanır –ç.n.), bu, sözü edilen şeylerden birinin çağrışımla-hatırlanması ve de 
çağrışımla-hatırlamanın zamanıdır. (Ne zaman ki biri bir şey hatırlar, süreç hatıranın 
hatırlamayı takip etmesi ile sonuçlanır.)99

451b6 Ne de doğrusu, sözü edilen bu şeyler, onlara daha önceden sahip olmuş birinde 
yeniden oluşturulsalar da her koşulda çağrışımla-hatırlamaya yol açar.100 Daha doğrusu, 
bazı koşullarda çağrışımla-hatırlamaya yol açar bazı koşullarda açmazlar. Çünkü aynı 
kişi aynı şeyi iki kez öğrenebilir101 ve keşfedebilir.102 Böylece, çağrışımla-hatırlama bu 
durumlardan103 farklı olmalıdır104 ve kişiler kendilerindeki öğrenmelerini sağlayan ilke-
lerden daha üstün ve önemli bir ilke105 olduğunda, çağrışımla-hatırlayabilmelidirler.106

451b10 Çağrışımla-hatırlama edimleri, bir değişimin doğası gereği bir başkası-
nın arkasından oluşmasından dolayı meydana gelirler.107 Eğer değişimler birbirlerini 
zorunluluk gereği izliyorlarsa,108 açıktır ki önceki bir değişime maruz kalan kişi, her 
zaman sonrakine de maruz kalacaktır.109 Ancak eğer değişimler110 zorunluluk gereği 

94 <gerçekten var olmaz.>
95 [geçmişte]
96 –ya da bunlar neydiyse–
97 {Yine (zaman geçse ve kişinin ilk defa olarak hatırayı gerçekten elde etmiş olduğu dile getirilse bile, 

bu durum zorunlu olarak çağrışımla-hatırlamadır denemez) çağrışımla-hatırlamanın herhangi bir mev-
cut edimi olmaksızın orijinal algılamanın veya başka bir deneyimin devam eden sonucu olarak hatır-
lamak açık bir şekilde olanaklıdır.}

98 [daha önce hafıza olarak tanımladığımız devam eden durum] <sahip olunmasına hatıra dediğimiz>
99 [Gene de çağrışımla-hatırlama işlemi hafızayı içerir –hafızanın çağrışımla-hatırlamayı içermemesine 

rağmen (ayraçlar içindeki kısım Loeb serisinde dipnotta verilmiştir –ç.n.)– ve de hatıra hatırlamayı 
takip eder.]

100 [Ne de koşulsuz bir şekilde çağrışımla-hatırlamanın içimizde daha önceden varolmuş bir şeyin yeni-
den-sunulması olduğunu söylemek doğrudur.]

101 {(bir öğretmenden)}
102 {(yani düşünerek bulabilir)}
103 [edim] 
104 <çağrışımla-hatırlama öğrenmeden ve keşfetmeden farklı olmalıdır>
105 [meydana getirici bir ilke] –başlangıç için, öğrenme durumunda olduğundan daha fazla dikkate değer 

bir temele ihtiyaç duyar.–
106 <çağrışımla-hatırlama bizim öğrendiğimizden daha ötedeki bir içkin başlangıç noktası dolayısıyla 

meydana gelmelidir.>
107 [ortaya çıkarlar] <Şimdi, çağrışımla-hatırlamalar, tikel hareketin bir başka tikel hareketi doğal olarak 

takip ediyor olmasından meydana gelirler.> –doğal eğilimi dolayısıyla–
108 [eğer ardışıklık zorunluluk gereği ise] 
109 <ilki tarafından hareket ettirildiğinde aynı zamanda ikincisi tarafından da hareket ettirilirsin.>
110 [deneyimler]
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değil, ama alışkanlık dolayısıyla birbirlerini takip ediyorlarsa, kişi sonraki değişime 
çoğunlukla111 maruz kalacaktır. Ancak kişiye belli değişimlere bir kere maruz kalmak, 
başka değişimlere pek çok kez maruz kalmaktan daha alışılmış gelebilir. Bu, bazı 
şeyleri bir kere görmenin sonrasında gerçekleştirdiğimiz hatırlamanın başka şeyleri 
pek çok kez görüyor olmamızdan sonra gerçekleştirdiğimiz (hatırlamadan –ç.n.) daha 
iyi olmasının da nedenidir. 

451b16 Ne zaman çağrışımla-hatırlasak, böylece, önceki değişimlerden birine 
maruz kalırız, ta ki araştırma konusu olan değişimin alışkanlık gereği kendisinden 
ortaya çıktığı son değişime maruz kalana dek.112 

451b18 Bu durum, bizim neden düşüncelerimizde şu andakinden, bir başkasın-
dan; benzerinden veya tersinden veya komşusu olandan başlayarak ‘bir sonra gelen’113 
şeyin peşinde olduğumuzu da açık bir şekilde ortaya koyar.114 Çağrışımla-hatırlama 
bu yollarla gerçekleşir. Çünkü bazı durumlarda sözü edilen şeylerle ilişkili değişim-
ler, aradığımızla benzerdir115; diğer bazı durumlarda birliktedir116 ve başkalarında da 
aradığımızın bir bölümünü içermektedir. Öyle ki kişinin bu bölümden sonra maruz 
kaldığı bölüm küçük olmaktadır. 

451b22 Böylece insanlar bazen bu yollarla ararlar. Ancak aramadıkları zaman da, ne 
zaman ki söz edilen değişim bir başkasının peşi sıra ortaya çıkar, yine bu yollarla çağrışım-
la-hatırlarlar.117 Ve çoğu zaman sözünü ettiklerimize benzer değişimlerin ortaya çıkışından 
sonra, aradığımız değişim ortaya çıkmaktadır. Seri içerisinde uzakta olanı nasıl hatırla-
dığımızı118 düşünmeye gerek yoktur119, sadece komşu olanı dikkate almamız yeterlidir120 
çünkü açıktır ki yöntem her ikisi için de aynıdır. (Yani yöntem önceki bir aramaya veya 
çağrışımla-hatırlamaya ihtiyaç duymadan her zaman ‘takip eden’i bulmak üzerinedir.121) 
Çünkü122 değişimler birbirini alışkanlıklar gereği takip etmektedir.123

111 <normal bir şekilde> <Dipnot: normal bir şekilde hareket ettirilirsin: Ancak doğru hareketin takip 
etmeme şansı vardır ve bu anlamda çağrışımla-hatırlamada alışkanlık gereği hareketler zorunluluk 
gereği hareketlerden ayrılırlar.>

112 [Bu durumda, çağrığımla-hatırladığımızda daha önceki itkilerimizden birini –ta ki bizim aradığımızı 
alışkanlık açısından önceleyen son itkiyi deneyimleyene kadar– yeniden deneyimleriz.] 

113 [neden düzenli bir şekilde sırayı takip ettiğimizi]
114 [Aradığımızla benzer veya karşıt veya yakın bir şekilde ilişkili bir şeyden başlayarak...] –Sonuç olarak 

seriler içerisinde bulunan bir sonraki için avlanırız-
115 –özdeştir–
116 <eşzamanlıdır> –beraberindedir–
117 [İnsanların çağrışımla-hatırlamayı denedikleri hatta örneğin bir itki diğerini takip ediyorsa denemese-

ler bile çağrışımla-hatırladıkları yol budur.] 
118 {çağrışımla-hatırlama yoluyla}
119 {başlangıcın ve sonun birbirine uzak olduğu serileri incelememize gerek yoktur}
120 {bir başkasının yanında bulunan bir diğeri de, aynı şekilde hizmet edecektir}
121 –‘sırada bir sonra gelen’ ifadesini önsel bir arama ya da çağrışımla-hatırlama edimini ima etmeksizin 

kullanıyorum– 
122 {(doğal düzenin yani ilksel deneyim olgularının yanı sıra aynı zamanda alışkanlık gereği bir düzen de 

vardır)}
123 [Serilerin uç noktaları birbirlerine uzaktayken nasıl hatırladığımızı araştırmaya gerek yoktur yalnızca 
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451b29 Ve böylece ne zaman ki birisi çağrışımla-hatırlamak istese, şunları yapa-
caktır124: Aradığı değişimin kendisinden sonra geldiği bir değişim için, bir başlangıç 
noktası almayı arayacaktır.125 Çağrışımla-hatırlamaların bir başlangıç noktası alındı-
ğında, nasıl en iyi ve en hızlı şekilde ortaya çıktıkları da buradan belli olur. Çünkü 
şeyler nasıl birbirlerine, birbirlerini takip eden bir şekilde ilişkililerse değişimler de 
o şekilde ilişkilidirler.126 Ayrıca, ne ki tıpkı matematikte127 olduğu gibi bir sıra düzeni 
içindedir, kolaylıkla hatırlanır.128 Diğer türlü olan şeyler ise zorlukla ve kötü bir şekilde 
hatırlanırlar.

452a4 Ve çağrışımla-hatırlama yeniden-öğrenmeden129 kişinin başlangıç noktasını 
takip eden neyse onu izleyerek kendi başına iş görebilmeyi gerçekleştirmesi nokta-
sında farklıdır. Kişi ne zaman ki bunu yapamaz ve bir başkasına ihtiyaç duyar, artık 
hatırlamaz.130 Kişinin verili bir anda çağrışımla-hatırlayamaması sık sık olabilir ancak 
ne zaman ki arar, çağrışımla-hatırlayabilir ve neyi arıyorsa onu bulabilir.131 Bu durum, 
kişinin aradığı şeyin ondan sonra geldiği bir değişimi tahrik edene kadar, pek çok de-
ğişimi tahrik ediyor olması nedeniyle ortaya çıkar.132 Çünkü hatırlama,133 değişimleri 
başlatabilme yetisinin kişide bulunuşudur134 ve bu önceden söylendiği gibi kişinin 
kendisinin hareket ettirebildiği ve sahip olduğu değişimler yüzünden meydana gelir.  

452a12 Ancak bir başlangıç noktası alınsa iyi olur. Bu, insanların neden bazen 

birbirlerine yakın olduklarında nasıl hatırladığımızı araştırsak yeterlidir çünkü her iki durum için de 
(hatırlama –ç.n.) yöntemin aynı olduğu açıktır. Yani demem o ki, bir önceki çağrışımla-hatırlama veya 
arama olmaksızın ardardalığın zincirini takip ederek. Çünkü alışkanlık –ki doğal düzen içerisinde 
olmaktan farklıdır (ayraçlar içindeki kısım Loeb serisinde dipnotta verilmiştir –ç.n.)– itkilerin belli bir 
düzen içerisinde birbiri ardısıra gelmesini sağlar.] <Dipnot: Buradaki vurgu, sözü edilen sıranın zorun-
lulukla hareketlerin gerçekten ortaya çıktıkları sıra olması gerekmediği, alışkanlıkla gerçekleştikleri 
sıra da olabileceğinedir.>

124 [yöntemi şu olacaktır:]
125 -işlemin kendi aradığının sonrasında geldiği bir başlangıç noktasını bulmaya çabalayacaktır-
126 <Çünkü şeyler nasıl birbirlerine, birbirlerini takip eden bir şekilde ilişkililerse, hareketler de o şekilde 

ilişkilidirler. (Dipnot: Hareketlerle çağrışımla-hatırlamadaki ‘içsel hareketler’ kastedilmektedir.)> 
{Çünkü (hatırlatıcı hareketlerin kendilerinden türedikleri) nesnel olguların biri diğerine nasılsa hatır-
latıcı hareketlerde birbirlerine o şekilde bir ardışıklık içerisindedir.}

127 [matematiksel problemlerde] <matematik nesnelerde>
128 {Bu nedenle geometrideki ardışık tanıtlamalara benzer şekilde sabitlenmiş bir sıra içerisinde olanların 

hatırlanılması (veya çağrışımla-hatırlanması) kolaydır oysa kötü bir şekilde düzenlenmiş olanlar zor-
lukla hatırlanırlar.}

129 -ikinci defa öğrenmeden-
130 (artık öğrenme sürecindedir –ç.n.) {(yani tamamen unutmuştur ve böylece doğal olarak artık hatırlaya-

maz)} –ne zaman ki bir başkasının aracılığına ihtiyaç duyulur, artık o bir hatırlama durumu değildir–
131 <ancak arzuladığı şeyi arayabilir ve böylece aradağını keşfedebilir.> 
132 <Bu durum, kişinin aradığı şeyin takip ettiği bir hareketi üretinceye kadar başka pek çok şeyi hareket 

ettirmesinden bellidir. (Dipnot: Aristoteles, bir şeyi çağrışımla-hatırlamak istediğinde, çağrışımla-ha-
tırlamak istediğin hareketi elde etmek amacıyla kendi içinde pek çok hareket başlatabileceğinden söz 
etmektedir.)>

133 {(ki hatırlama, çağrışımla-hatırlamanın condicio sine qua non (olmazsa olmaz koşulu)dur)}
134 [etkileyen itkilerin potansiyel varoluşu] –nedensel işlemlerin bilinçteki potansiyel bulunuşudur-
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‘yerler’den135 başlayarak çağrışımla-hatırladıklarının düşünüldüğünü de gösterir. 
Nedeni, insanların bir şeyden bir diğerine hızlı bir şekilde geçmeleridir;136 örneğin 
insan sütten beyaza, beyazdan havaya ve bundan nemliye geçerek, buradan da aradığı 
mevsime geçerek,137 güzü hatırlar.138

452a17 Her durumda genellikle orta iyi bir başlangıç noktası olarak görünmektedir. 
Çünkü kişi, eğer daha sonra değilse de, ortaya geldiğinde hatırlayacaktır veya başka 
türlü herhangi bir konumdan139 hatırlayabilir olmayacaktır.140 Örneğin tıpkı birinin 
A B Γ Δ Ε Z Η Θ simgeleriyle141 betimlenen şeyleri düşünmesi durumunda olduğu 
gibi: Eğer kişi Θ’da hatırlayamadıysa, hem H hem de E olmak üzere her iki yöne de 
gidebileceği Z’da hatırlayacaktır. Ancak eğer aradığı bunlardan biri değil de Δ veya B 
ise, Γ’ya gittiğinde hatırlayacaktır. Eğer B’yı böyle de hatırlayamadıysa A’ya gittikten 
sonra hatırlayacaktır. Ve tüm durumlarda olan da budur.142

452a24 Aynı noktadan başlanmasına rağmen,143 neden bazen hatırlanıp bazen de 
hatırlanmadığının144 gerekçesi, aynı başlangıç noktasından hareketle birden çok noktaya 
varma olasılığının var olmasıdır, örneğin: Γ’den Z’ya veya Δ’ya varılabilir.145 Eğer 
kişi eski (bilindik –ç.n.) bir şey boyunca hareket ettiriliyorsa, başka bir şey yerine daha 
alışkın olduğu bir şeye doğru hareket ettirilecektir.146 Çünkü alışkanlık çoktan doğa 

135 <Bu açıktır ki bir tür locidir.> {hatırlatıcı lociden başlayarak}
136 <ilerleyebilmeleridir>
137 {buğuya}
138 [buradan da güzü hatırlar eğer ki çağrışımla-hatırlamaya çalıştığı mevsim güz ise] {örneğin, sütten 

beyaza, beyazdan buğuya ve buğudan nemliye, buradan da Güz’e (“buğunun mevsimi”)}
139 <‘yer’den> 
140 (Loeb çevirisi her ne kadar sözcük hatırlama olsa da çağrışımla-hatırlama olarak çevirmeyi uygun 

bulmuş. –ç.n.)
141 <harfleriyle>
142 (Loeb çevirisi dipnotta bu paragraf ve devam eden kısmın çevirisinde G. R. T. Ross’un De Sensu ve 

De Memoria eserlerine yaptığı yorumlarda alıntıladığı W. D. Ross’un önerilerinin takip edildiğini 
bildirmektedir. Aynı örnek A B C D E F G H harfleri ile simgelenmiştir ve yine dipnotta anlatılmak 
istenen şu şekilde açıklanmak istenmiştir: “C’den H’ya gitmek olanaklı değilken A’dan H’ya gitmek 
olanaklı olabilir çünkü yukarıda da dendiği gibi başarmak için özsel olan hangi noktadan başlanaca-
ğının kavranmasıdır.”) Beare çevirisi ise tamamen farklı bir yorum sunmaktadır ve çeviride A B G D 
E Z I H O harflerini kullanmıştır. İleride 162. dipnotta Ross’un farklı harf kullanımına dikkat etmek 
gerekecektir.

143 -aynı bağlantı işletilmesine rağmen-
144 {neden bazen çağrışımla-hatırlandığının ve bazen hatırlanmadığının}
145 < Γ’den Δ’ya doğal bir yolla ulaşılır ancak Z’ya (olanaklı) alışkanlık ile ulaşılabilir.>
146 <Bu durumda eğer kişi eski bir yolda hareket ediyorsa, kendisinin daha alışkın olduğuna doğru hareket 

ettirilir, alışkanlık burada doğanın yerini alır.> {Bu durumda eğer zihin (E’den başladığında) eski bir 
yolda hareket ettirilmiyorsa (yani nesnenin deneyimini ilk edindiğinde ettirildiği yolda ki bu durumda 
‘alışkanlık’ haline gelmemiş phusis onu yine o yolda hareket ettirecektir) daha alışkın olduğuna yö-
nelecektir; çünkü (zihin şans dolayısıyla veya başka bir şekilde ‘eski’ yolda hareket etmeyi kaçırmış 
bulunmuştur) alışkanlık şimdi doğanın rolünü yüklenmiştir.} –eğer geçişlilik yeni kurulmamış bir 
bağlantılandıran hatca idare edilmiyorsa, daha tanıdık bir sonuca geçecektir çünkü yeni kazanılmış 
alışkanlık çoktan, tam anlamıyla doğal eğilim haline gelmiştir.-
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gereği olanın yerini almıştır. (Bu durum, sık sık düşünmemize konu olan şeyleri hızlı 
bir şekilde çağrışımla-hatırlamamızın da nedenidir. Çünkü doğa gereği bir şeyin diğer 
şeyden sonra olmasında olduğu gibi, etkinlik durumunda da böyledir.147 Bir şeyin sık 
sık olması bir şeyin doğasını yaratır.)

452a30 Ancak tıpkı doğal olaylar148 arasında şansın sonucu olarak doğaya aykırı 
olanların ortaya çıkması gibi, alışkanlığa bağlı olanlarda da bu türden pek çok149 olay 
meydana gelebilir. Çünkü ‘doğal’ dediğimiz, alışkanlık türünden olanlarla aynı de-
recede değildir. Böylece bir insan bazen bir yere bazen de farklı yerlere,150 özellikle 
bazı durumlarda bir şeyin kişiyi bir yerden başka yerlere uzaklaştırdığında olduğu 
gibi, hareket edebilir. Bundan dolayı bir ismi hatırlamak zorunda olduğumuzda, eğer 
benzer bir ismi biliyorsak, asıl aradığımızı değil yanlışlıkla benzerini dile getirebiliriz. 

Çağrışımla-hatırlama, böylece, bu şekilde gerçekleşmektedir.
452b7 Ancak önemli olan konu,151 kişinin ister belirsiz olarak isterse de ölçmenin 

birimleri yoluyla zamanı bilmesi gerektiğidir.152 Bir insanın daha az veya daha çok 
olan zamanı ayırt etmesi için, aracı bir şeyin153 var olduğunu varsayalım. Bu şeyin, 
büyüklükleri ayırtetmeye yarayan şeyle aynı türden olması olasıdır. Çünkü insan154 
büyük ve uzak şeyleri, düşüncesini oralara esnetmesi yoluyla düşünmez, –bu durum 
bazılarının görmenin bu şekilde gerçekleştiğini söylediklerinde kastettikleri şey gibi 
değildir (çünkü insan155 şeyler orada varolmasalar bile, onları aynı şekilde düşünebi-
lir),– ancak orantılı bir değişim aracılığıyla onları düşünebilir. Çünkü düşüncede de 
benzer şekiller ve değişimler vardır.156 Öyleyse bir insan büyük şeyleri düşünürken 
onları küçük şeyleri düşünüyor olduğundan farklı düşünüyor olması olgusu nasıl ger-
çekleşecektir? Çünkü bizde olanlar dışarıda olanlara göre daha küçük ve onlara göre 
bir oran içerisinde olan şeylerdir. 

452b15 Belki de durum, tıpkı birinin formlarla157 oran içerisinde ancak onlardan 
ayrı bir şeyi kendine almasında olduğu gibi, uzaklıklarla ilgili olarak da böyledir.158 

147 [Çünkü tıpkı doğada bir şeyin diğerini takip etmesi gibi, sözü edilen itkilerin aktüelleşmesinde de 
durum bu şekildedir, bir şeyin sıklıkla meydana gelişi doğanın yarattığı etkinin aynısını yaratır.]

148 [saf doğal fenomenlerde] –doğa alanında-
149 (doğada meydana gelenden de daha fazla sayıda –ç.n.)
150 <(Dipnot: Bu şöyle anlaşılmalıdır: Serilerde bazen doğal ve de aranılana hareket edilir, bazen de bir 

başka yere.)>
151 {(Çağrışımla-hatırlayabilmek için)}
152 [Ancak en önemli nokta ister kesin olarak isterse de belirsiz olarak olsun zamanın bilinmesi gerektiği-

dir.] {(Çağrışımla-hatırlamak istediği şeyin) zaman-bağlantısını bilmelidir}
153 [yetisinin] <daha az veya daha çok olan zamanı yargılamasını sağlayan bir şeyin>
154 [zihin]
155 [zihin] <düşünce>
156 {Çünkü zihinde de (nesnelerin ve olayların hareketlerine benzer) hareketler ve şekiller vardır.}
157 [–dış nesnelerin formları– (ayraçlar içindeki kısım Loeb serisinde dipnotta verilmiştir –ç.n.)]
158 <Belki de durum, tıpkı kişinin kendinde formlarla orantılı ancak onlardan başka bir şeye sahip oldu-

ğunu varsaymamız gibi boşluklarla ilgili olarak da böyledir.>
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Bu durumda öyleyse, eğer biri AB, BE değişimlerine maruz kalırsa ΓΔ’yı kurabilir.159 
Çünkü AΓ ve ΓΔ bir oran içerisindedir.160 Öyleyse neden ZH yerine ΓΔ’yı kurmaktadır? 
Bu AΓ’nin AB’ye, böylelikle Θ’nın I’ya olduğu gibi olmasından mıdır?161 Böylece kişi, 
bu sonraki değişimlere eşzamanlı bir şekilde maruz kalacaktır. Ancak eğer biri ZH’yi 
düşünmek isterse, BE ile aynı şekilde düşünecek ancak Θ, I değişimlerinin yerine K, 
Λ değişimlerini düşünerek bunu yapacaktır. Çünkü sonrakiler ZA’nın BA’ya ilişkili 
olduğu gibi ilişkilidirler.162 

  	  

Γ	  

A	  

E	  B	  

H	  

Δ	  

Z	  

452b23 Bu durumda, ne zaman ki şeyle163 birlikte olan değişim, zamanla birlikte 
olan değişimle aynı anda ortaya çıkar, bu durumda insan hafızasını çalıştırıyordur.164 
Ancak bir insan bunu yapmadığı halde bunu yaptığını düşünüyorsa o zaman hatır-
ladığını düşünüyordur ancak hatırlamıyorken hatırlıyor olduğunu düşünmesinde ve 
bundan dolayı aldanıyor oluşunda, kişiyi bu yanlışlıktan hiçbir şey alıkoyamaz. Bu-
nunla birlikte kişi hafızasını işlettiğinde (gerçekten aktüelleştirdiğinde) ise165 böyle 

159 [imgeleyebilir (kullanılan sözcük analogia –ç.n) (üretebilir –ç.n.)] <(Dipnot: Burada ve devamında 
Aristoteles harflerin artikelleri olarak dişil kullanmaktadır. Bu durum Onun söz konusu harfleri ya 
“hareketler” olarak veya çizdiği diagramın bağlamı içerisinde “çizgiler” olarak düşündüğünü göster-
mektedir. İnanıyorum ki “hareketler” daha olanaklı bir gönderimdir.)>

160 [Çünkü AC ve CD, AB : BE oranı ile aynı oran içerisinde bulunmaktadır. (Loeb çevirisinin kullandığı 
harflerin farklı olduğu unutulmamalıdır –ç.n.)]

161 [Açıktır ki bunun nedeni AC’nin AB’ye H’nın da I’ya olduğu aynı oran da olmasıdır.]
162 [Eğer aşağıdaki şekil Aristoteles’in düşünme zincirini tasarımlıyorsa, onun argümantasyonu şu şekil-

dedir: Eğer kişi AB : BE oranını düşünüyorsa doğrudan bir şekilde AC : CD oranına geçebilir çünkü 
aşağıdaki şekil gereği AC : AB oranını bilmektedir ki biz bu oranı H : I olarak da adlandırabiliriz. 
Ancak AF : FG oranına geçmek isterse öncelikle K : L oranını belirlemelidir ki bu da bilmediği FA : 
BA oranıdır. Çünkü bu oran ‘dışarıda’dır.]   

163 -somut nesneyle-
164 [Olguya ilişkin olan itki ile olgunun zamanına ilişkin olan itki ne zaman ki birlikte ortaya çıkarlar bu 

durumda kişi aktüel olarak hatırlamaktadır.] <Böylece ne zaman ki şeyin hareketi ile zamanın hareketi 
eş zamanlı olarak ortaya çıkar, bu durumda kişi hafızasını aktüelleştirir.> {aktüel olarak hatırlıyordur} 
–hafıza edimine sahiptir-

165 -hatırladığında-

Θ
I
K
Λ
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yapmadığını düşünemez ve hatırlıyor oluşunu farketmekte hata yapamaz.166 Çünkü 
bu167 hatırlamanın kendisinden çıktığı şeydir.168 Ancak eğer değişim zamanla bağlan-
tısız, ortaya çıkan şeyle bağlantılı veya ikincisi ile bağlantısız ancak ilkiyle bağlantılı 
olursa, hatırlama olmaz.

452b29 Zamanla bağlantılı değişim iki türlüdür. Çünkü bazen insan zamanı 
ölçünün birimleri içinde hatırlamaz.169 Örneğin, dün veya dünden önceki diğer gün 
bir şey yaptığını.170 Ancak insan bazen zamanı bu ölçülerle de hatırlayabilir. Bununla 
birlikte, ölçünün birimleri içerisinde olmasa bile, kişi yine de hatırlar. Ayrıca insanlar, 
hatırladıklarını ancak hatırladıkları şeyin ne zaman olduğunu hatırlayamadıklarını 
–ne zaman ki ölçünün birimleri içerisindeki zaman miktarını bilmezler–171 söyleme 
eğilimindedirler.  

453a4 Şimdi, önceden de söylendiği gibi, hatırlamada ve çağrışımla-hatırlama-
da iyi olanlar aynı kişiler değillerdir.172 Çağrışımla-hatırlama, hatırlamadan sadece 
zaman bakımından değil diğer hayvanların da hatırlamayı paylaşması173 bakımından 
ayrılır. Bilinen hayvanlar içerisinde insan dışında hiçbirinin çağrışımla-hatırlamayı 
paylaşmıyor olduğu söylenmelidir. Bu durumun açıklaması çağrışımla-hatırlamanın, 
deyim yerindeyse, bir tür akıl yürütme174 olmasıdır. Çünkü çağrışımla-hatırlamada 
kişi önceden gördüğü veya işittiği veya benzeri bir deneyimi yaşadığı konusunda 
akıl yürütür175 ve çağrışımla-hatırlama, deyim yerindeyse bir tür arama işlemidir.176 
Bu türden bir arama işlemi, isteme kısmına sahip olan hayvanların bir özelliğidir.177 
Çünkü gerçekten isteme de bir tür akıl yürütmedir.178 

453a14 Etkilenimin bedenle ilişkili bir şey179 ve çağrışımla-hatırlamanın bir im-

166 <Ancak çağrışımla-hatırlıyor olduğunun farkında değildir.> {ancak bilinçsiz olarak hatırlıyor olabilir}
167 -bunun farkında olmak-
168 [Ancak kişi aktüel olarak hatırladığında hatırlamıyor olduğunu varsayamaz ve hatırlıyor olduğunun 

farkında olmadan hatırlayamaz çünkü gördüğümüz gibi hatırlama özsel olarak farkındalığı içermekte-
dir.] {Çünkü hatırlama, sözünü ettiğimiz gibi, özsel olarak kendinin bilincindeliğini varsayar.} 

169 {Bazen bir olayı hatırlamada olayın belirli bir zaman-duyusuna sahip değildir}
170 (bu ölçülerle hatırlamaz –ç.n.)
171 <ne zaman ki belirli bir ölçü yoluyla zamanın niceliğini bilmezler> {ne zaman ki ‘ne zaman’ sorusu 

ile ima edilen kesin zaman uzunluğunu belirli bir şekilde bilmezler}
172 {İyi bir hafızası olan ile çağrışımla-hatırlamada hızlı olanların aynı olmadıkları söylenmişti.}
173 (onların da hafızası vardır –ç.n.)
174 (çıkarım) –tasım-
175 (çıkarım yapar) –sonucuna varır-
176 {Çünkü çağrışımla-hatırlamaya çabalayan kişi daha önce gördüğünün veya işittiğinin veya benzeri bir 

deneyimi yaşadağının çıkarımını yapar ve bu işlem (bu yolla çağrışımla-hatırlamada başarılı oluyor-
dur), sanki bir soruşturmadır.} –ve bu işlem bir aramaya benzer-

177 [Bu güç (yeti –ç.n.) sadece isteme yetisine sahip hayvanlara doğaları gereği ait olabilir.] <Ancak çağ-
rışımla-hatırlama yalnızca isteme yetisine sahip olanlara doğallığında aittir.>

178 (çıkarım) <Çünkü, isteme de aynı şekilde bir tür çıkarımdır.> {Bu tür bir işlem düşünüp-taşınma yeti-
sine sahip hayvanlarda ortaya çıkar çünkü düşünüp-taşınma bir tür çıkarımdır.}

179 [Bu deneyimin bir anlamda fiziksel olduğunun] –bu deneyimin cisimli bir doğada olduğunun kanıtı-
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geye ulaşmak amacıyla cisimli bir şeyde yapılan bir arama olduğuna dair180 bir işaret 
de, aşağıdaki şekildedir. Düşünmelerine sıkı bir şekilde başvurmalarına rağmen çağ-
rışımla-hatırlamada başarısız olmaları bazı insanları üzer181 ve ne zaman denemekten 
vazgeçseler, vazgeçmelerine rağmen üzüntüleri devam eder.182 Bu durum özellikle 
melankolik insanların başına gelmektedir çünkü imgeler en çok onları harekete ge-
çirir.183 Çağrışımla-hatırlamanın onların kendi kontrollerinde olmamasının nedeni, 
fırlatılan bir şeyi artık durdurmanın184 olanaksız olması olgusundan da anlaşılır. Bunun 
gibi, çağrışımla-hatırlayan ve arayan kişi, etkilenimin içinde saklandığı bir cisimli 
şeyi harekete geçirir.  En çok üzülen insanlar da, duyulanan bölgelerinin etrafı nemli 
olanlardır. Sıvı bir kere harekete geçirildiğinde, aranan şey geri dönene değin kolayca 
durdurulamaz ve hareket çizgisel bir yol alır.185 

453a26 Bu aynı zamanda, kızgınlık ve korku durumlarının bir şeyi186 harekete 
geçirdiğinde  durdurulamamasında –hatta insanlar sırayla karşıt hareketler başlatsalar 
bile– daha ziyade kızgınlık ve korkunun orijinal yönde karşıt hareketler yapabiliyor 
oluşunda da bellidir.187 Ve etkilenim tıpkı isimler, ezgiler ve sözlerin188 dudaklarımızda 
çok fazla yerleşmesinde olduğu gibidir. Çünkü insanlar söylemekten vazgeçtikten 
sonra ve böyle bir şeyi istemiyor olmalarına rağmen kendilerini şarkıyı veya sözleri 
tekrar söylerken bulabilirler. 

453a31 Özellikle üst kısımları geniş veya cüce benzeri olanların karşıtlarına göre 
hafızaları zayıftır çünkü onların duyulanan bölümleri189 üzerinde büyük bir ağırlık vardır. 
Böylesi insanlarda, ne değişimlerin başlangıçtan itibaren bulunması ve dağılmasının 
engellenmesi ne de çağrışımla-hatırlama esnasında hareketin kolayca çizgisel bir yol 
alması olasıdır. Son derece genç ve çok yaşlının, kendilerindeki değişimden dolayı 
zayıf hafızaları vardır çünkü bir grup eriyip gitmekteyken diğeri süratle büyümektedir. 

180 [fiziksel alandaki bir zihinsel imge için yapılan bir arama olmasına ilişkin]
181 <sıkıntılanırlar>
182 {Bazı insanlar düşünmelerinin sıkı bir uygulamasında bile çağrışımla-hatırlayamadıklarında, bu du-

rum (yani anamnesis = çağrışımla-hatırlamadaki çaba) onlarda bir huzursuzluk duygusuna yol açar ve 
çağrışımla-hatırlamadan vazgeçseler bile bu duygu onlarda kalır özellikle melankolik yapılı insanlar-
da böyledir.}

183 [çünkü en çok onlar zihinsel imgelerden etkilenmektedirler]
184 –yolunu belirlemenin–
185 –kendi yolunda devam eder– <(Dipnot: Aristoteles’in aklında ya hâlâ fizyolojik spekülasyonlar vardır 

ya da daha olası bir şekilde “çizgisel yol” ile arzulanan sonucun ortaya çıkmasına kadar seriler içe-
risinde izlenen yola gönderimde bulunmaktadır.> {ta ki aranan ideanın kendini sunacağı (temsilini 
ortaya koyacağı –ç.n.) ana kadar hareket düz bir çizgi izleyecektir}

186 <cisimli bir şeyi>
187 [Bu nedenden kızgınlık ve korku patlamaları, bunlara maruz kalan kişinin karşıt yönde hareketlerde 

bulunmasına rağmen dağılmazlar ve bu karşıt hareketlere rağmen kendi orijinal etkilerine devam eder-
ler.] {bu tip tutkular her ne kadar insanlar bunlara karşı istekleriyle karşıt hareketlerde bulunsalar da, 
sözü edilen karşıt hareketlere rağmen, ilk yönle koşut biçimde insanları etkilemeye devam ederler.}

188 [bunlardan herhangi birinin] <argümanların>
189 <duyu yetileri üzerinde>
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Dahası, zaten gençliklerinin geç bir vaktine kadar çocuklar da cüce benzeridirler.
453b7 Şimdi, hafıza ve hatırlamanın doğası ve hayvanların hatırlamasını sağlaya-

nın ruhta ne olduğu; çağrışımla-hatırlamanın ne olduğu ve hangi durumlarda ve hangi 
nedenler aracılığıyla ortaya çıktığı ele alınmış oldu.
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Aristoteles

1
449b4   Περὶ μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν λεκτέον τί ἐστι καὶ διὰ τίν᾿ 

αἰτίαν γίγνεται καὶ τίνι τῶν τῆς ψυχῆς μορίων συμβαίνει τοῦτο τὸ πάθος καὶ 
τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι. οὐ γὰρ οἱ αὐτοί εἰσι μνημονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί, ἀλλ᾿ 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μνημονικώτεροι μὲν οἱ βραδεῖς, ἀναμνηστικώτεροι δὲ οἱ ταχεῖς 
καὶ εὐμαθεῖς.

πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον ποῖά ἐστι τὰ μνημονευτά. πολλάκις [10] γὰρ 
ἐξαπατᾷ τοῦτο. οὔτε γὰρ τὸ μέλλον ἐνδέχεται μνημονεύειν, ἀλλ᾿ ἔστι δοξαστὸν 
καὶ ἐλπιστόν (εἴη δ᾿ ἂν καὶ ἐπιστήμη τις ἐλπιστική, καθάπερ τινές φασι τὴν 
μαντικήν), οὔτε τοῦ παρόντος, ἀλλ᾿ αἴσθησις. ταύτῃ γὰρ οὔτε τὸ μέλλον οὔτε τὸ 
γενόμενον γνωρίζομεν, ἀλλὰ τὸ παρὸν μόνον. [15] ἡ δὲ μνήμη τοῦ γενομένου. τὸ 
δὲ παρὸν ὅτε πάρεστιν, οἷον τοδὶ τὸ λευκὸν ὅτε ὁρᾷ, οὐδεὶς ἂν φαίη μνημονεύειν, 
οὐδὲ τὸ θεωρούμενον, ὅτε θεωρῶν τυγχάνει καὶ νοῶν, ἀλλὰ τὸ μὲν αἰσθάνεσθαί 
φησι, τὸ δ᾿ ἐπίστασθαι μόνον. ὅταν δ᾿ ἄνευ τῶν ἔργων σχῇ τὴν ἐπιστήμην καὶ 
τὴν αἴσθησιν, οὕτω [20] μέμνηται [τὰς τοῦ τριγώνου ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσαι], τὸ 
μὲν ὅτι ἔμαθεν ἢ ἐθεώρησεν, τὸ δὲ ὅτι ἤκουσεν ἢ εἶδεν ἤ τι τοιοῦτον. ἀεὶ γὰρ 
ὅταν ἐνεργῇ κατὰ τὸ μνημονεύειν, οὕτως ἐν τῇ ψυχῇ λέγει, ὅτι πρότερον τοῦτο 
ἤκουσεν ἢ ἤσθετο ἢ ἐνόησεν.

ἔστι μὲν οὖν ἡ μνήμη οὔτε αἴσθησις οὔτε ὑπόληψις, ἀλλὰ τούτων [25] τινὸς 
ἕξις ἢ πάθος, ὅταν γένηται χρόνος. τοῦ δὲ νῦν ἐν τῷ νῦν οὐκ ἔστι μνήμη, καθάπερ 
εἴρηται [καὶ πρότερον], ἀλλὰ τοῦ μὲν παρόντος αἴσθησις, τοῦ δὲ μέλλοντος 
ἐλπίς, τοῦ δὲ γενομένου μνήμη. διὸ μετὰ χρόνου πᾶσα μνήμη. ὥσθ᾿ ὅσα χρόνου 
αἰσθάνεται, ταῦτα μόνα τῶν ζῴων μνημονεύει, καὶ τούτῳ ᾧ αἰσθάνεται. [30]

ἐπεὶ δὲ περὶ φαντασίας εἴρηται πρότερον ἐν τοῖς περὶ ψυχῆς, καὶ νοεῖν οὐκ 
ἔστιν ἄνευ [450a] φαντάσματος - συμβαίνει γὰρ τὸ αὐτὸ πάθος ἐν τῷ νοεῖν ὅπερ 
καὶ ἐν τῷ διαγράφειν. ἐκεῖ τε γὰρ οὐθὲν προσχρώμενοι τῷ τὸ ποσὸν ὡρισμένον 
εἶναι τοῦ τριγώνου, ὅμως γράφομεν ὡρισμένον κατὰ τὸ ποσόν, καὶ ὁ νοῶν 
ὡσαύτως, κἂν μὴ ποσὸν νοῇ, [5] τίθεται πρὸ ὀμμάτων ποσόν, νοεῖ δ᾿ οὐχ ἧ ποσόν. 
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ἂν δ᾿ ἡ φύσις ἦ τῶν ποσῶν, ἀορίστων δέ, τίθεται μὲν ποσὸν ὡρισμένον, νοεῖ δ᾿ ἧ 
ποσὸν μόνον-διὰ τίνα μὲν οὖν αἰτίαν οὐκ ἐνδέχεται νοεῖν οὐδὲν ἄνευ συνεχοῦς, 
οὐδ᾿ ἄνευ χρόνου τὰ μὴ ἐν χρόνῳ ὄντα, ἄλλος λόγος. μέγεθος δ᾿ ἀναγκαῖον [10] 
γνωρίζειν καὶ κίνησιν ᾧ καὶ χρόνον. [καὶ τὸ φάντασμα τῆς κοινῆς αἰσθήσεως 
πάθος ἐστίν] ὥστε φανερὸν ὅτι τῷ πρώτῳ αἰσθητικῷ τούτων ἡ γνῶσίς ἐστιν. ἡ δὲ 
μνήμη, καὶ ἡ τῶν νοητῶν, οὐκ ἄνευ φαντάσματός ἐστιν, <καὶ τὸ φάντασμα τῆς 
κοινῆς αἰσθήσεως πάθος ἐστίν>. ὥστε τοῦ νοῦ μὲν κατὰ συμβεβηκὸς ἂν εἴη, 
καθ᾿ αὑτὸ δὲ τοῦ πρώτου αἰσθητικοῦ. [15] διὸ καὶ ἑτέροις τισὶν ὑπάρχει τῶν 
ζῴων, καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποις καὶ τοῖς ἔχουσι δόξαν ἢ φρόνησιν. εἰ δὲ τῶν 
νοητικῶν τι μορίων ἦν, οὐκ ἂν ὑπῆρχε πολλοῖς τῶν ἄλλων ζῴων, ἴσως δ᾿ οὐδενὶ 
τῶν ἀνοήτων, ἐπεὶ οὐδὲ νῦν πᾶσι διὰ τὸ μὴ πάντα χρόνου αἴσθησιν ἔχειν. ἀεὶ 
γὰρ ὅταν ἐνεργῇ [20] τῇ μνήμῃ, καθάπερ καὶ πρότερον εἴπομεν, ὅτι εἶδε τοῦτο 
ἢ ἤκουσεν ἢ ἔμαθε, προσαισθάνεται ὅτι πρότερον. τὸ δὲ πρό τερον καὶ ὕστερον 
ἐν χρόνῳ ἐστίν. 

[22] τίνος μὲν οὖν τῶν τῆς ψυχῆς ἐστι μνήμη, φανερόν, ὅτι οὗπερ καὶ ἡ 
φαντασία. καί ἐστι μνημονευτὰ καθ᾿ αὑτὰ μὲν ὧν ἐστι φαντασία, κατὰ [25] 
συμβεβηκὸς δὲ ὅσα μὴ ἄνευ φαντασίας. 

[25] ἀπορήσειε δ᾿ ἄν τις πῶς ποτε τοῦ μὲν πάθους παρόντος τοῦ δὲ πράγματος 
ἀπόντος μνημονεύεται τὸ μὴ παρόν. δῆλον γὰρ ὅτι δεῖ νοῆσαι τοιοῦτον τὸ 
γιγνόμενον διὰ τῆς αἰσθήσεως ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ μορίῳ τοῦ σώματος τῷ ἔχοντι 
αὐτήν-οἷον [30] ζωγράφημά τι [τὸ πάθος] οὗ φαμεν τὴν ἕξιν μνήμην εἶναι. ἡ 
γὰρ γιγνομένη κίνησις ἐνσημαίνεται οἷον τύπον τινὰ τοῦ αἰσθήματος, καθάπερ 
οἱ σφραγιζόμενοι τοῖς δακτυλίοις. διὸ καὶ τοῖς [450b] μὲν ἐν κινήσει πολλῇ 
διὰ πάθος ἢ δι᾿ ἡλικίαν οὖσιν οὐ γίγνεται μνήμη, καθάπερ ἂν εἰς ὕδωρ ῥέον 
ἐμπιπτούσης τῆς κινήσεως καὶ τῆς σφραγῖδος. τοῖς δὲ διὰ τὸ ψήχεσθαι, καθάπερ 
τὰ παλαιὰ τῶν οἰκοδομημάτων, καὶ διὰ [5] σκληρότητα τοῦ δεχομένου τὸ πάθος 
οὐκ ἐγγίγνεται ὁ τύπος. διόπερ οἵ τε σφόδρα νέοι καὶ οἱ γέροντες ἀμνήμονές 
εἰσιν. ῥέουσι γὰρ οἱ μὲν διὰ τὴν αὔξησιν, οἱ δὲ διὰ τὴν φθίσιν. ὁμοίως δὲ καὶ 
οἱ λίαν ταχεῖς καὶ οἱ λίαν βραδεῖς οὐδέτεροι φαίνονται μνήμονες. οἱ μὲν γάρ 
εἰσιν ὑγρότεροι τοῦ δέοντος, οἱ δὲ [10] σκληρότεροι. τοῖς μὲν οὖν οὐ μένει τὸ 
φάντασμα ἐν τῇ ψυχῇ, τῶν δ᾿ οὐχ ἅπτεται. 

ἀλλ᾿ εἰ δὴ τοιοῦτόν ἐστι τὸ συμβαῖνον περὶ τὴν μνήμην, πότερον τοῦτο 
μνημονεύει τὸ πάθος, ἢ ἐκεῖνο ἀφ᾿ οὗ ἐγένετο; εἰ μὲν γὰρ τοῦτο, τῶν ἀπόντων 
οὐδὲν ἂν μνημονεύοιμεν. εἰ δ᾿ ἐκεῖνο, πῶς αἰσθανόμενοι τοῦτο μνημονεύομεν 
[15] οὗ μὴ αἰσθανόμεθα, τὸ ἀπόν; εἴ τ᾿ ἐστὶν ὅμοιον ὥσπερ τύπος ἢ γραφὴ ἐν 
ἡμῖν, ἡ τούτου αἴσθησις διὰ τί ἂν εἴη μνήμη ἑτέρου, ἀλλ᾿ οὐκ αὐτοῦ τούτου; 
ὁ γὰρ ἐνεργῶν τῇ [18] μνήμῃ θεωρεῖ τὸ πάθος τοῦτο καὶ αἰσθάνεται τούτου. 

[18] πῶς οὖν τὸ μὴ παρὸν μνημονεύσει; εἴη γὰρ ἂν καὶ ὁρᾶν τὸ μὴ παρὸν καὶ 
[20] ἀκούειν. ἢ ἔστιν ὡς ἐνδέχεται καὶ συμβαίνειν τοῦτο; οἷον γὰρ τὸ ἐν πίνακι 
γεγραμμένον ζῷον καὶ ζῷόν ἐστι καὶ εἰκών, καὶ τὸ αὐτὸ καὶ ἓν τοῦτ᾿ ἐστὶν ἄμφω, 
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τὸ μέντοι εἶναι οὐ ταὐτὸν ἀμφοῖν, καὶ ἔστι θεωρεῖν καὶ ὡς ζῷον καὶ ὡς εἰκόνα, 
οὕτω καὶ τὸ ἐν ἡμῖν φάντασμα δεῖ ὑπολαβεῖν καὶ [25] αὐτό τι καθ᾿ αὑτὸ εἶναι καὶ 
ἄλλου [φάντασμα]. ἧ μὲν οὖν καθ᾿ αὑτό, θεώρημα ἢ φάντασμά ἐστιν, ἧ δ᾿ ἄλλου, 
οἷον εἰκὼν καὶ μνημόνευμα. ὥστε καὶ ὅταν ἐνεργῇ ἡ κίνησις αὐτοῦ, ἂν μὲν ἧ 
καθ᾿ αὑτό ἐστι, ταύτῃ αἰσθάνηται ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, οἷον νόημά τι ἢ φάντασμα 
φαίνεται ἐπελθεῖν. ἂν δ᾿[30] ἧ ἄλλου καὶ ὥσπερ ἐν τῇ γραφῇ ὡς εἰκόνα θεωρεῖ 
καί, μὴ ἑωρακὼς τὸν Κορίσκον, ὡς Κορίσκου, ἐνταῦθά τε ἄλλο τὸ πάθος τῆς 
θεωρίας ταύτης καὶ ὅταν ὡς ζῷον γεγραμμένον [451a] θεωρῇ, ἔν τε τῇ ψυχῇ τὸ 
μὲν γίγνεται ὥσπερ νόημα μόνον, τὸ δ᾿ ὡς ἐκεῖ ὅτι εἰκών, μνημόνευμα. καὶ διὰ 
τοῦτο ἐνίοτ᾿ οὐκ ἴσμεν, ἐγγινομένων ἡμῖν ἐν τῇ ψυχῇ τοιούτων κινήσεων ἀπὸ 
τοῦ αἰσθέσθαι πρότερον, εἰ κατὰ τὸ ᾐσθῆσθαι συμβαίνει, [5] καὶ εἰ ἔστι μνήμη 
ἢ οὔ, διστάζομεν. ὁτὲ δὲ συμβαίνει ἐννοῆσαι καὶ ἀναμνησθῆναι ὅτι ἠκούσαμέν 
τι πρότερον ἢ εἴδομεν. τοῦτο δὲ συμβαίνει, ὅταν θεωρῶν ὡς αὐτὸ μεταβάλλῃ 
[8] καὶ θεωρῇ ὡς ἄλλου. 

[8] γίγνεται δὲ καὶ τοὐναντίον, οἷον συνέβη Ἀντιφέροντι τῷ Ὠρείτῃ καὶ 
ἄλλοις ἐξισταμένοις. [10] τὰ γὰρ φαντάσματα ἔλεγον ὡς γενόμενα καὶ ὡς 
μνημονεύοντες. τοῦτο δὲ γίγνεται ὅταν τις τὴν μὴ εἰκόνα ὡς εἰκόνα θεωρῇ. 

[12] αἱ δὲ μελέται τὴν μνήμην σῴζουσι τῷ ἐπανα μιμνήσκειν. τοῦτο δ᾿ ἐστὶν 
οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ θεωρεῖν πολλάκις ὡς εἰκόνα καὶ μὴ ὡς καθ᾿ αὑτό. 

[14] τί μὲν οὖν ἐστι μνήμη [15] καὶ τὸ μνημονεύειν, εἴρηται, ὅτι φαντάσματος, 
ὡς εἰκόνος οὗ φάντασμα, ἕξις, καὶ τίνος μορίου τῶν ἐν ἡμῖν, ὅτι τοῦ πρώτου 
αἰσθητικοῦ καὶ ᾧ χρόνου αἰσθανόμεθα.

2
Περὶ δὲ τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι λοιπὸν εἰπεῖν. πρῶτον μὲν οὖν ὅσα ἐν τοῖς 

ἐπιχειρηματικοῖς λόγοις ἐστὶν ἀληθῆ, δεῖ τιθέναι [20] ὡς ὑπάρχοντα. οὔτε γὰρ 
μνήμης ἐστὶν ἀνάληψις ἡ ἀνάμνησις οὔτε λῆψις. ὅταν γὰρ τὸ πρῶτον μάθῃ ἢ 
πάθῃ, οὔτ᾿ ἀναλαμβάνει μνήμην οὐδεμίαν (οὐδεμία γὰρ προγέγονεν) οὔτ᾿ ἐξ 
ἀρχῆς λαμβάνει. ὅταν γὰρ ἐγγένηται ἡ ἕξις ἢ τὸ πάθος, τότε μνήμη ἐστίν, ὥστε 
μετὰ τοῦ πάθους [25] ἐγγινομένου οὐκ ἐγγίνεται. ἔτι δ᾿ ὅτε τὸ πρῶτον ἐγγέγονε 
τῷ ἀτόμῳ καὶ ἐσχάτῳ, τὸ μὲν πάθος ἐνυπάρχει ἤδη τῷ παθόντι καὶ ἡ ἐπιστήμη, 
εἰ δεῖ καλεῖν ἐπιστήμην τὴν ἕξιν ἢ τὸ πάθος (οὐθὲν δὲ κωλύει κατὰ συμβεβηκὸς 
καὶ μνημονεύειν ἔνια ὧν ἐπιστάμεθα). τὸ δὲ μνημονεύειν καθ᾿ αὑτὸ οὐχ ὑπάρχει 
[30] πρὶν χρονισθῆναι. μνημονεύει γὰρ νῦν ὃ εἶδεν ἢ ἔπαθε πρότερον, οὐχ ὃ 
νῦν ἔπαθε, νῦν μνημονεύει. 

[31] ἔτι δὲ φανερὸν [451b] ὅτι μνημονεύειν ἔστι μὴ νῦν ἀναμνησθέντα, ἀλλ᾿ 
ἐξ ἀρχῆς αἰσθόμενον ἢ παθόντα. ἀλλ᾿ ὅταν ἀναλαμβάνῃ ἣν πρότερον εἶχεν 
ἐπιστήμην ἢ αἴσθησιν ἢ οὗ ποτε τὴν ἕξιν ἐλέγομεν μνήμην, τοῦτ᾿ ἐστὶ καὶ τότε 
τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τῶν [5] εἰρημένων τι, τῷ δὲ μνημονεύειν συμβαίνει καὶ 
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μνήμην ἀκολουθεῖν. οὐδὲ δὴ ταῦτα ἁπλῶς, ἐὰν ἔμπροσθεν ὑπάρξαντα πάλιν 
ἐγγένηται, ἀλλ᾿ ἔστιν ὡς, ἔστι δ᾿ ὡς οὔ. δὶς γὰρ μαθεῖν καὶ εὑρεῖν ἐνδέχεται τὸν 
αὐτὸν τὸ αὐτό. δεῖ οὖν διαφέρειν τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι τούτων, καὶ ἐνούσης 
πλείονος ἀρχῆς ἢ ἐξ [10] ἧς μανθάνουσιν ἀναμιμνήσκεσθαι. 

συμβαίνουσι δ᾿ αἱ ἀναμνήσεις ἐπειδὴ πέφυκεν ἡ κίνησις ἥδε γενέσθαι μετὰ 
τήνδε. εἰ μὲν ἐξ ἀνάγκης, δῆλον ὡς ὅταν ἐκείνην κινηθῇ, τήνδε κινηθήσεται. 
εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀνάγκης ἀλλ᾿ ἔθει, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ κινηθήσεται. συμβαίνει δ᾿ ἐνίας 
ἅπαξ ἐθισθῆναι μᾶλλον ἢ [15] ἑτέρας πολλάκις κινουμένους. διὸ ἔνια ἅπαξ 
ἰδόντες μᾶλλον μνημονεύομεν ἢ ἕτερα πολλάκις. ὅταν οὖν ἀναμιμνησκώμεθα, 
κινούμεθα τῶν προτέρων τινὰ κινήσεων, ἕως ἂν κινηθῶμεν μεθ᾿ ἣν ἐκείνη 
εἴωθεν. διὸ καὶ τὸ ἐφεξῆς θηρεύομεν νοήσαντες ἀπὸ τοῦ νῦν ἢ ἄλλου τινός, καὶ 
ἀφ᾿ ὁμοίου ἢ ἐναντίου ἢ [20] τοῦ σύνεγγυς. διὰ τοῦτο γίγνεται ἡ ἀνάμνησις. αἱ 
γὰρ κινήσεις τούτων τῶν μὲν αἱ αὐταί, τῶν δ᾿ ἅμα, τῶν δὲ μέρος [22] ἔχουσιν, 
ὥστε τὸ λοιπὸν μικρὸν ὃ ἐκινήθη μετ᾿ ἐκεῖνο. 

[22] ζητοῦσι μὲν οὖν οὕτω, καὶ μὴ ζητοῦντες δ᾿ οὕτως ἀναμιμνήσκονται, 
ὅταν μεθ᾿ ἑτέραν κίνησιν ἐκείνη γένηται. ὡς δὲ τὰ πολλὰ ἑτέρων [25] γενομένων 
κινήσεων οἵων εἴπομεν ἐγένετο ἐκείνη. οὐδὲν δὲ δεῖ σκοπεῖν τὰ πόρρω, πῶς 
μεμνήμεθα, ἀλλὰ τὰ σύνεγγυς. δῆλον γὰρ ὅτι ὁ αὐτός ἐστι τρόπος. [λέγω δὲ 
τὸ ἐφεξῆς οὐ προζητήσας οὐδ᾿ ἀναμνησθείς.] τῷ γὰρ ἔθει ἀκολουθοῦσιν αἱ 
κινήσεις ἀλλήλαις, ἥδε μετὰ τήνδε, καὶ ὅταν τοίνυν [30] ἀναμιμνήσκεσθαι 
βούληται, τοῦτο ποιήσει. ζητήσει λαβεῖν ἀρχὴν κινήσεως, μεθ᾿ ἣν ἐκείνη ἔσται. 
διὸ τάχιστα καὶ κάλλιστα [452a] γίνονται ἀπ᾿ ἀρχῆς αἱ ἀναμνήσεις. ὡς γὰρ 
ἔχουσι τὰ πράγματα πρὸς ἄλληλα τῷ ἐφεξῆς, οὕτω καὶ αἱ κινήσεις. καὶ ἔστιν 
εὐμνημόνευτα ὅσα τάξιν τινὰ ἔχει, ὥσπερ τὰ μαθήματα. 

[4] τὰ δὲ φαύλως καὶ χαλεπῶς. καὶ τούτῳ διαφέρει τὸ [5] ἀναμιμνήσκεσθαι 
τοῦ πάλιν μανθάνειν, ὅτι δυνήσεταί πως δι᾿ αὑτοῦ κινηθῆναι ἐπὶ τὸ μετὰ τὴν 
ἀρχήν. ὅταν δὲ μή, ἀλλὰ δι᾿ ἄλλου, οὐκέτι μέμνηται. πολλάκις δ᾿ ἤδη μὲν ἀδυνατεῖ 
ἀναμνησθῆναι, ζητῶν δὲ δύναται καὶ εὑρίσκει. τοῦτο δὲ γίγνεται κινοῦντι 
πολλά, ἕως ἂν τοιαύτην κινήσῃ κίνησιν ἧ [10] ἀκολουθήσει τὸ πρᾶγμα. τὸ γὰρ 
μεμνῆσθαί ἐστι τὸ ἐνεῖναι δύναμιν τὴν κινοῦσαν. τοῦτο δέ, ὥστ᾿ ἐξ αὑτοῦ καὶ 
ὧν ἔχει κινήσεων κινηθῆναι, ὥσπερ εἴρηται. 

[12] δεῖ δὲ λαβέσθαι ἀρχῆς. διὸ ἀπὸ τόπων δοκοῦσιν ἀναμιμνήσκεσθαι 
ἐνίοτε. τὸ δ᾿ αἴτιον ὅτι ταχὺ ἀπ᾿ ἄλλου ἐπ᾿ ἄλλο ἔρχονται, οἷον ἀπὸ γάλακτος 
[15] ἐπὶ λευκόν, ἀπὸ λευκοῦ δ᾿ ἐπ᾿ ἀέρα, καὶ ἀπὸ τούτου ἐφ᾿ ὑγρόν, ἀφ᾿ οὗ 
ἐμνήσθη μετοπώρου, ταύτην ἐπιζητῶν τὴν ὥραν. 

ἔοικε δὲ καθόλου ἀρχῇ καὶ τὸ μέσον πάντων. εἰ γὰρ μὴ πρότερον, ὅταν ἐπὶ 
τοῦτο ἔλθῃ μνησθήσεται, ἢ οὐκέτ᾿ οὐδὲ ἄλλοθεν, οἷον εἴ τις νοήσειεν ἐφ᾿ ὧν Α 
Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ <Ι>. [20] εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ τοῦ Ι μέμνηται, ἐπὶ τοῦ Ε μνησθήσεται. 
ἐντεῦθεν γὰρ ἐπ᾿ ἄμφω κινηθῆναι ἐνδέχεται, καὶ ἐπὶ τὸ Δ καὶ ἐπὶ τὸ Ζ. εἰ δὲ μὴ 
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τούτων τι ἐζήτει, ἐπὶ τὸ Γ ἐλθὼν μνησθήσεται, εἰ τὸ Α ἢ τὸ Β ἐπιζητεῖ, εἰ δὲ μή, ἐπὶ 
τὸ Η. καὶ οὕτως ἀεί. τοῦ δ᾿ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐνίοτε μὲν μνησθῆναι, ἐνίοτε δὲ [25] 
μή, αἴτιον ὅτι ἐπὶ πλείω ἐνδέχεται κινηθῆναι ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς, οἷον ἀπὸ τοῦ Γ 
ἐπὶ τὸ Β ἢ τὸ Δ. ἐὰν οὖν διὰ πολλοῦ κινηθῇ, ἐπὶ τὸ συνηθέστερον κινεῖται. ὥσπερ 
γὰρ φύσις ἤδη τὸ ἔθος. διὸ ἃ πολλάκις ἐννοοῦμεν, ταχὺ ἀναμιμνησκόμεθα. 
ὥσπερ γὰρ φύσει τόδε μετὰ τόδε ἐστίν, οὕτω [30] καὶ ἐνεργείᾳ. τὸ δὲ πολλάκις 
φύσιν ποιεῖ. ἐπεὶ δ᾿ ὥσπερ [452b] ἐν τοῖς φύσει γίγνεται καὶ παρὰ φύσιν καὶ 
ἀπὸ τύχης, ἔτι μᾶλλον ἐν τοῖς δι᾿ ἔθος, οἷς ἡ φύσις γε μὴ ὁμοίως ὑπάρχει, ὥστε 
κινηθῆναι ἐνίοτε κἀκεῖ καὶ ἄλλως, ἄλλως τε καὶ ὅταν ἀφέλκῃ <τι> ἐκεῖθεν 
αὐτόσε πῃ, διὰ τοῦτο καὶ ὅταν [5] δέῃ ὄνομα μνημονεῦσαι, παρόμοιον <εἰ> 
ἴσμεν, εἰς ἐκεῖνο σολοικίζομεν. 

[6] τὸ μὲν οὖν ἀναμιμνήσκεσθαι τοῦτον συμβαίνει τὸν τρόπον. τὸ δὲ 
μέγιστον, γνωρίζειν δεῖ τὸν χρόνον, ἢ μέτρῳ ἢ ἀορίστως. ἔστω δέ τι ᾧ κρίνει 
τὸν πλείω καὶ ἐλάττω. εὔλογον δ᾿ ὥσπερ τὰ μεγέθη. νοεῖ γὰρ τὰ μεγάλα καὶ 
[10] πόρρω οὐ τῷ ἀποτείνειν ἐκεῖ τὴν διάνοιαν ὥσπερ τὴν ὄψιν φασί τινες (καὶ 
γὰρ μὴ ὄντων ὁμοίως νοήσει), ἀλλὰ τῇ ἀνάλογον κινήσει. ἔστι γὰρ ἐν αὐτῇ τὰ 
ὅμοια σχήματα καὶ κινήσεις. τίνι οὖν διοίσει, ὅταν τὰ μείζω νοῇ, ὅτι ἐκεῖνα 
νοεῖ ἢ τὰ ἐλάττω; πάντα γὰρ τὰ ἐντὸς ἐλάττω, καὶ ἀνὰλόγον [καὶ τὰ ἐκτός]. 

[15] ἔστι δ᾿ ἴσως ὥσπερ καὶ τοῖς εἴδεσιν ἀνάλογον λαβεῖν ἄλλο ἐν αὑτῷ, 
οὕτως καὶ τοῖς ἀποστήμασιν. ὥσπερ οὖν εἰ τὴν Α Β Β Ε κινεῖται, ποιεῖ τὴν Γ Δ. 
ἀνάλογον γὰρ ἡ Α Γ καὶ ἡ Γ Δ. τί οὖν μᾶλλον τὴν Γ Δ ἢ τὴν Ζ Η ποιεῖ ἢ ὡς ἡ Α 
Γ πρὸς τὴν Α Β ἔχει, οὕτως ἡ [20] Θ πρὸς τὴν Ι ἔχει; ταύτας οὖν ἅμα κινεῖται. 
ἂν δὲ τὴν Ζ Η βούληται νοῆσαι, τὴν μὲν Β Ε ὁμοίως νοεῖ, ἀντὶ δὲ τῶν Θ Ι τὰς 
Κ Λ νοεῖ. αὗται γὰρ ἔχουσιν ὡς Ζ Α πρὸς Β Α.

ὅταν οὖν ἅμα ἥ τε τοῦ πράγματος γίγνηται κίνησις καὶ ἡ τοῦ χρόνου, τότε τῇ 
μνήμῃ ἐνεργεῖ. ἂν δ᾿ οἴηται μὴ ποιῶν, οἴεται [25] μνημονεύειν. οὐθὲν γὰρ κωλύει 
διαψευσθῆναί τινα καὶ δοκεῖν μνημονεύειν μὴ μνημονεύοντα. ἐνεργοῦντα δὲ 
τῇ μνήμῃ μὴ οἴεσθαι ἀλλὰ λανθάνειν μεμνημένον οὐκ ἔστιν. τοῦτο γὰρ ἦν αὐτὸ 
τὸ μεμνῆσθαι. ἀλλ᾿ ἐὰν ἡ τοῦ πράγματος γένηται χωρὶς τῆς τοῦ χρόνου ἢ αὕτη 
ἐκείνης, οὐ μέμνηται. 

[29] ἡ δὲ τοῦ χρόνου διττή ἐστιν. ὁτὲ μὲν γὰρ μέτρῳ οὐ μέμνηται αὐτόν, 
[453a] οἷον ὅτι τρίτῃ ἡμέρᾳ ὁδήποτε ἐποίησεν, ὁτὲ δὲ καὶ μέτρῳ. ἀλλὰ μέμνηται 
καὶ ἐὰν μὴ μέτρῳ. εἰώθασι δὲ λέγειν ὅτι μέμνηνται μέν, πότε μέντοι οὐκ ἴσασιν, 
ὅταν [4] μὴ γνωρίζωσι τοῦ πότε τὸ ποσὸν μέτρῳ. 

ὅτι μὲν οὖν οὐχ οἱ αὐτοὶ [5] μνημονικοὶ καὶ ἀναμνηστικοί, ἐν τοῖς πρότερον 
εἴρηται. διαφέρει δὲ τοῦ μνημονεύειν τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι οὐ μόνον κατὰ τὸν 
χρόνον, ἀλλ᾿ ὅτι τοῦ μὲν μνημονεύειν καὶ τῶν ἄλλων ζῴων μετέχει πολλά, τοῦ 
δ᾿ ἀναμιμνήσκεσθαι οὐδὲν ὡς εἰπεῖν τῶν γνωριζομένων ζῴων, πλὴν ἄνθρωπος. 
αἴτιον δ᾿ ὅτι [10] τὸ ἀναμιμνήσκεσθαί ἐστιν οἷον συλλογισμός τις. ὅτι γὰρ πρότερον 
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εἶδεν ἢ ἤκουσεν ἤ τι τοιοῦτον ἔπαθε, συλλογίζεται ὁ ἀναμιμνησκόμενος, καὶ 
ἔστιν οἷον ζήτησίς τις. τοῦτο δ᾿ οἷς καὶ τὸ βουλευτικὸν ὑπάρχει, φύσει μόνοις 
συμβέβηκεν. καὶ γὰρ [14] τὸ βουλεύεσθαι συλλογισμός τίς ἐστιν. 

[14] ὅτι δ᾿ ἐστὶ σωματικόν τι [15] τὸ πάθος, καὶ ἡ ἀνάμνησις ζήτησις ἐν 
τοιούτῳ φαντάσματος, σημεῖον τὸ παρενοχλεῖν ἐνίους ἐπειδὰν μὴ δύνωνται 
ἀναμνησθῆναι καὶ πάνυ ἐπέχοντες τὴν διάνοιαν, καὶ οὐκέτ᾿ ἐπιχειροῦντας 
ἀναμιμνήσκεσθαι οὐδὲν ἧττον, καὶ μάλιστα τοὺς μελαγχολικούς. τούτους 
γὰρ φαντάσματα κινεῖ μάλιστα. [20] αἴτιον δὲ τοῦ μὴ ἐπ᾿ αὐτοῖς εἶναι [τὸ 
ἀναμιμνήσκεσθαι], ὅτι καθάπερ τοῖς βάλλουσιν οὐκέτι ἐπ᾿ αὐτοῖς τὸ στῆσαι, 
οὕτως καὶ ὁ ἀναμιμνησκόμενος καὶ θηρεύων σωματικόν τι κινεῖ, ἐν ᾧ τὸ 
πάθος. μάλιστα δ᾿ ἐνοχλοῦνται οἷς ἂν ὑγρότης τύχῃ ὑπάρχουσα περὶ τὸν 
αἰσθητικὸν τόπον. οὐ γὰρ ῥᾳδίως παύεται [25] κινηθεῖσα, ἕως ἂν ἐπανέλθῃ 
τὸ ζητούμενον καὶ εὐθυπορήσῃ ἡ κίνησις. διὸ καὶ ὀργαὶ καὶ φόβοι, ὅταν τι 
κινήσωσιν, ἀντικινούντων πάλιν τούτων οὐ καθίστανται, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
ἀντικινοῦσιν. καὶ ἔοικε τὸ πάθος τοῖς ὀνόμασι καὶ μέλεσι καὶ λόγοις, ὅταν διὰ 
στόματος γένηταί τι αὐτῶν σφόδρα. [30] παυσαμένοις γὰρ καὶ οὐ βουλομένοις 
ἐπέρχεται πάλιν ἄδειν ἢ λέγειν. 

[31] εἰσὶ δὲ καὶ οἱ τὰ ἄνω μείζω ἔχοντες καὶ οἱ νανώδεις [453b] ἀμνημονέστεροι 
τῶν ἐναντίων διὰ τὸ πολὺ βάρος ἔχειν ἐπὶ τῷ αἰσθητικῷ, καὶ μήτ᾿ ἐξ ἀρχῆς τὰς 
κινήσεις δύνασθαι ἐμμένειν ἀλλὰ διαλύεσθαι μήτ᾿ ἐν τῷ ἀναμιμνήσκεσθαι 
ῥᾳδίως εὐθυπορεῖν. οἱ δὲ πάμπαν νέοι καὶ λίαν γέροντες [5] ἀμνήμονες διὰ τὴν 
κίνησιν. οἱ μὲν γὰρ ἐν φθίσει, οἱ δ᾿ ἐν αὐξήσει πολλῇ εἰσίν. ἔτι δὲ τά γε παιδία 
καὶ νανώδη ἐστὶ μέχρι πόρρω τῆς ἡλικίας. 

περὶ μὲν οὖν μνήμης καὶ τοῦ μνημονεύειν, τίς ἡ φύσις αὐτῶν καὶ τίνι τῶν 
τῆς ψυχῆς μνημονεύει τὰ ζῷα, καὶ [10] περὶ τοῦ ἀναμιμνήσκεσθαι, τί ἐστι καὶ 
πῶς γίγνεται καὶ διὰ τίνας αἰτίας, εἴρηται.
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I. Giriş

Aristoteles’te ve İbn Sina’da his ve idrakin ele alınacağı bu makale, felsefe tarihini 
ilgilendiren veçhesinin yanında hisseden canlılar olarak hepimizin aklına gelebilecek 
basit soruları ihtiva ediyor. Sigara dumanını gördüğümde gördüğüm tam olarak nedir; 
gri mi, duman mı, gri bir duman mı? Etrafa yayılan gri renkli dumana bakarken onu 
pek de gri ile ilgisi olmayan sigara ile ilişkilendirmem meselesi bir kenara, gördüğüm 
şeyi mesela bir piponun dumanından ayırt etmemi sağlayan nedir? Tam arkamda bir 
lavta çalınıyor olsun, işittiğim melodi bana ne hissettirir? Aslında kulağıma gelen ses 
art arda sıralanan belirli titreşimlerden ibaret ama tanıyorum yine de bu melodiyi; 
kimdi bestecisi, farkında mıyım? 

Sıralamaya çalıştığım sorular göründüklerinden daha çetrefilli ama hepsini şu soru 
altında toplamak mümkün: hissedilir olan, hissetme ve hissettiğini hissetme nedir ve ara-
larındaki ilişkinin mahiyeti hakkında ne söyleyebiliriz? Bu üçlü yapıda sonuncu terime 
idrak demek uygun görünüyor. Aslında çalışmanın temel meselesi bu: hissettiğini hissetme 
dediğimizde ikinci hissetmeyi idrak olarak mı adlandırmalıyız his mi? Buna hissettiğini 
hissettiğinin bilincinde olmak denilirse maksadını aşacak belki ama, en azından hisset-
tiğinin farkında olma, ya da hissetmenin kendine-dönüşlülüğü demek kabul edilebilir. 

Aristoteles meseleyi şöyle ortaya koyuyor: Mademki gördüğümüzü ve işittiğimizi 
hissediyoruz, gördüğümüzü hissetmemiz ya görmeyle ya da başka bir biçimde olma-
lıdır. Lakin filozof hissetme ve gördüğünü hissetme derken aynı kelimeyi kullansa da 
bu iki kullanımda hissetmenin mânâları aynı görünmüyor. Aristoteles Nefs Üzerine 
(Peri Psukhes) adlı eserinde konuyu derinlemesine tartışırken hissettiğini hissedenin 
yine his olduğunu söyler görünür. İbn Sina ise kendi Nefs Üzerine’sinde (Şifa, Kita-
bu’n-Nefs) ve onun özeti niteliğindeki Necât adlı eserinin nefs kısmında mevzubahis 
kavrama idrak adını verecek ve hislerin hissettiğini reddedecektir. 

Bu makalede iki filozofun zikredilen eserleri çerçevesinde his ve idrak kavramları 
etrafında şekillenen soruna getirdikleri çözümler ve bununla bağlantılı olarak nefse 
atfettikleri idrak kuvveleri arasındaki farklılıklar ele alınmaya çalışılacaktır.  

II. 1. Aristoteles’te Hissetme (aisthanesthai) ve His (aisthesis)  

Aristoteles’in Nefs Üzerine’sinde hissi haiz olma hayvanı bitkiden ayıran en 
temel kuvve olarak karşımıza çıkar. Aristoteles’e göre hayata sahip doğal varlıkların 
en alt basamağında yer alan bitkilerde sadece besleyici kuvve (threptikon) mevcutken, 
hayvanlar buna ek olarak hissetme kuvvesine (aisthetikon) sahiptir.1 

1 DA 413a 33-414b 1. Makalede Aristoteles’in Nefs Üzerine’sine vereceğimiz referanslarda ve alıntılar-



Aristoteles’te ve İbn Sina’da His ve İdrak  423

Peki histen (aisthesis) tam olarak neyi anlamalıyız? Filozofa göre his, hareket 
ettirilme (kineisthai) ve infialden (etkiye maruz kalma/paskhein) ibarettir; bu açıdan 
bir tür tagayyür (başkalaşma/alloiosis) olarak görünür.2 Bahçedeki erguvanları kok-
ladığımda –hisseden kısmımı göz önüne alarak– bir manada başkalaştım diyebilir 
miyiz? Erguvanın kokusu önce erguvanda mevcuttu, kokladığımda beni “etkiledi”; 
üstelik uzanıp koklamasam, sadece Boğaz’da gezinsem erguvanın kokusunun burnu-
ma “çarpması” azımsanacak bir “hareket” sayılmaz. O halde Aristoteles’in, hissi, bir 
tür infial olarak tanımlaması yerinde görünür. Fakat insan sormadan edemiyor: neden 
her istediğimde –mesela erguvan mevsimi değilken– erguvanın kokusunu hissedemi-
yorum? Aristoteles’in bu soruya cevabı, hissetmeye dair önemli bir argüman içerir: 
“hissetme kuvvesi bilfiil (energeiai) değil bilkuvvedir (dunamei)”.3 Hissetme kuvve-
si, spontan değildir, yanımdan geçen bir tren olmadan ne kadar istersem isteyeyim 
tren sesini işitemem. Bu bakımdan hissetme kuvvesi, onu yakacak ateş olmadığında 
kendiliğinden yanmayan ama yanabilir olan pamuğa benzer.4 Aristoteles’e göre, her 
istediğimde akledebilirim, çünkü akletmenin mütekabilleri tümeldir ve tümel olmakla 
da nefste bulunurlar.5 Oysa hissetme hissedilirin verili olmasını gerektirir ve bu nedenle 
hissedilirler tikeldir ve dışarıdadır.6  

Öte yandan “kesme”yi hem bıçağın “fiilen kesmesi” hem de bıçağın “keser olma-
sı” için kullandığımız gibi entelekheia’nın iki anlamını hesaba katarsak7 “hissetme” 
iki bakımdan söylenir: hem fiilen yanından geçen trenin sesini işitenin, hem de henüz 
işitmemiş ama işitebilecek olanın “hissettiğini” söyleriz. Bu nedenle bilkuvve ve bil-
fiil hissetme (aisthanesthai) ile bilkuvve ve bilfiil histen (aisthesis) bahsederiz.8 Yani 
koklamakta, fiilen erguvanı koklamak ile “koklama”yı birbirinden ayırt etmiş oluruz. 

Bu noktada şu sorunla karşı karşıya kalırız: erguvanı koklamak söz konusu ol-
duğunda, koku erguvanda mı koklayanda mı? His az önce zikrettiğimiz gibi madem 
bir tür hareketin etkisinde kalmaya benziyor, erguvanın kokusunda erguvan etkin 
olacak, peki erguvanı koklayanın hiç mi etkisi yok? Erguvanı koklayan etkiye maruz 

da Jannone’un şu edisyonu takip ettik: Aristote, De l’Âme, nşr. A. Jannone, çev. ve not. E. Barbotin, 
Paris: Les Belles Lettres, 1966. Bu edisyona referanslar makalenin bundan sonraki bölümlerinde DA 
olarak verilecektir, alıntıların Yunancadan Türkçeye çevirileri kitabın mezkûr Fransızca çevirisiyle de 
karşılaştırılarak tarafımızca yapılmıştır.

2 DA 417a 33-34. 
3 DA 417a 6-7. 
4 DA 417a 7-8. 
5 DA 417b 23-25.
6 DA 417b 27-28.
7 Aristoteles için entelekheia iki bakımdan söylenir: bilgi anlamında, ya da theorein anlamında (DA 

412a 22-23) yani bilgiye sahip olmak ile o bilgiyi kullanmak sırasıyla birinci ve ikinci entelekheia’dır; 
tıpkı uyku ve uyanıklık gibi: “Uyanıklık theorein’e, uyku ise fiilde bulunmadan (mê energein) sahip 
olmaya (ekhein) benzer.” (DA, 412a 25-26); “Uyanıklığın entelekheia olması kesme ve görme (orasis) 
gibidir, ama nefsin entelekheia olması görüş (opsis) ve organın kuvvesi gibidir.” (DA 412b 28-413a 1).         

8 DA 417a 12-14. 
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kalanmış gibi konuşsak dahi his koklayanda olduğuna göre ve hisseden koklayan 
olduğuna göre bir çıkmazda mıyız? Bu noktada Aristoteles bize şunu hatırlatır: 
“Önce, etkilenmek (paskhein), hareket ettirilmek (kineisthai) ve fiilde bulunmak 
(energein) aynı şeylermiş gibi konuşuruz, zira başka yerde dediğimiz gibi hareket 
(kinesis) tamamlanmamış (ateles) olsa da belirli bir fiildir (energeia tis). Oysa her 
şey bir failin (poietikos) ve bilfiil olanın etkisine maruz kalır ve onun tarafından 
hareket ettirilir”.9 Aristoteles’in bu söylediklerini Fizik III’teki hareket tanımında 
hareket ettiren ile hareket eden, etkin ile edilgin hakkında açıkladıkları10 ile birlikte 
düşünürsek etkin ile edilgin’in içinde bulundukları hareketin bir (hen) ama tanım-
larının (logos) başka olduğunu fark ederiz. 

Bu anlamda erguvanın kokusu ile erguvanın kokusunu hissedenin içinde bulunduk-
ları hareket bir ama erguvanın kokusu ile erguvanı koklayanın hissinin logos’ları farklı. 
İkisinin arasında bir benzerlik olduğu aşikâr, yani erguvanı koklayan da bir mânâda 
erguvanın kokusunu “alacak”, erguvanın kokusuna benzeyecek; peki ne mânâda? 
Aristoteles için bir açıdan benzer benzerden etkilenir, bir açıdan ise benzemezden 
etkilenir; etkilenen benzemezdir ama bilfiil etkilendiğinde benzer hale gelir.11 Kokuyu 
hissetmemizi sağlayan bilfiil erguvandaki kokudur ama bilkuvve haldeki hissetme 
kuvvesi ile kokladığımızda erguvanın kokusuna benzeriz. Zira taştan farklı olarak 
hayvanlardaki hissetme kuvvesinin de temeli burada yatar. Bir taş erguvan rengine 
boyanabilir, bir değişime maruz kalmış olur ama buna “taş erguvanın rengini hissetti” 
demeyiz. Oysa hayvanlardaki bu etkiye maruz kalma ve başkalaşma hissetmedir, yani 
hissedilenin suretini “alma”. 

Bu noktada “suretini/formunu almak” tabirinin Türkçedeki çağrışımları Aristote-
lesçi hissetmeyi anlamakta yardımcı olabilir. Derinin ustanın elinde ayakkabı formunu 
alması ile derinin ayakkabıya dönüşmesini kastederiz. Aristoteles için nefs (psukhê) 
“bir manada bütün varolanlar”12 olduğu için nefs varolanları bildikçe veya hissettikçe 
neredeyse onlara dönüşür. Hissedilir ve akledilir olmak üzere ayrılan varolanlar (ta 
onta) söz konusu olduğunda bilgi bilinecek olana özdeşken, his de hissedilir olana 
özdeştir.13 Fakat nefs bizzat nesneler olamayacağına göre nefs ile nesneler arasındaki 
özdeşlik nefsin hissedilirin suretini almasıyla olur: “Nefste olan taş değil, onun suretidir 

9 DA 417a 14-17. 
10 Bkz. “Nitekim bir biçimde aynı olan nesnelerde her şey aynı olarak bulunmuyor, yalnızca varlığı aynı 

olan nesnelerde bu söz konusu. Yine öğretme süreci öğrenme süreci ile aynı olsa bile öğretmek öğ-
renmeyle aynı olmaz, tıpkı iki nokta arasındaki uzaklık aynı olsa bile, burdan oraya ve ordan buraya 
olan uzaklığın bir ve aynı olmaması gibi. Genelde söylendikte ne öğretme ile öğrenme ne de işleme 
ile işlenme tam anlamıyla aynı; aynı olan bunların içinde bulunduğu devinim. Çünkü belli bir nesne-
nin belli bir nesnede etkinliğinin olması ile belli bir nesnenin belli bir nesne aracılığıyla etkinliğinin 
olması tanımca farklı.”, Aristoteles, Fizik, III, 2, 201b 15-23, çev. Saffet Babür, İstanbul: YKY, 2001, 
s. 105.

11 DA 417a 17-21. 
12 DA 431b 21: “he psukhe ta onta pôs esti panta”.
13 DA 431b 22-23. 
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(eidos)”.14 Taşı hissetmek taşın hissedilir suretinin nefste bulunmasıdır. Dolayısıyla 
hissetme hissedilir sureti almaktan ibaretken; his ise hissedilirlerin suretidir (he aisthesis 
eidos aisthetôn).15 Bilkuvve olarak zaten hissedilire özdeş olan hisseden, hissedilirin 
etkisine maruz kalarak bilfiil ona benzer hale gelir.16

Hissetmenin maddeyi (hule) bırakıp sureti (eidos) almak (labein) olduğunu Aris-
toteles balmumu ve yüzük analojisiyle ifade eder.17 Balmumu altın veya bronz bir 
yüzüğün izini altın ve bronz olmadan aldığı gibi hisler de hissedilirler karşısında aynı 
durumdadır. Rengi veya tadı hissetme, yani görme veya tatma hissedilenin maddesiyle 
ilgili değildir, onların bir tür oranı veya suretidir (logos). Hisseden organ ya da hâsse 
(aistheterion) cisimsel olmakla birlikte hissin büyüklüğü (megethos) yoktur, o bir tür 
logos’tur ve hissedenin kuvvesidir.18

II. 2. Hissedilir Olan (aistheton)

Nefsin bu hissetme kuvvesinin (aisthetikon) ne olduğunu belirleyebilmek için 
Aristoteles’e göre önce hissetme fiilini (aithanesthai) incelememiz gerekir, zira fiilin 
kuvveye önceliğinden bahsederiz. Fiilin, yani hissetmenin ne olduğunu araştırmak 
ise öncelikle onun mütekabilini (antikeimenon) araştırmayı gerektirir.19 Bu nedenle 
Aristoteles’i takip ederek hissetmeyi ve tek tek hisleri ele alırken öncelikle hissedi-
lirleri inceleyelim.20 

Aristoteles üç tür hissedilir ayırt eder21: i. her hisse has olan özel hissedilir (idi-
on), ii. ortak hissedilir (koinon) ve iii. arazî hissedilir (kata sumbebekos). Filozof özel 
hissedilir ve ortak hissedilirlerin bizatihi (kath’auto); arazî hissedilirlerin ise bil’araz 
(kata sumbebekos) hissedildiğini ekler. Özel hissedilirler Aristoteles’in hayvanî nefste 
belirlediği beş hissin mütekabilleridir: görme için görülür olan (yani renk), işitme için 
ses, tatma için tat, koklama için koku ve dokunma için dokunulur (nitelikler).22 Ortak 
hissedilirler ise iki hissin ortaklaşa olarak hissedebilecekleridir, bunlar herhangi bir 
hisse has değil, hepsine ortaktır; beş hissin birlikteliğiyle hissedilenlerdir. Aristoteles 

14 DA 431b 29. 
15 DA 432a 2-3. 
16 DA 424a 1-2. 
17 DA 424a 19-22.
18 DA 424a 25-28.
19 DA 415a 16-22: “Bu kuvvelerin ne olduğunu, mesela akletme kuvvesinin (noetikon), hissetme kuvve-

sinin (aisthetikon) ve besleyici kuvvenin (threptikon) ne olduğunu belirlemek için öncelikle akletme-
nin (noein) ne olduğunu, hissetmenin (aisthanesthai) ne olduğunu belirlemek gerekir. Çünkü fiiller ve 
işlemler kuvvelerden logos bakımından (kata ton logon) öncedir. Böyle olduğunda, yine bu fiillerden 
önce onların mütekabillerini incelemek gerektiği için öncelikle ele almamız gereken bunlardır [müte-
kabillerdir] –yani besin (trophe), hissedilir (aistheton) ve akledilir (noeton). 

20 DA 418a 6. 
21 DA II, 6. 
22 DA 418a 13-14.
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ortak hissedilirler arasında hareket, sükûnet, sayı, şekil ve büyüklüğü sayar.23 Son olarak 
bilaraz hissedilenler ise gördüğümüz beyazı Diares’in oğlu olarak hissetmemizdir.24 Zira 
gördüğümüz rengi karın beyazı veya tuzun beyazı olarak hissetmemiz tümüyle arazîdir. 

Bu üç hissedilir arasında Aristoteles için asıl anlamda (kuriôs) hissedilir olan 
özel hissedilirdir, zira diğer iki hissedilir söz konusu olduğunda hisseden hissedilir 
tarafından bir etkiye maruz kalmaz.25 Buradan anlaşılacağı üzere hissetmeyi konu 
ediniyorsak his adını almaya layık olan beş hissin hissetmesini ele almamız gerekir. 
Aristoteles Nefs Üzerine’nin ikinci kitabının yedi ilâ on birinci bölümlerinde sırasıyla 
görme, işitme, koklama, tatma ve dokunmayı ele alır ve dokunmayı hayvanın temel 
kuvvesi olarak belirler. Beş hisse dair açıklamalarında ortak nokta, her biri için i. 
his organından, ii. hissin mütekabilinden (renk, ses, koku) ve iii. ortamdan (hava, 
su gibi) bahsetmesidir. Hissin mütekabili, yani renk veya çarpma ile ortaya çıkan 
ses kendisi renksiz veya sessiz olan bir ortam vasıtasıyla his organına fiziksel bir 
süreçle iletilir ve hissetme bu mütekabilin alınması olarak ifade edilir.  

Aristoteles hisleri bir tür vasat (meson) olarak tanımlar.26 Vasat olan, aynı zamanda 
karşıtları (enantia), her bir ucu, hem sıcağı hem de soğuğu, hem ıslağı hem de kuruyu 
hissedebilmenin vasıtasıdır. Hissin hissedilirleri ayırt edebilmesi (krinein), onlar hak-
kında sıcak ya da soğuk hükmü verebilmesi vasat olması sayesindedir. Hissin bir tür 
oran olduğunun kanıtlarından biri uç derecedeki hissedilirlerin, mesela aşırı tiz veya 
aşırı pes bir sesin işitmeyi engellemesi; veya uç bir parlaklık veya karanlıkta göremiyor 
oluşumuzdur.27 Hissetmeye sahip varlıkların (bitkiler ve cansız varlıklardan farklı ola-
rak hayvanların) hissedebilmeleri tam da his organı, ortam ve hissedilenin maddesini 
bırakarak suretini alabilecek bir vasata, oranı (logos) tutabilecek hisse sahip olmasıdır. 
Cansızlar da cisimlerin etkisini alabilirler, örneğin mendilimiz erguvanın kokusunu 
alabilir ama hayvanı mendilden ayıran o kokuyu hissetmesidir. Bu nedenle Aristoteles 
“Koklamak hissetmektir”28 diye ekler. Makalede ele alınan mesele ise tam bu noktada 
belirginlik kazanıyor: “koklamak hissetmektir” dediğimizde buradaki hissetmekten ne 
anlamalıyız? Hisler nasıl hissederler? 

II. 3. Hisler Hissettiklerini Hissederler mi? 

Aristoteles Nefs Üzerine’nin üçüncü kitabına ortak hissi konuşarak başlar.29 
Hissedilirlerin tamamı ele alındığı için hayvanlarda saydığımız beş histen başka 

23 DA 418a 17-18. 
24 DA 418a 21. 
25 DA 418a 23-24.
26 DA 424a 4.
27 DA 426a 30 – 426b 3. 
28 DA 424b 17.
29 DA 424b 22 ve devamı.
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bir his olamayacağını ekledikten sonra ortak hissin (koine aisthesis) varlığını ifade 
eder. Ortak his, Aristoteles’te sık geçmemekle birlikte, hissetmeye dair bütün dok-
trininin temelini oluşturur fakat bu beş hissin dışında bir altıncı kuvve değil, onların 
tamamına ortak olan bir kuvvedir.30 Aslında Aristoteles yine mütekabilden, yani 
hissedilenlerden hareket ederek ortak hissedilenlerden bahseder: hareket, sükunet, 
şekil, büyüklük, sayı ve birlik.31 Ortak hissin ilk işlevi bu ortaklaşa hissedilirleri 
hissetmektir. Ortak hissedilirler özel hissedilirler için arazî iken ortak his için arazî 
değildir. Hareketi gözümüz arazî olarak hisseder, gözün rengi görmesi onun özel 
hissediliri iken, gördüğü şeyin hareketli olması arazîdir. Gözün erguvan rengini 
görmesi ona has iken, gördüğü erguvan yaprağının rüzgarlı havada hareketli olması 
arazîdir. Ortak his ayrıca özel hissedilirlerin birbirlerini arazî olarak hissetmelerine 
imkân tanır. Safranın hem acı hem de sarı olduğunu birlikte hissetmemizi sağlayan 
kuvve olarak ortak his özel hissedilirler konusunda birleştirici rol oynar.32

Aristoteles ortak hissi ele alırken hislerin farkındalığı sorununa varır. Bu sorunu 
şöyle ifade edebiliriz: hisler hissettiklerini hissederler mi? Soruyu şöyle sormak 
da mümkün: hisler hissediyor olduklarını hissederler mi? Soruyu bu iki biçimde 
sorduğumuz anda sorun’un da belirginlik kazandığını görmek mümkün. Hissin 
hissettiği, yani hissin mütekabili olan hissedilir, mesela görmenin gördüğü renk ile 
hissin hissediyor olduğunun, yani görüyor olduğunun hissi aynı şey midir?  

Aristoteles soruna şu satırlarla değinir: “Madem ki gördüğümüzü ve işittiğimizi 
hissediyoruz, görenin ya görmeyle ya da başka bir his ile gördüğünü hissetmesi 
zorunludur”.33 Burada Aristoteles hissetmek fiilini (aisthanomai) kendine dönüşlü 
(self-reflective) bir fiil olarak kullanır, bu nedenle herhangi bir dile yapılan çeviride 
hissetme fiilinin bu kullanımının idrak veya algılama diye karşılandığını fark ederiz, 
oysa Aristoteles hala hissetmek kavramını kullanmaktadır. Bu noktada filozofun 
hissetme kavramının az önce anlattığımız biçimiyle hissetmeden daha geniş diğer 
bir anlamının daha olduğu, hissetmenin bir tür farkındalık (awareness) barındırdığı 
dikkatimizi çeker. 

Aristoteles’in akıl yürütmesi şöyle devam eder34: Gördüğümüzü ve işittiğimizi 
hissediyorsak, yani gördüğümüzün ve işittiğimizin farkındaysak, bunun hissi (ya da 
gördüğümüzün ve işittiğimizin idraki/farkındalığı demeli) ya görmenin kendisinden 
ya da bir başka histen gelecektir. Bu hissin (farkındalığın) bir başka histen geldiğini 
kabul ettiğimiz durumda aynı his hem görmeyi hem de görmenin mütekabili olan 

30 Bkz. Aristotle, De Anima, ed. ve çev. Ross, Oxford at the Clarendon Press, 1961. Ross haklı olarak 
ortak hissi unspecialized perception olarak tanımlar; müşahhas halde olmayan genel hissetme. 

31 DA 425a 15-16, devamında Aristoteles bu ortak hissedilirlerin tamamını harekete indirger. 
32 DA 425b 1-2. 
33 DA 425b 11-12: “epei d’aisthanometha hoti orômen kai akouomen…” 
34 DA 425b 11-25.
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rengi hissedecektir. Oysa bilfiil görme ile bilfiil görülen Aristoteles için aynıdır35, 
dolayısıyla “görmenin görülmesi” ile “görülenin yani rengin görülmesi” birbirinden 
ayırt edilemez hale gelir.36 Böylece rengi hisseden iki his ortaya çıkmış olur. Buradan 
da hissettiğinin hissettiğini hisseden üçüncü bir his daha tesis etmek zorunda kalırız ki 
bu da sonsuza gider (eis apeiron).37 Sonsuza gitme (ad infinitum) saçmaya indirgeme 
olacağı için bahsettiğimiz farkındalığı, Aristoteles hissin kendisine vermeyi uygun 
görür.38 Hissin kendisine verdiği bu idrak faaliyeti elbette ortak hisse verilmiştir, bu 
farkındalığı sağlayan, ortak his kuvvesidir.  

Bu ihtimali kabul ettiğimizde, yani hissin hissettiğini hissettiğini söylediğimizde 
ise bir çıkmaz (aporia) karşımızda belirir: görmeyle hissetmek görmek olduğundan 
ve görülen renk veya renkli olduğundan39 hissettiğini hissetmek, yani görmenin 
hissedilmesi (ya da bu bağlamda idraki) de renkli olmak zorunda değil midir? Bu 
soruna Aristoteles’in verdiği cevap aslında ele aldığımız soruna ilişkindir: “görmeyle 
hissetmek” ifadesinin tek bir anlamı yoktur40. Görmediğimiz karanlığı da aydınlık-
tan yine görme ile ayırt ederiz, ama “başka bir biçimde”.41 Demek ki “görmeyle 
hissetmek” hissetmekten başka bir anlama daha sahiptir. Üstelik bir mânâda görme 
hissi de renklidir diyebiliriz zira his organları hissedilirleri maddesiz (aneu tes hules) 
olarak kabul eder, tam da bu nedenle hisler ve imgelemler (aistheseis kai fantasiai) 
hissedilenler ortadan kaybolduktan sonra dahi his organlarında kalmaya devam eder.42 
Erguvana bakıp rengini gördükten sonra başımı diğer yana çevirdiğimde, hayalimde 
erguvanın rengini hissedebilmemin sebebi böylece açıklanmış olur.    

Aristoteles’e göre hissedilirin fiili ile hissin fiili –varlıkları/mahiyetleri (einai) 
farklı olsa da– bir ve aynıdır.43 Hissedenin hissetmesi ile hissedilir bu bakımdan 
aynıdırlar. Gürültü çıkarabilen ile o gürültüyü bilfiil işitme kuvvesine sahip olan, 
bilfiil gürültü (kat’enegraian psophos) çıktığında ve bilfiil işitme (kat’energeian 
akoe) gerçekleştiğinde aynılaşırlar. Meşhur örneği Aristotelesçi şemaya uygularsak: 
kimsenin olmadığı bir ormanda devrilen ağaç ses çıkarır, onu işitecek bir hayvan 
olduğunda ise o ses işitilir, hissedilir. Fiil/etkinlik (poiesis) ve infial/edilginlik 
(pathesis) failde değil münfailde (etkilenende) olduğu gibi, hissedilirin ve hissin 
fiili (energeia) de histedir.44 Görmenin fiiline görüş (orasis) deriz ama rengin fiilinin 

35 DA 425b 26-27. 
36 Bkz. Barbotin’in açıklayıcı notu, Aristoteles, De l’Âme, nşr. A. Jannone, çev. ve notlar E. Barbotin, 

Paris: Les Belles Lettres, 1966, s. 105.
37 Bkz. Ross, Aristotle, De Anima, nşr. ve çev. Ross, Oxford at the Clarendon Press, 1961, p. 35.
38 DA 425b 17. 
39 DA 425b 17-18: “ei gar to te opsei aisthanesthai estin horan, oratai de khrôma ê to ekhon…” 
40 DA 425b 20: “phaneron toinun hoti ouk hen to te opsei aisthanesthai”. 
41 DA 425b 22: “all’ ouk hôsautôs”. 
42 DA 425b 23-25. 
43 DA 425b 25-26. 
44 DA 426a 9-11.
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adı yoktur45, bu nedenle gördüğümüzde ortada tek bir fail varmış gibi konuşsak da 
aslında fiilde bulunan iki taraf vardır. 

Ortak hissin bir diğer işlevi ise hissedilenleri ayırmaktır (krinein) ve bu manada 
onlar hakkında yargıda bulunmaktır.46 Yine hislerin kendilerine-dönüşlülüğü (reflexi-
vity) ile ilgili olan bu fikri Aristoteles şöyle açıklar: her his kendi nesnesine dairdir, 
his organında bu şekilde bulunarak mevzu edindiği hissedilirin farklarını (diaphora) 
ayırt eder (krinei): beyaz ve siyah için bu his görmedir; acı ve tatlı için de tatmadır.47 
Ortak his böylece hem beyaz ile siyahı, hem de beyaz ile tatlıyı birbirinden ayıran 
kuvve olarak, aynı veya farklı cinsten duyulurlar arasında aynı anda hüküm vermeyi 
sağlar. Böylece hislerin hissettiklerini hissetmelerinin, farklı hissedilirler arasında 
hüküm vermekle de nasıl ilintili olduğunu görmüş oluruz. 

Bu saydığımız özelliklerinden anladığımız kadarıyla Aristoteles’e göre ortak his, 
yani hislerin bütüncül kuvvesi böylece idrak/ayırt etme/farkındalık diye karşılana-
bilecek ve daha geniş bir anlamda kullandığı “hissetmeyi” yerine getiren kuvvedir. 
İdrak anlamına doğru genişleyen hissetmeyi Aristoteles böylece ortak hisse, yani 
hislerin kendisine verir. 

III. 1. İbn Sina’da İdrak ve Kuvveleri            

Aristoteles’in nefs teorisindeki “hissetme” ve hislerin kendilerine-dönüşlülüğü 
konusunda İbn Sina’nın ne söylediğini tartışmak hem Aristoteles’te ortaya çıkan so-
runu, yani (hissetmenin anlam genişlemesine uğraması) belirginleştirecek hem de İbn 
Sina’nın nefs teorisinde Aristotelesçi yapıdan ayrılan yanların zeminini irdelememizi 
sağlayacaktır. Makalenin bu bölümünde İbn Sina’daki hissetmenin Aristotelesçi temel 
yapıyla benzer yanlarını tekrar etmemek için anmayarak, İbn Sina’nın bahsettiğimiz 
sorun karşısında bu yapıdan ayrıldığı noktaları vurgulamaya çalışacağız. 

İbn Sina Kitab’un-Nefs’te48 ve onun özeti niteliğindeki Necât’ın nefs kısmında49 

45 DA 426a 13-14. 
46 Krinein fiili Yunancada “ayırmak, yarmak” anlamlarına gelirken, yargıda bulunmak anlamı da taşır. 

Türkçede de bu benzerliği “yarmak” fiilinden gelen “yargı” kavramında buluruz. Her ayrım bir tür 
ayırt etmeyi, dolayısıyla hükmü barındırır görünmektedir.   

47 426b 8-11. 
48 İbn Sina’nın Şifa Külliyatı’nın tabiiyyât bölümünün altıncı fenni nefs üzerinedir. Makalede Jan Ba-

kos’un Arapça metnini Fransızca çevirisiyle birlikte takip ettik. Arapça edisyon ve Fransızca çeviri-
nin künyeleri aşağıda olup makalemizde bundan sonra KN olarak anılacaktır. Referanslar Bakos’un 
Arapça edisyonuna verilmiş olup, alıntıların Arapçadan Türkçeye çevirileri Fransızca çeviriden de 
yararlanılarak belirtilen Arapça edisyondan tarafımızca yapılmıştır: İbn Sina, Psychologie d’Avicenne 
d’après son oeuvre al-Shifa, Texte Arabe, Travaux de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, Arap-
ça nşr. Jan Bakos, 1. C., 1956; İbn Sina, Psychologie d’Avicenne d’après son oeuvre al-Shifa, fra. çev. 
Jan Bakos, Travaux de l’Académie Tchécoslovaque des Sciences, ed. Jan Bakos, 2. C., 1956.

49 İbn Sina, Avicenna’s Psychology, An English Translation of Kitab al-Najât, Book II, Chapter VI, İng 
çev. F. Rahman, Oxford University Press, Hyperion Reprint, 1981; ve İbn Sina, En-Necât, Çev. Kübra 



430 E. Burak Şaman

nefsin mahiyetini araştırdıktan sonra sahip olduğu kuvveleri (kuvvâ al-nafs) nebatî 
nefs, hayvanî nefs ve insanî nefs olmak üzere üçlü olarak bölümler.50 İbn Sina hayvanî 
nefsi bitkisel nefsten ayıranın cüzîyyatın idraki ve iradeyle hareket olduğunu belirtir. 
Henüz bu ayrım bile Aristoteles’te yukarıda tartışmaya çalıştığımız hissetmenin anlam 
genişlemesine dair ipuçları içermektedir. Aristoteles, hayvanî nefse besleyici yetiden 
(ya da nebatî nefs) farklı olarak hissetmeyi atfederken; İbn Sina, hayvanî nefsin ayrımı 
olarak hissetme kavramı yerine idraki kullanır. 

İbn Sina, hayvanî nefsin sahip olduğu idrak kuvvelerini ise Aristoteles’te olmayan 
bir ayrımla iç ve dış idrak kuvveleri olmak üzere ikiye ayırır.51 İbn Sina’ya göre dış 
idrak kuvveleri beş histir52, bunlar konusunda Aristoteles’tekinden oldukça farklı bir 
yapıyla karşılaşmayız. İç idrak kuvveleri konusunda ise Aristoteles’teki yapı önemli 
bir değişikliğe uğrar. Aristoteles her biri özel hissedilirleri hisseden beş hisse ek ola-
rak, asıl hissetme kuvvesi olan ortak his ve akletme (noesis) ile hissetme (aisthesis) 
arasında aracı bir konumda olan muhayyileyi (fantasia) tespit etmişti.53 İbn Sina ise 

Şenel, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012. Makalemizde Necât’ın Nefs bölümüne vereceğimiz refe-
ranslarda ve alıntılarda Arapça edisyonu takip ettik: İbn Sina, En-Necât, nşr. Mâcid Fahri, Darü’l 
Âfâkı’l-Cedîde, 1982. Bu edisyona referanslar makalenin bundan sonraki bölümlerinde Necât olarak 
verilecektir, alıntıların Arapçadan Türkçeye çevirileri Türkçe ve İngilizce mevcut çevirilerden de ya-
rarlanılarak tarafımızca yapılmıştır.

50 KN, s. 40. 
51 KN, s. 42: “wa ammâ al-quwwa al-mudrika fa tanqasimu qismayn minha quwwa tudriku min khârij 

wa minha quwwa tudriku min dâkhil”. 
52 Necât, s. 198: “Müdrike kuvvesi ise iki kısma ayrılır, dışarıdan idrak eden kuvve ve içeriden idrak 

eden kuvve. Dışarıdan idrak edenler beş veya sekiz hassedir (al-hawâs al-khamsa aw samaniya). Bun-
lardan biri çukur sinire (al-usba al-mujawwafa) yerleştirilmiş olan görmedir (basar). [Görme hassesi] 
renkli cisimlerin bilfiil şeffaf cisimler üzerinden (ortam, medium), perdahlanmış cisimlerin satıhlarına 
iletilen görüntülerinden (ashbâkh) buzsu nemli [tabakaya] (al-rutûba al-jalidiyya) tabedilen sureti 
idrak eder. Hasselerden bir diğeri iç kulağın yüzeyine dağıtılmış sinirlere yerleştirilmiş olan işitmedir 
(sam‘). [İşitme hassesi] çarpan ve çarpılan arasında sıkışan havanın titreşimiyle kendisine iletilen 
sureti idrak eder. Çarpılan çarpana şiddetli bir sıkışma ile mukavemet eder ve orada sesin (sawt) faili 
olan titreşimi meydana getirir. [Bu titreşim] iç kulak boşluğunda hareketsiz mahsur kalan havaya 
iletilir ve onu kendiliğinden titreştirir. Titreşimleri bu hareketle bu sinire değer ve işitilir. Bir diğer 
hasse beynin (dimagh) ön tarafında iki göğüs ucuna benzeyen iki çıkıntıya yerleştirilmiş koklamadır 
(shamm). [Koklama hassesi] rüzgârın buharı ile karışmış kokudan (râiha) veya kokulu cirmin isti-
halesiyle havada tabolunandan içe çekilen havanın kendisine ilettiği şeyi idrak eden kuvvedir. Diğer 
bir hasse dilin cirminin üzerine yayılmış sinirlere yerleştirilmiş olan tatmadır (zawk), [dilin cirmine] 
temas eden, ondaki tükürüğün rutubetiyle karışarak istihale meydana getirerek cirimlerden çözünen 
tatları (tu‘ûm) idrak eder. Sonuncu hasse bedenin cildinin ve teninin tamamına yayılmış olup orada 
dağılmış bulunan kuvvedir. Sinirler kendisine değerek onda zıtlaşma yoluyla bir etkide bulunan ve 
mizaç ile heyetini değişikliğe uğratanı idrak eder. Bu kuvve tür bakımından değil cins bakımından bir 
gibi görünüyor, cildin tamamına birlikte dağıtılmış bulunan dört kuvveye sahip bir cins. Bu kuvve-
lerden ilki sıcak ve soğuk arasında bulunan tezada hükmeder, ikincisi kuru ve yaş arasındaki tezada 
hükmeder, üçüncüsü katı ve yumuşak arasındaki tezada hükmeder, dördüncüsü pürüzlü ve düz arasın-
daki tezada hükmeder.  Tek bir organda toplanmış olarak bulunmaları zat bakımından bir olduklarını 
vehmettirir”.

53 DA 427b 14: “Muhayyile (fantasia) ise hem hissetmeden hem de düşünmeden (dianoia) başkadır, 
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bu ortak his ile muhayyileyi çeşitlendirerek beşe çıkarır: hiss-i müşterek (ortak his) 
veya fantasia54, hayal veya musavvire, mütehayyile/müfekkire, hafıza/zâkire ve son 
olarak vehim kuvvesi.55 

Aristoteles’teki ortak his ve muhayyile kuvvelerinin teferruatlandırıldığı bu yapıda 
dikkat çekici unsurlardan biri iç hislerin her birinin beyinde yerinin olmasıdır, oysa 
Aristoteles bunların hayvanın bedeninde bir yeri olduğunu söylemez. İbn Sina bu 
kuvvelere cisimsel bir mekân atfederek onların hiçbir zaman nâtık nefsin yapacağı gibi 
küllî olanı idrak edemeyeceklerini, her zaman cüziyyâtı idrak ettiklerini temin etmiş 
görünmektedir. Çünkü cisimsel bir yeri olmak, gayrı cismani olan küllîlere herhangi 
bir nispetinin olamaması anlamına gelir.

İbn Sina’nın iç idrak kuvvelerine getirdiği önemli bir yenilik suret (eidos) ve 
mânâ56 ayrımını yapmış olmasıdır. Aristoteles bütün bir hissetme sürecini suretin 
alınması olarak anlatırken, İbn Sina hissedilirlerdeki hissedilemeyen mânâları idrak 
eden vehim kuvvesini (aestimatio) tesis ederek eidos’tan, yani suretten farklı olarak 
mânâyı tesis eder: “Suretin idraki ile mânânın idraki arasındaki fark, suretin bâtın nefs 
ile zâhir hissin birlikte idrak ettikleri bir şey olmasıdır; lakin önce zâhir his onu idrak 
eder ve nefse iletir, örneğin koyunun kurdun suretini (yani şeklini, hey’etini ve rengini) 
idraki gibi. Muhakkak ki sureti idrak eden koyunun bâtın nefsidir fakat öncelikle onu 
zâhir his idrak eder. Mânâ ise öncelikle zâhir his onu idrak etmeden nefsin mahsustan 
idrak ettiği şeydir, örneğin koyunun kurttaki zıt bir mânâyı idraki; bu mânâ, his onu 
hiç idrak etmese de koyunun korkması ve kurttan kaçması sonucunu verir. Kurtta önce 
hisle sonra bâtın kuvve ile idrak edilen surettir; bâtın kuvvenin his olmadan idrak ettiği 

fakat hissetme olmadan muhayyile olmaz, muhayyile olmadan da inanç (hypolepsis) olmaz.”
54 İbn Sina dikkat çekici biçimde bazı metinlerinde fantasia ile hiss-i müşterek’i bir tutar. Bkz. Necât, s. 

201: “quwwa fantasya, ayy, al-hiss al-mushtarak”.  
55 Bkz. Necât, s. 201-202: “Hayvanî bâtın idrak kuvvelerinden biri fantasya kuvvesidir, yani hiss-i müş-

terek. Bu kuvve beynin ön boşluğunun önünde mürettebdir ve beş histe tabolunup kendisine iletilen 
suretlerin tamamını bizatihi kabul eder. Sonra hayal ve musavvire gelir, bu kuvve de beynin ön boş-
luğunun arkasında mürettebdir ve hiss-i müştereğin beş cüzî histen kabul ettiklerini hıfzeder, onlar 
mahsusât bulunmadığında da orada kalırlar. 

a Bil ki kabul eden kuvve hıfzeden kuvveden başkadır. Bunu sudaki gibi düşün, onda nakşı kabul eden 
bir kuvve vardır ama onu hıfzedecek kuvve yoktur. [Bu noktada] hayvanî nefse kıyasla mütehayyile, 
insanî nefse kıyasla müfekkire olarak isimlendirilen kuvve gelir. Bu kuvve solucansı [yapı] tarafında 
beynin orta boşluğunda mürettebdir, işi ise ihtiyarınca hayaldekilerin bazılarını bazılarıyla terkib et-
mek, bazılarını bazılarından tafsil etmektir. Bir sonraki kuvve vehmiyye kuvvesidir, bu kuvve de beyin 
boşluğunun nihayetinde mürettebdir ve cüzî mahsusâttaki hissedilmeyen mânâları idrak eder, kurdun 
kaçılacak ve çocuğun ise sevilecek olduğuna hükmeden kuvve gibi. Daha sonra, beynin en son boş-
luğunda müretteb olan hafıza-zâkire kuvvesi [gelir], bu kuvve vehmiyye kuvvesinin idrak ettiği cüzî 
mahsusâtta mevcut olan hissedilmeyen manaları hıfzeder. Hafıza kuvvesinin vehmiyye kuvvesine nis-
peti hayal olarak isimlendirilen kuvvenin hisse nispeti gibidir ve o kuvvenin [hafıza-zâkire] mânâlara 
nispeti bu kuvvenin [hayalin] hissedilen suretlere nisbeti gibidir.”

56 Klasik olarak Latincede intentio, Fransızcada ise Jan Bakos’un da yaptığı gibi idée, İngilizcede Faz-
lurrahman’ın yaptığı gibi intention olarak karşılanan mânâ kelimesini ne mutlu ki Türkçede mânâ 
olarak koruma imkânına sahibiz.  
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ise mânâdır”.57 İdrak kuvvelerini ele alırken suretten farklı olarak mânânın tesisi İbn 
Sina’nın idrak teorisini anlamamızda önemli bir yere tekabül eder, o da idrakin filozofa 
göre bir tür maddeden mücerred mânâya doğru giden bir tecrid olmasıdır.

III. 2. Tecrid 

İbn Sina, hissedici ve idrak edici kuvvelerden (al-quwwâ al-hâssa wa al-darrâka) 
konuşmaya başlarken58 her idrakin idrak edilenin (mudrak) suretinin alınması (akhz) 
olduğunu belirtir. İdrak maddî bir şeyin idraki ise sureti maddeden bir tür tecrid ile 
tecrid edilir; tecrit türleri (asnaf) ve dereceleri ise muhteliftir. Zira maddî surete mad-
deden kaynaklı ve suret olması bakımından onun zatında olmayan nitelikler ârız olur. 
Maddeden tümüyle tecrid edilmiş saf surete İbn Sina “insanlık sureti ve mahiyeti”ni 
örnek verir.59 “İnsanlık” türün bireylerinin (ashkhas an-naw’) katıldığı ama tanım (hadd) 
bakımından bir olan ve çoğalmanın kendisine insanlık tabiatı bakımından ilişmediği 
tümeldir. Madde bakımından insanlık suretine ilişen arazlardan biri Amr’a ve Zeyd’e 
yüklenebilmesini sağlayan çoğalma ve bölünmedir (al-takassur wa’l-inqisam). Bunun 
dışında insanlık suretine yabancı olan nicelik, nitelik, yer ve konum gibi diğer başka 
araz ve alakalar da madde sebebiyle ilişir. 

His, maddeden sureti bu eklentilerle (lawahiq) birlikte alır. Bunun sebebi hissin 
sureti maddenin eklentilerinden tecrid edememesidir. İbn Sina’ya göre hissedilen 
uzaklaştığında hissedemememizin sebebi de budur. Hissedilenin tam bir biçimde tecrid 
edilemeyen sureti, hissedilen ortadan kaybolduğunda hissin de ortadan kalkmasına 
sebep olur.

Hayal kuvvesi seviyesinde60 ise tecrid, hisse göre daha üst seviyededir ve hayal, 
sureti maddî eklentilerinden daha kuvvetli bir biçimde ayırır (nuzu’). Bu nedenle his-
sedilenin maddesi ortadan kaybolduğunda dahi tecrid edilen suret hayalde kalmaya 
devam eder. Yine de hayal tam bir tecrid gerçekleştiremez, zira hayaldeki suret de 
hissedilir surete göredir ve belirli bir nicelik, nitelik ve konum barındırır. Bu nedenle 
hayaldeki suret türün bütün şahıslarının iştirak edebileceği bir suret değildir, hayal 
edilen insan (al-insan al-mutakhayyal) insanlardan biri gibidir (ka wahid min an-nâs). 

Vehim kuvvesi seviyesindeki idrake gelirsek61, İbn Sina’ya göre vehim tecridde 
bu dereceyi biraz daha (qalîlan) aşar. Çünkü artık o mânâya erişmiştir ve mânâ zatı 
itibariyle maddî değildir. Mânânın kendisi maddî olmamakla birlikte ona maddede 
bulunmak ârız olur. İbn Sina’ya göre vehim kuvvesinin tecrid ettiği hayır ve şer gibi 

57 Necât, s. 201. 
58 KN, s. 59; burada hem his hem de idraki kullandığına dikkat çekelim.  
59 KN, s. 60. 
60 KN, s. 61. 
61 KN, s. 61-62. 
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mânâlar maddî değildir, ama arazî olarak maddede bulunabilirler. Vehmin, bu mânâ-
lara erişimi vardır fakat yine de vehim onları cüziyyat olarak idrak eder, zira hayalin 
de katkısıyla sureti hissedilir suretin maddî eklentilerinden tümüyle bağımsız olarak 
idrak edemez. 

İbn Sina suretin tecrid edildiği bu kuvveler arasında bir de müsbet suretin bulun-
duğu dereceyi sayar ki o da akıldır.62 Bu seviyede mevcudatın suretleri ya tümüyle 
maddî değildir, ya da maddîdir ama maddenin bütün alakalarından uzaklaştırılmıştır. 
Tümüyle maddî olmayan suretlerin kendiliğinden açık olduğunu belirten İbn Sina, 
maddî alakalarından bütünüyle tecrid edilen surete örnek olarak da bütün insanlara 
atfedilebilecek insanlık suretini verir. 

Böylece yukarıda saydığımız tecrid dereceleri ile İbn Sina dört idrak düzeyinin, 
yani hissî hüküm, hayalî hüküm, vehmî hüküm ve aklî hüküm veren idraklerin bir-
birinden ayırt edildiğini kaydeder.63 Bu saydığımız tecrid dereceleri farklı idrak dü-
zeylerine işaret ederek, İbn Sina için idrakin histen uzaklaştığını teyit eder. Esasında 
Aristoteles’dekinden farklılaşan idrak düzeylerinin zemini his ile idrak ayrılığı olarak 
görünmektedir. 

 
III. 3. His ve İdrak

İbn Sina hissedende bilfiil hissedilen gibi olma kuvvesinin bulunduğu konusunda 
Aristoteles’le hemfikirdir.64 Zira hissetme (ihsâs) şeyin maddeden tecrid edilen suretinin 
kabulüdür, dolayısıyla hisseden bu suret ile suretlenir/tasavvur eder65 (yatasawwaru). 
Gören bilkuvve görülen gibidir, dokunan dokunulan gibidir.66 Fakat İbn Sina “ilk 
hissedilen” olarak kavramlaştırdığı ile o hissedilenin nefste idrakini birbirinden ayırt 
eder. Böylece Aristoteles’te tartıştığımız hissetmenin anlam genişlemesiyle idrake 
dönüşmesi meselesine belirginlik kazandırır. İbn Sina’ya göre ilk hissedilen (al-mahsus 
al-awwal) his organına resmolunandır, daha sonra his organı onu idrak eder. Fakat 
“‘dışarıdaki şeyi hissettim’ denildiğinde onun anlamı ‘nefste hissettim’den farklıdır, 
çünkü ‘dışarıdaki şeyi hissettim’ diyenin sözü ‘sureti hissimde temsil olundu’dur; 
‘nefste hissettim’in anlamı  ise ‘suretin kendisi nefsimde temsil olundu’dur. Bu nedenle 
hissedilenlerin niteliklerinin cisimlerdeki varlığının ispatı zordur”.67 Bu zorluk yukarıda 

62 KN, s. 62. 
63 KN, s. 63: “fa bihâza yuftariqu idrâk al-hâkim al-hissî, wa idrâk al-hâkim al-khayâlî wa idrâk al-hâ-

kim al-wahmî wa idrâk al-hâkim al-aqlî”.  
64 KN, s. 63: “fa naqûlu inna’l hâsse fî quwwatihi an yasira misli al-mahsus bi’l-fi’l”.  
65 Özellikle bu bağlamda (bölümün sonuna kadar) aydınlatıcı olabileceği için tasavvur ile suret arasında-

ki bağlantıyı vurgulamak üzere “tasawwara” fiilini karşılamak üzere suretlenmek ile tassavvur etmeyi 
bir arada kullanıyorum, zira Arapça terim her iki karşılığa da belirli ölçüde izin verir. 

66 KN, s. 63: “Fa al-mubsir huwa misl al-mubsar […]”  
67 KN, s. 63. 



434 E. Burak Şaman

Aristoteles’teki hissetme bahsinde değinmeye çalıştığımız sorundan kaynaklanır. Nasıl 
olur da cismin çıkardığı ses nefste hissetmenin faili olur, fakat o sesi işiten (yani bir 
mânâda fail) nefse sahip olandır deriz? 

İbn Sina’nın bu zorluk karşısında ilk açıklaması şöyledir: “Hakikat şudur ki 
hisler cesedanî organlara muhtaçtır ve onlardan bazıları vasıtalara ihtiyaç duyar. Zira 
hissetme bir tür infialdir (fa inna’l-ihsasa infi‘âlun mâ), çünkü hissetme hissedilirin 
(mahsûs) suretinin kabulüdür ve bilfiil hissedilire uygun bir başkalaşmadır (istihâla). 
O halde bilfiil hisseden bilfiil hissedilen gibidir ve bilkuvve hisseden bilkuvve hisse-
dilen gibidir.”68 

Ardından bu zorluk his ile hissettiğinin hissini adlı adınca ayırarak aşmaya çalışır, 
yani his ile idraki birbirinden ayırt eder. Bunu yaparken de “yakın hissedilen” ve “uzak 
hissedilen” kavramlarını ortaya atar: “Hakikatte yakın olan (al-qarîb) hissedilenin sureti 
ile hissedenin suretlendiğidir/tasavvur ettiğidir. Hisseden bir açıdan zâtını hisseder, 
hissedilen cismi değil; çünkü o, yakın hissedilir suretle suretlenmiş olandır/tasavvur 
edilendir (mutasawwar). Hariçtekine (dışarıdakine) gelince69, o da uzak hissedilir su-
retle suretlenir/tasavvur edilir. Hissetmenin en yakını (ya da en yakın hissetme: aqrab 
al-ihsâs) ile kastettiğimiz, kendisinde vasıta bulunmayandır; kar (al-salj) değil onun 
zatı hissedilir, soğuk olan (al-qârr) değil onun zatı hissedilir. [Yakın hissetmede]70 
hissedenin hissedilen [tarafından] infiali hareket yoluyla değildir, çünkü burada bir 
zıddan diğer zıdda bir değişim (taghayyur) değil, istikmal söz konusudur. Yani fiil 
kuvveye doğru iptal olmadan bilkuvve bulunan kemalin bilfiil olması söz konusudur.”71 

Alıntıladığımız pasajda İbn Sina yakın hissedilir ile uzak hissediliri ayırarak, 
aslında his ile idraki birbirinden ayırmış olur. Uzak hissedilen, yani hissetme bir tür 
hareket ve infial içerirken, yakın hissedilir, yani hissedenin tasavvuru istikmal72 ola-
rak anlaşılır. Hissetme hissedilene maruz kalmak iken idrak hissedenin istikmalidir 
ve sadece dış hisle değil iç idrak kuvveleriyle ve nihayetinde insanî nefs için akılla 
da ilişkilidir. His, hissedilenin suretinin kabulü iken, idrak hissedenin aslında kendini 
hissetmesidir. Bu nedenle İbn Sina idraki histen daha genel (a‘âmm) olarak tanımlar.73 

68 KN, s. 67. 
69 Bakos ‘hariçtekini’ sunolon hissedilir olarak anlar, yani madde ve suretin bileşiği. Bkz. KN, dipnot 

303, s. 211.  
70 Köşeli parantez içindekiler metnin kendisinde bulunmayıp, metni anlamayı kolaylaştırması için benim 

çeviriye eklediklerimdir. 
71 KN, s. 67. 
72 Aristoteles’in en genel nefs tanımıyla İbn Sina’nın nefs tanımı aşağı yukarı aynıdır: “bilkuvve hayatı 

haiz organik tabiî cismin ilk entelekheai’sı, ilk kemâli” (bkz. DA, II-1 ve KN, I-1). Buna rağmen İbn 
Sina’nın kemal ve istikmal kavramları etrafında geliştirdiği nefs teorisi cisim ve nefs ayrılığını vur-
gulamak üzere kemâl kavramının genişletilmesine dayanır. Nefs tanımlarındaki farklılık his ve idrak 
konusunda akılda tutulması gereken bir mesele ise de makalemizin boyutlarını aşacağı için sadece 
hatırlatmakla yetiniyoruz.   

73 KN, s. 67: “al-idrâk allazî huwa a’âmm min al-hiss”. 
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Aristoteles’in yukarıda değindiğimiz konuda hissetmenin idrake doğru anlam genişle-
mesinden bahsederken yaptığı gibi İbn Sina da his ile idraki ayırırken aynı örneği verir: 
gözün rengi ve karanlığı, kulağın sesi ve sessizliği hissetmesi gibi hisler hissediliri 
ve hissedilirin yokluğunu (‘adam) idrak ederler.74 İdrakin histen farklılığı ve iç idrak 
kuvvelerinin de gerekliliği daha açık biçimde şu cümlelerle dile getirilir İbn Sina’da: 
“İdrak his organı olmadan idrak eder, zira [idrak] görülen renk veya işitilen ses değildir 
ve aklî ve vehmî fiille idrak eder”.75 Yani İbn Sina için uzak hissedilir his iken (rengin 
görülmesi gibi), yakın hissedilir diye nefste hissetme olarak tanımladığı idrak (gözün 
gördüğünü görmesi), hislerden ayrı olarak iç idrak yetisi olarak vehmin ve hatta insanî 
nefs için (yine vehimle ilişkisi ayrıca araştırılması gereken) aklın dahlini gerektirir. 
Böylece gözün erguvanın rengini hissetmesi his, erguvanı gördüğünü görmesi ya da 
hissettiğini hissetmek ise idrak olarak adlandırılır. 

İbn Sina için idrakin histen daha geniş olduğunun ve vehmî ve aklî kuvve ile 
ilgisinin olduğunun teyidi kendine-dönüşlülükle asıl farkındalığı aklî kuvveye has-
retmesidir. Aklî kuvvenin kendisiyle zatı arasında ve de aklettiğini akletmesi arasında 
bir aracı olmamasının, yani aklettiğini akledebilmesinin sebebi bedensel bir organının 
olmamasıdır.76 Cisimsiz bir cevher olan aklî kuvvenin (nâtık nefsin) bizatihi kendisini 
akledebilmesindeki aracısızlık hislerde yoktur zira hissin bir organı vardır. Dolayı-
sıyla Aristoteles’in önerdiği gibi hislerin farkındalığı ortak histen geliyor olamaz77, 
zira “his, dışarıdaki şeyi hisseder, zâtını, organını ve de hissettiğini hissetmez. Bunun 
gibi hayal de zâtını, fiilini veya organını tahayyül etmez.”78 Madem ki hislerde böyle 
bir farkındalık yok, İbn Sina’nın hissettiğini hissetmek demek olan idrak için nâtık 
nefste aklî kuvvenin payı olması kaçınılmaz. Aklî kuvveye sahip olmayan hayvanlarda 

74 Krş. KN, s. 67 ve DA 425b 21-22. 
75 KN, s. 68. 
76 Bkz. Necât, s. 217. 
77 İbn Sina’nınkine benzer biçimde Philoponos, De Anima Şerhi’nde Aristoteles’i hislerin hissetmeleri 

konusunda eleştirir ve bu ayrıcalığı aklî nefse (rational soul) ve nefste prosektikon (dikkat kesilen, at-
tentive part) denilen kısma verir. Bkz. Philoponus, On Aristotle’s On the Soul 3.1-8, İng. çev. William 
Charlton, Cornell University Press, 2000, s. 41: “Besides it is absurd that the same sense should know 
that it sees. For it must be by reflecting back on itself after having seen the colour that it gets to know it 
sees. But if it reflects on itself it also has an activity which is separate [sc. from matter] and what has a 
separate activity has a separate substance, and on that account is eternal and incorporeal. So someone 
who says in an ambigous way that the rational soul is immortal will be shouting out plainly that the 
non-rational soul is immortal; which is absurd. The senses are non eternal, and for that reason do not 
reflect on themselves.”  

a Gutas’a göre (Bkz. Gutas, “Avicenna’s Marginal Glosses on De anima and the Greek Commentatorial 
Tradition,” Philosophy Science & Exegesis in Greek, Arabic & Latin Commentaries içinde, ed. P. 
Adamson, H. Baltussen ve M.W.F. Stone, II, 77-88, Londra: Bulletin of the Institute of Classical Stu-
dies Supplement 83.2, 2004) İbn Sina’nın nefs teorisinde önemli bir yer tuttuğu düşünülen Philopo-
nos’un şerhi ile İbn Sina’nın meseleye yaklaşımı arasındaki benzerlik ise başka bir çalışmanın konusu 
olmalı.  

78 Bkz. Necât, s. 218. 



436 E. Burak Şaman

ise hiss-i müşterek ve mütehayyilenin ötesinde tecridde daha üst konumdaki vehim 
kuvvesi idrak için hayvanda olmayan aklî kuvvenin yerini ikame eder görünmektedir. 

IV. Sonuç

Çalışmamızda ele aldığımız hislerin kendine-dönüşlülüğü, Aristoteles ve İbn Si-
na’nın nefs teorilerinde hissetme ve akletme ilişkisi, farkındalık ve nefs-beden ayrımı 
ile yakından alakalıdır. Hissedilir olan, hissetme ve hissettiğini hissetme olarak üçlü 
bir yapı üzerinden anlamaya çalıştığımız mesele karşısında Aristoteles ve İbn Sina’nın 
tutumlarının nefsten ne anladıkları ile uyumlu olacak biçimde farklılaştığını gördük.

Aristoteles metninde ortaya çıktığı haliyle mesele hissetme ve hissettiğini hissetme 
olarak ifade edildiğinde hissetme fiilinin kendisinde bir anlam genişlemesi olduğuna 
dikkat çektik. Bu anlam genişlemesi tam da İbn Sina’nın bu ikinci “hissetme”ye his 
değil idrak adını vermesinin nedenidir. Aristoteles’te hissettiğini hissetme ortak his 
vasıtasıyla yine hislere verilirken, İbn Sina his ile idraki ayırt etmiştir. Hislerdeki 
kendine-dönüşlülük ya da farkındalık İbn Sina’ya göre hissin kendisinden gelemez. 
Zira cismanîlikle ilgisi asla tam olarak kaybolmayan hislerden ziyade hissettiğinin 
farkındalığı, gayrı cismanî olan aklî kuvve ile ilişkili olmalıdır. Bu da histen farklı 
olarak idrak adını alır, hissetme bir maruz kalma hali iken, idrak istikmaldir. 

Hislerin kendine-dönüşlülüğüyle irtibatlı olarak değindiğimiz bir diğer konu nef-
sin kuvveleridir. İbn Sina’nın Aristoteles’teki ortak his ve muhayyileyi iç ve dış idrak 
kuvveleri olarak ayırmasının ve çeşitlendirmesinin de zemini bu his ile idrak ayrımında 
görünmektedir. İç ve dış idrak kuvveleri ayrımına gitmek, cisimden bağımsız bir cevher 
olarak düşünülen nefs teorisiyle uyumlu biçimde bir “iç ve dış” kurmakta İbn Sina’ya 
yardımcı olurken, hissetme ve idrak ayrımı ile de yakından ilgilidir. İbn Sina’da iç 
ve dış idrak kuvvelerinin suretin farklı tecrid dereceleri olduğu vurgusu, nihayetinde 
maddeden mücerred mânâya doğru bir saflaştırma ve cisimsizleştirme vurgusudur. Bu 
noktada İbn Sina için hissettiğini hissetmedeki, yani hislerin kendine-dönüşlülüğündeki 
vasıtasızlık Aristoteles’in yaptığının aksine cismani olan hissetmeyle değil, vehim ve 
akıl kuvveleriyle bağlantısı olan idrakle ilişkilendirilir.           
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I. Giriş: İnsan Türünün Uygun Araştırması

Psikoloji tarihçileri genellikle Aristoteles’in De Anima’sını konuya yönelik ilk 
bilimsel yaklaşım olarak görürler ve biyoloji tarihçileri, onun hayvanbilimsel dene-
melerine benzer şekilde yaklaşırlar. Hayvanların Parçaları ve Hayvanların Tarihi gibi 
eserlerdeki incelemeler De Anima’daki araştırmalarla nasıl bir bağlantıya sahiptir? Daha 
özel olarak, Aristoteles’in insanın özel ve ayırt edici bilişsel kapasiteleri hakkındaki 
görüşleri göz önüne alındığında, Aristoteles farklı bir hayvanbilimsel incelemenin 
bir nesnesi olarak insan hakkında ne düşünür? Sonraki sayfalarda, bu daha özel soru, 
cevabının daha geniş bir soru üzerine düşünme şeklimizi değiştireceği göz önünde 
bulundurularak keşfedilecektir.

II. Aklın Hayvanbilime Dahil Edilmemesi

Aristoteles, insan hayatındaki aklın merkeziliğine, bu hayat çoğunlukla teorik, 
pratik veya üretken olsun ya da olmasın, vurgu yapıyor. Bununla birlikte, onun hay-
vanbilimsel felsefesine yer verdiği De Partibus Animalium’un ilk kitabındaki zor ve 
karmaşık bir pasaj, hayvanbilimsel inceleme nesneleri arasına aklın dahil edilmesine 
itiraz ediyor. Bu iki sonuç, onun insanı hayvanbilim çalışmasından felsefi olarak 
dışlamasına yol açabilirdi. Ancak öyle olmadı. İlkin onun aklı hayvanbilimden hariç 
tutmasının ve sonrasında da insanı dâhil etmesinin –hatta merkezi düzeyde– daya-
naklarına bakacağız.

De Partibus Animalium I. kitapta, Aristoteles hayvanbilimcilerin sadece hayvan-
ların maddi doğasını değil, daha ziyade formel doğasını çalışmaları gerektiği görüşünü 
savunur (640b28-29). Daha sonra aşağıdaki karmaşık koşulları ileri sürmektedir:

Varsayalım ki sözü edilen şey, ruh ya da ruhun bir parçası ya da ruhsuz olmayan olsun (en 
azından ruh ayrıldıktan sonra artık bir hayvan var olmaz ya da mitoslarda taşlara dönüştü-
rülen şeyler gibi, düzenleniş dışında hiçbir parça aynı kalmaz,) –eğer bu şeyler böyleyse, 
ruh hakkında, tümü hakkında olmasa da hayvanın bu şekilde olması bakımından ilgili olan 
esas parça hakkında konuşmak ve ruhu bilmek doğa filozofuna kalacaktır.1 (641a17-23)

Bu pasajla ilgili sorunlu pek çok yön bulunmaktadır. Şaşırtıcı “ruh, ruhun par-
çası veya [o neyse] ruhsuz olmayan” ayrımına odaklanmak istiyorum. Bu cümlenin 
sonunda (aslında cümle Yunanca metinde devam etmektedir) o aslında ruhun parçası 
düşüncesini daha belirgin duruma getirmiştir. Bir hayvanın hayvan olması bakımından 
ilgili olan ruhun parçası, “parçalı” seçenek olarak görünendir. Ve bunun nedenini ça-
bucak keşfederiz. Aristoteles, doğabilimcilerin aklı incelememesi gerektiği yönündeki 
şaşırtıcı bir savı öne sürmek üzeredir. Ve bu iddiayı doğrulayan argüman Aristoteles’in 

1 Aristoteles’in metinlerinin tüm çevirileri bana aittir.
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hayvanbilimle ilgili tüm yazıları içerisinde en şaşırtıcı olanlardan biridir. Bu nedenle 
kısaltmadan alıntı yapmamız gerekiyor, çünkü yürütülecek tartışmanın büyük bölümü 
onu anlamaya ve Aristoteles’in hayvanbilimsel felsefesine etkilerini görmeye yönelik 
bir çaba olacaktır.

Şu an söylenenlere bakarsak, birisi ruhun tümü ya da bir parçası hakkında konuşmanın doğa 
bilimlerine kalmış olup olmadığı konusunda bir karmaşaya düşebilir, çünkü eğer tümünden 
söz ediyorsa doğa bilimlerinden ayrı olarak bir felsefe kalmaz. Aklın akıl nesnelerinden 
olması nedeniyle bu böyle olurdu, böylece doğa bilimi her şey hakkında bilgi haline 
gelirdi. Çünkü eğer akıl ve nesneleri gerçekten birbiriyle bağıntılıysa ve aynı araştırma 
tüm bağıntılara eşlik ederse [bunları ç.n.] incelemek aynı bilime kalmıştır, tıpkı aslında 
duyulama ve duyulanabilir nesneler söz konusu olduğunda olduğu gibi. (641a32-641b4) 

Önceki tartışmadaki ayrımların, akıl [nous] ve aklın etkinliği, düşünce [diānoia] ile 
ilgili özel bir endişeyi yansıttığı şimdi görülüyor. Aristoteles’in aklın doğa bilimlerinden 
çıkarılmasına yönelik gerekçeleri nelerdir? Başka yerlerde, aklın ya da en azından etkin 
bölümünün belirli organik bir dayanağı bulunmadığını zaman zaman ileri sürüyor (De 
Anima, II. kitap birinci bölüm 413a4-9, II. kitap ikinci bölüm 413b24-27, III. kitap 
beşinci bölüm 430a17-25) ve bu kesinlikle aklın dışlanması için temel oluşturuyor; 
ancak bu varsayım buradaki argümanda hiçbir rol oynamaz. Aksine, burada sunulan 
argüman aşağıdaki yapıya sahiptir:

[i] Varsayalım ki: Doğa bilimi ruhu kendi tümlüğünde inceler.
[ii] Ruh akıl içerir.
[iii] Dolayısıyla doğa bilimi aklı inceler.
[iv] Akıl, onun nesnelerinden “biridir”.
[v] Akıl ve onun nesneleri böylece bağıntılı görüngülerdir.
[vi] Bağlantılı olanlar aynı bilim tarafından incelenir.
[vii] Böylece doğa bilimi aynı zamanda aklın nesnelerini de inceler.
<[viii] Akıl nesneleri, doğal nesnelerin yanı sıra tek araştırma nesneleridir.>
[ix] Dolayısıyla, doğa bilimleri her şeyi inceler.
Sonuç: Doğa biliminin üzerinde bir felsefe olmazdı. (641a34-36)
viii. önerme metinde yer almıyor; Aristoteles’in gerçekte ulaştığı karşı olgusal 

sonucu bize vermesi için gerekli küçük bir ekleme olarak göründüğü için eklendi. Belki 
de argümanın en sorunlu bileşenleri iv., v. ve vi. önermeleridir ama Aristoteles’in her 
üçünü de onaylandığına dair herhangi bir şüphe yoktur. De Anima III. Kitap edimsel 
bilginin, nesneleri ile özdeş olduğu konusu üzerinde durmaktadır (430a2-5, 431a1-2) 
ve sıkı bağıntıların aynı bilim tarafından incelendiği yönündeki Platoncu görüş sürekli 
onaylanmıştır (Kategoriler 7. 8a36-b15, De Anima II. kitap dördüncü bölüm 415a 14-22) 
ve örneğin “Duyulanma ve Onun Nesneleri Üzerine” gibi çalışmalarında da söz ettiği 
üzere uygulamada da [bu düşünce –ç.n.] izlenmiştir. Ancak bu iki iddia kabul edilse 
bile, diğer teorik disiplinlerin akıl üzerine çalışan bir alana indirgeneceği sonucunu 
işaret etmezler. Eğer bağıntılı olanlar bilgi ve onun nesnelerinin bir biçimi gibi ise, 
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bu bağıntılı olanların incelenmesi –örneğin görme ve görünebilir olanın çalışılması 
hakkında– düşünce nesnesi ve düşünsel etkinliğin birbirlerine yükledikleri ile aynı 
ilişkide olmaya ihtiyaç duymamaktadır. Örneğin, Aristoteles’in bilim felsefesi, mate-
matiksel akıl yürütme ve onun nesneleri üzerine yaptığı çalışmalarla zenginleşmiştir. 
Buna karşın, matematiksel aklın ve nesnelerinin felsefi açıdan incelenişi, söz konusu 
nesnelerin matematiksel incelenişinden oldukça farklıdır ve Aristoteles’in bunu böyle 
kabul ettiği açıkça görülmektedir.

En az bu argüman kadar sorunlu, açıkça karşı-olgusal bir sonuca varmayı amaç-
lamaktadır. Aristoteles’in, aklın incelenmesinin hayvanbilimden çıkarmak için daha 
ilginç ve pozitif bir argümanı vardır ve bu argüman, doğabilimcinin aklı incelediğini 
varsayan bu karşı-olgusal sonucun hemen ardından gelmektedir.2

Bununla birlikte, durum ruhun tümünün ya da onun bütün parçalarının bir değişim kaynağı 
olmadığı bir durumdur; daha doğrusu, büyümenin kaynağı, bitkilerde bile olan parçadır, 
başkalaşmanın kaynağı duyulanmadır ve yer değiştirme için bir başka parçadır [ve bu 
–ç.n.] akılsal olan değildir çünkü yer değiştirme diğer hayvanlarda da var, ancak hiçbirinde 
akıl yürütme yoktur. Bu yüzden açıktır ki ruhun bütününden söz edilmemelidir; çünkü 
ruhun bütünü bir doğa değil, bazı parçaları, bir parçası ya da daha fazlası [bir doğadır 
–ç.n.] (641b4-10)

Bazı yorumcular bunu ayrı bir argüman olarak ele alıyor, ancak bu Aristoteles’in 
hayvanbilimin ruhun bütününü incelemesi gerektiği varsayımına yönelik ilk meydan 
okuması olarak düşünüldüğünde daha anlamlı hale gelir. Söz konusu meydan okuma 
genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

[i] Doğalar değişimin kaynaklarıdır.
[ii] Doğa bilimcisi doğayı inceler.
[iii] Bu nedenle değişimin kaynağı (besleyici, üreten, duyulayan ve yer değiştirten 

değişim) olan ruhun yalnızca bu yönleri doğa biliminin uygun nesneleridir.
[iv] Ruhun her parçası değişimin kaynağı değildir – özellikle akıl değildir.
Sonuç: Doğa bilimi, ruhun tümünü incelemez – özellikle aklı incelemez.
Bu argümanın gücü, burada ciddi şekilde savunulmayan iki iddianın akla yat-

kınlığına bağlıdır. İlki, doğa biliminin değişimi ve nedenlerini araştırmasıyla sınırlı 
olmasıdır. Bu, Fizik I. kitap birinci ve ikinci bölümlerde tartışılmaktadır. İkincisi, De 
Anima III. kitap dokuzuncu ve onuncu bölümlerde uzun uzun tartışılan, aklın hareketin 
bir kaynağı olmaması durumudur.

2 William Charlton (in “Aristotle on the Place of Mind in Nature,” in Philosophical Issues in Aristotle’s 
Biology, ed. Allan Gotthelf and James G. Lennox [Cambridge: Cambridge University Press, 1987], 
410-11) Bu argümanı reductio ad absurdum olarak sunar. Ama bu doğru olamaz. İlk varsayımın çeliş-
kisini basitçe iddia ederek sonuçlandırmaz. Sonuç, açık bir saçmalık olarak sunulmamıştır. Aristoteles 
bunun yanlış olduğunu düşünüyor, fakat açıkça değil; ve bu yüzden argümanındaki asıl hatanın baş-
langıçtaki varsayımına dayandığını düşünüyor.
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Yorumcular, haklı olarak son iddia ile ilgili endişeler taşıyorlardı.3 İnsanoğlu 
eyleyendir ve en karakteristik eylemlerimiz akılsal düşünmeye dayanır. Aristoteles 
buna inanıyor ve bunu ahlaki ve psikolojik yazılarında ikna edici bir şekilde savunu-
yor. Öyleyse neden aklı –nous– değişimin bir kaynağı olarak, bir doğa olarak ve diğer 
herhangi bir parçası olarak görmemelidir?

Aristoteles’in akıl ve pratik zekâ [phronesis] arasındaki ayrımına başvurarak 
sorundan kaçınmaya çalışabiliriz. Aristoteles, zaman zaman, kanıtlamanın kanıtlana-
bilir olmayan ilk ilkelerini kavramak zorunda olduğumuz bu yetiye atıfta bulunmak 
için kısıtlı bir anlamda “akıl”ı kullanacaktır (Analytica Posteriora, II.19, 100b17-22). 
Fakat aynı zamanda bunu daha az kısıtlayıcı bir şekilde kullanır ve kısaca değinece-
ğimiz De Anima III. kitap dokuzuncu ve onuncu bölümlerdeki tartışmadansa bu daha 
az kısıtlayıcı olanı kullandığı açıktır. Çünkü bu tartışmada, Aristoteles’in aklın –hatta 
pratik akıl– doğa bilimi için bir çalışma nesnesi olduğu düşüncesini inkâr etmek için 
gerekçeleri var gibi görünüyor. Düzgün bir şekilde ifade edersek, bu insanlar için bile 
yer değiştirmenin bir kaynağı değildir. Bu iddia için De Partibus’daki argümanda 
verilen tek kanıt, yer değiştirmenin insan dışı pek çok hayvanda varolduğundan ve bu 
hayvanların akıl sahibi olmamasından dolayı, yer değiştirmenin akıldan dolayı olma-
dığıdır. Fakat bu argüman yalnızca, aklın genel olarak hareket için gerekli bir koşul 
olmadığını gösterir. Akıl sahibi hayvanlarda bunun yeterli olmadığını göstermediği 
gibi, insanın yer değiştirmesi için de zorunlu olduğunu göstermez.

De Anima III. kitap dokuzuncu ve onuncu bölüm, buna rağmen bu seçeneklere 
karşı bir argüman sunuyor. Dokuzuncu bölüm, hayvan ruhlarının ayrımlayan ve yer 
değiştirten yetileri arasında ayrım yaparak başlıyor. Akıl yürütme ve duyulanma ayrım-
layan içerisindedir. Onuncu bölümde yalnızca arzu (veya iştah, orexis) ve pratik akıl 
tartışması yapılacak şekilde yer değiştirme yetisi için çeşitli seçenekler ele alınıyor ve 
reddediliyor. “Bu ikisinin, yani arzu ve pratik aklın yer değiştirici oldukları akla yatkın 
görünmektedir” (433a17-18). Fakat görünüşler aldatıcı olabilir. Aristoteles, pratik aklın 
ahlaki davranışta önemli bir rol oynamasına karşın, hayvan hareketi için ne zorunlu ne 
de yeterli olduğu konusunda ısrar etmeye devam etmektedir. Her şeyden önce, insanlar 
akıldışı davranabilir, bu da aklın insan eylemi için zorunlu olmadığını gösterir; ve onun 
insan eylemine dâhil olması, arzuya yönelik değerli bir yardım sunmakla sınırlıdır. Bu 
durum, insanın durumunda bile onun yeterli olmadığını gösterir. İnsanlarda bile, yer 
değiştirmeye neden olan asıl şeyler arzu ve onun nesnesidir (433a17-18).4 O halde De 

3 Bkz. David M. Balme, Aristotle: De Partibus Animalium I and De Generatione Animalium I (Oxford: 
Clarendon Press, 1972; yeniden basım, 1992), 89, 92; Charlton, “Aristotle on the Place of Mind in 
Nature,” 411.

4 Cynthia Freeland’da bu argümana ilişkin değerli tartışmalar var, “Aristotle on Perception, Appetition 
and Self-Motion,” and Susan Sauvé Meyer, “Self-motion and External Causation,” both in Self-mo-
tion from Aristotle to Newton, ed. Mary Louise Gill and James G. Lennox (Princeton: Princeton 
University Press, 1995), 33-63 ve 65-80, sırasıyla.
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Anima, daha zayıf görülebilecek başka bir argümana destek sağlamaktadır.
David Balme, doğa felsefesinden başka bir felsefenin olmayacağı sonucunu des-

tekleyecek şekilde, akıl ve nesnelerinin bağıntılı doğasının, başka bir dışlayan argüman 
için temel oluşturduğuna dikkat çekti. Çünkü teorik aklın nesneleri soyutlamalardır. 
Bu gibi nesneler, maddi değillerdir ve değişmezler ve pratik aklın nesnelerinden farklı 
olarak, hedefe yönelik süreçlerde önemli hiçbir rol oynamazlar. Bu nedenle doğal 
nesneler değildirler. Aklı incelemek onun nesnelerini incelemek ise ve bu nesneler 
soyutlamalar ise, teorik aklın incelenişi bu temelden hareketle dışarıda bırakılacaktır. 
Fakat bizim parçalayarak incelediğimiz sonraki argümanda, bu ya da benzeri bir ar-
güman gelişmemiş biçimde işaret ediliyor görülmektedir.

Bu argümanların gücü ne olursa olsun, Aristoteles’in hayvanbilimsel projesi için 
geniş kapsamlı etkilere sahipler. Bu argümanlar hiçbir şekilde insanoğlunun hayvan-
bilimin uygun nesneleri olmasını engellemez. Fakat insanoğlunun en karakteristik 
özelliğinin dışlanması anlamına gelir. Aristoteles aslında kendi tavsiyesine uymakta 
mıdır? Uymadığını ifade eden iki tür metin vardır. İlk olarak, insanın akıl yürütme 
yetisinin, insanların sahip olduğu çeşitli niteliklerin açıklanmasında önemli bir öncül 
olarak göründüğü bazı pasajlar vardır. İkincisi, başka yerlerde derinlemesine araştır-
dığım şekilde, Aristoteles’in diğer hayvanların gösterdiği zekayı, onların farklılaştırıcı 
özelliklerinin hayvanbilimsel bir incelemesinin bir parçası olarak tartıştığı birçok 
pasaj vardır.5 Aristoteles’in hayvanbiliminde insan türünün yeri açısından, bu sorunlu 
metinlere dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor.

III. Hayvanbilimin Başlangıç Noktası Olarak İnsan Türü

Aristoteles’in, insan doğasının genel hayvanbiliminin bir parçası olarak incelenmesi 
gerektiğini düşündüğü yönünde şüphe yoktur. İnsanlar farklı bir türde hayvanlardır. Bu 
tartışmadaki ana meselemiz, Aristoteles’in insanları hayvanbilimsel incelemelerden 
çıkarma konusunda onların akılsal yetilerini konuya dâhil edip etmediğidir. Ancak, 
diğer hayvanbilimsel özelliklerimizin kısaca incelenmesi, bu sorunun incelenmesi 
açısından bir bağlam sunacaktır.

Her şeyden önce, insanların Aristoteles’in kanlı hayvanları (omurgalı hayvanlarla 
yakından alakalı bir kategori) ayırdığı beş “büyük tür” –balıklar, kuşlar, canlı doğuran 
dört ayaklılar, yumurtlayan dört ayaklılar ve memeli deniz canlıları– arasında olmaması 
kayda değerdir. Bu gruplamaların teorik temeli, yer değiştirme ve doğum biçimlerinin 
birleşiminden meydana geliyor göründüğünden ve canlı doğuran iki ayaklılar yalnızca 

5 “Aristotle on the Biological Roots of Virtue: The Natural History of Natural Virtue,” in Biology and 
the Foundations of Ethics, ed. Michael Ruse and Jane Maienschein (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1999), 10-31.
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bizler olduğumuzdan bu gruplarda yer bulamıyoruz. De Partibus Animalium I. kitap 
dördüncü bölümde bu dışarıda bırakılma durumu savunulmaktadır.

Belki de doğru yol budur. Bazı durumlarda –insanlar tarafından açıkça tanımlanmış bir 
tarzda konuşulan ve hem tek bir ortak doğaya hem de çok uzak olmayan formlara sahip olan 
türlerde– kuşlar, balıklar ve diğerleri gibi türlere göre, bazı durumlarda isimlendirilmemiş 
olsalar dahi, bir tür gibi içindeki formları kucakladığı için ortak biçimde konuşmalıyız. 
Fakat onlar böyle olmadığı zaman, örneğin insan türü için ve bu tür herhangi başka bir 
şey hakkında birer birer konuşmalıyız. (644b1-6)

Dahası, iki ayaklılığı kuşlarla paylaştığımızı göz önüne alsak bile, De Partibus 
Animalium I. kitap ikinci bölümde ortaya koyduğu gibi, onların bu iki ayaklılığı “baş-
ka ve farklı” bir iki ayaklılıktır.6 Kıllı hayvanlar arasında kafamızda en fazla, diğer 
yerlerde ise en az kıla sahip olan biziz. Aynı zamanda en büyük beyne sahibiz, ancak 
bilişle doğrudan ilgisi olan herhangi bir sebepten ötürü değil, çünkü Aristoteles, bey-
nin bilişte doğrudan bir rolü olmadığını (bilişin yerini kalp olarak işaret etmektedir) 
savunmaktadır. Bunlar, Aristoteles’in bizi diğer tüm hayvanlardan ayırdığını ileri 
sürdüğü uzun özellikler listesinin en önemlileri arasında yer alıyor.7

Aristoteles’in ortaya koyduğu geniş kanlı hayvan türlerinden hiçbirine ait olma-
mamıza rağmen, insanın incelenmesi Aristoteles’in biyolojisinde son derece önemli bir 
buluşsal (deneyimsel-heuristic) role sahiptir. Aristoteles’in De Partibus Animalium’un 
II. kitap onuncu bölümünde birörnek olmayan parçaları (bizim söyleyeceğimiz şekil-
de organları) anlatmaya başlamasıyla bu konu gündeme gelir. O, bitkilerde nispeten 
az sayıda bulunan bu tür parçaları ve hayvanlar söz konusu olduğunda görülen daha 
büyük karmaşıklığı belirtir.

Ve yalnızca yaşamakla kalmayıp ayrıca iyi yaşayanların doğasında daha da çeşitlilik var-
dır. Bu insan türüdür; çünkü bizim için tüm hayvanlar arasında tek bilinen ya da en çok 
bilinen insan türüdür ve insan türü ilahi niteliktedir. Dolayısıyla hem bu sebeple hem de 
insan türünün dış kısımlarının şekli en tanıdık olduğu için, ilkin bu konu konuşulmalıdır. 
Sadece bu türde doğal parçalar doğaya göre şekillendirilmiştir, insanda yukarıda olan tüm 
kozmozda yukarıda olanla uyum içindedir, çünkü tüm hayvanlar arasında sadece insan 
dik durur. (656a3-13)

Bu pasaj, insan türünün organlarının incelenmesine başlamak yönünde üç ayrı 
ancak birbiriyle ilişkili neden sunmaktadır. İlkin, yaşama yetimiz göz önüne alındığında, 
çok çeşitli organlarımız olduğu iddia ediliyor. Bu pasaj sıklıkla aşırı yorumlanır, bu 
nedenle insanların iyi yaşama yeteneğine sahip tek hayvan türü olduğu iddia edilmediği 

6 De Partibus Animalium I. 2 643a3-5. Fark, krş daha dolu bir tartışma için bkz. De Partibus Animalium 
IV. 12 693b2-5; I. A. 11. 710b5-711a2.

7 Kalanın faydalı bir koleksiyonu bulunabilir G. E. R. Lloyd, Science, Folklore and Ideology (Cambri-
dge: Cambridge University Press, 1983), 30. Lloyd’un görüşleri üzerine eleştirel bir inceleme için 
“Man as a model” in Aristotle’s zoology, bkz. James G. Lennox, “Demarcating Ancient Science: A 
Discussion of G. E. R. Lloyd, Science, Folklore and Ideology”, Oxford Studies in Ancient Philosophy 
3 (1985): 307-24.
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gibi (bunu yapabilecek bir tür olduğumuz savunuluyor8), her ne kadar bu seçenek açık 
bırakılmış olsa da ilahi bir doğaya sahip tek hayvan olmadığımızın iddia edilmemesi 
de dikkate değerdir. Son olarak şu belirtmelidir ki pasaj ilk önce neden incelenmemiz 
gerektiğinin nedenini ilahi olmakla ilişkilendirmez. Yöntemsel önceliğimizin nedeni 
daha büyük organik karmaşıklık sergilememizdir, –“ilahi nitelikte olmak”, yalnızca 
yaşamadığımız ancak iyi yaşadığımız iddiası için bir gerekçe olarak atıfta bulunulan 
bir şeydir ve bu durum devamında bizim hayvanbilimsel önceliğimizi doğrulayan 
organik karmaşıklığın altını çizmektedir.

Ayrıca ilahi nitelikteki bir gönderim, aklımıza yönelik örtülü bir gönderim olmak 
zorunda da değildir. Aynı sav, biçimsel doğalarını yeniden ürettikleri sürece bütün bitkiler 
ve hayvanlar için öne sürülür (De Anima II. 4, 415a25-b7, Generation of Animals II. l 
731b24-31). Buna karşın, iyi yaşamakla ilgili bir iddiayı haklı gösterme bağlamında, bu 
pasaj muhtemelen akla yönelik gizli bir gönderimdir.9 Gönderimin örtülü doğası belki de 
bunu dile getiriyor. Ancak daha da önemlisi, akıldan açıkça söz edilmiş olsaydı dahi, akıl 
bu yazıdaki incelemenin nesnesi olmazdı. Aristoteles, insanlardaki parçaların düzenleni-
şini, incelemenin takip edeceği bir standart olarak ele alabilmek için bir gerekçe (ya da 
gerekçeler dizisi) sunuyor. Bu ilk gerekçe, “iyi yaşama” kapasitesine sahip hayvanların 
organik parçalarının en “karmaşık” kısımlar olacağı gibi görünüyor. Bu, insan türünü 
bir başlangıç   noktası olarak kabul etmeyi haklı kılıyor.

İnsan türünden yola çıkmak için ikinci gerekçe, bizim göreli aşinalığımızdır. 
Historia Animalium’da sunulan tek gerekçe budur. Aristoteles, bu anıtsal eserin yön-
temsel girişine yaklaşırken, “ilk olarak insanoğlunun parçalarını çalışmaya başlamalı; 
çünkü her topluluk kendine en yakın olması bakımından kendi değerini hesaba katar, 
bu yüzden başka durumlarda da böyle olmalıdır ve insan türünün hayvanlar içerisinde 
bize en aşina olan olması zorunlu bir durumdur.” (Historia Animalium I. kitap 6. bölüm 
491a20-23) Yine de, birinci kitabın sonuna doğru kanlı hayvanların dış organlarından 
iç organlarına yönelince, inceleme sırasını tersine çevirmemizi önerir.

Haricen görülen parçalar bu şekilde düzenlenir ve belirtildiği gibi, çoğu adlandırılır ve 
aşinalık nedeniyle bilinir. İç parçalar söz konusu olduğunda bunun tam tersi olur. Çünkü 
insan türünün iç kısımları çoğunlukla bilinmemektedir, bu nedenle benzer doğaya sahip 
olan diğer hayvanların bölümlerine başvurarak araştırmamız gerekmektedir. (494b19-24)

De Partibus’ta böyle bir noktanın açıkça belirtilmemiş olması ilginçtir. Ve as-
lında, Aristoteles iç organlara yöneldiğinde, insanlardaki yapıyı paradigmatik olarak 
görmeye devam eder.10

8 Bu niteliği insanlara da sınırlamadığı şaşırtıcı değildir. Historia Animalium VIII. (IX). kitapta Aristo-
teles düzenli olarak belli kuşların yaşamlarına başvurmak için bu terimi kullanır. Bkz. 609b19 (ve 
Balme’nin notu), 615a16, 18, 28, 32; 616b10, 13, 23, 30; 619b23; 620a21.

9 Bkz. Nikomakhos’a Etik, X. 8 1178b7-32
10 Burayı takip etmek için vaktim olmamasına rağmen, Historia Animalium ve De Partibus Animalium 

arasındaki soruşturma sırasındaki sistematik farklılıklar en azından belirtilmelidir. De Partibus Ani-
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Organik parçaların insan türündeki düzenlenişleriyle incelenmesine başlamak için 
üçüncü gerekçe; insan türünün parçalarının insanlardaki işlevsel “yukarı” nesnel olarak 
“yukarı”; işlevsel “aşağı” nesnel olarak “aşağı” doğal düzeniyle uyum içerisindeliğidir. 
Dolayısıyla, insanoğluyla başlayan bir soruşturma sırası takip etmek önerisi aslında 
soruşturmanın “doğal” sırasını takip etmektir.

Bu belki de bu argümanlar içinde bize en yabancı olandır. Aristoteles’in “yukarı”, 
“aşağı”, “sol”, “sağ”, “ön” ve “arka”yı belirlemeye yönelik bir dizi biyolojik kriteri 
vardır. Aslında, De Incessus Animalium, hayvanbilimsel incelemenin (De Incessus 
Animalium 2.704M7-22) temel başlangıç   noktaları olarak ortaya konan bu “boyut-
ların” “işlevsel” tanımlarını (2. 705a28-31) sunar. Organik yukarı beslenme noktası 
yönündedir; organik aşağı atığın boşaltım noktası yönündedir. Diğer dört ayaklılar 
yeryüzü üzerinde kabaca aynı yükseklikte olduğundan, işlevsel yukarı kozmolojik 
anlamda yukarı ile, diğer bir deyişle gökyüzüne doğru ile örtüşmez. İnsanlarda böyle 
bir örtüşme vardır.11

O halde, hayvan organlarının insan türünün organlarıyla birlikte incelenmesine 
başlama gerekçesi hiçbir şekilde aklın hayvanbilimsel incelemeden çıkarılması ilkesine 
aykırı değildir.

Aslında bir şeylerden kuşkulanmayan bir okuyucu, insan türünün anatomisi tara-
fından belirlenen düzeni takip etmeye yönelik bu yöntemsel reçete göz önüne alındı-
ğında, takip eden tartışmalarla şaşkına dönebilir. İnsan türünün anatomisinin düzenli 
şekilde ele alındığı konusunda herhangi bir şüphe yokken, insanlığın merkezi noktada 
olmadığı da aynı şekilde doğrudur. Hayvan organları tartışmasına yönelik yukarıdaki 
giriş, 656a13’de bitiyor. Bekleneceği gibi, dış parçaların tartışılma sırası şöyledir: genel 
olarak kafa (656a13-26), genel olarak duyular (656a27-657a10), kulaklar (657a11-25), 
göz kapakları (657a25-658a10), kirpikler (658a11), kaşlar (658b14-26), burun delikleri 
(658b27-659b20), dudaklar (659b20-660a13), dil (660a14-661a30) ve (III. Kitabın 
başlangıcında) diş ve ağız. Aristoteles, bazı hayvanların kafalarındaki savunma veya 
saldırı amaçlı çeşitli uzantı türlerini gözden geçirerek kafa tartışmasına son verdikten 
sonra, De Partibus Animalius III. kitap üçüncü bölümde boyun kısmına geçer. İki göz 
kapağına sahip diğer hayvanlara kıyasla daha çok göz kırptığımızın belirtildiği 657b1’e 
kadar insan türüne değinilmemiştir. Kirpiklerin tartışıldığı kısımda (658a14-23), her 

malium’da, [i] kanlı ve kansız hayvanların tekdüze parçaları (dokular ve sıvılar); [ii] kanlı hayvanların 
üstteki düzensiz dış parçaları (organlar); [iii] kanlı hayvanların iç organları; [iv] kansız hayvanların 
iç organları ve dış organları; ve [v] kanlı hayvanların aşağı dış parçalarını çok kabaca sıralar. Buna 
karşın Historia Animalium’da, kanlı hayvanların dış ve iç organlarının tümü tekdüze parçalardan önce 
incelenir. Kansız hayvanlar daha sonra, ilerleyen kitaplarda, üreme ve nesil, davranış ve alışkanlıklar 
ayrımıyla araştırılır. Üreme ile ilişkili organların ve sıvıların, De Generatione Animalium I’de araştırı-
lacağı için açıkça De Partibus Animalium’dan hariç tutulduklarına da dikkat edilmelidir; ve Historia 
Animalium’da, dış veya iç organların değil, üreme ve nesil tartışmasının bir parçası olarak ele alınır.

11 Bazen bu ölçütlere göre bitkilerde yukarının aşağı ve aşağının yukarı olduğunu söylerken muhtemelen 
mizahi olmaya çalışıyor.
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iki göz kapağında kirpikleri olan tek hayvan olduğumuzdan söz edilir ve bu bizim 
dik duruşumuza atıfta bulunularak açıklanır. Çünkü aynı nedenler, saçlı kafalarımız 
olduğu gerçeğine açıklama getirmektedir. Aristoteles bunu, kafatası kemiklerinin 
birleşme yerlerine ve sıcak kan damarlarıyla çevrili nemli beyinlere atıfta bulunarak 
açıklıyor ve bunların hepsi saç gelişimini destekliyor. Kaşların tartışmasına yönelik 
iddialardan hareketle bunların insanlarla sınırlı olduğu anlaşılmasa da, aslında bizden 
hiç söz edilmiyor. Aslında, dudakların ve dilin tartışılmasına kadar insanlardan bir 
daha söz edilmiyor. Dudaklarımızın yumuşak ve etli karakteri, doğuran diğer türlerde 
olduğu gibi sadece dişleri korumak için değil, aynı zamanda “iyi için” yani logos için 
kullanıldıklarına dikkat çekilerek açıklanmaktadır. Aynı şekilde, dilimiz en yumuşak 
ve en bağımsız parçadır, çünkü bizler hayvanlar arasında tat alma duyusu en güçlü 
olanlarız ve dilin bu yapısı konuşma için en uygun yapıdır. Buna kanıt olarak kuşların 
ses çıkarma becerisi, dillerinin daha “bağımsız” olmasıyla ortaya konur (660a25-30).

Özetlemek gerekirse, bekleneceği gibi, parçaların ele alındığı sıra, “doğal” yu-
karıdan başlayıp aşağı doğru gidersek, insanlarda bulundukları sıradır. Fakat sıralama 
aynı zamanda Aristoteles’in temel yöntemsel ilkelerinden başka birisi tarafından da 
belirlenir ve bu Aristoteles’in biyoloji felsefesi üzerine yaptığım çalışmada vurgula-
makta büyük zorluk yaşadığım parçalar onlara sahip olan en geniş türe dayandırılmalı 
ve aynı seviyede açıklanmalıdır. Bu ilkenin doğal sonucu olarak, özellikler sadece 
daha dar kapsamlı türlerinden farklı olduğunda, daha dar bir seviyede açıklanmalıdır. 
Böylece, insanlardan yalnızca, Aristoteles’in tartıştığı diğer türlerden farklı özelliklere 
sahip olduklarında özel olarak söz edilir. Dolayısıyla insanlardan belirli bir biçimde 
söz edildiği her durumda, bunun nedeni onların tartışılan türden bir veya daha fazla 
açıdan ayırt edici özelliklere sahip olmalarıdır ve bu özellik daha sonra insanın kendine 
özgü başka bir özelliği bakımından açıklanır.

Bu özelliklerin ikisi, düzenli konuşmaya sahip olmamıza atıfta bulunarak açık-
lanır. Muhtemelen bu gibi açıklamalar, Aristoteles’i doğa biliminde akla açıklayıcı 
şekilde başvurma karşısında kendi koyduğu yasakları ihlal etme tehlikesiyle karşı 
karşıya bırakır. Bu pasajlar bu nedenle, Aristoteles’in söz konusu yasaklamayı çok 
ciddiye almış olduğunun güçlü bir kanıtıdır. Çünkü aslında akıldan hiçbir zaman söz 
edilmemektedir. İki pasajı burada veriyoruz:

Çünkü tıpkı doğa insan dilini diğer hayvanların dillerinden farklı olarak, birçok durumda 
söylediğimiz gibi iki faaliyet için kullanıyordu, bu yüzden dudaklarla yapılır –hem tat 
hem de konuşma uğruna dilden faydalanırken, hem konuşma hem de dişlerin korunması 
uğruna dudaktan faydalanılır. Çünkü sesli konuşma ses birimlerinden oluşur; ve dil dudak-
ların olduğu gibi nemli değilse, bazıları dilin kesesinden, bazılarının dudak oynatmaktan 
kaynaklandığı için, bu ses birimlerinden çoğu söylenemez. (659b34-660a8)
İnsan türü, her iki faaliyeti için de yararlı olabilmesi için en bağımsız, en yumuşak ve en 
geniş dile sahiptir– hem yumuşak hem de geniş dil tatların algılanışı için yararlıdır (çünkü 
insan hayvanların en keskin algılayanıdır ve dili yumuşaktır, çünkü en dokunsal olandır ve 
tat bir tür dokunmadır); ve kelimelerin ve lisanın telaffuzu için. Böyle olmaktan ve bağımsız 
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olmasından dolayı, her yönden çekme ve itme mümkün olacaktır. Bu, dili tamamen bağımsız 
olmayan kişilerde açıktır; çünkü onlar, anlaşılmaz ve kusurlu bir şekilde konuşurlar ve bu 
bir lisan eksikliğidir. Geniş olanın darlığı da var; çünkü küçük, büyüklerde bulunur, ancak 
küçüklerin içinde büyük yoktur. Ve bu yüzden kuşlar arasında konuşma birimleri en çok 
konuşabilenler diğerlerinden daha geniş dillere sahiptir. (660a17-27)

Aristoteles, her iki tartışmayı titizlikle insan seslendirmesinin özel doğasıyla 
kısıtlar, asla çıkardığımız seslerin pratik ve teorik aklın amacına hizmet edebildi-
ğinden söz etmez. Bu, belki de en çok kuşların konuşma birimlerini [gramatta] 
telaffuz edebildiği yönündeki kapanış ifadesinde açık şekilde ortaya konmaktadır. Bu 
tartışma boyunca, Aristoteles’in dil konusunda katı bir davranışçı olduğu sonucuna 
kolaylıkla ulaşılabilir.

IV. Kalbe İlişkin Sorunlar

Bilme, Aristoteles’in biyolojisinde kalp ve damarla ilgili bir işlev olduğundan, onun 
akıl tartışmasındaki yasaklamaya ilişkin kararlılığını sınayabileceğimiz bir sonraki yer 
De Partibus’un üçüncü kitabının altıncı bölümüdür. Daha önce, De Partibus Anima-
lium II. kitap ikinci bölümde (648a2-14) kan ve kansız hayvanlardaki kan benzerinin 
bazı farklılıklarının etkileri –sürekli farklılıklar olarak kalın/ince, sıcak/soğuk, saf/
bulanık vardır– ve onların belirli bilişsel farklılıklar ile olan bağıntıları hakkında kısa 
bir tartışma söz konusudur. Bu tartışmada daha ince, daha serin ve daha saf kan olma 
durumu “daha duyulanabilir ve zeki” [aesthetikoteron kai noerõteron / phronimõteron] 
olmakla ilişkilendirilmiştir. Bu tartışmada, birçok kanlı hayvandan daha akıllı olduğu 
ifade edilen kansız bir canlıya örnek olarak sadece arılar gösterilmektedir.

Kalbin tartışılmasında, kalbin göreli boyutu ve sertliği ile bir hayvanın ne kadar 
“duyusal” olduğu arasında bir bağıntıya yönelik paralellik iddiası vardır (667a11-21). 
Ancak önceki tartışmada olduğu gibi, bu tartışma da niteliksel farklılıkların anatomik 
karşılıklarına yönelik bir tartışmasıdır ve ne akıldan ne de insanın bilme yetisinden söz 
edilmektedir. Dolayısıyla, bu bilişsel dilin kullanımı, Aristoteles’in bilme hakkındaki 
görüşleri bağlamında –insanların tümelleri kavrama ve teorik olarak akıl yürütme 
seviyesinin altındakine yönelik görüşler– ve sadece bir türden diğerine gittikçe az çok 
farklılaştığı belirtilerek anlaşılmalıdır.12

Aklın sistematik olarak bu dışlanışı, argümanın genel yapısında daha açıktır. Bu, 

12 Bkz., James G. Lennox, “Aristotle on the Biological Roots of Virtue,” in Biology and the Foundations 
of Ethics, ed. Ruse and Maienschein; J. L. Labarrière, “La phronesis animale,” in Biologie, Logique et 
Métaphysique chez Aristote, ed. Daniel Devereux and Pierre Pellegrin (Paris: CNRS, 1990), 405-38; 
Andrew Coles, “Animal and Childhood Cognition in Aristotle’s Biology and the Scala Naturae,” in 
Aristotelische Biologie : Intentionen, Methoden, Ergebnisse, ed. W. Kullmann and S. Föllinger (Stutt-
gart: Franz Steiner, 1997), 287-324.
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sıvı olan kanın damarlara gereksinim duyduğu ve bunların da bir kaynağa ihtiyaç 
duyduğunu gösteren bir kanıtlama ile başlar. Ardından bu kaynağın kalp olduğuna 
dair kanıt öne sürülür. Tüm kalpler merkezi bir konumda olma eğilimindeyken, insan 
kalbinin farklı olması insan türü söz konusu olduğunda son derece açık bir durumdur 
(665b18-22).“Bütün duyulanmaların açıkça kalpten kaynaklandığı ve kalbe doğru 
ilerlediği” iddia edilmektedir (666a11-12) ve tartışılmayan bir ilke olarak “hayvanın 
duyulanma tarafından tanımlandığı ve birincil duyulayanın birincil kanlı kısım olduğu 
ve bunun da kalp olduğu” tartışmasız bir ilke olarak belirlenmiştir (666a34-b1). Tar-
tışma, kalbin ne olduğu ve ne işe yaradığının ortaya konulmasıyla sonuçlanır. Açıkça, 
kalbin bilişsel işlevi, yalnızca duyulanma seviyesinde tanımlanır.

V. İnsan Elinin Meydan Okuyuşu

Aristoteles’in aklın hayvanbilime dâhil edilmemesi ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğu 
iddiasına yönelik en büyük meydan okuma, belki de dördüncü kitabın sonuna doğru 
onuncu bölümde bulunur. Aristoteles’in bu bölümdeki nihai açıklaması, 687a2-5’deki 
özette belirtildiği gibi doğuran hayvanlardaki uzuv sayısı ve yapısındaki farklılıklar-
dır. İnsanlar üzerine yaptığı tartışmaya, Aristoteles öncelikle dik duruşu açıklayarak 
başlar ve daha sonra bu açıklamayı ellerin sahipliğini daha ayrıntılı açıklamak için 
kullanacaktır (687a5-23). Açıkçası, bu sadece umduğumuz şeydir, çünkü bunlar in-
sanı diğer kanlı doğuranlardan ayıran iki anatomik özelliktir ve bu nedenle özel bir 
açıklama gerektirir. Bununla birlikte, beklenilmeyen şey sağlanan açıklamada, insan 
aklına açıkça başvurulmasıdır.

Belirtildiği gibi, argümanda bir dizi eksiklik vardır. Aşağıda Aristoteles’in arzu-
ladığı sonucu sağlayan küçük eklemeler (köşeli ayraçlardaki eklemeler) yapılmıştır:

1. İnsanlar doğası gereği ilahidir.
2. En ilahi olanın bir işlevi akıldır.
<3. Dolayısıyla insanların bir işlevi akıldır>
4. Akıl [organı üzerine] bedensel olarak çok fazla şeye sahiplikten kaynaklı aşağı 

baskı sahibi olduğundan dolayı engellenir.
<5. Bu durumda insanlar bedensel olarak aşağı baskı oluşturacak şekilde çok 

fazla şeye sahip değillerdir.>
<6. Bedensel olarak çok fazla aşağı baskısı olmayan şeyler dik dururlar.>
7. Dolayısıyla insanlar dik dururlar.
Böylece, insanların dik durması onların varlığının akıl yürütme adına uygun 

biçimde yapılanmış olmalarının bir sonucudur.
Bu argümanın 653a28-32’deki bir önceki argüman ile birleştirilmesi gerekiyor. 

Orada Aristoteles, insanlığın dik durmaya yönelik doğasının insan kalbi etrafındaki 
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yukarı yönde büyümeye neden olan yüksek ısıdan kaynaklandığını iddia etmektedir. 
Bu argüman daha sonra, 686b27-31’deki bir pasajı üstü kapalı şekilde işaret etmektedir. 
Böylece, normal, yetişkin insanlar, kalbin (düşünmenin ve ortak duyunun bulunduğu 
yer) çevresindeki ısı yukarı doğru yükseldiğinden dik dururlar. Ancak bu yükselen ısı, 
yukarıda beyin tarafından ılıştırılır, rasyonel bir varlık için uygun hale gelir, çünkü 
kalp çevresindeki bölge üzerine yukardan baskı gelmez.

Bu argümandaki birtakım öncüller desteklenmiyor gibi duruyor. Neden insanların 
dört ayaklılardan daha az ağır bir üst bölgeye sahip olduğu düşünülüyor? Ruhun işlevleri 
yukarıda bedensel maddeye sahip olmakla tam olarak nasıl engellenmektedir? Akıl gibi 
ruh işlevlerini bir yere yerleştirmek ne anlama gelir? Bu son iki soru, Aristoteles’in 
bu tartışmada aklın ve ortak duyunun maddi temelini nasıl kavradığına ilişkin daha 
geniş kapsamlı konuları gündeme getiriyor. 

Aristoteles uykuyu, yalnızca bir dört ayaklının doğal durumu olan nedenlerden 
ötürü, bilişsel işlevlerin geçici olarak uyuşması olarak gördüğünden dolayı konuya 
ilişkin yararlı bazı bilgiler De Somno üçüncü bölümde sunulmaktadır. Özetlemek ge-
rekirse, aşırı besin, sağlıksız kan karışımı olarak, kalp ısısından dolayı yükselir, ancak 
beyin tarafından soğutulduğu zaman aşağıya baskı yapar (456bl8-29). Başımızdaki 
bu ağır besin nedeniyle “uykuya dalarız” ve çocuklar çok fazla uyurlar, çünkü yukarı 
doğru büyüme, yukarıdaki besleyici sürecin tekrarlamasına neden olan çok fazla besin 
maddesini yukarıya taşır (456b32-457a6). Yukarıdaki besleyici maddenin bu sürekli 
fazlalığı çocukların “cücemsi” doğalarını açıklar ve bu da, De Partibus Animalium 
IV. kitaptaki pasajımızda çocukların akılca göreli eksikliğine bağlanır. Bu tartışma, 
böylece De Partibus Animalium IV. Kitaptaki açıklamayla tutarlıdır ve bu argümandaki 
öncüller için bazı gerekçeler sunmaktadır.

Bu pasaj, bu yüzden, bir sonuç olarak bizim dik duruşumuza yol açan bu fizyo-
lojik süreçlerin teleolojik bir açıklaması olarak okunabilir. Ve böyle bir açıklamada 
amaç, birincil neden olduğu için, aklın düzgün işleyişi birincil neden olarak görünür.

Bu sonuç, Aristoteles’in Anaksagoras’ın (kendi sunduğu biçimiyle) insanların 
elleri olduğu için akıl sahibi oldukları şeklindeki argümanına karşılık verdiği, ince-
lenecek son tartışmayla güçlendirilmiştir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Aristoteles 
bunun gerçeğin tam tersi olduğunu düşünmektedir.

Anaksagoras, ellere sahip olduğu için insan türü hayvanların en zekisidir der; buna rağmen 
insan türü zeki olduğu için ellerin ona verilmesi daha akla uygundur. Eller bir alettir ve 
doğa her zaman zeki bir insan gibi her bir aleti kullanabilecek olana paylaştırır. Elbette 
flütleri, flütçüye vermek, flütleri olanlara flüt çalma yeteneği vermekten daha uygundur; 
çünkü doğa daha büyük ve daha üstün olana daha azını, daha azına da daha onurlu ve 
daha büyük olanı sağlamıştır.13 Dolayısıyla bu şekilde daha iyi olursa ve doğa, olasılıklar 

13 Bkz, DK 59A102. Bunun Anaksagoras’ın bakış açısı olduğuna dair bağımsız bir teyidimiz yok, ancak 
DK 59 A1 (Hippolytus Ref. 1,8,12)’de ifade edilen evrimsel bir perspektifle geniş ölçüde uyumludur; 
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arasında en iyi olanı yapar, elleri olduğu için değil, insan türü en akıllıdır, fakat insan türü 
ele sahip olan hayvanların en akıllısıdır. Zira en akıllı hayvan en çok sayıda aleti en iyi 
şekilde kullanır ve el bir alet değil, birçoğu öyle görünür; zira o, aletler için bir araçtır. 
Buna göre, doğa, en güzel sanatları elde edebilecek olana aletlerin en kullanışlı olan eli 
sağladı. (687a8-23)

Bu argümanın, Aristoteles’in hayvanbilimsel çalışmalarından aklı uygun bir 
şekilde dışarıda bırakıp bırakmadığı sorusu için, önceki argümandan daha az sorunlu 
olmasını sağlayan birtakım özellikleri vardır. Birincisi, burada insan türünün, söz ko-
nusu hayvanlar arasında pratik açıdan en zeki [phronimõtaton] olduğu gerçeğidir ve 
De Partibus Animalium boyunca pratik zekânın derecesi bir “karakter” konusu olarak 
tartışılıp davranışsal olarak ele alınır. Aristoteles’in başka türlerde bulunmayan bir şeyi 
insanlara yüklemediği bu tartışmalarda karşılaştırma ve üstünlük sıfatlarının sürekli 
kullanımıyla açıkça görülebilir. Bunlar bizim daha büyük ölçüde sahip olduğumuz 
şeylerdir. Böylece aletlerin aleti olan eli kullanabiliriz, oysa daha az zekâya sahip 
hayvanlar bunu yapamazlar. Ve doğa mümkün olan en iyi düzenlemeyi sunduğundan 
ellerimiz vardır.

VI. Sonuç: Aklı Varsaymak ve Aklın İncelenmesi

Bizi ilgilendiren soru, Aristoteles’in hayvanbilimsel felsefesinde insan türünün 
yeridir. Bu kesinlikle ilginç bir sorudur, çünkü Aristoteles aşağıdaki üç inanca sahiptir.

1. İnsan türü, teorik aklı kullanma yeteneği sayesinde ilahi olana katılmaktadır. 
Bu aslında insan türünü diğer hayvanlardan en açık şekilde ayıran özelliktir.

2. İnsan türü hayvanbilimsel incelemenin uygun, hatta birincil nesnesidir.
3. Akıl hayvanbilimsel incelemenin uygun bir nesnesi değildir.
Bu üç önermenin tutarlılığını garanti altına almanın bir yolu insan doğasının bir 

özelliği olan aklı, hayvanbilimsel incelemenin dışında tutmaktır. Bu, De Partibus 
Animalium I. kitapta savunulan yol gibi görünüyor. Ancak, bu stratejinin başarıyla 
uygulanması için ciddi bir engel vardır. Aristoteles, insan anatomisini ve fizyolojisini 
kanlı hayvanların birbiçimli olmayan parçalarının (organlarının) incelenmesi için yap-
tığı düzenlemenin paradigması olarak alır. Özellikle, parçaların araştırılacağı sıranın 
belirlenmesinde başlangıç noktasına insan türünün dik duruşunu koyar. Dik duruş, 
buna rağmen, aklın konuşlandırılması için uygun bir şekilde yapılanmışlığımızın bir 
sonucu olarak görünmektedir. Bu sadece, bu duruşun gelişiminin fizyolojik tanımı için 

hayvanlar ilk önce nemli ortamdan ortaya çıkmış ve daha sonra çoğaltılmaya başlamıştır. Dolayısıyla 
burada Anaksagoras (Epikürosçuların daha sonra ısrar ettiği gibi), önce organın ortaya çıktığını, daha 
sonra da organın kullanılabileceğini iddia ediyor olabilir. Elbette Aristoteles, işlevsel yeteneğe neden-
sel öncelik vermeyi istemektedir.
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nihai bir açıklamaymış gibi görünmüyor. Duruş göz önüne alınırsa, bu aletlerin aleti 
olan insan elinin neden verildiğinin de bir açıklaması gibi görünüyor.14

Bu noktada, iki farklı yorumlama stratejisi izlenebilir. Aristoteles’in, kendisinin 
“pratik akıl” olarak değindiği, hayvanlar alemi içinde süreklilik taşıyan şeyin bir karak-
ter özelliği olduğunu ve bunun bir hayvanın kanının sıcaklığı, yoğunluğu ve “saflığı” 
ile yakından ilişkili olduğunu düşündüğü açıktır. Bütün hayvanlar arasında en pratik 
akla sahip olanlar bizleriz. Ancak böcekler de dahil olmak üzere Aristoteles’in hemen 
hemen pratik olarak akıllı olarak tanımlanmasından rahatsızlık duymayacağı birçok 
canlı vardır. De Partibus Animalium I. kitap birinci bölümde aklın çalışılmasının doğa 
bilimlerince yasaklanması konusu, pratik akıldan söz etmez ve o ellerimizin olmasına 
yönelik açıklama sözü edilen tek akıl türüdür. Bu yorum çizgisinin üzerine gidilebilir 
ve bunda makul bir başarı elde edilebilir.

Bununla birlikte, De Partibus Animalium II. kitap onuncu bölümde ve IV. Kitap 
onuncu bölümde, Aristoteles’in karakteristik olarak ilahi yanımız ile akılsallığımızı 
birleştirmesi yönünde yanlış anlaşılamayacak gönderimler vardır. İşte bu akla yatkın 
biçimde Aristoteles’in bizi diğer hayvanlardan tamamen ayırdığına inandığı şeye yani 
akla gönderim olarak alınmıştır. Burada, onun aklında matematiğin ve ilk felsefenin 
alanlarına soyutlama seviyeleri yoluyla yükselmemize izin veren yeti bulunmaktadır ve 
bu yeti onun herhangi bir bedensel organ ile ilişkilendirmekte sorun yaşadığı bir yetidir. 

Bu argümanlarda teorik akla yapılan gönderim göz ardı edilmemelidir. Bu pasajları 
ciddiye almamıza izin veren yorumlayıcı bir strateji hemen önümüzdedir. Aristoteles’in 
insan akılsallığını kastettiği pasajları incelediğimize göre, bir konuyu doğa bilimleri-
nin sınırlarını aşan bir konu olarak ortaya koymanın ne anlama geldiğini tam olarak 
yeniden gözden geçirmek adına, başladığımız pasaja kısaca dönelim.

Sınırların dışında kalan olarak dile getirilen şey, aklın teorik bir incelemesidir 
[theoria]. Bu ifade için iki argüman sunulmuştur. Birincisi bu tür bir incelemenin aklı 
ve onun nesnelerini araştıracağını varsayarak, doğa biliminin matematik ve ilk felsefeyi 
içine çekeceği yönündedir. Daha önce, bunun şüpheli bir iddia gibi göründüğünü ileri 
sürdüm, hatta Aristoteles’in aynı incelemenin bağıntılı olanlar üzerine araştırmasına 
yönelik varsayımı da verildi. Diğeri ise, ruh biyolojik bir değişim veya hareket kaynağı 
olduğu müddetçe –canlının canlı olması bakımından– doğa bilimlerinin sadece ruhla 
ilgilenmesi gerektiği şeklinde görünüyor. Burada, De Anima III. kitaptaki kaynaklara 
dayanarak, Aristoteles’in bir argümanı varmış gibi görünüyor. Akıl, arzudan ve yer 
değiştirmeden bağımsız olarak görüldüğü ölçüde, bir değişim veya hareket kaynağı 
değildir.

Doğa bilimleri insan türünü hayvan olması bakımından araştırmak ise, ancak 

14 Ayrıca akılcılığımızdan gelen açıklayıcı sonuçlar orada bitmez. 689b2’den 690a1’e Aristoteles, dik 
duruşumuza atfen bizi diğer doğuranlardan ayıran iki özellik daha ekliyor: kuyruğumuzun olmayışı ve 
etli kalçamız.
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onun ayırt edici özelliklerini de hesaba katmalıysa, onu diğer tüm hayvanlardan ayıran 
bu özelliklerden herhangi birine sahip olmalıdır. Aristoteles’in bilim felsefesi, bu tür 
özelliklerin, insan türünün aynı derecede ayırt edici diğer özelliklerine referans vermek 
suretiyle açıklanmasını şart koşar. Bunlardan biraz söz edersek bu tür ayrımlar insanın 
dik duruşunu, ellerini, kuyruğumuzun olmayışını ve etli kalçamızı içerir. Doğrudan 
veya dolaylı olarak, bu özellikleri açıklamak için bizim özel akıl biçimimize gönderim 
yapılması gerekiyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, tamamen açık görünen şey, De Partibus Animalium’un insan 
aklını teorik olarak araştırmadığıdır. Aslında, canlıların ruhları hakkında söylenenler 
bile genelde böyle bir incelemeyi önceden varsayar ve okuyucuları düzenli olarak 
buraya yönlendirir; özellikle de De Anima ve Parva Naturalia’da bulunanlara.

Aristoteles’in aklın hayvanbilimsel incelemesine koyduğu yasağın incelenmesi, 
onun neden incelemeleri ayrıştırdığını anlamamıza böylece yardımcı olabilir. Hayvan 
biliminden ayrı olarak ruhun doğasına ilişkin özsel bir işlevsel araştırma yaparak, 
Aristoteles, hayvanbilim argümanlarının başlangıç noktaları ve öncül maddeleri olarak 
bu argümanların kendilerini kuramayacaklarını varsayabilir. Bu bizi, De Anima’nın 
ilk bölümünün ortaya konmasının anlamını yeniden düşünmeye yönlendirmelidir. 
Çünkü bu bölüm, ruh araştırmalarının ne tür bir araştırma olduğuna yönelik aporetik 
bir sorgulamadır, doğal sorgulama, diyalektik sorgulama, matematiksel sorgulama 
ve ilk filozofun sorgulamaları arasındaki ayrımlarca yönlendirilen bir sorgulamadır.

Orada ortaya çıkan bulmacalar arasında şimdi tanıdık olan bulmacalar bulunur.

Çoğu durumda, ruhun etkilenimlerinden hiçbiri (örneğin genel olarak öfke, cesaret, arzu 
ve duyulanma) bedenden ayrı olarak etkir ya da etkilenir görünmemektedir. Bununla 
birlikte, akıl yürütme [to noein] hepsinden ayrı görünmektedir; fakat eğer bu da bir çeşit 
imgelem [phantasia] veya imgelem olmadan var olmuyorsa, beden olmadan bu bile 
mümkün değildir. (403a6-10)

De Anima olarak bildiğimiz inceleme, Aristoteles’in insan türünün hayvanbilimsel 
araştırmanın sınırlarıyla ilgili endişeleri ile harekete geçirilebilir.
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ARİSTOTELES FELSEFESİNDE HAYVANSAL HAREKET VE
 HAYVANSAL BİRLİK SORUNU

Aslı Avcan*

THE PROBLEM OF ANIMAL MOVEMENT AND ANIMAL UNITY IN 
ARISTOTLE’S PHILOSOPHY

ÖZ
Aristoteles, Fizik adlı eserinde hayvanı, kendi kendine hareket eden bir varlık 
olarak tanımlar. Öte yandan, biliyoruz ki hayvan sadece kendi kendine hareket 
etmez aynı zamanda dışarıdan aldığı hareketlere de maruz kalır. Dolayısıyla bir 
anlamda hareket ettiren diğer anlamda hareket edendir. Öyleyse hayvanın bir öz 
olduğunu unutmadan hangi noktaya kadar kendi kendine hareket eden bir varlık 
olduğunu açıklamak gerekir. Burada asıl cevap verilmesi gereken, nefes alan, 
beslenen, büyüyen, algılayan, arzu eden, yer değiştiren hayvanın bütün bunları 
yaparken birliğini nasıl muhafaza ettiği sorusudur.
Bu makalenin amacı hayvansal birliğin Aristoteles’in Ruh Üzerine eserinde ifa-
de ettiği gibi madde-biçimsel bir bileşik olduğunu yadsımadan aynı zamanda 
dinamik ve organik bir birlik olduğunu göstermektir ve bu birliği sağlayan ilkeyi 
veya ilkeleri ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, hayvan, hareket, birlik, ruh, beden, ilke.

ABSTRACT
Aristotle in his work Physic defines animal as a self-moving being. On the 
other hand, we know that animal does not only by itself; it is also affected from 
external motions. Consequently it is the mobilizer and the mobilized. Therefore 
the extent of the animal’s self-moving nature should be explained. Besides it 
should not be overlooked that the animal is a substance. In this case the essential 
question to be answered is, how the animal maintains its unity while it breathes, 
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feeds, grows, perceives, desires and relocates.
The aim of this article is to explain animalistic as a dynamic and organic unity 
without disregarding the fact that it is also a compound of matter and form as 
mentioned in the work of Aristotle, On The Soul, and to put forth the principle or 
principles that forms this unity.
Keywords: Aristotle, animal, motion, unity, soul, body, principle.

...

Giriş

Bir doğa filozofu olan Aristoteles’e göre, doğa (füsis) hareketin (kinesis) ve 
durağanlığın (stasis) ilkesidir.1 Doğa-bilimi (füsike) de en genel manasıyla hareketin 
ve doğaları gereği (kata füsin) kendilerinde bir hareket ve durağanlık ilkesi barındı-
ran varlıkların bilimi olarak tanımlanabilir.2 Aristoteles için doğal varlıklar arasın-
da en tamamlanmış olanlar kendi hareketlerini kendileri üreten canlı varlıklar, yani 
hayvanlardır. Çünkü onlar kendilerinde aktif bir hareket ilkesine (arhe) sahiptirler.3 
Kendilerine özgü bu hareket yetisi sayesinde içinde bulundukları çevrede beslenmek, 
olası tehlikelerden kaçmak, çiftleşmek veya yavrularıyla ilgilenmek üzere yer değiş-
tirerek kendilerine özgü bir yaşam biçimi gerçekleştirirler. Yani, hayvanlar doğada 
diğer varlıklardan kendi kendilerine hareket edebildikleri için ayrılırlar. Öte yandan, 
Aristoteles’in öz (ousia) anlayışını göz önünde bulundurduğumuzda, hayvanı asıl ni-
teleyen şeyin hareketli olmaktan çok özsel bir birlik olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim 
Aristoteles canlı varlığı tanımlamak için Fizik ve Metafizik gibi eserlerde daha açık 
bir şekilde karşımıza çıkan madde-biçim (hüle-eidos) ayrımı üzerinden ilerler ve canlı 
olanı ikisinin birliği üzerinden açıklar. Canlı varlık söz konusu olduğunda maddenin 
yerini beden (soma), biçimin yerini de ruh (psükhe) alır ve canlı varlık bu ikisinin bir 
tür birleşimi olarak tanımlanır.4 

Böyle anlaşıldığında hareketin, Aristoteles felsefesinde canlının tanımlanmasında 
ikincil bir rol oynadığını söyleyebiliriz.5 Bununla birlikte, biliyoruz ki canlı dediğimiz 

1 Aristoteles, Physique, çev. haz. Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 1999, II, 1, 192b21-23.
2 Aslında Aristoteles salt bir doğa-bilimci değildir; sanattan, siyasete, biyolojiden, astrolojiye pek çok 

disiplinin de kurucusu konumundadır. Bkz. Şaban Teoman Duralı, Felsefe-Bilimin Doğuşu, Aristote-
les’te Bilim ve Canlılar Sorunu, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2011.

3 Aristoteles, Physique, III, 4, 255b29-31. 
4 Aristoteles, De l’Ame, çev. haz. Richard Bodeüs, Paris, GF Flammarion, 1999, II, 1, 412a3-28.
5 Frede’ye göre hareket ruhun biçim olarak tanımının içine girmez, biçim olarak tanımına dahil değildir. 

Aristoteles hareketten ruhu tanımladıktan, yani canlı bedeninin hareketin ve sukunetin ilkesini ken-
dinde barındıran doğal bir beden olduğunu söyledikten sonra söz açar. Bkz. Michael Frede, “The 
Definition of Sensible Substance in Met. Z”, Biologie, logique et Métaphysique chez Aristote, ed. haz. 
D. Devereux ve P. Pellegrin, Paris, Editions du CNRS, 1990, s.113-129.



Aristoteles Felsefesinde Hayvansal Hareket ve Hayvansal Birlik Sorunu 475

şey, basitçe maddenin ve biçimin veya ruhun ve bedenin birbirine eklenmesine indirge-
nemez. Dolayısıyla hayvan da sadece madde ve beden ikiliği üzerinden açıklanamaz; 
çünkü hayvan bir tür hareket sentezidir; nefes alan, beslenen, büyüyen, algılayan, 
arzulayan, yer değiştiren ama bütün bunları yaparken de birliğini muhafaza eden canlı, 
organik bir varlıktır. Peki hayvan nasıl oluyor da bütün bu faaliyetleri sırasında “bir”, 
yani ousia olarak kalabiliyor? Aslında bu soru bizzat ruh-beden birliğini sorgulamaya 
açan bir sorudur. Hayvanın bu ikilik üzerinden tanımlanıyor olduğunu kabul ettiğimiz 
takdirde onun aynı zamanda nasıl birlik oluşturabildiğini ikiliğini yadsımadan açık-
lamak gerekir. Bu açıklamanın imkanı hayvanda ruh ve beden arasındaki ilişkinin bu 
kez hareket üzerinden yeniden okunmasında bulunur. Bu amaçla biz de bu makalede 
Aristoteles’in genel manasıyla hayvansal hareket tanımı ve bu tanımın içerdiği hareket 
ettiren-hareket eden ikiliği üzerinden, hayvansal birliğin ne tür bir birlik olduğunu 
ortaya koymaya çalışacağız. 

 Hayvanın kendi kendine hareket eden (to auto auto kinoun) bir varlık olduğunu 
Aristoteles Fizik eserinin VIII. kitabında savunur.6 Ancak hayvan yaşamı diğer yandan 
kendisini çevreleyen maddi koşullara ve çevresindeki diğer canlıların hareketlerine 
doğrudan bağımlıdır. O halde, hayvanın nasıl ve hangi noktaya kadar kendi kendine 
hareket eden bir varlık olarak tanımlandığı sorusu hakkıyla cevaplanmalıdır. Bunun 
için araştırmanın yönünü ruh-beden birliğinin madde-biçimsel bir açıdan ele alındığı 
Ruh Üzerine eseriyle birlikte, duyu, hafıza, uyku, rüya, beslenme ve ölüm üzerine 
söylediklerinin genel bir başlık altında toplandığı Parva Naturalia’ya ve hayvansal 
hareketin genel nedenlerinin, yani içsel ve dışsal koşullarının tartışıldığı Hayvanların 
Hareketi Üzerine adlı eserine çevirmek gerekecektir.7 Bunlar içerisinde Hayvanların 
Hareket Üzerine hareketin bütün hayvan türlerini kapsayacak bir açıklamasını ver-
diğinden ve bunu yer değiştirme hareketi üzerinden yaptığından bizim araştırmamız 
için temel kaynak olacaktır. Eğer hayvan hem hareket ettiren hem de hareket edense 
üstelik bu durum onun birliğiyle çelişmiyorsa o zaman onda alınan hareketin ve ve-
rilen hareketin birbirine bağlandığı bir nokta belirlemek lazımdır ki hayvanın birliği 
şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanabilsin. Aristoteles, Hayvanların Hareketi 
Üzerine’de işte bu beklentiye cevap verir ve bunu hem hareket ettirici hem de hare-
ket eden, hareketi alabilen içsel bir ilke belirleyerek yapar. Bu ilke arzudur (oreksis); 
hayvanın aynı zamanda maddesel, bedenli bir varlık olduğu göz önünde tutulduğunda 
ise kalptir (kardia).8 Kalp bir manada arzunun aracıdır/organıdır (organon) ve arzunun 

6 Aristoteles, Physique, VIII, 4, 252b18.
7 Bu eser Bekker edisyonunun 698a1 ve 704b3 arasında kalan sayfaları arasında yer almaktadır. Bu 

eserin Aristoteles felsefesinde önemli bir yere sahip olmasında onun modern ve sistematik bir yoru-
munu bize kazandıran Marta Nussbaum’un katkısı büyüktür. Bkz. Aristoteles, Aristotle’s De Motu 
Animalium, çev. ed. haz. Marta Nussbaum, Princeton, Princeton University Press, 1978, 2. baskı, 
1985. 

8 Aristoteles, Parties des Animaux, çev. Jean-Marie Le Blond, ed. Pierre Pellegrin, Paris, GF Flamma-
rion, 1995, III, 3, 665a11-13. 
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yapılmasını emrettiği şey konusunda “organik” ilk hareket ettiricidir.9 Öte yandan, 
Aristoteles Ruh Üzerine’de hayvanın ilk ilkesinin, yani biçimsel ve ereksel sebebinin 
onun ruhu olduğunu söyler.10 O halde, Aristoteles kalbi hayvanın bir ilkesi yaparken 
aslında ne demek istiyor? Kalbe hayvan yaşamının gerçek ilkesi, yani hem hem bi-
çimsel hem ereksel sebebi olan ruhtan ayrı bir yer mi atfediyor?

Bütün bu sorulara cevap vermek için ilk olarak Aristoteles’in Ruh Üzerine’de 
ortaya koyduğu madde-biçimsel tez üzerinden ruh ve beden arasındaki ilişkiye deği-
neceğiz. Sonrasında Aristoteles’e göre basit bir organdan çok daha fazlası olan kalbin 
hayvansal birlik açısından oynadığı rol üzerinde duracağız. Buradan da hayvandaki 
arzulama yetisini inceleyerek hayvansal birliğin basitçe parçaların bir aradalığına in-
dirgenecek biçimsel bir birlik değil, aynı zamanda birtakım hareketlerin uyumundan 
doğan dinamik bir birlik olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. 

I. Canlı Varlık Hangi Anlamda Ruh ve Beden Birleşimi Bir Varlıktır?

Aristoteles’in ruh ve beden üzerine en çok tartıştığı eser Ruh Üzerine’dir. Bu ese-
rin II. kitabının başında canlının birliğini anlatırken işe onu bir maddenin ve biçimin 
birleşimi olduğunu söyleyerek başlar.11 Burada maddeden anlaşılması gereken beden, 
biçimden anlaşılması gereken ise ruhtur. Peki bu birlik nasıl gerçekleşiyor, Aristoteles 
bunu açıklama gereği duymaz çünkü ruh ve beden birliği onun için bir olgudur, yani 
canlılar üzerine araştırma yapan bir doğabilimci için ispat edilmesi gereken bir şey 
değildir.12 Nasıl ki bir figürün mum üzerinde bıraktığı iz hakkında konuşurken figürün 
ve mumun bir ve aynı şey olup olmadığı sorusunu sormuyorsak beden ve ruh için de 
bu soru anlamsızdır.13 Ama bu durum bizi söz konusu bileşik varlığın bir bütün olarak 
nasıl düzenlendiği, nasıl yaşadığı, nasıl eylediği konusunda sorgulama yapmaktan alı 
koymaz. Aristoteles’e göre canlılığın asli ilkesi, yani canlıyı bir öz olarak niteleyen 
şey daha ziyade biçim ve erek olarak ruhtur. Bunu ruhun bileşik varlığın sadece biçi-
mini oluşturduğu manasında değil, bizzat yaşamını oluşturduğu manasında anlamak 
gerekir. Ruh bir canlıyı hem kendi türüne özgü nitelikler (örneğin bir insanın veya bir 
ağacın kendine has nitelikleri) bakımından hem de bireysel varlığı üzerinden (“bu” 
adam, “bu ağaç”) olarak belirleyen bir ilkedir. 

Açıktır ki ruh canlı yaşamının ilkesi olarak ortaya konmuş olsa da canlı varlık 
salt ruha indirgemez. Bizzat madde-biçimsel sav da bunu anlamak için yeterlidir. 

9 Aristoteles, Génération des Animaux, çev.haz.Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 2013, II, 4, 
704a8.

10 Aristoteles, Physique, II.
11 Aristoteles, De l’Ame, II, 2, 412a3-28; Aristoteles, Parties des Animaux, I, 1, 640a10-642b4.
12 Aristoteles, De l’Ame, I, 1, 403a28.
13 Aristoteles, De l’Ame, II, 1, 412b6-9.
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Madde ve biçim üzerinden anlatılan hikayede canlı dediğimiz şeyin maddesi tamamen 
etkisiz değildir. Metafizik eserinde karşımıza çıkan “her maddenin bir biçimi vardır” 
ilkesinden yola çıkarak bile bir canlının maddesinin insan elinden çıkan bir heykelin 
maddesinden farklı olduğunu kolayca söyleyebiliriz.14 Hatta belki bir adım daha ileri 
gidip bedensel maddenin belli yaşamsal niteliklere sahip olduğunu ileri sürebiliriz. 
Bedenin ne tür bir madde olduğu ve ruhla olan ilişkisi sorusunun yarattığı zorluğun 
bilincinde olan Aristoteles ruh ve beden ilişkisini bu kez modal bir ayrım üzerinden 
açıklamaya çalışır. Bu ayrıma göre “ruh, yaşamı bir güç (dünamis) olarak kendinde 
barındıranın biçimi olmak bakımından özdür; öz bir gerçekleşmiş-güçtür (entelekheia), 
dolayısıyla ruh bu türden bir bedenin ilk entelekheia’sıdır”.15 Bu durumda bedeni de 
birtakım güçlerin toplamı olarak anlamak gerekir. Aristoteles bu tanımla yetinmez 
çünkü beden eğer canlı varlığın maddesiyse bu sadece unsurlara dair özellikler taşıdığı 
için değil aynı zamanda ve her şeyden önce kendi parçalarında gerçekleşen birtakım 
fizyolojik ve işlevsel güçleri haiz olduğu içindir. Dört unsurdan meydana gelmiş olan 
bir madde şüphesiz kendi kendini düzenleyemez, dolayısıyla canlılık asla maddeler 
arası bir düzen değildir. Bu yüzden ruh için ikinci bir tanım yapar; buna göre ruh organlı 
bir bedenin, yani yaşamaya yönelik bir biçimde düzenlenmiş olması bakımından hâli 
hazırda canlı bir bedenin ilk entelekheia’sıdır.16 

Ruh Aristoteles’te canlının biçimsel ve ereksel sebebi olduğu gibi aynı zamanda 
ona içkin olan ilk hareket ettiricisidir. Canlılığın ilkesi olan ruhu hayvan söz konusu 
olduğunda nasıl anlayacağız? Bir hayvanda meydana gelen çeşitli hareketler aynı 
zamanda bedenin hareket ettirilmeye muktedir olması gibi maddesel koşullara, yani 
fizyolojik ve organik etkenlere bağımlıdır. Bu demektir ki onun içsel ve dışsal hare-
ketleri üzerinde pek çok şeyin etkisi vardır:17 içsel sıcaklık, temsilleri alma ve onları 
biçimlendirme yeteneği, bir etkiye anında tepki vermesini sağlayan korku ya da cinsel 
istek gibi duyguların etkisi… Öte yandan Giriş’te de işaret ettiğimiz gibi onun kendi-
sinde meydana gelen ve bizzat tetiklediği ya da maruz kaldığı bütün bu hareketlerin 
ortasında birliğini de koruması gerekir. Zira ne yer değiştirme hareketi ne niteliksel ne 
de niceliksel değişimler olduğu haliyle ousia’nın ousia olmak bakımından değişimleri-
dir. O halde, mesele hayvanın nasıl olup da ousia olarak kaldığını açıklamaktır. Bunu 
Aristoteles’in madde-biçimsel tezini yadsımadan, aksine onun dinamik ve organik bir 
bakış açısından nasıl tamamlandığını göstererek açıklamaya çalışacağız. Dolayısıyla 
birliğinin zeminini aradığımız şey madde-biçimsel bir bileşik olmanın yanında bir 

14 Bkz. Aristoteles, Metafizik, H.
15 Aristoteles, De l’Ame, II, 1, 412b6-9.
16 Aristoteles, De l’Ame, II, 1, 412b5-6.
17 Dışsal hareketler derken bir hayvanın bir uzamda yer değiştirme hareketini, içsel hareketler derken de 

ısı değişimleri, sindirim, duyusal etkileşimlerin alımı ve aktarımı ya da nefesin ve kanın hareketleri 
gibi organizmanın uzuvlarının hareketlerini ve davranışsal reaksiyonları yöneten çeşitli hareketlerini 
anlamak gerekir.
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organizmadır ve organizma birliğini sağlayan bir ilkeye sahip olmak durumundadır. 
İşte bu ilke Aristoteles’e göre kalptir. 

II. Aristoteles’in Hayvansal Birlik Anlayışında Kalbin ve 
Duyumun İşlevi18

Aristoteles organ olarak anlaşılan gerçek bir kalp felsefesinin yazarıdır.19 Doğa 
felsefesi eserlerinde, zooloji eserleri olarak tabir edilen Hayvanların Kısımları Üzerine, 
Hayvanların Oluşumu Üzerine, Hayvanlar Üzerine Bir Araştırma gibi eserlerinde ve 
Ruh Üzerine, Parva Naturalia, Hayvanların Hareketi Üzerine gibi psiko-fizyoloji 
eserlerinde kalpten sıklıkla söz eder. Aristoteles düşüncesinde kalp herhangi bir organ 
değildir; yukarıda sözü edilen hemen hemen bütün eserlerde ona “hayvanın ilkesi” 
olma niteliği atfedilir. Kalp, yaşamın, hareketin ve duyumun ilkesidir (arhe);20 hayvan 
bedenindeki düzenin kendisinden türediği ilkedir.21 Kalp, bedenin kalesi (akropolis) 
dir.22 Aristoteles kalpten bir monark gibi bahseder, monark gücünü site üzerinde nasıl 
uyguluyorsa kalp de kendi gücünü beden üzerinde öyle uygular.23 Bu demektir ki kalp 
bedenin ve yetilerin düzenlenmesinde merkezi bir öneme sahiptir. Bu da hayvanın 
yetilerinin karşılıklı olarak birbirine bağımlı olduğunu gösterir.

Şüphesiz ki, kalbi bu şekilde merkeze koymak pek çok zorluğu beraberinde getirir. 
İlk olarak şunun hesabını vermek gerekir: Aristoteles’in psikoloji metinlerinde karşımıza 
çıkan, canlılığın madde-biçimsel açıklaması, organ olan kalbin ilke görevi üstlenmesi 
anlayışıyla nasıl uzlaştırılacak? Aristoteles’e göre canlının, dolayısıyla da hayvanın 
ilk ilkesinin ruhu olduğunu biliyoruz. Ruh karşısında beden elbette bir maddedir ama 
makalenin bir önceki bölümde gördük ki bu organlı beden, yaşamı yalnızca bir güç 
olarak kendinde barındırır ve bu güçlerin ilk entelekheia’sı ruhtur.24 Bu bakış açısından 
organlar yalnızca araç olabilirler.25 Burada kalbin organ olmak bakımından araçsallığı, 
ilkeselliğiyle nasıl birlikte ele alınabilir sorusu gündeme gelir. Aristoteles, kalbi hem 
yaşamın hem duyumun hem de hareketin ilkesi yaparak aslında ne demek istiyor?

18 Bu bölümde sıklıkla Pierre-Marie Morel’in argümanlarına başvurulmuştur. Bkz. Pierre-Marie Morel, 
De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, Paris, Librairie Philosophique J. Vrin, 2007, 
s. 36-51.

19 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 37.
20 Aristoteles, Parties des Animaux, III, 3, 665a11-13. 
21 Aristoteles, Génération des Animaux, II, 4, 704a8.
22 Aristoteles, Platon’un akli yetinin yeri olan kafayı tasvir etmek için Timaios 70 A-B’de kullandığı 

metaforu değiştirerek bedenin kalesi olarak kalbi tanımlar. Bkz. Aristoteles, Parties des Animaux, III, 
3, 670a25-26.

23 Aristoteles, De Motu Animalium, 10, 703a29-b2.
24 Aristoteles, De l’Ame, II, 1, 412b6-9.
25 Organon Grekçede hem canlı bir bedene ait bir organı hem de kelimenin teknik anlamıyla bir aleti/

aracı ifade eder.
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Aristoteles’e göre kalp her şeyden önce kan (aima)’ın ilkesidir. Bunu iki anlamda 
anlayabiliriz: kalp, kanın oluşumuna imkan verir ve aynı zamanda kan damarlarının 
başlangıç noktasıdır. Kanlı hayvanlarda kan en temel besindir çünkü kan kalbin etki-
siyle yiyeceklerdeki sıvı unsurların bir tür yakılması işleminin bir sonucudur.26 Kan, 
bedenin maddesidir, yani bedenin parçalarını oluşturan şeydir.27 Aristoteles, Hay-
vanların Parçaları Üzerine eserinde organizmayı oluşturan parçaları şöyle sıralar: 
organizma ilkin unsurlardan (stoikheion) oluşur, ikinci sırada ise kan, kemik, et gibi 
türdeş (homeomeros) parçalar, üçüncü sırada ise organlar, uzuvlar gibi türdeş-olma-
yan (anhomeomeros) parçalar vardır.28 Kan bedene besin sağladığı için bir bakıma 
unsurlar seviyesi ile türdeş parçalar seviyesi arasındaki bağı kuran şeydir. Üstelik kan 
organizmada zamansal anlamda ilk olandır çünkü o kalpte henüz damarlar oluşmadan 
önce vardır; kalp ise embriyonda oluşan ilk organdır.29 Ancak bizim için önemli olan 
kanın bedenin geri kalanına bir manada hareket vermesidir. Aristoteles her ne kadar 
bu noktada yeterince açık olmasa da onun metinlerinden yola çıkarak kanın pek çok 
hareketin taşıyıcısı ya da zemini olduğunu söyleyebiliriz. Kalp atışı bile kanın buhar-
laşmasıyla tetiklenen bir nefes hareketidir (pneumatôsis).30 

Kalp kanın ilkesi olmakla birlikte aynı zamanda hayvanın beslenmesi ve varlığını 
muhafazası için gerekli doğal ısıyı üretir.31 Bununla ilişkili olarak kalp başka bir ya-
şamsal faaliyetten daha sorumludur: nefes almak. Burada Aristoteles’in nefes (pneuma) 
anlayışına kısaca değinmek gerekir. Kalpteki ısı göğsü ve akciğerleri şişirir, böylece 
hava girişine izin verir; akciğerlere dolan hava da kalbin bulunduğu bölgedeki ısı 
düzenlemesine olanak sağlar.32 Bu açıdan bakıldığında kalbin nefes almanın yalnızca 
hareket ettirici sebebi değil aynı zamanda ereksel sebebi olduğunu da söyleyebiliriz.33

Aslında kalbin bütün bu yaşamsal işlevlerini hareket üzerinden anlamak gerekir. 
Kalp bir manada bedenin bütün hareketlerinin dayanak noktasıdır. Bunu Aristoteles 
Hayvanların Hareketleri Üzerine eserinde bir metafor üzerinden anlatır: nasıl ki dir-
sek kolun hareketleri için bir dayanak noktası, hareketsiz bir hareket ettirici ise kalp 
de hayvan bedeninin parçalarına toptan bir hareket veren sabit bir noktadır.34 Aslında 
kalbin imkan verdiği hareket bir tür itme ve çekme hareketidir. Bu hareket itmenin 
etkisi altında yoğunlaşabilen, çekme etkisi altında da genleşen bir madde varsayar.35 

26 Aristoteles, De Respriation, Petits Traités d’Histoire Naturelle, haz. Pierre Marie Morel, GF Flamma-
rion, 2000, 8, 474b1-9.

27 Aristoteles, Parties des Animaux, III, 5, 668a1-33; Aristoteles, Génération des Animaux, III, 1, 751b1.
28 Aristoteles, Parties des Animaux, II, 646a8-b10.
29 Aristoteles, Génération des Animaux, II, 4, 740a3-b8; Aristoteles, Parties des Animaux, III, 4, 666a20-

22.
30 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 40, dn. 6.
31 Aristoteles, De Respiration, 7, 474a11-15.
32 Aristoteles, De Respiration, 7, 478a11-25.
33 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 44, dn. 2.
34 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 42-43.
35 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 42-43.
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Nefes sözünü ettiğimiz yoğunlaşma ve genleşme yeteneklerine sahiptir, böylece itmeye 
olduğu gibi çekmeye de imkan verir. Bedenin farklı kısımları işte bu tür nitelikleri haiz 
pneuma aracılığıyla hareketsiz ama bedensel nihai bir dayanağa kalbe bağlanır.36 Bu 
durum en iyi duyumlama (aisthema) yetisinin faaliyeti üzerinden anlaşılır.

Kalp yalnızca nefes almak gibi yaşamsal faaliyetlerin değil, aynı zamanda du-
yumlama, hayal etme gibi bilişsel faaliyetlerin de ilkesidir. Duyumlama Aristoteles’e 
göre bir tür bilme faaliyetinden çok daha fazlasıdır. Bitki yaşamıyla kıyaslandığında 
hayvanların ayırt edici yeteneği ve hayvan yaşamını hayvan yaşamı yapan şeydir.37 
Ve bu faaliyeti de yine kan ve nefes, dolayısıyla kalp üzerinden açıklayabiliriz çünkü 
kalbin veya nefesin işlevleri, duyumlamanın zorunlu koşullarıdır. Kan, Aristoteles’e 
göre kendinde duyumlanan (aistheton) bir şey değildir; ancak hayvandaki her parça-
da zorunlu olarak mevcuttur çünkü o nefesin taşıyıcısıdır ve nefes olmadan hareket 
olmaz.38 Duyum da duyu organlarının hareketini varsaydığı ölçüde bizzat bu nefesle 
taşınan kuvvet aktarımına bağımlıdır. Yani duyumun, daha doğrusu duyumlama fa-
aliyetine bağlı fiziksel hareketlerin hareket ettirici ilkesi kanın başlangıç noktasıdır, 
yani kalptir.39 Duyusal izlenimler (aisthemata) biçiminde muhafaza edilen duyusal 
uyarıcılar, onlara bedenin bir parçasından diğer parçasına aktarılan bir ısınma eşlik 
ettiği için kalbe ulaşırlar.40 Bu da gösteriyor ki, kalp sadece temsiller üreten bir fail 
değildir aynı zamanda duyusal izlenimler açısından alıcı konumdadır.

Duyumlama yetisi ve kalp ilişkisi açısından asıl önemli olan nokta Aristoteles’in 
beş duyunun faaliyetine indirgenemeyecek bir “ortak duyum (koine aisthesis)” dan 
söz etmesidir. Ruh Üzerine’de ruhun duyumlama yetisini incelerken ortak bir duyum 
tanımlar ve ona şu üç özelliği atfeder: beş duyu organından hiçbirinin tek başına 
nesnesi olmayan büyüklük, hareket, sayı, şekil gibi duyumlananların kavrama, bizzat 
duyumluyor olduğumuzu duyumlama ve farklı duyu verilerini tek bir nesnede bir-
leştirme, yani bir tür algı sentezi yapabilme.41 Buradan yola çıkan Aristoteles ruhun 
bir başka yeteneğinden daha söz eder: hayalgücü (phantasia). Bu, ortak duyumun 
hayalgücü olduğu anlamına gelmez ancak şüphesiz aralarında önemli bir ilişki vardır. 
Duyumlanabilen bir şeyin duyumuyla uyarılan duyu organındaki değişim anında bir 
etki yaratır ve geride bir iz, duyusal bir izlenim bırakır. Duyusal izlenimler ortak duyu 
yetisinin etkisi altında imgelere dönüşür.42 Kalp işte bu imgelerin, duyu organlarında 
kalan izlerin toplandığı yerdir. 

36 Aristoteles, De Motu Animalium, 10, 703a10-19.
37 Aristoteles pek çok yerde duyunun hayvan için belirleyici olduğunu ve onun en temel aktivitesi/faali-

yeti olduğunu söyler. Aristoteles, De Sens, Petits Traités d’Histoire Naturelle, haz. Pierre Marie Mo-
rel, GF Flammarion, 2000 1, 436b10-12; Aristoteles, De l’Ame, II, 2, 413b2; Aristoteles, Parties des 
Animaux, II, 1, 647a21; III, 4, 666a34-35; Aristoteles, Génération des Animaux, I, 23, 731a33.

38 Aristoteles, Parties des Animaux, II, 10, 656b19-22; III, 4, 666a17.
39 Aristoteles, Parties des Animaux, III, 4, 666a16-18; 34-b1.
40 Aristoteles, De Inspiration, Petits Traités d’Histoire Naturelle, 459b2-3.
41 Aristoteles, De l’Ame, III, 2, 426b8-427a14.
42 Aristoteles, De Motu Animalium, 8, 701b10-24.
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Hayalgücüyle ilgili mesele şudur: imgenin oluştuğu anda aslında hareket ettirici 
hareket ettirmez, yani bu yeti duyumlanabilen nesne artık ortada olmadığında bile 
ona dair bir temsile sahip olmaya imkan verir. Peki ortada bir hareket ettirici olma-
dığında bu nasıl mümkündür? Aristoteles bu soruya cevap vermek için hayalgücünü 
şöyle tanımlar: etkin-güç (energeia) haldeki duyumun etkisiyle ya da ondan itibaren, 
yani duyumlanabilen izlenimlerin muhafazası aracılığıyla oluşan bir harekettir.43 Yani 
hayalgücü kendi başına bir yeti değildir, kaynağının etkin-güç haldeki duyum olması 
bakımından duyumlama yetisine bağlı bir tür harekettir. O halde duyum, hayalgücünün 
yeniden canlandırmak üzere muhafaza edeceği şeyi ilk yakalayan ve bu anlamda da 
hayal (phantasma) ile son bulan fizyolojik bir dizi hareketin ilk terimidir, diyebiliriz. 
Kalp de söz konusu hareketliliğin organik bir aracıdır.

Buraya kadar söylenenler, bize kalbin hangi anlamda hem hareketin hem duyumun 
hem de yaşamın ilkesi olduğunu göstermiştir. Ancak şimdi cevap verilmesi gereken 
bir soru daha vardır: eğer sözü edilen bütün bu faaliyetlerin mekanik açıdan kalbe 
bağımlı olduğunu kabul edersek, bu mekanik açıklama Aristoteles’in ruhu nihai erek 
olarak ortaya koyan madde-biçimsel teziyle çelişmeyecek mi? Canlının organik ilkesi 
olarak tarif ettiğimiz kalple nihai ilkesi olan ruh nasıl bağdaşır?

Kalp genel manasıyla organik yaşam için bir ilke ve aynı zamanda erektir ancak 
bu durum onun hayvanın nihai faaliyetini gerçekleştirdiği anlamına gelmez. Her ne 
kadar hayvana ait bir faaliyeti genelde bir organla ilişkilendiriyor olsak da aslında 
hayvan bedeninde hiçbir parça yoktur ki bir faaliyeti sadece ona indirgeyebilelim. 
Çünkü hayvan duyumlayarak, beslenerek, çiftleşerek davranışsal düzeyde bütüncül 
bir faaliyet gerçekleştirir.44 Bu anlamda da organik ve dinamik bir yaşam sürer. Ancak 
organik yaşamın mekanik unsurları madde-biçimsel savı da yadsımaz, aksine varsayar. 
Aristoteles’e göre, ruh özel bir organa indirgenemese de bu, onun bedensel faaliyetler-
de zorunlu olarak iş başında olduğu gerçeğini değiştirmez. Ruh canlı tohumunda bir 
güç olarak daha baştan beri mevcuttur.45 Buradan, canlıda bedenli olmak bakımından 
meydana gelen bütün içsel faaliyetlerin teleolojik açıdan çoktan belirlenmiş olduğunu 
söyleyebiliriz. Hem biliyoruz ki Aristoteles açısından bedenin ruhtan bağımsız bir 
mevcudiyeti de söz konusu değildir. Ruh, ruhu olduğu bedenden ayrı bir şey değildir, 
aksine onun yaşam biçimidir. Aristoteles Hayvanların Parçaları Üzerine’de canlı bir 
elin bir heykelin elinden ya da kesilmiş bir elden farklı olduğunu söyler ve ona göre 
bir tek canlı bir el, bir eli tanımlayan işi yerine getirebilir.46 O halde, canlılık ruhun ve 
bedenin biçimsel anlamda bir aradalığına indirgenemez ama madde-biçimsel anlayışı 
da yadsımaz. Ruh, canlının ilk hareket ettiricisidir; kalp ise ruhun bedenin hem biçimi 
hem de işlevsel ilkesi olmasını sağlayan bedensel araçtır. 

43 Aristoteles, De l’Ame, III, 3, 429a1-2.
44 Aristoteles, Parties des Animaux, I, 645b14-20. 
45 Aristoteles, De l’Ame, II, 1, 412b6-9.
46 Aristoteles, Parties des Animaux, I, 1, 640b29-641a127.
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Günümüzün önemli Aristoteles yorumcularından Pierre-Marie Morel, bu duru-
mu, Aristoteles’in pek çok eserinde karşımıza çıkan kalbin geometrik olarak bedenin 
merkezinde konumlanmış olması düşüncesinden yola çıkarak yorumlar.47 Bu düşünce 
tamamen organik sebepler ve işlevsel bir zorunluluk üzerinden okunmalıdır. Kalp 
merkezde olduğu için sağa, sola, yukarı, aşağı her yöne eşit uzaklıktadır.48 Yani kalp 
bedenin öyle bir noktasında konumlanmıştır ki onun etkisi bütün parçalar üzerine yayılır 
ve hayvanın ruhu, o hayvanın bizzat öznesi olduğu hareketlerin her biri için özel bir 
canlılık ilkesine gerek kalmadan onun bütünü düzenler.49 Böylece kalp, aslında onun 
dolayımıyla da ruh, ilke işlevini hayvanın bütün hareketlerini doğrudan tetiklemeye 
ihtiyaç duymadan yerine getirmiş olur. Bu sayede de yukarıda saydığımız bütün 
yaşamsal ve hatta bilişsel faaliyetler bedenin olduğu kadar ruhun da faaliyetleridir, 
deriz. Hayvana atfedebileceğimiz bütün hareketlerde ruh ve beden arasındaki bağı 
aslında duyumlama yetisi üzerinden anlamak gerekir. Kalp en başta bu yetiye hizmet 
ettiği için bir ilkedir.

Aristoteles Duyum Üzerine adlı eserinin başında ruh ve bedene ortak olan halleri 
açıklamak için duyumlama yetisinden yola çıkar ve şöyle der:

Sözü edilen bütün bu haller ruh ve bedene ortaktır; buna şüphe yoktur. Bunlardan bazıları 
duyum sayesinde (met’aistheseos) bazıları da duyum aracılığıyla (di’aistheseos) meydana 
gelirler. Bazıları gerçekten duyumun etkileşimleridir (pathe) bazıları duyumun olma bi-
çimleridir, bazıları onun dayananıklılığını sağlarken bazıları muhafazasını sağlar, bazıları 
da yıkımını ve eksikliğini tetikler. Duyum, beden aracılığıyla (dıa somatos) ruhta (psükhe) 
oluşur, bu durum hem argüman sayesinde hem argümana gerek kalmadan (kai dia tou 
logou kai tou logou khoris) açıktır. Ancak duyum (aistheseos) ve duyumlama (aistanesthai) 
hakkında daha önceden Ruh Üzerine (peri psükhes)’de onların ne olduğunu (ti esti) ve 
neden (dia ti) bu etkileşimin (pathos) hayvanlarda oluştuğunu söyledik. Duyum hayvan-
lara her biri birer hayvan (zoon hekaston) oldukları için zorunlu olarak (ananke) aittir. 
Bir şeyin hayvan olup olmadığını (to zoon einai kai me zoon) da bu yolla ayırt ederiz.50

Görüldüğü gibi, Aristoteles genel manasıyla canlıdan söz ederken hayvana özel bir 
yer atfedip ruha ve bedene ortak olan halleri duyumdan yola çıkarak açıklıyor. Ruha 
ve bedene ortak olan haller derken hazzı, acıyı, uyanıklık halini, gençliği, yaşlılığı, 
kısacası canlıda meydana gelen bütün halleri anlayabiliriz. Bütün bu haller üzerine 
uzun bir tartışmaya girmek başka bir araştırmanın konusudur. Ancak bu metinde bizim 
için önemli olan yalnızca bütün bu hallerin hem ruha hem bedene ortak olduğunu 
göstermek için duyumun bir kriter sunulması değil aynı zamanda duyumun kendisinin 
ruha ve bedene ait bir faaliyet olmasıdır. “Duyum beden aracılığıyla ruhta oluşur”. 
cümlesi bunun açık bir ifadesidir. “Beden aracılığıyla” derken bedenin duyumun ilk 

47 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 49.
48 Aristoteles, De Motu Animalium, 9, 702b12-20; Aristoteles, Parties des Animaux, III, 4, 666a14-16; 

Aristoteles, De l’Ame, III, 10, 433b26.
49 Aristoteles, De Motu Animalium, 10, 703a29-b2.
50 Aristoteles, De Sens, Petits Traités d’Histoire Naturelle, 1, 436b1-12.
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hareket ettiricisi olduğu sonucu çıkarılmamalıdır, aksine buradan bu işlevi ruhun 
gördüğü anlaşılmalıdır. Çünkü duyum dışsal bir uyaranın varlığına bağımlıdır. Du-
yum bu anlamda pasif bir yetidir ancak ruhun bir yetisi olması bakımından işler hale 
gelebildiği için de aktiftir.51 Yani ruh, duyumlanabilenlerin varlığı ve duyu organları 
aracılığıyla kendi yetisinin işlemesinde hareket ettirici bir rol oynar, öyle olmasaydı 
duyum diye bir şey olmazdı. Bedene gelince, beden daha ziyade hayvanın ilk hareket 
ettiricisi olan ruhun bir aracı gibidir. 

O halde, duyum, işler olmak için yalnızca duyu organlarına ihtiyaç duymaz; o 
öyle bir yetidir ki ruh ve beden ilişkisi orada etki eden-etkilenen, hareket ettiren ve 
hareket eden ilişkisine dönüşür.52 Öyleyse, alıntıladığımız bu metinde asıl vurgulanması 
gereken duyum ve diğer haller arasındaki bağın doğası değildir bizzat böyle bir bağın 
varlığıdır. Duyum söz konusu olduğunda ruh canlının sadece biçimsel bir sebebi olarak 
değil aynı zamanda hareket ettirici sebebi olarak karşımıza çıkar.53 Bu şunu gösterir: 
bir hayvanın birbirinden farklı faaliyetleri, hareketleri sadece belli durumlarda birbirine 
bağlı değildir aynı zamanda aynı ilkeye, yani ruha bağlı oldukları için aradaki bağ 
bütüncül bir bağdır. Bu bir tür organik birliktir. Başka bir deyişle, hayvansal birlik 
aslında faaliyetler sisteminin birliğidir; duyum da bu sistemin temel taşıdır çünkü on-
dan itibaren hayvanda başka hal ve hareketler aşamalı olarak gerçekleşmeye başlar.54 
Duyumun hayalgücüyle olan ilişkisinde bunu görmüştük, şimdi de hayalgücünün arzu 
yetisiyle olan ilişkisini ele alırsak duyunun hangi manada aşamalı ya da daha ziyade 
dinamik bir birliğin temelinde yattığını anlayabiliriz.

III. Hayvansal Hareketlilik ve Arzu Yetisi

Hayvansal birliğin organik bir birlik olduğunu ve bu birliğin de ruh sayesinde 
kurulduğunu söyledik. Şimdi ise şunu cevaplamak gerekir: hayvansal hareket ne türden 
bir harekettir; ilkesi nedir; içsel, dışsal koşulları nelerdir? Burada amaç Aristoteles’in 
genel hareket tanımını doğrudan hayvansal harekete uygulamak değil, hayvana özgü 
hareketliliği açıklamaktır. 

Fizik VIII. kitaptan biliyoruz ki hayvan birbirinden farklı hareketlerinin ondaki 
kendi kendine hareket etme yeteneğine bağlı olduğu kendi kendine hareket eden bir 
varlıktır.55 Örneğin, bir hayvan avına doğru hareket ettiğinde, duyusal bir izlenim ve 
açlık duyusunun onda yarattığı kontrol dışı bir dizi psikolojik süreç yüzünden hareket 
ettiğini varsayabiliriz. Ama diğer taraftan o avını takip eden “o” hayvan olarak kendi 

51 Aristoteles, De l’Ame, II, 5, 417a13-14.
52 Aristoteles, De l’Ame, I, 3, 407b17-19.
53 Aristoteles, De l’Ame, II, 4, 415b21-28.
54 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 87.
55 Aristoteles, Physique, VIII, 4, 252b18.
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yer değiştirme hareketinin de failidir. Dolayısıyla, onun aynı faaliyetin gerçekleşme-
sinde hem etki eden hem etkilenen olduğunu kabul etmek gerekir. Bu sorun, Aristoteles 
yorumcuları tarafından iyi bilinen “self-movers” sorundur.56 

Bu sorunu Morel beş madde üzerinden şöyle anlatır:57 
1. Hayvan yaşamı, kendisini çevreleyen maddi koşullara ve çevresindeki diğer 

canlıların hareketlerine doğrudan bağımlıdır.
2. Hayvan için ayırıcı bir yeti olarak sunulan duyumlama yetisi bile aktif hale 

gelebilmek için dışardaki bir duyum nesnesine ihtiyaç duyar. Yani bir hayvan kendi 
duyumlama faaliyetini dahi dışında bulunan ve ilişkide olduğu bir şey olmadan işler 
hale getiremez.

3. Yine benzer şekilde, etrafında kendi davranışı için bir tür hareket ettirici görevi 
görecek bir şey temsil etmeden yönelimsel olarak hareket edemez; bu anlamda da 
temsillerinin nesnesine bağımlıdır. 

4. Kendinde meydana gelen bütün hareketlere yönelimsel olarak yol açmaz; onda 
nefes almak gibi düzenli hareketler veya bir korku nesnesi karşısında kalp ritminin 
hızlanması gibi ani hareketler de meydana gelir.

5. En temel olarak hayvan etki etmenin ve etkilere maruz kalmanın aralıksız bir-
birini izlediği bir düzen içinde yaşar; başka bir ifadeyle, kendi hareketini ancak aynı 
zamanda bizzat harekete maruz kalan olarak gerçekleştirebilir. 

Buradan da anlaşılacağı gibi asıl sorun kendi kendine hareket eden hayvanın 
bir anlamda hareket ettirici bir anlamda da bizzat hareket eden olmasıdır. Bu sorunu 
Aristoteles’in kendisi de Fizik’te şöyle dile getirir:

O halde kendi kendini hareket ettirenin (to auto auto kinoun) kendini bütünüyle hareket 
ettirmesi (panthe kinein) imkansızdır (adünaton); çünkü bu durumda biçimsel açıdan bir 
ve bölünemez (hen on kai atomon to eidei) olmasına rağmen, aynı yer değiştirme hareketi 
açısından (ten auten foran) hem yer değiştiren hem de yer değiştirten veya hem nitelik 
değiştiren hem nitelik değiştirten olacaktır, dolayısıyla eşzamanlı olarak öğrenecek ve 
öğretecektir veya aynı iyileşme açısından iyileşecek ve iyileştirecektir.58

Bu genel sava bu kez hayvanlarla ilgili olarak Hayvanların Hareketi Üzerine 
eserinde de rastlarız:

…Bütün bu değerlendirmeler de şunu açıkça gösterir ki eğer duran hiçbir şey yoksa hareket 
imkansızdır ve bu ilk önce hayvanlarda böyledir. Bir parçası hareketliyken duran bir şeyin 
olması gerekir. Bu yüzdendir ki hayvanların eklemleri vardır. Onlar bu eklemlerden bir 
merkez gibi faydalanır, eklemin bulunduğu parçanın bütünü değişerek hem bir hem iki 

56 Mary Louise Gill-James G. Lennox, Self Motion from Aristotle to Newton, Princeton, Princeton Univer-
sity Press, 1994. Ayrıca bkz. Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s  16. 

57 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 16.
58 Aristoteles, Physique, VIII, 5, 257b2-6.
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hem düz hem kıvrılmış hem güç hem etkin-güç olur.59  

Hayvana özgü hareketlilik ile ilgili olarak altta yatan argüman şudur: hayvan, kendi 
kendine hareket eden bir varlıktır, o yüzden hem hareket eden hem hareket ettiren olmak 
zorundadır. Bu da onda hareketli bir parça ve hareketsiz bir parça olduğunu varsayar 
çünkü hayvanın aynı parçada veya aynı bağlantı altında hem etki eden hem etkilenen 
olması imkansızdır. Aristoteles’in burada hareketsiz bir hareket ettiriciye işaret ettiği 
açıktır. Hareketsiz bir şey yoksa hareket de yoktur ilkesi ilk olarak hayvanların parça-
larına uygulanıyor: bir uzvun hareket etmesi için bu uzvun bağlı olduğu hareketsiz bir 
dayanak noktası gerekir. Eğer dirseğimiz hareketsiz olmasaydı ön kolumuzu hareket 
ettiremezdik; her ne kadar kolumuzu oluşturan kısım kendi içinde ele alındığında bir 
olsa da bir manada da ikidir. 

Öyleyse, hayvanın yer değiştirme hareketi yapmak için içsel ve dışsal dayanak 
noktalarına ihtiyacı vardır. Yani hayvan hem kendinde hem de kendi dışında hareke-
tine katkı sağlayacak maddi koşullar bulamazsa kendi kendine hareket edemez. Bu 
durum bizi hayvanın hareketinin başlangıç noktası olmakla birlikte hareket ettiricisi 
olan temel ilkenin ne olduğu sorusuna götürür. Aristoteles Hayvanların Hareketi 
Üzerine’de şöyle der:

Ruhla ilgili olarak, onun hareket ettirilmiş mi ettirilmemiş mi olduğundan, eğer hareket 
ettirilmiş ise hangi anlamda hareket ettirilmiş olduğundan bu konuyla ilgili diğer metinlerde 
önceden söz edilmişti. Zira bütün cansız varlıklar kendilerinden başka bir şey aracılığıyla 
hareket etmişlerdir ve ilk felsefe üzerine olan metinlerde ilk hareket ettirilenin ve her 
zaman hareketli olanın hareket etme biçimi ve ilk hareket ettiricinin nasıl hareket verdiği 
açıklanmıştı. Şimdi ise ruhun bedeni nasıl hareket ettirdiğini ve hayvansal hareketin 
ilkesini açıklamak kaldı.

Bu metin bize şunu gösterir: soru artık bedensel hareketlerin dayanak noktası nedir 
sorusu değil hareketin gerçek sebebi sorusudur. Bu metni yukarıdaki metinlerle birlikte 
okursak hayvansal hareketlilik savında açıklanması gereken, yalnızca hayvanın nasıl 
kendi kendine hareket eden bir varlık olduğu değil, aynı zamanda kendisi hareketsiz 
ve hiçbir etkiye maruz kalmayan ruhun hayvanı nasıl hareket ettirdiğidir. Aristoteles 
bu soruya ruhun yetileri özellikle de arzu yetisi üzerinden bir çözüm bulmaya çalışır. 
Aristoteles’e göre: 

hayvan, duyum (aisthesis) veya hayalgücü (phantasia) aracılığıyla bir tür değişime (allo-
iosis) maruz kaldıktan sonra arzu (oreksis) veya bir karar (proairesis) neticesinde hareket 
eder (kineithai) ve yer değiştirir (poreueuthai).60/61

59 Aristoteles, De Motu Animalium, 1, 698a16-21.
60 Aristoteles, De Motu Animalium, 6, 701a4-6.
61 Burada bir diğer mesele de proairesis’ten ne anlamak gerektiğidir, yani hayvanın tıpkı insanda olduğu 

gibi pratik bir akıl yürütmeyi yapıp yapamadığı meselesidir. Aristoteles başka yerlerde de benzer bir 
vurgu yapar. Örneğin, Hayvanların Hareketi Üzerine’de değişimlerin imgeler, duyumlar ve düşünce-
ler aracılığıyla üretildiğini söyler (Bkz. 9, 701b16). Yine aynı metinde duyu, imge ya da akıl etkisiyle 
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Duyumun ve hayalgücünün ruhun yetileri olduğunu biliyoruz; öyleyse yer değiş-
tirme hareketinin hayvanı hareket ettiren ruh ve o hayvanın kendinde temsil ettiği bir 
şey olmaksızın açıklanamayacağı açıktır. Burada öncelikli olarak anlaşılması gereken 
ruhun bir yetisi olan arzunun ruhun başka yetilerinin harekete geçirmesiyle hareket 
ettirici bir işleve sahip olmasıdır. Bu, aşağıdaki metinde çok daha açık bir şekilde 
karşımıza çıkar:

Hayvanlar işte bu şekilde harekete ve eyleme yönelirler, çünkü arzu bir yanda 
hareketin nihai sebebidir, diğer yandan duyum, hayal gücü ya da düşünme aracılığıyla 
üretilir.62

Arzu burada hareketin nihai sebebi olarak ifade edilmiştir. Bununla birlikte başka 
birçok yerde Aristoteles asıl hareket ettirenin arzu değil arzu edilen (orektikon) olduğunu 
ve arzunun onunla ilişkili olduğu sürece hareket ettirdiğini söyler.63 Arzunun hayvanı 
arzu edilen üzerinden hareket ettirdiğini söylediğimizde aradaki ilişki tamamen pasif 
bir ilişki gibi anlaşılabilir; o zaman da hayvanın kendi kendine hareket edebilen bir 
varlık olduğunu söylemek anlamsızdır. Ama hayvan bu türden bir varlıktır öyleyse 
onun arzu edilen tarafından maruz bırakıldığı etkinin paradoksal bir biçimde etkileyeni 
de olması gerekir. Bu zorluktan kurtulmak için D. Furley arzu nesnesinin gerçekte 
dışsal olmadığını, yönelimsel olduğunu iddia eder. Ona göre hareketin dışsal sebebi-
nin hareket ettirici sebep olması onun ruhun bir yetisi tarafından böyle algılanmasına 
bağlıdır ve ruh böylece hayvansal hareketin gerçek ilkesi olarak kalır.64 Morel’e göre 
ise Aristoteles’in hayvansal eylem teorisinde, Furley’in keşfettiğini düşündüğü, arzu 
edilen ve hayvan arasındaki aktif ve yönelimsel ilişkinin kurulmasına imkan veren 
ruh hareketini de açıklamak etmek gerekir.65 Yani Morel’in burada işaret ettiği hay-
vanın onu hareket ettiren dışsal şeyleri kendi içinde nasıl temsil ettiğini açıklamaktır. 
Şüphesiz burada hayalgücünün önemli bir rolü vardır:

Öyleyse, daha önce söylendiği gibi, hayvan arzu etmeye muktedir olduğu için kendi kendine 
hareket edebilmeye de muktedirdir; hayalgücü olmadan ise arzu edemez.66

Aristoteles’te benzer bir argümana Hayvanların Hareketi Üzerine’de de rastlarız. 
Buna göre, etkileşimlerin (pathoi) hayvanın organik parçalarını hazırladığı gibi, arzu 
etkileşimleri, hayalgücü de arzuyu hazırlar.67 Burada “hazırlamaktan” arzu nesnesini 

bir amaç uğruna eylediğimizi (Bkz. 9, 701a29-30) ve arzunun ya duyum ya imge ya da düşünce aracı-
lığıyla üretildiğini ifade eder (Bkz. 9, 701a35-36).

62 Aristoteles, De Motu Animalium, 7, 701a34-701b1.
63 Aristoteles, De l’Ame, III, 10, 433a18-19; 433a21; 433a28-29; 433b11; 433b15-17.
64 William D. Furley “Self-Movers”, Aristotle on Mind and the Senses, Proceedings of the Seventh Aris-

totelicum, der. G.E.R. Lyod and G.E.L. Owen, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, s. 165-
179. 

65 Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 129-130.
66 Aristoteles, De l’Ame, III, 10, 433b28-29.
67 Aristoteles, De Motu Animalium, 7, 702a18-19.
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arzu nesnesi olarak imgelemeyi anlayabiliriz. Yani bir nesneyi onun yokluğunda, onun 
hatırası yoluyla yeniden biçimlendirme yeteneğinden dolayı burada hayalgücü arzu 
için belirleyici bir rol oynar çünkü deneyimlerin zamansal olarak ardışıklığını garanti 
eder. Kısacası, algılamadığımız bir nesneyi arzu edebilmeyi sağlar ve bu sayede hayvan 
bir ava yönelebilir, bir tehlikeden kaçabilir vb. Fakat canlıdan ve dolayısıyla organik 
bir varlıktan söz ediyoruz. Bu türden bir varlığın hareketi sadece bir temsilin içeriğine 
bağlı olarak ortaya çıkmaz aynı zamanda bunu da önceleyen bir dizi değişime, yani 
birtakım zorunlu fizyolojik koşullara da bağlıdır. Kalpten söz ederken bu koşulların 
önemine değinmiştik.

Buraya kadar hep yer değiştirme hareketinden söz ettik ve onu arzu üzerinden 
açıklamaya çalıştık ama hayvanda yönelimsel olarak tetiklenmeyen, kalp ritminde artış, 
ereksiyon, uyku, nefes alıp verme, sindirim, büyüme gibi arzulanmayan, arzuyla bağı 
olmayan hareketler de gerçekleşir, bunlar bir manada içsel bir manada hala hayvanın 
bulunduğu çevreye bağlı hareketlerdir. Diğer taraftan biliyoruz ki yer değiştirme hareketi 
oluş halindeki varlıklar için hareketlerin sonuncusu olsa da bu hareket onu önceleyen 
bir takım hareketlerle, niteliksel değişimlerle ve hatta başka yer değiştirme hareketle-
riyle hazırlanır.68 O halde, her zaman bir hareketi önceleyen başka bir hareket vardır 
sonucunu çıkarabiliriz. Zaten Aristoteles’in Fizik’teki projesi de hareketin sürekliğini 
tesis etmek değil midir? Fakat bu süreklilik bir anlamda hayvansal hareketlilik savını 
tehlikeye sokabilir diye düşünebiliriz.69 Yine de hayvanların sürekli kendi kendilerine 
hareket etmiyor olduklarını söylemek hiçbir zaman böyle hareket etmedikleri anlamına 
gelmez, diyebiliriz. Ancak eğer hayvan Aristoteles’in söylediği gibi doğal (füsikon) 
bir varlıksa, yani hareketinin ve durağanlığının ilkesini kendinde ilineksel olarak (kata 
sümbebekos) değil, doğası gereği (kata füsin) barındırıyorsa kendi kendini belirleme 
yetisi yalnızca yer değiştirme hareketiyle sınırlandırılamaz.70 Yani her ne kadar bazı 
hareketleri dışsal etkilere bağlı olsa da onlar bir anlamda içsel hareketleriyle ilişkili 
olmak zorundadır. Aksi halde onda içkin bir hareket ilkesi vardır demenin bir anlamı 
olmazdı. O halde Aristoteles’in de bizzat vurguladığı gibi hayvansal hareketle ilgili 
asıl mesele, hayvanın kendinde aktif bir hareket ilkesi barındırıp barındırmaması de-
ğildir, çünkü bu zaten böyledir, hareket edenin ve etmeyenin onda nasıl ayrıldığıdır.71 

Bir şeyin aynı açıdan hem hareket ettiren hem hareket eden, hem etki eden hem 
etkilenen olması düşüncesi çelişiktir, dedik. Bu çelişkiyi çözmek için Aristoteles Meta-

68 Aristoteles, De Motu Animalium, 5; Aristoteles, Physique, VIII, 5, 253a12.
69 Aristoteles Fizik’te bunu bizzat söyler: hareketin ilk ilkesi dışsaldır bu yüzden hayvanlar da her zaman 

kendiliğinden sürekli hareket etmez (Bkz. 6, 259b13-15). Bu yüzden Morel’e göre Aristoteles’te hay-
van mükemmelen kendi kendine hareket eden bir varlık değildir çünkü hayvan olarak yaşamak için 
birtakım dışsal etmenlere bağımlıdır ve dolayısıyla automoteur intégrale değildir automoteur globa-
le’dir. Bkz. Morel, De la matière à l’action, Aristote et le problème du vivant, s. 139.

70 Aristoteles, Physique, II, 1, 192b21-23.
71 Aristoteles, Physique, VIII, 5, 254b28-30.
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fizik’te etkiye maruz kalma gücünün bizzat o varlık için ama “bir başkası olarak” etkin 
bir güç olabileceğini söyler.72 Yani pasif güç ve aktif gücün bir anlamda bir ve aynı 
güç olduğunu ifade eder ve bunu ısınma örneği üzerinden yapar, ısınma hem ısıtma 
hem ısınma gücünü ihtiva eder ancak ısınan ve ısıtan eşzamanlı olamaz.73 Hayvanda 
hareket ettiren nedir, hareket eden nedir sorusunun çözümünü de benzer bir yerde 
bulabiliriz. Bunun için onda “bir başkası” olacak olanın ne olduğunu anlamak, yani 
yeniden ruh-beden ikiliğine geri dönmek gerekir.

Eğer kendi kendine tetiklediği hareketleri ruhun beden üzerindeki faaliyetinin 
etkileri olarak kabul edersek, dışardan gelen hareketlerin de sadece bedeni değil aynı 
zamanda ruhu etkilediği iddia edilebilir, çünkü ruh o bedenin ruhudur. Oysa biliyoruz 
ki ruh bir etkiye maruz kalamaz, hareket de edemez. Bu durumda ya dışardan gelen 
hareketlerin sebebinin de ruh olduğu gösterilmelidir ya da ruhun bir anlamda hareketli 
olduğu. Nitekim Aristoteles’in kendisi de bu sonuncusunu tam anlamıyla inkar etmez 
ve ruhun bileşiğin ruhu olmak sebebiyle ilineksel manada (kata sümbebekos) hareket 
ettiğini kabul eder.74 Burada kata sümbebekos ifadesi önemlidir. Ruhun kendisi doğa-
sı gereği bizzat dışardan gelen etkilere maruz kalamayacaksa onun yerine bir başka 
ilkenin bunu yapması gerekir. Kalp bu iş için en iyi adaydır. 

Hayvansal hareketlilikle ilgili sorun nihai açıklamasını içsel ve fizyolojik ha-
reketlerde bulur. Kalp bahsi Aristoteles’te o yüzden bu kadar önemlidir. Bir önceki 
bölümde ifade edildiği üzere kalp araç/organ olan bir hareket ettiricidir.75 Kalp sadece 
hayvansal parçaların hareketi için bir dayanak ve başlangıç noktası olmak bakımından 
hareket ettirmez, duyum, hayalgücü, arzu arasındaki ilişkiyi düşünürsek, bir anlamda 
hareketin alıcısı konumunda da olduğu için bütün yaşamsal hareketlerin ilkesidir. Baş-
ka bir deyişle, hayvan etkilenendir çünkü kalp örneğin duyusal izlenimleri ve onların 
etkilerini veya beslenmeyle üretilen ısıyı alma yetisine sahiptir ama aynı zamanda etki 
edendir çünkü maruz kaldığı şey dolayımıyla hareket edebilir.76 

Sonuç olarak, hayvan hem pasiftir hem aktiftir ve bu ikisi birbiriyle çelişmez. 
Nasıl ki duyumlama yetisi bütünüyle pasif olmayıp duyumlanabilir nesnelerin biçimini 
alıyorsa, aynı şekilde kalp de kendindeki hareket ettirici yetiyi etkin hale getirecek 
koşulları alma gücüne sahiptir, yani tam anlamıyla pasif değildir. Bu durumu Morel 
güzel bir örnekle açıklamaya çalışır: hayvanda istemdışı ereksiyon olası bir cinsel 
partner, yani dışsal bir nesne algısıyla tetiklenir ama bundan önce içsel etkileşimin, 
içteki ilkeye yani kalbe ulaşması gerekir. Dolayısıyla bu türden istemdışı bir hareket 
bile sadece bir temsilin içeriğine bağlı olarak ortaya çıkmaz, aynı zamanda zorunlu 

72 Aristoteles, Métaphysique, çev. haz. Marie-Paule Dumunil ve Annick Jaulin, Paris, GF Flammarion, 
2008. Θ, 1, 1046a11-13.

73 Aristoteles, Métaphysique, Θ, 1, 1046a19-29.
74 Aristoteles, De l’Ame, I,4, 408a30-33. 
75 Aristoteles, De l’Ame, III, 10,433b20.
76 Aristoteles, De Motum Animalium, 9,10. 
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fizyolojik koşullara da bağlıdır. Bu yüzdendir ki bir kadavra ne cinsel anlamda uyarı-
labilir, ne uyur, ne de nefes alır.77 Çünkü bu hareketler organlı bir bedeni ve o bedene 
biçim veren, nihai amacını oluşturan üstelik bir de hareket ettiren bir ruhu haiz bir 
bileşiğin hareketleridir. 

Hayvan için nihai hareket ettirici elbette ruhtur ama organik bakış açısından kalpten 
başkası değildir. Her ne kadar hayvana ait bir faaliyeti genelde bir organla ilişkilen-
diriyor olsak da aslında hayvan bedeninde hiçbir parça tek bir faaliyete indirgenemez 
zira hayvan duyumlayarak, beslenerek, çiftleşerek davranışsal düzeyde bütüncül bir 
faaliyet gerçekleştiren bir organizmadır. Ruh işte bu bütünlüğün ilkesidir. Hayvanın 
bütün bu hareketleri sadece birbirine bağlı olmayıp aynı zamanda aynı ilkeye, yani 
ruha bağlı oldukları için aradaki bağ bütüncül bir bağdır. Ruh bu bağı bir yandan bi-
leşiği olduğu bedenin bir organı, yani kalp aracılığıyla diğer yandan ise duyumlama, 
hayalgücü, arzu yetisi gibi yetileri sayesinde kurar. Duyumlanabilenlerin varlığı ve 
duyu organları aracılığıyla alınan duyusal izlenimler bir şekilde kalbe ulaşmasazsa 
duyumdan bahsedilemez ama ruhun duyumlama diye bir yetisi olmasaydı duyum 
diye bir şey hiçbir şekilde söz konusu dahi olamazdı. Duyum olmasaydı da hayalgücü 
diye bir yetenekten söz edemezdik. Hayalgücü olmadan da arzu etmek diye bir şeyin, 
dolayısıyla da genel manada hayvansal hareketin bir anlamı olmazdı. Bütün bu yetiler 
bir anlamda dışarıya, dışsal nesnelere bağlıdır ve pasiftir ancak ruhun yetileri olmak 
bakımından işler hale gelebildikleri için de aktif yetilerdir. Hayvandaki hareket etti-
rici-hareket eden ikiliği bizzat yetilerin bu ikiliği üzerinden anlaşılır. Bu da hayvanın 
ruh-beden bileşimi olmakla birlikte neden aynı zamanda organik ve dinamik bir yaşam 
sürdüğünü gözler önüne serer. 
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THE TRANSLATION OF THE ON VIRTUES AND VICES (ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ) OF ARISTOTLE

ÖZ
Bu çalışmada Aristoteles’in pseudo metinleri arasında yer alan ve araştırmacı-
larca MÖ. 1.yy. ile MS. 1.yy. arasında bir tarihte yazıldığı düşünülen, Meziyetler 
ve Zaaflar Üzerine adlı metnin Yunancadan Türkçeye çevirisi yapılacaktır. Araş-
tırmacılarca Peripatetik okulun bir temsilcisi tarafından yazıldığı düşünülen bu 
eserin, Platon’un ahlak felsefesi ile Aristoteles’inkini uzlaştırmaya çalışan bir 
çabayla kaleme alındığı düşünülmektedir. Eserde ruh; akla, heyecanlara ve işti-
halara dayanan kısımlar olmak üzere üçe ayrılır. Daha sonra bölümlere ayrılan 
ruha uygun düşen meziyetler, tüm ruha uygun düşen meziyetler ve bu meziyet-
lerin zıddı olan zaaflar eserde tanımlanırlar. Eserde ayrıca ele alınan meziyet ve 
zaaflara özgü davranış ve duygular tanıtılarak son kısmında Platon’un da Dev-
let’inde ele aldığı ruh ve devlet arasındaki ilişkiye değinilir. 
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, ahlak felsefesi, meziyetler, zaaflar.

ABSTRACT
In this study, Greek to Turkish translation of the text On Virtues and Vices will 
be made, which is among the pseudo texts of Aristotle and thought to be written 
between the 1st centuries BC and AD by the researchers. The work, that is 
thought to be written by a member of the peripatetic school, tries to reconcile 
the moral philosophies of Plato and Aristotle. In the work, the spirit is divided 
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into three parts such as the reason, spirits and appetites. Virtues corresponding to 
each part, the virtues corresponding to the whole spirit and the vices on contrary 
to each virtue are defined. Moreover, the behaviours and feelings regarding the 
virtues and vices defined are exposed and at the conclusion of the work as a 
retrospect to Plato’s legacy the relationship between the spirit and the state is 
referred. 
Keywords: Aristotle, moral philosophy, virtues, vices.

…

Meziyetler ve Zaaflar Üzerine1, 1249A26 - 1251B352

Aristoteles3

1 Yunancası Περὶ ἀρετῶν καὶ κακιῶν olan eserin Latince karşılığı De Virtutibus et Vitiis olarak veril-
mektedir. Başlıkta geçen kavramların Latince karşılıklarının İngilizcede virtue (erdem) ve vice (kusur) 
kelimeleriyle karşılanmasından ötürü eserin başlığını Erdemler ve Kusurlar Üzerine şeklinde çevir-
mek mümkün görünse de ἀρετή (aretê) ve κακία (kakia) kelimelerinin Eski Yunancadaki anlam içe-
riği düşünüldüğünde farklı çeviri olasılıkları doğmaktadır. Genellikle erdem olarak çevrilen aretê’yi 
bir kimsenin ya da şeyin doğasına uygun davrandığında sahip olduğu üstünlük olarak anlamak müm-
kündür. Bkz. Platon, Devlet, 353b. Kelime bir şeyde iyi ya da yetkin olma anlamına gelen ἀγαθός 
sıfatının superlativ formu olan ἄριστος sıfatından gelmekte ve bu sıfatın soyut bir kavramı karşılayan 
isim hali olarak kullanılmaktadır. Her ne kadar canlı ya da cansız her şeyin bir aretê’si olsa da kelime-
nin kökeni olan ἀγαθός sıfatı soylulara özgü bir üstünlüğü karşılamakta ve ona sahip olanı benzerle-
rinden ayıran bir üstünlüğü ifade etmektedir. Bu nedenle çeviride aretê’yi karşılayacak en iyi kelime 
olarak “meziyet” (Ar. meziyyet. Bir kişi veya nesneyi benzerlerinden üstün gösteren nitelik. Büyük 
Türkçe Sözlük, TDK) kelimesini uygun gördük. Aretê kelimesinin zıttı olarak kullanılan κακία (kakia) 
ise κακός sıfatının isim şekli olup ἀγαθός’un tam zıttıdır. Genel olarak Türkçe çevirilerde kötülük ya 
da kusur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bkz. Platon, Devlet, 444d-e; Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 
1114a22, 1145a16, Retorik, 1366a23. Kakia için de en uygun karşılığın zaaf (Ar. za‘f. Düşkünlük, 
irade zayıflığı, eksiklik, yetersizlik. Büyük Türkçe Sözlük, TDK) kelimesi olacağı kanaatindeyiz. Bu 
konuda bkz. J. O. Urmson, The Greek Philosophical Vocabulary, London, Duckworth, 1990, s. 10-
12, 30-31, 81. Akt. Erman Gören, Platon: Sokrates’in Savunması, Veritas Yunan ve Latin Klasikleri, 
İstanbul, Alfa, 2015, s. 136-7, 143

2 Çeviride Aristotelis Opera adlı eserin 2. cildindeki I. Bekker edisyonu izlenmiş, ayrıca Aristoteles’in 
farklı el yazmalarından derlenen Loeb edisyonu içindeki metinden de yararlanılmıştır. Bkz. H. Rack-
ham, Aristotle, Athenian Constitution, Eudemian Ethics, Virtues and Vices, çev. H. Rackham, Loeb 
Classical Library, London 1935. Metinde işlenen meziyetler ve zaaflar konusu, erdemler ve kusurlar 
başlığı altında Aristoteles’in Türkçeye de çevrilmiş bulunan Nikomakhos’a Etik, Eudemos’a Etik ve 
Retorik adlı kitaplarında da ele alınmaktadır.

3 Metnin Aristoteles’e aitliği hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Genel kanı metni MÖ 1.yy. ile 
MS 1.yy. arasına yerleştirme yönündedir, yazarının da Aristoteles’in ve Platon’un ahlak felsefelerini 
uzlaştırma arayışında olan bir Peripatetik olduğu yönünde iddialar vardır. Bkz. Aristotle, Athenian 
Constitution, Eudemian Ethics, Virtues and Vices, çev. H. Rackham, s. 486. Simpson ise Aristoteles’in 
ahlak üzerine yazılmış Nikomakhos’a Etik, Eudemos’a Etik, Magna Moralia ve Meziyetler ve Zaaflar 

[1249a26] Güzel şeyler övülmeye layık, utanç verici şeyler de kınanmaya müs-
tahaktırlar. Meziyetler güzel şeylerin, zaaflar ise utanç verici şeylerin başında gelirler.
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Dolayısıyla4 meziyetlerin nedenleri, onlara eşlik eden şeyler, onlardan kaynaklanan 
şeyler ve [30] meziyetlerin işleri de övülmeye layıktır, ancak bunların tersi olanlar 
kınanmaya müstahaktırlar.5 Platon’a göre ele alırsak ruh üç kısımdan oluşur;6 akılsal 
kısmının [1249b26] meziyeti basiret, heyecanlı kısmının meziyetleri sakinlik ve ce-
saret, ruhun iştihalı kısmının meziyetleri ise itidal ve kendine hâkim olmadır. Tüm 
ruhun meziyeti ise adalet, cömertlik ve yüce gönüllülüktür. Öte yandan ruhun akılsal 
kısmının [1249b30] zaafı aklı başında olmama, heyecanlı kısmının zaafları kızgınlık 
ve korkaklık, iştihalı kısmınki ise ifrat ve [1250a1] kendine hâkim olamamadır.7 Tüm 
ruhun zaafları ise adaletsizlik, cimrilik ve dar görüşlülüktür.

Ruhun akılsal kısmının meziyeti olan basiret, insanı mutluluğa yönlendiren şeylerin 
hazırlayıcısıdır. [1250a5] Heyecanlı kısmın meziyeti sakinliktir, bu meziyet yoluyla 
insanlar kolay kolay öfkeye kapılmaz. Heyecanlı kısmın diğer meziyeti cesaret yo-
luyla da insanın ölüm konusunda korkudan dehşete düşmesi zorlaşır. Gelelim iştihalı 
kısma; kişi, bu kısmın meziyeti olan itidal sayesinde haz aldıran bayağı zevklere 
iştiha duymaz.8 Bu kısmın diğer meziyeti [1250a10] kendine hâkim olma ise, bayağı 

Üzerine adlı dört çalışmasını birlikte değerlendirerek, bu çalışmaların sahihliği konusundaki tartış-
maların eserlerin farklı amaçlarla farklı alıcı kitlelerine yazılmış olmasından kaynaklandığını ileri 
sürmektedir. Simpson, Meziyetler ve Zaaflar Üzerine adlı bu metnin de Aristoteles tarafından, felsefe 
üzerine analiz yapacak öğrenciler için yazılmış bir el kitabı olduğunu düşünmektedir. Peter Simpson, 
“Aristotle’s Four Ethics”, Philosophia: International Journal of Philosophy, S. 15, c. 2, 2014, s. 162-
180.

4 Buradaki kelimeyi karşılayan ὣστε ifadesi Bekker edisyonunda kullanılmamıştır, kelime Loeb edis-
yonu içinde yer alan metinde Andronicus el yazmasında geçmektedir. 

5 Krş. Aristoteles, Retorik, 1366a23-1366b23.
6 Krş. Platon, Devlet, 436b; 439d-44c [Ruhun üç kısmı Türkçe çeviride düşünen (λογιστικός), azgın 

(θυμός) ve arzulayan (ἐπιθυμητικός) yan olarak geçer; çev. Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, 
İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2007, s. 140-2); Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1139a15-20 
[Türkçe çevride us (νοῦς), duyum (αἴσθησις) ve iştah (ὄρεξις) olarak geçer; çev. Saffet Babür, An-
kara, Kebikeç Yayınları, 2005, s. 116].

7 Bu ifade için Bekker edisyonunda ἀκράτεια kelimesi kullanılmasına rağmen Loeb metninde bunun 
yerine aynı anlama gelen ἀκρασία kelimesi kullanılmıştır. Krş. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 
1145a16.

8 İştaha duymama anlamında kullanılan ἀνόρεκτοι kelimesi ἀνόρεκτος sıfatından gelmekte olup, ke-
lime bu haliyle bu metin dışında Aristoteles’in hiçbir çalışmasında geçmemekte ve bu nedenle bu ça-
lışmanın daha geç döneme ait olduğu düşünülmektedir. İlk kez bu metinde kullanılan diğer kelimeler 
şunlardır: ἀμνημοσύνη (unutkanlık, 1251a3), ἀπότευγμα (başarısızlık, 1251b20), μεμψιμοιρία (ku-
sur bulma, 1251b25) ve χαυνοῦσθαι (kibire kapılmak, 1251b18). Aristoteles’in diğer çalışmalarında 
rastlanmayan bu kelimelerin varlığı bu metnin sahihliği konusunda şüpheye ve pseudo metin olarak 
değerlendirilmesine yol açabilmektedir. Meziyetler ve Zaaflar Üzerine adlı çalışmanın Aristoteles’ten 
daha sonra yazılmış olduğunu ileri sürerek başka nedenlerin yanı sıra bu kelimelerin varlığını gerekçe 
gösteren ilk çalışma E. Zeller’in Die Philosophie der Griechen (Leipzig, 1859-68) adlı çalışmasının 
ikinci baskısıdır. Söz konusu çalışmanın Meziyetler ve Zaaflar Üzerine eserinin sahih olmadığı konu-
sundaki gerekçelerini ve eser hakkındaki diğer tartışmalar için bkz. Ernst A. Scmidt, Aristoteles: Über 
die Tugend, Darmstadt, 1965. Akt. Peter Simpson, “Aristotle’s ethica eudemia 1220b10–11 ἐν τοῖς 
ἀπηλλαγμένοις and de virtutibus et vitiis”, Classical Quarterly, s. 63, c. 2, 2013, s. 654-655.
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zevklere yönelmiş bir arzuyu akıl yoluyla engeller. Tüm ruhun meziyeti olan adalet 
kişiye ihtiyacını hak ettiği ölçüde dağıtır. Cömertlik de tüm ruhun meziyetidir, bu 
meziyet insanın sahip olduklarını güzel şeyler için harcarken eli açık davranmasıdır. 
Tüm ruhun sonuncu meziyeti olan yüce gönüllülük aracılığıyla da [1250a15] insanlar 
talihe ve talihsizliğe, onur ve onursuzluğa katlanabilirler. 

Diğer yandan ruhun akılsal kısımının zaafı olan aklı başında olmama hali, insa-
nın kötü şekilde yaşamasına yol açar. Heyecanlı kısmın zaafı ise kızgınlıktır, bu zaaf 
insanı hemen öfkeye sevk eder. Heyecanlı kısmın diğer zaafı korkaklık yoluyla da 
insan özellikle de [1250a20] ölüm konusunda dehşete düşer. Gelelim iştihalı kısma; 
buranın zaafı olan ifrat yüzünden insanlar bayağı zevkleri yeğlerler.9 (Kendine hakim 
olamama hakkında hiçbir şey söylemesem de, aslında sen bunu belirleyebilirsin).10 
İştihalı kısmın diğer zaafı kendine hakim olamama yüzünden insanların akılları aldır-
mazlık içindedir ve iştihaları aceleyle bayağı zevklerin hazlarına kapılıp gider.11 Tüm 
ruhun zaafı olan adaletsizlik insanı açgözlü yapar ve insan hak etmediğine meyleder. 
Cimrilik de tüm ruhun zaafıdır, insanı her açıdan kazanç sağlamaya iter. Tüm ruhun 
üçüncü zaafı ise dar görüşlülüktür, bu zaaf insanların talihe ve talihsizliğe, onur ve 
onursuzluğa katlanmalarına imkân tanımaz. 

[1250a30] Bir konunun üzerinde düşünüp taşınmak basiretin işidir. Bu iş; iyi ve 
kötü şeyler üzerine, yaşamdaki bütün seçilebilir ve kaçınılabilir şeyler hakkında karar 
vermeyi; eldeki mevcut bütün iyi şeyleri güzel şekilde kullanmayı; insanlarla düzgün 
şekilde ilgilenmeyi; uygun zamanı gözetmeyi; hem sözden hem de işten zekice yarar-
lanmayı; [1250a35] tüm yararlı şeylerde tecrübe sahibi olmayı kapsar. Hafıza, tecrübe 
ve zekâ ya basiretten kaynaklanan ya da basirete eşlik eden potansiyeller ya da bun-
lardan bazıları deyim yerindeyse basirete katkıda bulunan şeylerdir. Tıpkı tecrübe ve 
hafıza gibi. Oysa iyi düşünme ve kavrama ise deyim yerindeyse basiretin parçalarıdır.  

[1250a40] Sakinlik meziyeti, kişinin kendisine yöneltilen suçlamaya ve hafife 
alınmaya tevazuyu kaybetmeden katlanabilme becerisidir. Bu beceri ayrıca birdenbire 
intikam almaya girişmemeyi; kolayca öfkeye kapılmamayı, şiddet yanlısı ve kavgacı 
bir mizaç taşımamayı ve ayrıca dingin ve kararlı bir ruha sahip olabilmeyi sağlar.

Cesaretin işi ise ölüm söz konusu [1250a45] olduğunda korkudan dehşete ka-
pılmamayı, kötü anlarda [1250b1] atak davranabilmeyi ve tehlikelere karşı cesur 
olabilmeyi sağlamaktır. Bunun yanında utanç verici bir şekilde hayatta kalmaktansa 
güzel bir ölümü yeğlemek de cesaretin işidir. Cesaret ayrıca zaferin anahtarıdır. Tüm 
bunlara ek olarak çok çalışıp sebatkâr olmak ve dürüstçe davranmayı seçmek de ce-

9 Loeb metninde bu kısım αἱροῦνται τὰς φαύλας ἡδονάς yerine ὀρεκτικοὶ γίνονται τῶν περὶ τὰς 
ἀπολαύσεις φαύλων ἡδονῶν şeklinde yazılmış. Bu kısmın çevirisi bu durumda, “ifrat yoluyla in-
sanlar bayağı zevklerin hazlarına iştiha duyarlar” şeklinde olabilir.

10 Bu kısım Yunanca metinde parantez içinde geçmektedir.
11 Burası Loeb metninde αἱροῦνται τὰς φαύλας ἡδονάς <μὴ> κωλύοντος τοῦ λογισμοῦ şeklinde 

yazılmıştır. Bu durumda çeviri; akıl engellemediği için bayağı zevkleri yeğlerler şeklinde olabilir.
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saretin özelliğidir. Gözüpeklik, yüreklilik ve ataklık [1250b5] cesarete eşlik edenler 
davranışlardır, bunlara çalışkanlık ve sebat da eklenir. 

Öte yandan itidalin işi bedensel zevklerden duyulan hazza karşı hayranlığı önle-
mektir, yani itidal bütün hazlara ve bayağı zevklere karşı arzu duymamayı sağlar, meşru 
bir serbestlik halinden12 çekinip korkmayı [1250b10], ayrıca gerek kişinin kendisine 
karşı gerekse etrafına karşı aynı şekilde yaşam tutumu sergilemesini sağlar. Bunlara 
ilaveten düzen, adap, hicap ve ihtiyat itidale eşlik eden davranış biçimleridir. 

Kendine hâkim olma meziyetinin işi bayağı zevklere ve hazlara yönelmiş bir 
arzuyu akıl yoluyla dizginleyebilmektir. Ayrıca bu meziyet insana dayanıklı olabilme, 
[1250b15] yaradılıştan gelen eksikliklere ve acılara katlanabilme kabiliyeti verir. 

Adalet meziyetinin işi ise, hak ettiğine göre dağıtmak, atalardan kalma adet ve 
gelenekleri, yazılı yasaları korumak, hayati meselelerde doğruyu söylemek ve ayrıca 
anlaşmaları gözetmektir. [1250b20] Adaletli olan kişilerin ilk sorumluluğu tanrılara karşı 
olan görevleridir, ardından daimôn’lara13 karşı olan görevler gelir. Daha sonra bunları 
memleket ve ana babaya karşı olan görevler ve ölmüş atalarına karşı olanlar izler. Bu 
görevler içinde saygı ya adaletin bir parçasıdır ya da ona eşlik eden bir şeydir. Adaleti 
izleyen diğer şeyler de kutsala hürmet, doğruluk, sadakat ve kötülüğe duyulan nefrettir. 

Cömertliğin işi [1250b25] övülür şeyler için parayı harcamada cömertçe davran-
mak ve gereken şeyler için para sarf edilmesinde ise cimri davranmamaktır. Ayrıca 
ihtilaf durumunda yardıma hazır bulunmak ve uygun olmayan yerden bir şey alma-
mak da cömertliğin konusudur. Cömert kişi hem kılık kıyafetinde hem de hanesinde 
temizdir. Bu kişi, kendine dikkate değer, iyi ve [1250b30] eğlence veren şeyleri ka-
zanç sağlamadan temin etmeye uygun biridir. Böyle biri kendine özgü ya da dikkat 
çekici özelliği olan hayvanları besleyebilir. Bir kimsede cömertliği takip eden şeyler 
kişinin karakterinin uysallığı ve yumuşak başlılığı, iyilikseverliği, merhametli olması, 
dostseverliği, konukseverliği ve onurseverliğidir. 

Yüce gönüllülükte ise [1250b35] mevzu hem talihi hem de talihsizliği hem onuru 
hem de onursuzluğu gereği gibi kaldırabilmektir. Ayrıca lükse, özene, güce ya da 
yarışmalarda kazanılan zaferlere hayranlık beslememek de yüce gönüllülüğün işidir. 
Ruhta bir derinliğe ve büyüklüğe ulaşma da bu meziyetin vasıflarına eklenir. Yüce 
gönüllü bir kişi yaşama haddinden fazla önem vermez ve yaşama çok düşkün biri 
değildir. [1250b40] Aksine karakteri sade ve soylu, haksızlıklara katlanabilir ve kindar 
olmayan bir yapısı vardır. Yüce gönüllülüğü izleyen şeyler sadelik ve samimiyettir. 

Aklı başında olmama zaafının alanı, olaylarda kötü kararlar almak, iyi düşünüp 
taşınamamak, iyi ilişkiler kuramamak, [1250b45] elde bulunan iyi şeylerden güzelce 

12 Loeb edisyonunda δικαίαν ἄδειαν ifadesi yerine ἀταξἰαν ifadesi kullanılmıştır. Bu durumda 
a “…düzensizlik halinden…” şeklinde çevrimi uygun olurdu. 
13 Tanrılarla ölümlüler arasındaki tanrısal varlık, ilahi güç. 
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yararlanamamak ve [1251a1] yaşamda güzel ve iyi olan şeyler hakkında yanlış kanılar 
beslemektir. Bu zaafa eşlik eden diğer davranış özellikleri beceriksizlik, cahillik, 
kendini tutamama, sakarlık ve unutkanlıktır. 

Kızgınlığın ise üç türü vardır; asabilik, hiddet ve asık suratlılık. Kızgın bir kimse, 
[1251a5] hafife alınmayı ve küçük düşürülmeyi kolay kolay kaldıramaz. Hemen 
cezalandırmak ve intikam almak ister, başına gelen bir iş ya da karşılaştığı bir sözden 
ötürü kolayca öfkeye kapılır. Kızgınlığı takip eden diğer zaaflar, kişinin mizacının 
kolay ayartılmaya müsait olması, değişken ve sivri dilli olması ve küçük meselelere 
kahırlanmasıdır. [1251a10] Ayrıca bu durumlara kısa süre içinde ve önemsiz şeyler 
yüzünden kapılır. 

Korkaklığın işi başa gelen korku yaratan durumlardan kolayca etkilenmesidir, 
bu korkular özellikle de ölümle ve bedensel yaralanmalarla ilgilidir. Korkaklıkta kişi 
bir şeyi güzelce tamamlamaktansa bir şekilde kendini korumanın daha iyi olduğunu 
düşünür. Korkaklığa eşlik eden diğer şeyler, zayıflık, yüreksizlik, [1251a15] zahmet 
çekememezlik ve canına düşkün olmadır. İhtiyatlı davranma ve karakterin teslimiyetçi 
yapısı da korkaklık zaafının yanında yer alır. 

İfratın işi zararlı ve bayağı zevklerin hazlarını tercih etmek ve böylesi zevklerle 
yaşamını geçirenlerin mutlu olduklarını düşünmektir. Gülmekten, [1251a20] alay-
dan ve nükteden hoşlanma ayrıca hem sözde hem de işte pervasız davranma ifrat 
ile ilişkilidir. Bu zaafı izleyen diğer şeyler karışıklık, utanmazlık, düzensizlik, lüks, 
tembellik, ilgisizlik, ihmal ve gevşekliktir. 

Kendine hâkim olamama zaafı, mantık engellese de zevklerden alınan hazları ter-
cih etmede kendini gösterir. Bu zaafı taşıyan kişi [1251a25] hazlardan pay almamanın 
daha iyi olduğunu düşünse de yine de onlarsız olamaz. İyi ve yararlı şeyler yapmak 
gerektiğine inanır ancak zevkleri yüzünden yapması gereken şeyleri bırakır. Bu zaafı 
izleyen şeyler zayıflık, ilgisizlik ve çoğunlukla ifratı izleyen şeylerin aynılarıdır. 

[1251a30] Adaletsizliğin de üç türü vardır; saygısızlık, açgözlülük ve kibir. 
Saygısızlık, tanrılara ve daimôn’lara karşı ya da ölmüşlere, anababaya ve memlekete 
karşı haddini aşmaktır. Açgözlülük ise parayla ilgili sözleşmelerde hak etmediğini 
almaktır. Kibir ise, kişilerin zevkleri kendilerine [1251a35] hazırladıkları, ancak 
başkalarını küçük düşürdükleri bir hâldir. Ki bu durum hakkında Euenos14 şöyle söy-
lemektedir: “Kibir öyle bir şeydir ki hiçbir şey kazandırmasa da insanlara haksızlığı 
dokunur”. Adaletsizliğin başka işleri de, atalardan kalma gelenek ve uygulamaları ihlal 
etmek, yasalara ve yöneticilere itaat etmemek, [1251b1] yalan söylemek, yeminini 
tutmamak, anlaşma ve taahhütleri çiğnemektir. Adaletsizliğe kara çalma, şarlatanlık, 
yapmacık bir iyilikseverlik, kötülük ve kurnazlık da eşlik eder. 

Cimriliğin de üç türü var; fırsatçılık, tutumluluk ve [1251b5] hasislik. Fırsatçılık 

14 MÖ 5. yüzyılda yaşamış Paros’lu bir elegeia ozanı. 
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insanı her yerden kazanç sağlama arayışına iter ve böyle biri utanç duygusundan 
daha çok kazanca önem verir. Tutumluluk ise insanı gerektiğinde para harcama ko-
nusunda isteksiz yapar. Hasislikte ise kişi kötü biçimde azar azar harcama yapar ve 
böylece zamanında [1251b10] farklı şekilde davranmadığından daha fazla zarara 
uğrar. Cimriliğin işi paraya fazla değer vermek ve kazanç sağlayanlar hakkında hiçbir 
eleştiride bulunmamaktır. Bu bayağı, köleye yaraşır ve sefil bir yaşam tarzıdır, onur 
sevdasına ve cömertliğe yabancıdır. Cimriliğe eşlik eden şeyler ise küçüklük, [1251b15] 
somurtkanlık, pısırıklık, kendini alçaltma, ölçüsüzlük, soysuzluk ve insanlardan nefret 
etmedir. 

Dar görüşlülüğün özelliği onur ya da onursuzluğa, talih ya da talihsizliğe 
katlanamamasıdır. Onurlandırıldığında kibire kapılabilmesi, küçük şeylerden talihi 
iyi gittiğinde de aşırı böbürlenebilmesidir. Böyle biri en ufak bir onur kırıcı harekete 
[1251b20] dayanamaz, herhangi bir başarısızlığı da felaket ve talihsizlik olarak 
değerlendirirler. Ayrıca her şeyden yakınır ve sinirlenirler. Üstelik dar görüşlü kişi öyle 
biridir ki her tür hafife alınmayı kibir ve onur kırıcı davranış olarak adlandırır, hatta 
bilgisizlikten ve unutmadan ötürü olan davranışları da böyle görür. Dar görüşlülüğe 
eşlik eden davranışlar küçüklük, [1251b25] kusur bulma, umutsuzluk ve bayağılıktır.

Genel olarak meziyetin işi, ruhun durumunu meziyetli hale getirmektir. Dingin 
ve değişmeyen duyguları deneyimler ve ruhun bütün kısımları bakımından ahengi 
yakalar. Bundan ötürü meziyetli bir ruhun halinin iyi bir devlet yapısı için model 
oluşturacağı [1251b30) inancı vardır.15 Hak edenlere iyilik yapmak, iyileri sevmek, 
birilerini cezalandırmak ya da birilerinden öç almak yanlısı olmamak, tam tersine iyi-
liksever, sevecen ve bağışlayıcı bir mizaca sahip olmak da meziyetin işidir. Meziyete 
eşlik eden şeyler ise iyi yüreklilik, doğruluk, gönül yüceliği ve iyimserliktir. Ayrıca 
[1251b35] evine, dostlarına ve yoldaşlarına düşkün olmak, konukseverlik, insansever-
lik ve onurseverlik de meziyete eşlik eder ve bunların hepsi övülen davranışlardandır. 
Zaafın özellikleri ise bu söylediklerimizin tam tersidir (Zaafa eşlik eden davranışlar 
da az evvelkilerin zıtlarıdır. Zaafın bütün özellikleri ve ona eşlik eden davranışlar 
kınanan şeylerdir).16

15 Krş. Platon, Devlet, 4. kitap.
16 Parantez içinde verilen kısım Bekker edisyonunda yeralmayıp, Loeb edisyonundan alınmıştır. Yunan-

cası şöyledir: «καὶ παρακολουθεῖ τὰ ἐναντία αὐτῇ· ἅπαντα δὲ τὰ τῆς κακίας καὶ τὰ 
παρακολουθοῦντα αὐτῇ τῶν ψεγομένων ἐστίν῎».





ARİSTOTELES’İN ETİK’İNDE HAZ VE İYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Aylin Çankaya*

THE RELATION BETWEEN PLEASURE AND GOOD IN 
ARISTOTLE’S ETHICS

ÖZ
Bu makalenin konusunu, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’in X. Kitabında haz 
ve iyi arasında kurduğu ilişki oluşturmaktadır. Ancak bu türden bir ilişkinin 
açığa çıkarılabilmesi için hazzın Aristoteles öncesi felsefede sahip olduğu an-
lamların ve Aristoteles’in bunlara karşı dile getirdiği itirazların tartışılmasına 
ihtiyaç vardır. Bu yüzden çalışma öncelikli olarak Etik’in VII. kitabında sözü 
edilen “hazzın ne olduğu sorusu”na verilen yanıtları, sonrasında ise Aristote-
les’in hazzın doğası konusundaki düşüncelerini ele alıp tartışacaktır. Böyle bir 
incelemenin hazların Aristotelesçi perspektifte sahip olduğu anlamı kavramaya 
olanak sağlayacağı düşünülmektedir ki bu da hiç kuşkusuz hazzın temelde iyi 
bir yaşamı tamamlayan etkinlik (energeia) olduğu iddiasıdır.
Anahtar Kelimeler: Haz (hedone), iyi (agathon), değişme (kinesis), etkinlik 
(energeia), erdem (arete).

ABSTRACT
The main topic of this article constitutes the relation between pleasure and good 
established by Aristotle, in Nicomachean Ethics X. However, to expose this 
kind of relation it is essential to discuss the meaning of the pleasure in pre-
Aristotelian philosophy and the objections Aristotle has raised against them. For 
this reason this paper, first of all, is going to examine and analyze the answers 
of the question “what pleasure is”, which mentioned in seventh book of Ethic’s 
and than Aristotle’s thoughts on the nature of the pleasure. It is thought that 
such a research provides the meaning of the pleasure in Aristotelian perspective 
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and undoubtedly this is a claim that pleasure is basically an activity (energeia) 
completing a good life.
Keywords: Pleasure, good, change, activity, virtue.

…

 “İnsanın hayvandan üstün olmasının nedeni nedir? Bu sorunun 
yanıtı, yarımın bütünden az olduğu önermesi denli açıktır. İnsanın 
hayvandan üstün olmasının nedeni Akıl’dır. Bir varlığı bir başka 
varlıktan üstün kılan hangi edinilmiş özelliktir? Hep bir ağızdan 
yanıt verebiliriz: Erdem. İnsanlara tutkular bahşedilmiş olmasının 
nedeni nedir? Deneyim bizlere şöyle fısıldar: İnsan bu tutkularla 
savaşırken, hayvanların ya da vahşilerin ulaşma yetisine sahip 
olmadığı bir bilgi seviyesine ulaşabilir.” 

  Mary Wollstonecraft 

1. Giriş

Felsefe tarihi dikkate alındığında hedonist öğretinin ilk savunucularının Kirene-
liler olduğu söylenir. Kireneliler, Sokrates’in ölümünden sonra onun öğrencisi olan 
Aristippos’un kurduğu okula mensup olan kişileri temsil ederler. Bu okulda öğretilen 
en temel düşünce ise şudur; yaşamın en yüksek amacı kişinin kendi hazzıdır ve ya-
şamdaki diğer her şey bu anlayışa hizmet ettiği ölçüde iyi ve değerlidir. Dolayısıyla 
Aristippos’un hazcılığının özünü, hazlar arasında niceliksel ya da niteliksel bakımdan 
hiçbir fark gözetmeyen, yaşamın iyisi olarak sürekli haz peşinde koşmayı diğer yandan 
acıdan kaçmayı salık veren bir anlayış oluşturur.1 Çünkü haz iyi, acı ise kötüdür. Hel-
lenistik-Roma felsefesine gelindiğinde ise Epikuros, Kirene okulunun hazcı öğretisini 
devam ettirecek yalnız haz ve acı durumlarının yararlı ve yararsız oluşlarını göz önünde 
bulundurmak gerektiğini söyleyecektir. Buna göre içinde bulunulan durum ya da tercih 
edeceğimiz eylem hazdan çok acı verecek ise hazdan vazgeçmek gerekir.2 Sözgelimi çok 
sevdiğimiz bir yemekten fazlasıyla yediğimizde yaşayacağımız sıkıntı nedeniyle onu 
yemekten vazgeçmemiz gibi. Epikuros’un düşüncesi, hazzın türlerini ve derecelerini 
hesaba katmadan yaşamdaki yegâne iyiyi haz ile özdeşleştiren Aristippos’un öğretisi 
ile kıyaslandığında, denilebilir ki Epikuros, Kirene okulunun öğretisini geliştirerek 
daha sağduyulu bir felsefi anlayışa dönüştürmüştür. Bu dönüşüm kısa süreli ve geçici 
olan maddi hazların peşinden koşmak yerine daha kalıcı olan niteliksel/manevi hazların 
tercih edilmesini gerekli kılar.3 Bu yüzden Epikurosçu felsefede öncelikli olan şey, her 

1 Ahmet Cevizci, Etik Ahlak Felsefesi, 2. baskı, İstanbul: Say Yayınları, 2015, s. 46-48.
2 Bedia Akarsu, Mutluluk Ahlakı, 2. basım, İstanbul: İnkılap Yayın, 1970, s. 98.
3 Cevizci, Etik, s. 53-54.
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daim haz peşinde koşmak değil, acıdan uzak bir yaşam sürdürmektir.
Felsefi bakımdan hedonist öğretinin tam karşısında yer alan en büyük düşünürler-

den birisi de kuşkusuz Platon’dur. Tıpkı hocası Sokrates gibi “en yüksek iyi” diğer bir 
deyişle, “mutlu yaşam nedir” sorusuna yanıt arayan Platon, mutluluğu idealar âleminin 
temaşasında görür. İdeaların bilgisine ulaşmak için ise filozofun bir süreliğine duyusal 
dünyadan uzaklaşıp düşünsel dünyanın kapılarını aralayacak olan tefekkür edimini ger-
çekleştirmesine ihtiyacı vardır. Platon için duyusal dünya, bedenin istek ve arzularının 
ruhu tutsak ettiği gerçek olmayan bir dünyayı temsil eder. Üstelik bedene ait olan tüm 
gereksinimler ruhun kendi işlevini gerçekleştirmesini büyük ölçüde engellemektedir. 
Bu nedenle ruhun, beden denilen “hapishane”den yani onu zincire vuran kötülükten 
kurtulması gerekir ki bu da ancak bedenin isteklerini görmezden gelen felsefi bir çaba 
ile mümkün olabilir.4 Platoncu felsefede bedenin, arzu ve isteklerle dolayısıyla haz ve 
acılarla ilişkilendirildiği açıktır. Bu anlayışı en iyi gösteren örneklerden biri Phaidros 
diyalogundaki5 –ruhun doğasını açıklamak üzere başvurulan– beyaz kanatlı at ve siyah 
kanatlı at karşılaştırmasıdır. Bu karşılaştırmada siyah kanatlı at, beyaz kanatlı atın 
tam tersine arzuları temsil eden, asi, kötü huylu, çirkin bir ata karşılık gelir. Bununla 
birlikte kötü huylu siyah at, arzular nedeniyle ruhu aşağıya çekmekte ve onun hakikati 
kavramasına engel olmaktadır.6 Bu yüzden Platon, bedenin arzu ve istekleriyle ilgili 
olan hazları iyi ile ilişkilendirmekten ziyade onları “kötü” olarak tanımlar. Buna karşın 
Aristoteles, hocasının bu konudaki kabulünden farklı olarak Nikomakhos’a Etik isimli 
çalışmasında haz ile iyi arasında bir ilişki olduğunu ve hazzın bu ilişki nedeniyle de 
“iyi” bir şey olduğunu iddia eder.

Aristoteles’e göre hazzın doğası konusunda kabul edilen en yaygın görüş, onun 
gerçekte kötü bir şey olduğu tezidir. Aristoteles, hedonist öğretinin tam karşısında yer 
alan yani hazzın kötü bir şey olduğu düşüncesini savunan filozofları eleştirir. Çünkü 
ona göre haz, iddia edilenin aksine iyi bir şeydir. Her şeyden önce haz, Eudoksos’un 
deyimiyle hem akıllı olan varlıkların hem de akıldan yoksun olan tüm canlıların ken-
disine yöneldiği şey olması bakımından iyidir.7 Ancak Aristoteles’in hazzın iyi bir şey 
olduğunu öne sürmesi, ne tüm hazların tür bakımından iyi oldukları ne de yaşamın tek 
amacının haz olduğu anlamına gelir. Aristoteles, hazları tür bakımından ayırarak bazı 
hazların iyi bazı hazların da kötü olduğunu kabul eder. Dolayısıyla Aristoteles’in haz 
öğretisinin, hem hedonist öğretiyi hem de hedonist öğretinin aksini savunan düşünür-
lere kıyasla “orta yolu”8 benimsediği ileri sürülebilir. Ancak özellikle belirtilmelidir ki 

4 Akarsu, Mutluluk Ahlakı, s. 103-107.
5 Platon, Phaidros ya da Güzellik Üzerine, çev.: Birdal Akar, 2. baskı, Ankara: BilgeSu, 2016, 246b. 
6 Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi Sofistlerden Platon’a, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayın-

ları, 2006, s. 373.
7 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev.: Saffet Babür, Ankara: Ayraç, 1998.
8 Aristoteles etiğinde altın orta olarak da nitelendirilen “orta olma” düşüncesinin özel bir önemi vardır. 

Aristoteles’e göre erdem varlık bakımından orta olmayı amaçlar. Aşırılık ve eksiklik iki aşırı uç olduğu 
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Aristoteles bu düşüncesiyle haz düşkünlüğünü değil, belirli türdeki bir hazzın kendisini 
olumlamaktadır. Bu bağlamda Aristotelesçi haz anlayışının ne hedonist öğretiyi ne de 
asketik (çilekeş) bir yaşam tarzını benimseyen insanlar için uygun olduğu söylenebilir.

2. Hazzın Ne Olmadığı Sorusuna Aristoteles’in Yanıtı

Aristoteles Nikomakhos’a Etik’in VII. kitabında hazzın ne olmadığı konusunu 
ayrıntılı bir biçimde tartışır. Bu, gerçekte Aristoteles’in pek çok yapıtında karşılaşabi-
leceğimiz türden bir yöntemdir. Aristoteles herhangi bir mesele hakkında kendi fikrini 
ortaya koymadan önce problem ettiği kavramın gerçekte ne olmadığı sorusuna yanıt 
arar. Bu yöntem çerçevesinde Aristoteles, işe haz konusunda kendisinden önce ileri 
sürülmüş olan geleneksel görüşleri inceleyerek başlar. Haz konusunda dile getirilen 
argümanları genel olarak üç başlık altında incelemek ise mümkündür:

1. Hiçbir hazzın ister ilineksel isterse de gerçek anlamda olsun bir “iyi” olmadığını dü-
şünenler,
2. Bazı hazların iyi ancak çoğu hazzın ise kötü olduğunu düşünenler,
3. Bütün hazların iyi olsa bile hiç birisinin “en iyi” olmasının mümkün olmadığını dü-
şünenler.9

Aristoteles’e göre birinci grupta yer alan kişiler,10 haz (hedone) ile iyinin (agat-
hon) birbirinden tamamen ayrı olduğunu iddia etmektedirler. Bu savı temellendirmek 
için başvurdukları uslamlama ise şöyledir: ölçülü kişiler hazlardan kaçarlar; çünkü 
hazlar insanın aklı başında (phronimos) olmasına engeldir. Haz içinde olan bir kimse 
–bedensel hazlar kastedilmektedir- hiçbir şeyi sağlıklı düşünemez. Üstelik haz peşin-
de koşan insanlar ya çocuklar ya da hayvanlardır. Öyleyse aklı başında olan kişinin 
(phronimos) hoş olanın değil de acı vermeyenin peşinden gitmesi gerekir. Bununla 
birlikte haz konusundaki ikinci argümanda, bazı hazların zararlı, ayıplanacak nitelikte 
olmaları ve onlara teslimiyet gösteren kişilerin de itibardan düştükleri belirtilmekte, 
böylelikle hazların çoğunun gerçekte kötü olduğu fikrinin doğruluğu gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Son argümanda ise hazzın “en iyi” olmadığı savı onun bir amaç değil, 
hareket (kinesis)11 olması ile ilişkilendirilmektedir.

için yerilirken, orta olmaklık övülür. Dolayısıyla Aristoteles için erdemli olmak iyi olmaktır ki bu da 
–her eylemin ortası olmasa bile– orta olmayı gerekli kılar. Nikomakhos’a Etik, 1104a25,1106b20-25. 
Öyle görünüyor ki Aristoteles hazlar konusunda da aşırılık ve eksikliklerden kaçıp orta yolu benimse-
meyi önermektedir.

9 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1152b10.
10 Aristoteles metinde bu grupta yer alan kişilerin kimler olduğunu belirtmez; ancak Platon’un bu grupta 

yer aldığını düşünmek güç değildir.
11 Aristoteles’e göre haz kendi amacını kendinde taşıyan bir etkinliği ifade eder. Bu anlamda onun kendi 

amacını kendinde taşımayan hareket ile özdeşleştirilmesi mümkün değildir. Haz, ateles (tamamlanma-
mış, kendi amacı kendisine içkin olmayan bir hareket) olan değildir.
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Aristoteles haz konusunda yaygın ve popüler olan geleneksel görüşlerin neler 
olduğunu açıkladıktan sonra, bu görüşlere ilişkin itirazlarını dile getirir. Aristoteles’e 
göre ölçülü insanların hazdan kaçtıkları düşüncesi doğru değildir. Aristoteles burada 
“haz düşkünlüğü” ile “hazzı onamak” arasında bir ayrım yapar. Ona göre ölçüsüzlük, 
haz konusunda aşırıya kaçmak anlamına gelir ki bu da Aristoteles için her zaman yerilen 
bir şeydir. Erdem, eylemlerde her iki aşırı uçtan/kötülükten yani aşırılık ve eksiklik-
ten kaçmayı, “orta olan”ı ise hedeflemeyi salık verir. Aristotelesçi bakışta, erdeme 
özgü ve tercihe değer olan “orta olan”dır; “orta olan” ise iyi olandır.12 Bu bağlamda 
Aristoteles için ölçüsüzlükten anlaşılması gereken şey; hazdan kaçmak değil hazza 
düşkün13 olmaktır. Diğer bir deyişle kötü olan şey, eylemin ya da duygunun kendisi 
değil hazdaki, kazançtaki ya da mevkideki aşırılıktır. Bu nedenle Aristoteles, hazlar 
konusunda okuyucusuna her daim “orta olma”yı öğütler.

Aristoteles’e göre kendisine egemen olmayan (akrasia) kişi de haz düşkünü gibi 
ölçüsüz biridir. Her ikisi de bedensel hazlar peşinde koşarlar; ancak haz düşkünü hazzın 
peşinde koşması gerektiğini düşünürken, kendine egemen olmayan kişi bunu yapmanın 
doğru olmadığını bildiği halde kendine egemen olamaz. Üstelik haz düşkünü kişinin 
eylemlerinde bir tutarlılık olduğundan yaptığı eylemden pişmanlık duymazken, kendine 
egemen olmayan kişi zayıflığından ötürü yaptıklarından büyük bir pişmanlık duyar. 
Aristoteles ölçüsüzlük anlamında akratik (kendine egemen olamayan) insan ile haz 
düşkünü arasında bir benzerlik kursa da, sürekli kötü olan insanın akratik insan değil 
de -asıl anlamda kötü değildir; çünkü teoriyi bilmekte, uygulamada başarısız olmak-
tadır- haz düşkünü insan olduğunu belirtir. Çünkü ilkinde düzelme ihtimali varken, 
diğeri bunu bilinçli bir şekilde yaptığı için onun düzelme ihtimalinden söz edilemez.14

Aristoteles VII. kitapta hazzın her koşulda iyi olmadığını çok açık bir biçimde ifade 
eder. Ona göre kimi hazlar saltık/gerçek (kath auto) anlamda iyi kabul edilebilirken 
kimileri de ilineksel (kata sumbebekos) anlamda -belirli bir zamanda göreli olarak- iyi 
kabul edilir. Bununla birlikte Aristoteles’e göre, çocuk ve hayvanlar hazzın niteliğine 
bakmaksızın onların peşinden koşarken, ölçülü insan bunun yerine kendine yakışan 
hazzı arar.15 Ölçülü kişinin kendine uygun olan hazzı araması, ister ilineksel anlamda 
isterse gerçek anlamda olsun hiçbir hazzın iyi olmadığını ileri süren düşünce ile çelişir. 
Bu düşünce dikkate alındığında denilebilir ki Aristoteles hazla ilgili birinci argümanın 
geçerliliğini ortadan kaldırmıştır. Özetle Aristoteles, hazzın iyi bir şey olduğunu inkâr 
etmenin oldukça saçma bir şey olduğunu düşünür; fakat böylesi bir kavrayış yine de 
Aristoteles’i hedonist yapmaya yetmez. Çünkü hedonizmde haz, evrensel bir amaç 
olarak kabul edilirken, Aristoteles’te haz, hiçbir zaman bağımsız bir amaç olarak ele 

12 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1106b20-25.
13 Aristoteles haz düşkünlüğünü hastalıklı ve canavarca bir şey olarak kabul eder. Nikomakhos’a Etik, 

1149a5.
14 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1150b10-35, 1152a5-20.
15 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1152b10-15.
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alınamaz. Bu yüzden Aristoteles hazları doğru bir şekilde ele almanın önemine dikkat 
çeker. Nitekim bazı hazların insanları kötü eylemleri gerçekleştirmeye yönelttiği de 
açıktır.16 Diğer taraftan bazı hazların zararlı oldukları için kötü olabileceğini varsayan 
düşünürlere karşı da Aristoteles şöyle bir çıkarsamada bulunur; çok fazla düşünmenin 
ve araştırma yapmanın sağlığa zarar verebilme olasılığının var olması, sağlıklı olan 
bir şeyi kötü yapmak için yeterli değildir.17 Benzer bir deyişle birtakım hoş şeylerin 
sağlığa zarar verebileceği endişesi hazların kötü olduğu düşüncesiyle sonuçlanamaz. 
Böylelikle Aristoteles hazla ilgili olarak öne sürülen ikinci argümanı da çürütmüş olur.

Aristoteles’e göre kendisinden kaçınılması gereken şey hazlar değil acılardır. Acılar 
mutlak anlamda ya da bizi engellediği için kötüdür; ancak aynı şey haz için söz konusu 
değildir. Öyle görünüyor ki Aristoteles hazzın ne olmadığı sorusuna cevaben onun kötü 
bir şey olmadığını ifade etmektedir. Haz kötü bir şey değilse, onun iyi bir şey olması 
zorunludur. Öte yandan her hazzın her koşulda iyi olmadığı da açık olduğuna göre bu 
durumda hangi hazzın gerçek/saltık ya da niteliksel anlamda, hangi hazzın ilineksel/
niceliksel anlamda iyi olduğunun da ortaya konulması gerekir. İlineksel anlamda var 
olan hazlar bedensel hazlara karşılık gelmekle birlikte doğamızın hoş olmasına katkı 
sağlarlar. Birtakım gereksinimlerin karşılanmasına hizmet eden bu hazlar kuşkusuz 
beden için iyidir, çünkü acıyı yok ederler. Ayrıca ilineksel anlamda bizde hoşluk yaratan, 
bedenimizi tedavi edici nitelikte olan hazların dışında da theoria etkinliği ile birlikte 
duyulan bir haz vardır ki bu, Aristoteles’e göre gerçek yani niteliksel bakımdan iyi bir 
hazdır.18 Aristoteles daha önce de ifade edildiği gibi hazları türce birbirinden ayırsa da 
temelde hazzı iyi bir şey olarak kabul eder. Buna karşın Platon’un hazzı kötü bir şey 
olarak tanımlamasının nedeni onu bedensel hazlarla ilişkilendirmesinden ötürüdür. 
Platon Devlet’te bilgelik dışındaki hiçbir hazzı gerçek bir haz olarak kabul etmez.19 
Benzer şekilde Philebos’ta20 da Sokrates, yalnızca bilgelik yaşamına eşlik eden bir 
yaşamın hoş olabileceğini söyler.21 Bedensel hazlar, Platon’a göre sürekli değiştiği için 
yani varlığa değil de oluşa tabii oldukları için kötüdürler. İşte tam da bu nokta –hazzın 
hareketle (kinesis) birlikte açıklanması fikri– Aristoteles’e göre filozofların hazzı kötü 
bir şey olarak nitelendirmelerinin bir nedenidir. Oysa Aristoteles’e göre haz, bir oluş 

16 Julia Annas, “Aristotle on Pleasure and Goodness”, Essays on Aristotle’s Ethics, ed. Amelie Oksen-
berg Rorty, London: University of California Press,1980, s. 288- 292.

17 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1153a20.
18 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1152b35, 1153a10.
19 Platon, Devlet, çev.: S. Eyüboğlu & M. A. Cimcoz, 9. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 

2005, 586d-587d.
20 Platon hem Devlet’te hem de haz konusunu tartıştığı bir diyalog olan Philebos’ta hazları küçümseyen 

bir tavır sergiler. Bkz. Platon, Devlet; Platon, Philebos, çev.: S. E. Siyavuşgil, Dünya Klasikleri Dizisi, 
1998. Aristoteles’in yapmaya çalıştığı şey de hazzı bedensel haza indirgeyen ve bu nedenle kötü bir 
şey olduğunu dile getiren Platon’un düşüncelerinin yanlışlığını ortaya koymaktır.

21 Platon, Philebos, 53c-54d. James Warren, The Pleasures of Reason in Plato, Aristotle, and the Helle-
nistic Hedonists, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 57. 
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(kinesis) değil etkinliktir (energeia)22. Aristoteles’in deyişiyle;

Haz ne oluştur ne de bütün hazlar oluşla birliktedir; hazlar bazı etkinliklerdir ve bazı 
amaçlardır. Oluş aracılığıyla değil, nesnelerin kullanımıyla söz konusu olurlar. Amaç 
da hazlardan farklı bir şey değil, yalnızca doğanın tamamlanmasına götüren hazlardan 
değişik bir şey. Bunun için hazzı “duygularla algılanan bir oluş” diye tanımlamak yerinde 
değil, daha çok “doğaya uygun bir ruh etkinliği olarak tanımlamak gerek. “Duygularla 
algılanan yerine de “engellenmemiş” demeli. Kimileri ise onu bir oluş diye düşünür, çünkü 
asıl anlamda iyinin bir oluş olduğunu ileri sürerler, etkinliğin bir oluş olduğuna inanırlar. 
Oysa etkinlik oluştan farklı bir şey.23

Öyle görülüyor ki hazzı oluş ya da oluşla birlikte giden bir şey olarak tanımlamak 
mümkün değildir. Çünkü haz, bazı etkinlikler ve amaçlarla (energeiai kai telos) ilgi-
lidir. Aristoteles, hazzı, Metafizik’in hatta tüm felsefesinin en temel kavramlarından 
biri ile açıklar: etkinlik (energeia). Hazzın energeia olarak nitelendirilmesi, onun 
varlığa gelen bir şey olmadığını yani değişim sürecinin dışında olduğunu ifade eder. 
Bu tanım aynı zamanda Aristoteles’in hazzı değişimle özdeşleştiren Platoncu bakış 
açısını reddettiğinin bir göstergesi olarak da kabul edilebilir.24 O halde, Aristoteles’e 
göre hazzı kinesis olarak tanımladıkları için onun “en iyi” olmasının olası olmadığını 
ileri sürenler yanılmaktadır. Aristoteles’e göre hazzın “en iyi” olmasına hiçbir engel 
yoktur. Herhangi bir haz, kötü hazlar var olsa bile gerçek anlamda “en iyi” olabilir.25 
Böylelikle Aristoteles haz ile ilgili olarak öne sürülen üçüncü argümanı da çürütmüş olur.

3. Engellenmemiş Etkinlik Olarak Haz: Hazzın Türleri

Öte yandan madem ki, her yeti kendi engellenmeyen etkinliğine sahip, bütün bu yetilerin 
etkinlikleri ya da onlardan biri (eudaimoniayı oluşturan) engellenmediği takdirde, o muh-
temelen en çok arzulanan şey olur; lakin haz engellenmeyen bir etkinliktir, bu nedenle 
bu nokta birçok haz beki de tam olarak kötü olmasına rağmen, en iyinin hazzın belirli bir 
çeşidi olabileceğini gösterir.26

22 Aristoteles’e göre haz doğası gereği, kinesis olarak tanımlanan yürüme ya da bina yapma etkinliğinden 
farklıdır. O, daha çok Metafizik’in IX. Kitabında energeia olarak tanımlanan düşünme ve görme et-
kinliklerine benzer (1048b18-35). Bununla birlikte hazzın görme ile benzer bir doğaya sahip olması 
hazzın energeia olduğunun bir kanıtı mıdır sorusunun yanıtı ise belirsizidir. Kimi yorumcular hazzın 
kesinlikle etkinlik (energeia) olmadığını ileri sürerken kimileri de onu etkinlik olarak kabul eder. 
Bostock’a göre Aristoteles hazların kinesis olmadıklarını onların daha çok etkinliklere benzediğini 
söylemek ister gibidir. Nitekim X. Kitapta Aristoteles’in hazzın etkinliği tamamladığını belirtmesi 
onun bu etkinliğin kendisi olmaktan çok onu mükemmelleştirdiği anlamına gelir. Bkz. David Bostock, 
Aristotle’s Ethics, New York: Oxford University Press, 2000.

23 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1153a5-15.
24 Warren, The Pleasures of Reason in Plato, s. 52-53.
25 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1153b10-15.
26 Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans.: H. Rackham, Cambridge: The Loeb Classical Library, 

1926, 1153b10-15. Metnin Türkçe çevirisi tarafıma aittir.
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VII. kitabın 12. Bölümünde hazzı bir etkinlik (energeia) olarak tanımlayan Aris-
toteles, 13. Bölümde bu tanımı bir adım daha ileri götürerek hazzın “engellenmeyen 
bir etkinlik” olduğunu ifade eder. Haz, “engellenmeyen bir etkinlik” olarak en çok arzu 
edilen şeydir. En çok arzu edilen bir haz türünün de “en iyi” ile ilişkili olabileceğini 
varsaymak akla uygundur. En iyiden kasıt Türkçe’ye mutlu yaşam olarak çevrilen 
eudaimonia’dır.27 Aristoteles’in burada haz, etkinlik ve en iyi yaşam kavramlarını 
birbirleriyle ilişkili bir biçimde kullandığı görülür. Bu, kavramlar arasında çok sıkı 
bir bağın olduğunu hatta bunların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini gösterir. 
Ancak bu ilişkinin tam olarak nasıl olduğunu ortaya koymadan önce Aristoteles’in 
söz konusu ettiği hazzın hangi tür haz olduğu sorusu derinlemesine tartışılmalıdır.

Aristoteles’e göre etkinliklerin türlerine göre hazlar da tür bakımından birbirinden 
ayrılırlar. Değerlerin göreliliği farklı etkinliklerin dolayısıyla farklı hazların ortaya çık-
masına neden olur. Aristoteles’in Herakleitos’tan yaptığı bir alıntıda eşeklerin samanı 
altına tercih ettikleri söylenir; çünkü eşek için değerli ve iyi olan şey samandır.28 Öte 
yandan Nobel ödüllü bir bilim insanının insanlığa yaptığı katkıdan duyduğu haz elbette 
eşeğin duyduğu hazdan farklıdır. Örneklerden de anlaşılabileceği gibi entellektüel 
etkinliklerden duyulan haz türce algısal etkinliklerden duyulan hazdan farklıdır. Bu 
bağlamda Aristoteles hazları, kendinde doğası gereği hoş olan hazlar, bir başka deyişle, 
energeia (kath’auto) olan hazlar ve bir başka şey nedeniyle ilineksel (kata sumbebekos) 
bakımdan hoş ve iyi olan hazlar olmak üzere ikiye ayırır. İlineksel olan hazlar, doğal 
olarak hoş kabul edilmekle birlikte acı ile ilintilidir. Sözgelimi susamak ya da acımak 
bedenin bir konuda acı çektiğini anlatır. Öte yandan energeia olan hazlar yalnızca 
kendileri içindir; bu nedenle gerçek hazlardır. Kendinde olan hazlar bir başka şey ile 
ilintili olmadıkları içindir ki acıdan bağımsızdırlar. Nitekim theoria etkinliği ile birlikte 
duyulan haz böyledir. Aristoteles kendi amacını kendinde taşıyan kendisi için hoş olan 
eş deyişle energeia olan hazzın, ilineksel yani bedensel olan hazdan üstün olduğunu 
kabul eder. Dolayısıyla hazlar arasındaki hiyerarşide energeia olan hazlar, ilineksel 
olan ile kıyaslandığında daha değerlidir.29 Julia Annas da haklı olarak Aristoteles’in 
gerçek hazlar ile diğer hazlar –çünkü ikincildir– arasında bir ayrım gözettiğini ileri 

27 Mutlu yaşam ya da mutluluk kavramları Grekçe’deki eudaimonia sözcüğünü tam olarak karşılama-
maktadır. Başlangıçta iyi bir ruha sahip olmak anlamına gelen eudaimonia terimi Aristoteles’te yaşam 
boyu süren bir etkinliği ifade etmektedir. Bir başka deyişle eudaimonia geçici olan bir duygu durumu-
nu ya da tanrının neden olduğu bir talihlilik durumunu değil kişinin bizzat kendi iyisini, amacını ve 
işlevini gerçekleştirdiği bir yaşam biçimini tanımlamaktadır. Bu konuda daha ayrıntılı tartışmalar için 
bkz.: Anthony Kenny, Aristotle On The Perfect Life, Oxford: Clarendon Press, 1999, Richard Kraut, 
Aristotle on the Human Good, Princeton: Princeton University Press, 1991, D. T. Devereux, “Aristotle 
On the Essence of Happiness”, ed. D. J. O. Meara, Studies in Aristotle, Washington, 1981, Thomas Na-
gel, “Aristoteles’in Eudaimonia Üzerine Düşünceleri”, çev.: Hatice Nur Erkızan, Felsefelogos, sayı: 9, 
2000.

28 Warren, The Pleasures of Reason in Plato, s. 61.
29 Michael Weinman, Pleasure in Aristotle’s Ethics, New York: Continuum International Publishing 

Group, 2007, s. 113-115.
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sürer.30 Bu noktada Aristoteles yalnızca entellektüel hazların iyi olduğunu dile getiren 
Platon’a yaklaşır görünür. Ancak Aristoteles’in bedensel hazların ikincil olsa da insan 
için iyi olduğunu ortaya koyması onu Platon’dan uzaklaştırır. Çünkü Platon belirtil-
diği gibi fiziksel hazların, insanı bedene daha da gömdüğünü hatta onun kurtuluşuna 
engel olduğunu ileri sürerken Aristoteles kötü olan şeyin fiziksel hazlara düşkünlük 
olduğunu vurgulamaktadır; yoksa hazzın var olmasının insan için iyi olmadığını değil. 
Öyleyse Platon ve Aristoteles’in hazzın doğasının ne olduğu sorusuna ilişkin verdikleri 
tanımlamalarda ciddi bir anlaşmazlığın olduğu ileri sürülebilir.31

Aristoteles yukarıdaki metinde (1153b10-15) eudaimonia’yı (en iyi yaşamı) oluş-
turan etkinliklerin32 gerçekleşmesinin engellenmemesi durumunda hazzın en çok ar-
zulanan şey olacağını söyler. Burada söz konusu ettiği haz, energeia olan yani gerçek 
hazdır. Bunun doğası gereği bir başlangıcı yoktur, herhangi bir süreç içinde de yer 
almaz. Tümüyle her an tamdır; kısaca engellenmemiştir. Dolayısıyla Aristoteles “en-
gellenmemiş etkinlik olarak hazlar” ile kendi amacını kendinde taşıyan ve her an tam 
olan gerçek/niteliksel hazlardan bahsetmektedir. Bu hazlar, Aristoteles’e göre insanı 
en çok insan yapan unsur ile benzer deyişle kendi benliğimizle ilgilidir.33

Aristoteles’e göre yalnızca rasyonel olmayan canlıların değil, rasyonel olan canlıla-
rın da peşinden koştukları haz iyi bir şeydir. Bu bakımdan Aristoteles’in Eudoksos’un34 
düşüncesine kısmen katıldığını söylemek mümkündür. Öte yandan Aristoteles’in her 
hazza değer verdiğini söylemek de doğru değildir. Çünkü hiç kimse çocukların haz 
aldığı şeylerden haz alarak yaşamını idame ettirmek istemez.35 Bu da demek olur ki 
her haz aynı oranda tercih edilebilir değildir. Dolayısıyla Aristoteles hazzın çoğunlukla 
iyi olduğunu varsaysa bile her hazzın iyi olmadığını ya da gerçek hazzın diğer hazlar-
dan ayrılması gerektiğini kabul eder. Sözgelimi kötü bir insan yaptığı bir şeyden haz 
duyabilir; ama bu yalnızca onun için hoştur. Benzer şekilde sadist bir kişi de yaptığı 
şeyden hoşlanabilir; ancak bu, yaptığı şeyin hoş olduğu anlamına değil yapılan şeyin 
kendisine göre belirli bir durumda hoş olduğu anlamına gelir. Aristoteles kötü insanın 
hoş bulduğu bir şeyi ya da hazzı gerçek hazdan ayırır. Gerçek haz; ahlaki olanla, er-
demli olanla kısacası iyi olanla ilişkilidir. Çünkü erdemli etkinlikler normal bir insan 

30 Annas, “Aristotle on Pleasure and Goodness”, s. 297.
31 Warren, The Pleasures of Reason in Plato, s. 77.
32 Aristoteles burada karakter ve düşünce erdemlerinden söz etmektedir. Çünkü eudaimonia ruhun erde-

me uygun etkinliklerinden oluşur. Bkz. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1098a15-20.
33 Weinman, Pleasure in Aristotle’s Ethics, s. 116-118.
34 Eudoksos, Platon’un akademisine Aristoteles ile aynı zamanda gelmiş bir filozoftur. Eudoksos’un te-

mel iddiası hazzın en üstün iyi olduğu düşüncesidir. Eudoksos’un haz tanımı ile Aristoteles’in iyi 
tanımı arasında bir benzerliğin olduğu açıktır. Platon Eudoksos’un hazzın kendi başına iyi olduğu 
düşüncesine katılmazken, Aristoteles Eudoksos’un tüm hazların olmasa bile belirli türdeki bir hazzın 
üstün bir iyi olduğu düşüncesini onaylar. Ayrıntılı bir tartışma için bkz. G. Hughes, Routledge Philo-
sophy Guide Book to Aristotle on Ethics, New York: Routledge, 2001.

35 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1174a5-10.
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için koşulsuz bir biçimde her durumda hoştur, iyidir. Bu yüzden Annas, Aristoteles’in 
haz konusunda sübjektivizmi reddettiğini ileri sürer. Buna göre energeia olan gerçek 
hazlar, etik açıdan amaçsız olamazlar; onlar her daim iyi ile ilintili olmak zorundadır. 
Nitekim bir hazzı ahlaki açıdan tercih edilebilir kılan şey de onun iyi ile olan ilişkisidir. 
O nedenle denilebilir ki iyiye referans göstermeyen hiçbir haz gerçek haz olarak düşü-
nülemez.36 Aristoteles’in ifadesiyle söylemek gerekirse; “Nitekim her etkinliğe özgü 
bir haz var: erdemli bir etkinliğe özgü doğru bir haz, kötü bir etkinliğe özgü eğri bir 
haz olur. Güzel şeylere duyulan tutkular övülür, çirkin şeylere duyulanlar ise yerilir.”37

4. Haz Etkinliği Mükemmelleştirir: Haz ve İyi Arasındaki İlişki

Bunun için herkes mutlu yaşamın hoş olduğunu düşünüyor ve hazzın mutluluğa bağ-
lanması yerinde. Nitekim engellenmiş hiçbir etkinlik tam değildir, oysa mutluluk tam/
mükemmel şeylerden.38

Aristoteles hazzın doğası gereği iyi bir şey olduğunu ve gerçek hazzın iyiden 
bağımsız olarak ele alınamayacağı fikrini ortaya koyduktan sonra onu mutlu yaşam ile 
ilişkilendirir. Mutlu yaşam da hazza bağlanmalıdır; çünkü o da tıpkı haz gibi engellen-
meyen etkinliklerdendir. Şayet engellenseydi, hiçbir zaman tam yani mükemmel bir 
etkinlik olamazdı. Aristoteles’e göre engellenen bir eylem her zaman eksik kalmaya 
mahkûmdur. Aristoteles haz konusunda yaptığı gibi mutluluk konusu için de Metafizik’in 
başat kavramı olan energeia’ya (etkinlik) başvurmaktadır. Mutluluğun energeia olması, 
kendi amacını kendinde taşıyan, kendisi için tercih edilen, her an tam, mükemmel bir 
etkinlik olması anlamına gelir. Bu bakımdan hazzın da mutluluğun da tamamlanmamış 
bir hareket (kinesis) olmadığını ifade etmek gerekir.39 Dolayısıyla Aristoteles haz ve 
mutluluğun doğası bakımından birbirine benzer olduğunu ifade etmekte ve bu anlamda 
da birbirlerine bağlanmaları gerektiğine dikkat çekmektedir. Bununla birlikte mutlu 
yaşamın mı haz için yoksa hazzın mı mutlu yaşam için iyi olduğu sorusuna cevap 
vermek zordur; çünkü bunları birbirlerinden ayırmak oldukça güçtür. 

Aristoteles’in mutlu yaşam (eudaimonia) ile hazzın doğası gereği etkinlik (ener-
geia) olduğunu dile getirmesi eudaimonia ile haz arasındaki ilişkinin boyutunu yeteri 
derecede açıklamamaktadır. Mutlu yaşam ile haz arasındaki ilişkinin ne olduğunu ortaya 

36 Annas, “Aristotle on Pleasure and Goodness”, s. 291-298.
37 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1175b25.
38 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1153b15.
39 Energeia (etkinlik) ve kinesis (hareket) Aristoteles’in tüm felsefesinin belkemiğini oluşturan temel 

kavramlardır. Bu kavramlar ile ilgili ayrıntılı tartışmalar için bkz. Hatice Nur Erkızan, “Aristoteles’te 
Energeia ve Kinesis Ayrımı Üzerine”, Felsefelogos, sayı: 8, 1999., Hatice Nur Erkızan,“Entelechia 
ve Energeia Terimlerine İlişkin Bazı Tartışmalar II”, Felsefe Tartışmaları, sayı: 29, İstanbul: Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınevi, 2002, Hatice Nur Erkızan, “Aristoteles’te Energeia ve Entelechia Kavramları 
Üzerine Bir İnceleme (I)”, Felsefelogos, sayı: 7, 1999.
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koyabilmek için kısaca mutlu yaşamdan Aristoteles’in ne(yi) anladığı belirtilmelidir. 
Nikomakhos’a Etik’in I. kitabında Aristoteles eudaimonia’yı, ruhun erdeme uygun bir 
etkinliği olarak tanımlar. Eğer birden çok erdem varsa en iyi ve en mükemmel olana 
uygun etkinliktir.40 Tanımdan öyle anlaşılır ki mutlu yaşam erdemli etkinliklere dayalı 
bir yaşamdır; fakat bu erdemler içerisinde hangi erdemin en iyi ve en mükemmel (en 
çok amaç olan, en tam olan) olduğu belli değildir. Bu sorunun yanıtı için X. Kitabı 
okumak gerekir ki Aristoteles burada en mükemmel erdemin düşünce erdemlerinden 
biri olan sophia erdemi olduğunu ileri sürer. Bu erdemin etkinliğine Aristoteles theoria 
adını verir ve bu yaşam Aristoteles’e göre en mutlu, en iyi, en mükemmel yaşamdır. 
Etik erdemlere dayalı olan politika yaşamı ise ikinci derecede iyi bir yaşam olur. Bunun 
da nedeni hiç kuşkusuz theoria yaşamının politika yaşamına göre daha çok kendine 
yeterli (auterkeia) olmasıdır.41 Theoria yaşamı yalnızca kendisi için tercih edilen, bu 
bakımdan kendi amacını kendinde taşıyan (energeia) bir yaşamdır.42

Theoria yaşamı nous’a (akla) dayalı bir yaşamdır.43 Akla dayalı bir yaşamın ise 
insan doğasına en uygun yaşam olduğunu ileri sürmekte hiç bir beis yoktur; çünkü 
insanın asıl amacı (telos)44 etkin bir akıl yaşamını gerçekleştirebilmektir. Dolayısıyla 
akla uygun bir yaşamı gerçekleştiren kişi Aristoteles’e göre kendi doğasına en uygun 
bir yaşamı gerçekleştiriyor demektir. Bununla birlikte insanın kendindeki en değerli 
parça olan nous’a uygun yaşaması onun için en iyi şey olduğundan bu yaşam insan 
doğasının mükemmelleşmesine olanak tanır. İnsan doğasının mükemmelleşmesi ise 
insanın sahip olduğu potansiyellerini etkin kılması ile eş anlamlıdır.

Aristoteles, insanın kendi doğasını mükemmelleştirmesine olanak sağlayan the-
oria yaşamının en çok haz veren yaşam olduğunu öne sürer. Hazzı, en iyi yaşam olan 
theoria yaşamından ayırmak ise mümkün değildir; çünkü en mükemmel erdemin 
(sophia) etkinliğine dayalı yaşam zorunlu olarak hazzı getirir.45 Dolayısıyla haz hiçbir 
zaman etkinlikten bağımsız oluşmaz.46 Aristoteles bu düşüncesini şöyle dile getirir:

Nitekim her duyuma göre bir haz var; aynı şekilde her düşünme gücüne, her ‘teori’ye ilişkin 
bir haz var. En hoş etkinlik ise en tam olan; en tam etkinlik de etkinliğin altına girenlerin 

40 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1098a15-20.
41 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1177a25-30.
42 Theoria etkinliğinin en mükemmel yaşam olan eudaimonia ile özdeşliği meselesi konusunda ayrıntılı 

bilgi için bkz. Amelie Oksenberg Rorty, “The Place of Contemplation in Aristotele’s Nicomachean Et-
hics”, Mind, vol:87, no: 347, 1978, Aylin Çankaya, “Aristoteles’te Mükemmel Yaşamın Neliği” Özne, 
ed. H. N. Erkızan, 2010.

43 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1178a1-10.
44 Aristoteles’te amaç (telos) insanın işleviyle diğer bir ifadeyle iyisi ile ilgilidir. Dolayısıyla insanın 

amacı kendi işlevine uygun bir yaşam sürdürmektir; çünkü bu onun için en iyi şeydir. İşlev argümanı 
ile ilgili tartışmalar için bkz. Martha Craven Nussbaum, “ Aristoteles’te İnsanın İşlevi”, çev.: Hatice 
Nur Erkızan, Felsefelogos, sayı:9, 2000., Kathleen Wilkes, “The Good Man and The Good For Man in 
Aristotle’s Ethics”, Mind, vol:87, 1978.

45 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1177a20-25.
46 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1175a20.
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en erdemlisiyle ilgili iyi durumda olanınki. Haz etkinliği tamamlar.47

Öyle anlaşılıyor ki yapılan etkinliklere göre hazlar farklılaşmaktadır ve en mü-
kemmel erdemin etkinliği olarak tanımlanan theoria etkinliği en mükemmel/tam yaşam 
olarak kendisinden en çok haz aldığımız en hoş yaşam olmaktadır. Aristoteles burada 
hazzın akılsal yaşamdan sonra ortaya çıkmadığını hatta sürekli akılsal yaşamla birlikte 
olduğunu vurgulamak ister gibidir. Nitekim Aristoteles’in hazzın theoria etkinliğini 
tamamladığını dile getirmesi de bu düşünceyi destekler.48 Aristoteles’e göre hazzın 
peşinden koşmak akla uygundur; çünkü haz bir kişi için tercih edilebilecek olan yaşamı 
tamamlar.49 Bir başka deyişle haz, en iyi yaşamın mükemmel bir etkinlik olmasına ola-
nak sağlar. Öyleyse Aristoteles’in en iyi yaşam ile haz arasında kurduğu ilişkinin hazzın 
en iyi yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterdiğini ileri sürmek mümkündür.

5. Sonuç Yerine

Aristoteles Nikomakhos’a Etik’in VII. ve X. Kitaplarında hazzın doğasının ne 
olduğunu tartışmakta ve onun kötü bir şey olduğu iddiasını her iki kitapta da reddet-
mektedir. Aristoteles’in burada ortaya koyduğu temel düşünce, hazzın doğası gereği 
iyi bir şey olduğu –hazlar arasında türce farklılık olsa da ve Aristoteles bazısının 
diğerlerinden üstün olduğunu kabul etse de– fikridir. Aristoteles VII. kitapta hazzı, 
“engellenmemiş bir etkinlik” olarak tanımlarken, haz ile energeia arasındaki ilişkiyi 
açımlar. Buna göre haz, iddia edilenin aksine tamamlanmamış bir hareketi (kinesis) 
değil, engellenmemiş, kendi amacını kendinde taşıyan bir etkinliği (energeia) ifade 
eder. Bununla beraber engellenmemiş hazzın tercihe en değer olan en iyi ile ilişkili 
bir şey olması gerektiği düşüncesi de kabul edilir. Buna karşılık X. Kitapta Aristoteles 
hazzın doğasının ne olduğu tartışmasını bir adım daha ileri götürerek onun etkinliği 
mükemmelleştirdiğini belirtir. Bu düşünce ile birlikte kimi yorumcular Aristoteles’in 
hazzın kinesis olmadığını açıklamak için onu “engellenmemiş bir etkinlik” olarak 
tanımladığını ileri sürerler. Oysa Aristoteles’in bu tanım ile vurgulamak istediği şey 
hazzın bir etkinlik (energeia) olduğunu belirtmekten ziyade onun etkinliklere benzer bir 
doğada olduğunu göstermektir. Çünkü haz, X. kitapta bir etkinlik olarak değil etkinliği 
ya da en iyi yaşamı tamamlayan mükemmelleştiren bir şey olarak nitelendirilir. Söz 
konusu tartışmanın kendisi bir yana bırakıldığında görülmektedir ki haz ile birlikte en 
iyi yaşam (eudaimonia) mükemmelleşir, tamamlanır. Aristoteles burada en iyi yaşam, 
mutluluk, etkinlik, haz ve hoş kavramlarını birlikte kullanmakta ve en iyi yaşamın 
hazdan bağımsız hatta hazzın da etkinlikten bağımsız bir biçimde ele alınamayaca-

47 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1174b20-25.
48 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1174b25.
49 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1175a15-20.
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ğını öne sürmektedir. Bu düşünce ise hiç kuşkusuz haz ile iyi ya da haz ile iyi yaşam 
arasında içsel bir bağın var olduğu gerçeğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
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ARISTOTELES’İN PHILIA KAVRAYIŞI VE 
MODERN FELSEFİ TARTIŞMALAR

Ceyda Keyinci*

ARISTOTLE’S PHILIA NOTION AND MODERN PHILOSOPHICAL DEBATES

ÖZ
Bu çalışma Aristoteles’in, felsefenin başat konularından biri olan dostluk kav-
ramına ilişkin düşüncelerine ve bu düşünceler üzerine modern araştırmacılar 
arasında süregelen tartışmaların bir kısmına odaklanmaktadır. Bu bağlamda ön-
celikle Aristoteles’in philia kavrayışının özünü oluşturan yarar, zevk ve karak-
ter erdemine dayalı, üç bölümlü dostluk sınıflamasından ve kavramsal anlamda 
dostluğu nasıl ele aldığından bahsedeceğiz. Ardından modern araştırmacıların 
Aristoteles’in dostluk kavrayışını ele alırken tartıştıkları şu soru üzerine odakla-
nacağız: Aristoteles’e göre kişinin kendi kendisiyle dostluğu nasıl olur? Böyle-
ce, bu çalışmada hem Aristoteles’in dostluğu ele alma yöntemi hem de modern 
araştırmacıların, Aristoteles’in kişinin kendi kendisiyle kurduğu dostluk üzerine 
getirdiği söylemleri nasıl yorumladıklarını ortaya koymaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Philia, dostluk, kendi kendini sevme, Niko-
makhos’a Etik, Eudemos’a Etik.

ABSTRACT
This paper is focused on Aristotle’s views about friendship notion, an important 
subject in philosophy, and on some of the ongoing debates among modern 
scholars concerning those views. First of all in this respect, we mention Aristotle’s 
tripartite classification of friendship which is the core of the conception of his 
philia notion and how he treats this notion in conceptual terms. Afterwards, 
we concentrate on this question, which are taken into consideration by modern 
scholars while dealing with Aristotle’s friendship notion: What self-love means 
according to Aristotle? Thus, in this paper we try to reveal both Aristotle’s way 
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of treating friendship and how modern scholars manage to interpret his claims 
about self-love.
Keywords: Aristotle, Philia, friendship, self-love, Nicomachean Ethics, Eudemean 
Ethics.

…

Giriş: Dostluk Sözcüğünün Kelime Anlamı ve 
Klasik Yunan Toplumu Açısından Önemi

Eski Yunancada philia sözcüğüyle karşılanan ‘dostluk’ kelimesi ilk anlamıyla 
‘herhangi bir şeye duyulan sevgi’dir. ‘Dost’, ‘arkadaş’ anlamına gelen sözcük ise phi-
los’tur.1 Sözcüklerin her ikisi de “sevmek” fiili philein’den türemiştir. Philia sadece iki 
ya da daha fazla kişinin birbirine duyduğu sevgi ilişkisini karşılayan bir sözcük değildir; 
öyle ki aile üyeleri, akrabalar, çalışma arkadaşları, politik arkadaşlar, yurttaşlar ya da 
tanıdıkların arasındaki ilişkiyi bile kapsayabilmektedir.2 Çünkü sözcüğün ilk anlamı 
herhangi bir şeye karşı hissedilen ‘sevgi’ olduğu kadar ‘duygulanım’, ‘etkilenim’ ve 
‘bağlılığı’ da içine almaktadır. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te philia’nın insanın 
insana ya da hayvanın hayvana duyduğu sevgi ve bağlılığı karşılayabileceğini dile 
getirmekle, sözcüğün anlam evreninin ne kadar geniş olduğuna vurgu yapmıştır.3 
Çünkü ona göre duygulanım, iki ya da daha çok varlığın bir arada bulunmasından 
doğan ortaklığın sonucunda ortaya çıkan histir. Bu yüzden philia’nın birçok türü 

1 Sözcük, ‘sevilen’, ‘değerli’ anlamına gelen ve çoğunlukla edilgen olarak karşımıza çıkan philos sıfa-
tından türemiştir. Sözcüğün birleşenleri bugün Batı dillerinde de kullanılmaktadır: Örneğin İngilizce 
‘felsefe’ anlamını karşılayan philosophy sözcüğü, Yunanca -phil kökü ile ‘öğrenme, erdem, bilgelik’ 
anlamlarına gelen sophia sözcüğünün birleşiği olan philosphia’dan gelmektedir. Bu örnekler çoğaltı-
labilir; philosopher, philanthropist, philology. Daha geniş bilgi için bkz. Émile Beneviste, Dictionary 
of Indo European Concepts and Society, çev. Elizabeth Palmer, United States of America: Chicago 
University Press, 2016, 3. Kitap, Dördüncü bölüm, Philos maddesi.

2 David Konstan, çoğu araştırmacının aksine philos’un temelde duygusal bir bağlılığı vurguladığını; 
sözcüğün ise eski Yunan ve Roma’da, bugün olduğu gibi, ‘arkadaş’ anlamında kullanıldığını söyle-
mektedir, David Konstan, The Emotions of the Ancient Greeks: Studies in Aristotle and Classical Lite-
rature, Canada: University of Toronto Press, 2006, s. 170. Elizabeth S. Belfiore ise David Konstan’ın 
bu yönde öne sürdüğü argümanların tümüyle ikna edici olmadığını söyler, tartışma için bkz. Elizabeth 
S. Belfiore, Murder Among Friends Violation of Philia in Greek Tragedy, New York: Oxford Univer-
sity Press, 2000, s. 19-20. 

3 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1155a17-8., çev. Saffet Babür, Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2007, s. 
155. David Konstan Aristoteles’in philia’yı nasıl sınıflandıracağı konusunda şüpheleri olduğunu Niko-
makhos’a Etik’te dostluğu tanımlarken sarf ettiği ikircikli söylemlerine işaret ederek göstermektedir, 
Konstan, The Emotions of the Ancient Greeks, s. 170. Aristoteles, sekizinci kitabın açılışında şöyle 
söyler: “bundan sonra dostluktan söz edebiliriz, çünkü o ya bir erdem ya da erdemle giden bir şey” 
(1155 a3-4). Aynı yapıtın ikinci kitabında ise şöyle demektedir: “Yaşamdaki bir başka hoş konusunda, 
gerektiği gibi hoş olana dost, ortasına dostluk…” (1108a26-30) çev. Saffet Babür, s. 40.
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vardır, ‘dostluk’ anlamında kullanıldığında ise, içine sadece oi philoi yani ‘dostlar’ 
ın girdiği, dar kapsamlı ilişki türünü karşılıyordur. Bu da bugün bizim kullandığımız 
modern anlamda ‘dostluk’ demektir.

Klasik Yunan toplumu için dostluğun temelinde ‘yararlı olma’ ilkesi vardır. Kişi, 
dostuna faydalı olmalı, düşmanına ise zarar vermelidir. Dost, dostuna karşı göstermek 
zorunda olduğu sorumluluklara sahiptir. Dostluk ise dostların iyilik edip, iyilik gör-
mede aldığı karşılık devam ettiği sürece var olmaktadır. Klasik Yunan toplumunda bu 
karşılığın zorunlu olduğu düşünülür.4 Böylece bir bakıma dostluk, duygu ve bağlılıktan 
ziyade davranış/tutum ve iyi niyet (eunoia) üzerine kurulmuştur diyebiliriz. İyi niyetin 
dostluktaki önemi büyüktür. Örneğin kişi dostuna yardım etmediğinde bu, dostluğun 
bozulması anlamına gelir; çünkü dostluğu tanımlayan “iyi niyet”in olmadığına bir 
işarettir.5 Klasik Yunan’da dostluğun politik yaşamla olan bağı da oldukça kuvvetlidir. 
Atina’daki siyasal etkinlik, kimi zaman dostlar arasında var olan gayri resmi bağlantılar 
yoluyla yönlenir.6 Dostların oluşturduğu bu gruplar7, zengin ve aristokrat sınıf içinden 
çıkmaktadır. Atina’da yurttaşlardan siyasal yaşamda etkin rol almaları beklenir. Bu 
bakımdan kurulan bu dostluklar da siyasal yaşamda etkili olabilmek için önemli hale 
gelir. Hutter, Atina siyasal yaşamında dostluğun önemini, politikanın bir tür arkadaş 
egzersizi olduğunu söyleyerek vurgulamıştır.8

Gördüğümüz gibi Klasik Yunan’da dostluk hem yurttaşların kendi arasında hem 
de polis yaşantısı içinde oldukça önem verilen, ‘yararlı olma’, ‘iyi niyet gösterme’ ve 
‘karşılık verme’ gibi bir takım beklentiler üzerine kurulmuş bir kurumdur. Klasik çağa 
ve Hellenistik döneme baktığımızda dostluğun doğası, nasıl olması gerektiği, siyasal 
ve toplumsal yaşamdaki rolü üzerine filozoflar tarafından teoriler geliştirildiğini gör-
mekteyiz.9 Aristoteles de Nikomakhos’a Etik’in VIII. ve IX. kitapları ile Eudemos’a 
Etik’in VII. kitabını dostluk konusuna ayırmıştır.10 Hatta Aristoteles’in, bu yapıtların 

4 Paul Millet, Lending and Borrowing in Ancient Athens, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, s. 117.

5 David Konstan, Friendship in the Classical World (Key Themes in Ancient History), Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1997, s. 56, 58.

6 Robert Connor, The New Politicians of Fifth-Century Athens, London: London University Press, 1971, 
s. 41.

7 Hetaireia MÖ beşinci yüzyılda Sparta savaşı sırasında aristokratlar arasında oluşan politik grup. Bu 
grubu meydana getirip bir arada tutan ise philia’dır; D. Konstan, Friendship in the Classical World, 
s. 61. Hetaireia dışında, arkadaşların oluşturduğu diğer gruplar da vardır, örneğin çekirdek ailenin 
oluşturduğu grup (oikeia), akraba grubu (genos), evlilik yoluyla oluşan grup (kedeia); Baltzly, D. 
Eliopolous, N.,“The Classical Ideals of Friendship”, Friendship a History, ed. B. Crane, s. 21.

8 Horst Hutter, Politics as Friendship, Canada: Wilfrid Lauer University Press, 1978, s. 25; Ayşe Sön-
mez, “Platon’da Dostluk Kavramı ve Bu Kavramla İlgili Sorunlara Aristoteles’in Getirdiği Çözüm-
ler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s. 29. 

9 Baltzly, D. Eliopolous, N.,“The Classical Ideals of Friendship”, s. 12.
10 Julia Annas, Eudemos’a Etik’in önce yazıldığını daha sonra Nikomakhos yorumuyla yer değiştirdiğini 

düşünür; Julia Annas, “Plato and Aristotle on Friendship and Alturism”, Mind, c. 86, s. 344, 1977, 
s. 532. Araştırmacılar arasında Eudemos’a Etik’in Nikomakhos’a Etik’ten daha önce yazıldığı konu-
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her birisinde philia konusuna ayırdığı bölümün uzunluğunu, başka herhangi bir konu 
için ayırmadığından11 yola çıkarak Aristoteles’in etik öğretisinde dostluğun, kayda 
değer bir tema olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, Nikomakhos’a Etik’in VIII. 
kitabının açılışı, filozofun dostluğu ne kadar önemli gördüğünün kanıtı olarak verile-
bilecek pasajlardan sadece birisidir:

“Bundan sonra dostluktan sözedebiliriz, çünkü o ya bir erdem ya da erdemle giden bir 
şey. Ayrıca yaşam için son derece zorunlu. Bütün öteki iyilere sahip olsa bile hiç kimse 
dostlardan uzak bir yaşamı tercih etmese gerek.”12

Peki Aristoteles, “dışa ait iyilerin en büyüğü”13 olarak saydığı dostlarla kurduğumuz 
bağın doğasını nasıl görmektedir? Bu noktada karşımıza Aristoteles’in üç bölümlü 
philia kavrayışı14 çıkmaktadır.

Aristoteles’in Üç Bölümlü Philia Kavrayışı: 
Yarar, Zevk ve Karakter Erdemine Dayalı Dostluk

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te dostluğun ne olduğunu incelemeye geçmeden 
önce, araştırmasının sınırlarını belirlemekle işe başlar.15 Bu belirlemeyi de, dostluk 
üzerine kendi zamanına kadar süregelen tartışmalardan yola çıkarak ortaya koyar. Bu 

sunda genel bir kanı vardır; Charles H. Kahn, “Aristotle and Alturism”, Mind, c. 90, s. 357, 1981, s. 
27. Kenny, bu kanının Aristoteles araştırmacıları arasında neredeyse ‘evrensel’ olduğunu düşünür. 
‘Göreceli kronoloji’ olarak adlandırdığı bu zamandiziminin yaygın olmasının nedeninin ise yapıtların 
yazım sırasının, yapıtlarda bulunan tarihsel verilerden daha çok Aristoteles’in felsefi gelişiminin var 
olan muhtemel teorilerine dayandırılması olarak görür. Nikomakhos’a ve Eudemos’a Etik’teki tarihsel 
verilerin Eudemos’a Etik’in daha önce yazıldığına dair bir kanıyı desteklemediğini söyler; Anthony 
Kenny, The Aristotelian Ethics A Study of the Relationship Between Eudemian and Nicomachean 
Ethics of Aristotle, Oxford: Claredon Press, 1978, s. 215.

11 Philia konusu her bir kitabın beşte birlik kısmını kaplamaktadır; Martha Nussbaum, The Fragility of 
Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, United States of America: Cambridge 
University Press, 2001, s. 354.; John M. Cooper, “Aristotle on the Forms of Friendship”, The Review 
of Metaphysics, c. 30, s. 4, 1977, s. 619; Michael Pakaluk, “Friendship”, A Companion to Aristotle, 
ed. G. Anagnostopoulos , 2009, s. 471. 

12 Eth. Nic., 1555a1-4, çev. Saffet Babür, s. 155.
13 Eth. Nic., 1169b10., a.g.e., s. 188.
14 Aristoteles, bu kavrayışın temeline karakter erdemine dayalı dostluğu koyar ve diğer dostluk türlerini 

buradan yola çıkarak belirlediğini ima eder (Eudemos’a Etik, 1236a16-9). Pakaluk, Aristoteles’in, 
dostluk diye adlandırabileceğimiz birçok ilişki türünü düzene sokabilmek için, içlerinden tam mana-
sıyla ‘dostluk’ niteliklerini taşıyan türü seçtiğini söyler. Bu temel tür hatasız bir şekilde tespit edilip 
tanımlandığında, Arsitoteles, bu türle kuracağımız ilişkiyle, dostluğun diğer türlerinin ve görüngüle-
rinin ayrımına varacağımıza inanmaktadır. Pakaluk bu sınıflandırmanın, Aristoteles’in diğer sınıflan-
dırmaları gibi, felsefi anlamı gizleyen nitelikte olduğunu düşünmektedir; Michael Pakaluk, Aristotle’s 
Nicomachean Ethics An Introduction, United States of America/New York: Cambridge University 
Press, 2005, s. 258.

15 Bkz. Eth. Nic., 1155a-31-1155b17.
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tartışmalar, benzer kişilerin mi yoksa farklı kişilerin mi dost olup olamayacağı sorusu 
üzerine yoğunlaşmıştır.16 Aristoteles, bu soruya fiziksel açıklamalarla cevap verilebilece-
ğini, karşıtların birbirini çektiğini söyleyen Euripides’i, her şeyin çatışmadan meydana 
geldiğini savunan Herakleitos’u ve benzerin benzeri aradığına inanan Empedokles’i 
hatırlatarak17 ima etmesine karşın, böyle bir yaklaşımın yanıltıcı18 olacağını düşünerek 
sorunun cevabını aramayı, etik üzerinden sürdürmeye karar verir. Araştırmasının kap-
samını insana özgü şeylerle sınırlandırarak, insan karakteri ve tutkularla ilgili olanları 
inceleyeceğini söyler.19 Pakaluk, Aristoteles’in dostluk konusunu ele alma yöntemini 
psikolojik veya ahlaki değil metafiziksel bulmaktadır.20 Filozof, konuya psikolojik 
söylemler üzerinden başlamamış, ayrıca dostluğun kendi etik öğretisi ile ilgili olan 
tarafıyla ilgilenmemiş, buna karşın dostluk türleri arasındaki ilişkiyi, doğa bilimlerinde 
bu yönde ortaya atılan teorileri ve kendi sınıflandırma şemasının mantıksal özelliklerini 
açıklamaya çalışmıştır.21 Aristoteles’in, bu sınırlamadan sonra öncelikli olarak yapacağı, 
çoğu kişinin düşündüğünün aksine tek bir dostluk türünün22 olmadığını kanıtlamak 
olacaktır. Bunun ortaya koyulmasıyla hem doğa bilimlerine başvurularak çözülmeye 
çalışılan tartışmaya hem de dile getirdiği diğer sorulara (dostluğun herkeste ortaya çıkıp 
çıkmaması ve kötülerin dost olup olmaması23) cevap verilebileceğini düşünmüştür.

Aristoteles, dostluğun nedeninin sevilen şey (philēton) olduğunu düşünerek,24 
Nikomakhos’a Etik’te tek bir dostluk türünün olmadığını ortaya koymak için öncelikle 
sevilen şeyin ne olduğunu tanımlamayı tercih eder. Bu ele alışın25 ardındakini göre-
bilmek için filozofun dostluğu nasıl gördüğüne bakmak gerekir. Onun için dostluk, 
kişilerin birbirlerini karşılıklı olarak sevdiği ve yine karşılıklı olarak birbirleri için iyi 
şeyler istedikleri bir ilişkidir.26 ‘Sevgi’ de, kişinin karşısındakinde fark ettiği ve onda 

16 Pakaluk, “Friendship”, s. 471.
17 Bkz. Eth. Nic., 1155b1-9.
18 A.g.e., s. 471.
19 Bkz. Eth. Nic., 1155b10-11.
20 Necati Subaşı, “Friendship in Nicomachean Ethics and it’s Contemporary Perspectives”, Yayımlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011, s. 15; Pa-
kaluk, “Friendship”, s. 472.

21 Pakaluk, a.g.e., s. 472.
22 Aristoteles, birden fazla dostluk türü olduğuna, ayrıca bu türlerin de kendi arasında derece farkına 

sahip olduğuna inanmaktadır (Eth. Nic., 1155 b15-16). Pakaluk bu noktada bir çelişkiye dikkati çeke-
rek tür olarak farklı olan şeylerin derece bakımından karşılaştırılamayacağını haklı olarak dile getirir. 
Bu, Pakaluk’a göre, elma ile armudu karşılaştırmak olacaktır; a.g.e., s. 472. 

23 Bkz. Eth. Nic., 1155b10-15.
24 Bkz. Eth. Eud., 1235b18-19.
25 David Konstan Aristoteles’in, Platon’un philiayı açıklamak için duygulanımın ne nedenle ortaya çık-

tığını araştırdığı stratejiyi benimsediğini dile getirir. Platon’un Lysis diyalogunda uyguladığı bu stra-
tejide Sokrates, kişinin birisini ya da bir şeyi sevmesinin ya da arzuyu deneyimlemesinin nedenleri 
hakkında sorular sormaktadır. Diyalog aporetik olsa da, sonuç olarak arzunun temelinin insan ruhunun 
metafiziksel kusurluluğunda kök saldığı olasılığına varılır; buna karşın Aristoteles, sevilen şeyin nede-
ninin tek bir nitelik olamayacağını düşünmektedir; Friendship in the Classical World, s. 73.

26 Bkz. Eth. Nic., 1156a9-10.
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değerli olarak saydığı şey nedeniyle ortaya çıkan duygulanımdır.27 Bu duygulanımın 
tezahürünü sağlayan ise, kişinin karşısındaki için iyi şeyler istemesidir. Aynı şekilde 
karşısındaki de o kişi için iyi şeyler isteyecektir; çünkü Aristoteles’e göre insan dav-
ranışının özünde karşılıklı olma yatmaktadır.28 Aristoteles’in dostluğun doğası gereği 
karşılıklı olduğu görüşünün, ‘insan doğası gereği toplumsaldır’29 düşüncesi ile aynı 
özü paylaştığı söylenebilir.30 Aristoteles, sevginin ne kadar türü varsa dostluğun da o 
kadar türü olduğunu düşündüğü için, sevilen şeyin nedenlerine inmek ister. Bu nedenler 
dostluğun türlerini de oluşturacaktır.

 Sevilen şey iyi, hoş ya da yararlıdır.31 Bunlar, seveni sevilene çekip bağlayan 
nedenlerdir. Yalnız ‘yararlı’ olan, ‘iyi’ ve ‘hoş’ olanla kıyaslandığında ikincildir;32 
çünkü bir iyiyi ya da bir hazzı ortaya çıkaran herhangi bir şeyin zaten yararlı olduğu 
düşünülür.33 İyi olan ise ya saltık ya da göreli anlamda iyidir.34 Bu yüzden kişi, ya ken-
disi için iyi olanı seviyor ve sevilen şeyin saltık anlamda iyi olduğunu düşünüyordur 
ya da saltık anlamda iyi olanı değil, kendine öyle görüneni seviyordur.35 Bu farkın çok 
da önemli olmadığını vurgulayan Aristoteles, sonuç olarak sevilen şeyin nedeninin bu 
üç şey olduğunu söyler. O halde sevilen şeye eş sayıda, üç tür dostluk vardır. Bunlar 
yarar, zevk ve karakter erdemine dayalı36 dostluktur. Bu dostluk türlerinin paylaştığı 
ortak özellik, yukarıda da vurguladığımız gibi, sevgide ve iyi şeyler istemede kişile-
rin birbirlerine gösterdiği karşılıktır. Dostlar, birbirlerine karşılıklı yakınlık duyacak, 
birbirlerini neden ötürü seviyorlarsa (ki bu sevilen şeyin nedenidir) sevecek ve sev-
dikleri şeyle ilgili olarak birbirleri için iyi şeyler isteyeceklerdir.37 Ayrıca birbirlerine 
duydukları yakınlığı da gizlemeyeceklerdir.38

Yarara ve zevke dayalı dostlukta kişiler birbirlerini, karşılıklı olarak kendilerine 
bir iyi oluştuğundan dolayı severler. Bu, sevilenin kendisinden ötürü değil, sağlaya-
cağı ‘yarar’ ya da ‘hoşluk’tan ötürü sevildiği anlamına gelir. Bu yüzden, bu dostluklar 

27 Pakaluk, “Friendship”, s. 472.
28 A.g.e., s. 472.
29 Bkz. Eth. Nic., 1097b11; 1169b17.
30 Subaşı, a.g.e., s. 12; Pakaluk, “Friendship”, s. 472.
31 Bkz. Eth. Nic., 1155b18.
32 Konstan, Friendship in the Classical World, s. 73. Aristoteles, Eudemos’a Etik 1235b18’de dostluğun 

nedenleri arasında yararlı olana yer vermemektedir. 
33 Bkz. Eth. Nic., 1155b19-20.
34 Aynı şey ‘hoş’ olan şey için de geçerlidir; (Eth. Nic., 1155b22).
35 Bkz. Eth. Nic., 1155b22-26.
36 Aristoteles, her ne kadar karakter erdemine dayalı dostluğun önde geldiğini düşünse de, bunu temel 

alarak insanlara “dost değil” demeyi de zorlama bulmaktadır. Bunun, insanların kanılara uymayan 
şeyler söylemelerine yol açtığını vurgular; (Eth. Eud., 1236b21-3). Aristoteles üç tür dostluğa ek ola-
rak ‘üstünlüğe’ göre olan dostluk türünden bahseder (Eth. Nic., 1158b). Bu babanın oğulla, yaşlının 
gençle, kocanın karısıyla, yönetenin yönetilenle kurduğu dostluktur. Bu saydığımız çiftlerin her biri-
nin kurduğu dostluk ise aynı değildir. 

37 Bkz. Eth. Nic., 1156a8-10.
38 Bkz. Eth. Nic., 1156a2-4.
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geçicidir ayrıca çabuk bozulmaya mahkûmdur; çünkü kişiler hep yararlı ya da hoş 
kalamayacağı için, dostlukların nedeni ortadan kalkınca, dostluk da biter.39 O halde 
yararlı ve hoş kişiler, birbirlerine yarar ve haz sağladıkları sürece dost kalırlar.40

Yarara dayalı dostluk, erdeme dayalı dostluğa en uzak olan41 ve dostluk türleri 
arasında en çok görülenidir.42 Aristoteles bunun en çok zengin ile yoksul, bilgili ile 
cahil, seven ile sevilen veya güzel ile çirkin gibi, karşıt kişiler arasında göründüğünü 
söyler.43 Yarara dayalı dostluk kuranlar, karşısındakinde ihtiyaç içinde oldukları şeyi 
bulur. Aristoteles çoğunlukla yaşlıların44 bu dostluk türüne uygun olduğunu dile getirir.45 
Çünkü bu yaştakiler hoş olanı değil, yararlı olanı arar. Birbirlerinin yardımına ihtiyaç 
duyan bu kişiler, yararlı olmadıklarında birlikte vakit geçirmeye de gerek duymazlar; 
çünkü birbirlerinin dostluğunu hoş bulmazlar. Aristoteles, hoş olmayan ve aynı şeyden 
hoşlanmayanların birlikte olmalarının olanaksız olduğunu düşünür.46 Birlikte yaşamak 
ise dostlara özgü niteliklerin başında gelir.47 Ayrıca kişilerin dost sayılabilmesi için 
birbirlerinden zevk almaları da gerekir.48 Hiç kimsenin üzüntü verici ya da hoş olmayan 
kişilerle gün geçirmek istemeyeceğini söyleyen49 Aristoteles, bu yüzden yaşlıların çabuk 
dost olabileceğine inanmaz.50 Aristoteles’in, yabancılarla kurulan dostluğu da, dostluğa 
özgü nitelikleri sağlayamayacağını düşünerek, bu türün içine51 soktuğu söylenebilir. 
Aristoteles’e göre suçlama ve kınama, en çok yarar üzerine kurulan dostlukta görülür.52 
Çünkü bu tür dostlukta kişiler, hep daha fazlasına gereksinim duyup, gerekenden hep 
daha azını elde ettiklerini düşünürler.53

Zevke dayalı dostluk, erdeme dayalı dostluğa yakın olan türdür.54 Bu, daha çok 
hazza bağlı dostluk kuran gençler arasında görülür; çünkü onlar tutkuya göre yaşarlar.55 
O halde zevke dayalı dostluğun içinde tutku da vardır. Aristoteles cinsel sevgiyi de 
tutkuya ve hazza bağlayarak zevke dayalı dostluğun içine katar. Bunun nedeni, genç-

39 Bkz. Eth. Nic., 1156a20-25.
40 Bkz. Eth. Nic., 1159b10-11.
41 Lorraine Smith Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, United States of America/New 

York: Cambridge University Press, 2003, s. 39.
42 Bkz. Eth. Eud., 1236a33.
43 Bkz. Eth. Nic., 1159b12-24.
44 Aristoteles, yetişkinlerle gençlerin içinde de yararlı olanı arayanların olduğunu söyler; (Eth. Nic., 1156 

a26).
45 Bkz. Eth. Nic., 1156a23-24.
46 Bkz. Eth. Nic., 1157b22-3.
47 Bkz. Eth. Nic., 1157b19-20.
48 Bkz. Eth. Nic., 1158a7-8.
49 Bkz. Eth. Nic., 1157b15-6.
50 Bkz. Eth. Nic., 1158a4-5.
51 Bkz. Eth. Nic., 1156a30.
52 Bkz. Eth. Nic., 1162b4-5.
53 Bkz. Eth. Nic., 1162b15-8.
54 Lorraine Smith Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, s. 40.; Baltzly, D. Eliopolous, 

N.,“The Classical Ideals of Friendship”, s. 35.
55 Bkz. Eth. Nic., 1156a30-2.
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lerin cinselliğe düşkün olmalarıdır. Gençlerin cinselliğe düşkünlüklerinden aynı gün 
içinde çoğu kez duyguları değişir ve çabuk sevip çabuk vazgeçerler.56 Bu tür dostluk-
ların tez zamanda kurulup bozulmasının bir nedeni de, kişilerin yaşları ilerledikçe hoş 
buldukları şeylerin de değişiyor olmasıdır. Bu yüzden hoş olan şeyle birlikte dostluk 
da değişir. Fakat bu kişiler, yarara dayalı dostluk kuranların aksine, günlerini birlikte 
geçirip birlikte yaşamak isterler. Kısacası, dostluğa yakışır davranışlarda bulunurlar.

Aristoteles’in ‘tam’ veya ‘mükemmel’ olarak saydığı dostluk türü (teleia philia) 
karakter erdemine dayalı olandır. Bu, iyi ve erdem bakımından birbirine benzer kişi-
ler57 arasında görülür, çünkü Aristoteles için dostluğun ruhu eşitliktir.58 Yalnızca ‘iyi’ 
(agathos) kişiler gerçek dost olur ve bunların kurduğu dostluk, kendi deyimiyle, çamur 
atılamaz59 niteliktedir. Bu kişiler ‘kendi başına’60 (kath’ heauton) iyidir.61 Ayrıca, iyi 
olduklarından dolayı birbirleri için karşılıklı iyi şeyler istedikleri gibi, sırf dostların 
kendisi için de iyi şeyler isterler.62 Aristoteles, en çok bu kişilerin dost olanlar oldu-
ğunu söyler. 

Bu kişiler şans eseri değil, erdem sayesinde bir araya gelirler. Hem kendi başına 
iyi olan, hem de dostları için iyi, hoş ve yararlı olan63 bu kişilerin dostlukları da, iyi 
oldukları sürece devam eder. Aristoteles, erdemi kalıcı saydığı için, ona dayanan bu 
dostluğun da kalıcı olduğunu düşünür.64 Yalnız bu dostluk, sadece iyiler arasında ku-
rulduğu için ender olarak görülmektedir. Nadir görülmesinin bir nedeni birçok kişiyle 
mükemmel dostluk kurmanın olanaksız oluşu; bir başka nedeni de dostluğun oluşması 
için zamana ve alışkanlığa gerek duyulmasıdır; Aristoteles dostluk isteğinin çabuk 
ortaya çıktığını, buna karşın dostluğun hemen oluşmadığını düşünmektedir.65 Hatta bu 
düşüncesini pekiştirmek için şu benzetmeden yararlanır: “Biri sağlıklı olmak istiyorsa 

56 Bkz. Eth. Nic., 1156b1-4; Eth. Eud., 1236b15-6.
57 Aristoteles’in, dostluğun özünün eşitlik ve benzerlik, özellikle de erdem bakımından benzerlik oldu-

ğunu düşünmesinin nedeni olasılıkla, erdemli kişilerin kendi içinde tutarlı olduklarını, böylece bir-
birlerine karşı da tutarlı olduklarını, kötü şeylere gerek duymayıp değer vermediklerini hatta onları 
engellediklerine inanmasından (Eth. Nic., 1159b3-7) kaynaklandığını düşünmekteyiz.

58 Bkz. Eth. Nic., 1158a1.
59 Bkz. Eth. Nic., 1157a20.
60 Aristoteles her etkinliğin (sanat, araştırma, eylem ve tercih) iyiyi arzuladığına inandığı için iyiyi ‘her 

şeyin arzuladığı şey’ olarak (Eth. Nic., 1094a1-3) belirlemiştir, ancak amaçları ve mutluluğu sağla-
maları bakımından aralarında kimi farklar vardır: Kimileri kendi başlarına iyidir; kimileri ise birer 
araç olarak; Nazile Kalaycı, “Daimon’dan eudaimonia’ya: Aristoteles’te mutluluk”, Cogito Aristoteles 
Özel Sayısı, s. 77, 2014, s. 267. 

61 Bkz. Eth. Nic., 1156b9.
62 Bkz. Eth. Nic., 1156b8-10.
63 Pangle, Aristoteles’in erdeme dayalı dostluğun bu iki kaynağının birbiriyle olan ilişkisini açık bir 

şekilde tartışmadığını; fakat Aristoteles’in bunu, kişilerin birbirlerinden yararlanma kabiliyetlerinin 
dostluğun zorunlu taraflarından biri olduğu için verdiği izlenimi uyandırdığını söyler; Aristotle and 
the Philosophy of Friendship, s. 44.

64 Bkz. Eth. Eud., 1237b11-2.
65 Bkz. Eth. Nic., 1156b31; Eth. Eud., 1237b17-8.
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henüz sağlıklı değildir; dolayısıyla dost olmayı istiyorlarsa henüz dost değillerdir.”66

Karakter erdemine dayalı dostlukta kişiler, birbirlerinden hep aynı ve benzer 
karşılık alırlar.67 Ayrıca, iyi olduklarından dolayı birbirleri için yararlı ve hoşturlar. 
Bu yönüyle zevke dayalı dostlukla benzerlik taşımaktadır.68 Pangle, Aristoteles’in bu 
dostluk türünde dostlardan bir tanesinin sahip olduğu saltık anlamda iyi karakterin, 
ötekisine nasıl faydalı olacağını anlatmadığını vurgular.69 Fakat bu sorunun cevabının 
örtük olarak verildiği söylenebilir. Burada kişiler, birbirlerinin sahip oldukları saltık 
anlamda iyi niteliklerden etkilenip dostluk kurarlar. Bu karşılıklı etkilenme, dostluğun 
gelişmesine neden olur.70 Bu kişiler birlikte vakit geçirmeye, yaşamaya ve erdeme uy-
gun hareket etmeye arzu duyarlar. Bu arzunun dürtüsüyle harekete geçerek kurdukları 
dostluk, onların etkinlikte bulunmalarına imkan tanır. Aristoteles, etkin bir dostluğun 
kişilerin birbirlerine iyi şeyler kazandıracağına inanır.71 İnsanların ‘etkinlikle’ yani 
yaşamakla ve eylemekle var olduğunu düşündüğü için72 ‘etkin olma’ hali onun için 
önemlidir. Mutlu olan kişilerin günlerini birlikte geçirmek istediğini ve yalnız olmaktan 
hoşlanmadıklarını73 göz önüne aldığımızda, kurulan dostluğu devam ettirerek etkin 
halini muhafaza etmenin saltık anlamda iyi karaktere sahip bir kişinin, karşısındakine 
faydalı olmasının bir biçimi olduğu söylenebilir. 

Karakter erdemine dayalı dostluklar bozulabilir mi? Aristoteles, değişen kişiyle 
dostluğu yürütmek imkansız hale geldiğinde, dostluğun bozulabileceğini74 düşünür. 
Hatta dostluğunu bitiren kişinin hiç de anlamsız davranmadığını; çünkü en başta onunla 

66 Eth. Eud., 1237b22-3; çev. Saffet Babür, s. 159.
67 Bkz. Eth. Nic., 1156b32-3.
68 Bkz. Eth. Nic., 1156b35-1157a1.
69 Pangle, Aristotle and the Philosophy of Friendship, s. 44.
70 Corinne A. Gartner, “Aristotle’s Eudemian Account of Friendship”, doktora tezi, Princeton University, 

2011, s. 30.; Corinne tezinde Aristoteles’in Eudemos’a Etik’te erdem bakımından mükemmel olmayan 
kişilerin de karakter erdemine dayalı dostluk kurabileceğini kanıtlamaya çalışmaktadır. Onların bu 
dostluğu kurmalarına imkan tanıyan ise, iki tarafın karakterinde sahip olduğu ve onları birbirlerine 
çeken gerçekten değerli bir özelliktir. Bu düşüncenin izine Nikomakhos’a Etik’te rastlamayız. Corinne 
gibi araştırmacıları bu düşünceye götüren Eudemos’a Etik’in 1236 a16-23 dizeleri arasındaki ifadedir. 
Aristoteles burada kısaca üç dostluk türünün tek cinsin türleri olmadığını, bunların en önde gelen 
dostluğa göre dostluk olarak adlandırıldıklarını söyler. Yani yarara ve zevke dayalı dostluk, karakter 
erdemine dayalı dostluğa göbekten (pros hen) (Araştırmacılar bu kavramı focal sözcüğüyle karşılar. 
Focal, “merkezle ya da en önemli bölümle ilgili olan” anlamına gelmektedir.) bağlıdır. Aristoteles bu 
tespitini bir benzetmeyle pekiştirir. Sözgelişi ameliyatlarda kullanılan bir alet, bir hekim onu kullana-
bileceği için tıpla ilgilidir; fakat aletin tanımı hekimin tanımı içinde değildir. Hekim, önde gelen öge 
olmasına karşın tanımı, alet tanımının içinde örtük olarak bulunur. Nikomakhos’a Etik’te ise, daha 
önce vurguladığımız gibi, yarara ve zevke dayalı dostluk, karakter erdemine dayalı olanla benzerlik 
(kath’ homoiotēta) bakımından ilişkilendirilmiştir. 

71 Bkz. Eth. Nic., 1157b8-9.
72 Bkz. Eth. Nic., 1168a3-5.
73 Bkz. Eth. Nic., 1157b20-1.
74 Bkz. Eth. Nic., 1165b21-2.
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böyle biri olduğu için dostluk kurmadığını da75 hatırlatır. Fakat dostluğu bozmadan 
önce erdemli kişinin dikkatli olmasını ve dostluğa yakışır davranışta bulunarak düzel-
tebileceğine inandığı kişiye ahlaki ve maddi yardım sağlaması gerektiğini vurgular. 
Ne var ki karşısındakini kurtaramıyorsa, onu terk edebilecektir. 

Aristoteles’e göre en çok sevdiğimiz kişi, en çok dost gördüğümüz kişidir. Bu 
kişi de hiç kimse bilmeyecek olsa bile, iyi şeyleri kimin için arzu ediyorsa sırf onun 
adına isteyendir. Aristoteles dostun niteliklerinden biri olarak gördüğü bu özelliğin, 
dost için belirlenen diğer unsurlarla (philika) birlikte en çok kendimizle ilgili olarak 
bulunduğunu söyler.76 Çünkü kişi en çok kendi kendisiyle dosttur.77 Peki, Aristoteles’e 
göre kişinin kendi kendisiyle dostluğu nasıl olur?

Aristoteles’e Göre Kişinin Kendi Kendisiyle Dostluğu 

Aristoteles’in, sevilecek her şeyin kendimize bağlı olduğunu yani kaynağının 
bizde bulunduğunu tespit ettiğini78 aktarmıştık. Aristoteles, kaynağına sahip olduğu-
muz bu şeylerin dostluğu işaret eden emareler olduğuna; dostluğun ise bu emarelerin 
başkalarına yüklenerek79 (diēkō) kurulduğuna80 inanır. Bu emarelerin ise daha çok 
kendimizle ilgili olarak bulunduğu için81 dost olduğumuz hatta en çok dost olduğumuz 
kişinin kendimiz82 olduğu sonucuna varır. O halde dostluk, kendimize duyduğumuz 
sevgiden ortaya çıkar. Aristoteles, kişinin kendi kendisiyle dost olmasını Yunanca allos 
autos83 ve heteros autos84 deyişleriyle karşılar.85 Dostluğun kaynağının kişinin kendi 

75 Bkz. Eth. Nic., 1165b19-21.
76 Bkz. Eth. Nic., 1168a32-1168b5.
77 Bkz. Eth. Nic., 1168b9; Eth. Eud., 1240a8.
78 Bkz. Eth. Nic., 1166a1-2; 1168b4-5.
79 Dieko fiili, ilk anlamıyla ‘bir şeyi bir yerden öteki yere doğru uzatmak ya da ulaştırmak’tır. Buradan 

‘yayılmak, kaplamak, istila etmek’ gibi yan anlamlar kazanır; LSJ, dieko maddesi, http://stephanus.
tlg.uci.edu/lsj/#eid=27653&context=lsj&action=from-search. Babür’ün bu bağlamda Türkçeye ‘yük-
lemek’ olarak çevirdiği bu fiili Crisp İngilizcede, ‘genişletmek, yaymak, uzatmak’ anlamlarına gelen 
‘extend’ sözcüğü ile karşılamıştır; Aristotle, Nicomachean Ethics, çev. ed. Roger Crisp, United King-
dom: Cambridge University Press, 2004, s. 174. ‘Yaymak’ anlamıyla düşündüğümüzde kendimizle 
kurduğumuz dostluğu karşımızdakine yayarak dostluk kurduğumuz manası çıkmaktadır.

80 Bkz. Eth. Nic., 1168b5-6.
81 Bkz. Eth. Nic., 1166a1-2; 1168b2-3.
82 Bkz. Eth. Nic., 1168b9-10.
83 Bkz. Eth. Nic., 1166a31-2.
84 Bkz. Eth. Nic., 1161b28-9; 1169b6-7; 1170a6-7.
85 Irrera, bu iki deyişin karakter erdemine dayalı dostluğun iki farklı tarafına vurgu yaptığını düşünmek-

tedir. Araştırmacı, heteros autos’un, erdemli bir kişinin dostuna usa dayalı gizilgüçlerini erdemli bir 
şekilde hayata geçirmesi adına bulunduğu katkıya vurgu yaptığını, bu anlamda da bu kişinin dostu 
için ‘tamamlayıcı’ bir unsur olduğunu; allos autos’un ise erdemli bir kişinin, karşısında kendisi için 
iyi şeyler isteyen ve onunla aynı ölçüde erdemli olan kişiyle, değerler, nihai hedefler ve davranış öl-
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kendisiyle olan ilişkisi olarak görülmesinin86 dostluğun, ‘kendi kendini sevme’ye 
indirgendiği anlamına geldiği düşünülebilir.87 Fakat, böyle bir düşünce Aristoteles’in 
dostluk kavramını özgecilikten uzaklaştırarak bencilliğe yaklaştıracaktır. Yaygın kanı, 
Aristoteles’in öteki dostluk ilişkileri için bir standart ortaya koyup açıklayabilmek 
adına ‘kendi kendini sevme’yi bir dostluk örneği olarak vermeyi amaçlamış olduğu-
dur.88 Kişinin en çok kendi kendisiyle dost olduğu söylemini göz önüne aldığımızda, 
Aristoteles’in karakter erdemine dayalı dostluk için verebileceği örnek ilişkinin en 
iyisinin bu olacağını düşünebiliriz. Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te bu örnek ilişkinin 
temelini atmaya öncelikle dostluğun emarelerinin ne olduklarını tespit ederek başlar.89

“...dostlukları belirleyen şeyler kendimizle ilgili olanlara bağlı olarak görünüyor, 1. insan 
iyi şeyleri ya da dost için böyle görünenleri isteyen ve yapan kişiyi; 2. ya da dostun var 
olmasını, yaşamasını sırf onun adına isteyen kişiyi dost sayar. … 3. Kimileri de birlikte 
yaşayan ve 4. aynı şeyleri tercih eden; 5. ya da dostla birlikte neşelenen, acı duyan kişiyi 
dost sayar.”90

Bu noktada Aristoteles birebir kendi düşüncelerinden daha çok, toplumun bel-
leğine dostluk adı altında yerleşen geleneksel düşüncelerden kendince kayda değer 
olanları aktararak bir genellemeye varmaktadır91; çünkü filozof bu emareleri saydıktan 
hemen sonra bazılarının dostluğu bunlardan birine göre belirlediklerini vurgulamıştır: 
“Dostluğu da bunlardan birine göre belirliyorlar.”92

çütleri bakımlarından taşıdığı benzerliğe vurgu yaptığını düşünmektedir. Elena Irrera, “Similarity and 
Complementarity between Virtuous Persons in Aristotle’s Theory of Friendship”. Buna karşın çoğu 
araştırmacı bu iki ifadenin Aristoteles’te birbirinin yerine kullandığını düşünür, örneğin A. W. Price, 
Love and Friendship in Plato and Aristotle, United States New York: Oxford University Press, 2004, 
s. 110.

86 Annas Aristoteles’in bu ifadesinin dostluğu, şu mantıksal şemaya oturttuğunu düşünür: “Dostluk X’in 
Y olduğu yerde, X ile Y arasındaki ilişkidir.”, “Plato and Aristotle on Friendship and Alturism”, s. 539.

87 A.g.e., s. 539.
88 Price, a.g.e., s. 110; Green, “Self-Love in the Aristotelian Ethics”, s. 2; Pakaluk, Aristotle’s Nicomac-

hean Ethics an Introduction, s. 278; Kahn, “Aristotle and Alturism”, s. 27; Annas, a.g.e., s. 542; 544. 
Buna karşın David Konstan, Aristoteles’in ‘kendi kendini sevme’ konusuna, başkaları için sevginin 
temelini belirleme amacıyla değil, kişinin kendi kendisini sevmesinden bahsetmenin, kişinin başkasını 
sevmesinden bahsedildiğinde ortaya çıkan anlam doğrultusunda mantıklı bir anlam verip vermediğini 
araştırmak için olduğunu düşünür, Konstan, Friendship in the Classical World, s. 77.

89 Aristoteles Eudemos’a Etik’te kendimize karşı tutumumuzdan yola çıkarak elde edilen dostluğa ilişkin 
beş yerine dört emare vermektedir: “…1. birisi için, kendi adına değil, onun adına iyi şeyler isteyen ya 
da iyi olduğunu düşündüğü şeyler isteyen kişi dosttur diye düşünülür. Başka bir tarzda, 2. kendi adına 
değil, onun adına varlık isteyen kişi dosttur, yani iyi şeyler vermese bile, kendi varlığını adamasıyla, 
onu en çok onun sevdiği düşünülebilir. Başka bir tarzda, 3. başka bir şey adına değil, beraberliğin ken-
disi adına birlikte olmayı seçmesiyle o kişiye dost denir…4. Nitekim dost yalnızca dostuyla birlikte 
acı çekmekle kalmaz, aynı acıyı duyar. Sevinç duyma konusunda da aynı temellendirme geçerli.” (Eth. 
Eud., 1240b22-1240b1, çev. Saffet Babür, s. 183-185.)

90 Eth. Nic., 1166a3-8; çev. Saffet Babür, s. 180.
91 Konstan, Friendship in the Classical World, s. 77.
92 Eth. Nic., 1166a9-10; çev. Saffet Babür, s. 180.
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Annas, Aristoteles’in saydığı bu emarelerden hiçbirisini kesin anlamda birer kri-
ter olarak görmemiş olabileceğini, buna karşın aynı şeyi işaret eden emareler olarak 
bazılarının ötekilerden daha ikna edici olduğunu düşünmüş olabileceğini vurgular.93 
Eudemos’a Etik’te beş yerine dört emarenin verilmesi ise, Annas’ın düşüncesini des-
tekler niteliktedir. Aristoteles bu tespitten sonra, bu emarelerden her birisinin iyi kişide 
kendisiyle ilgili olarak bulunduğunu vurgular.94 İyi kişinin dostuyla olan ilişkisinin 
kendi kendisiyle olan ilişkisi gibi olduğu için de, iyi kişilerin bu özellikleri taşıyan 
kişilerle dost olduklarını söyler.95 Yani Aristoteles’e göre, kendi kendini sevip dost olan 
iyi kişiler, kendi kendisini sevip dost olan başka iyi kişilerle dostluk kurabilecektir. 
O halde, kişinin kendi kendisini sevip dost olmasının, Aristoteles’in dostluk kavra-
mında, özellikle de karakter erdemine dayalı dostlukta, önemli bir yere sahip olduğu 
söylenebilir. Buna karşın bu dostluk nasıl mümkün olacaktır? Kişi kendisiyle kurduğu 
dostlukta dostluğun zorunluluklarını, yani sevgide ve iyi şeyler istemede dostumuza 
vermemiz gereken karşılığı, kendisine nasıl verecektir? Aristoteles Nikomakhos’a 
Etik ve Eudemos’a Etik’te bu soruların cevabına ilişkin belirlemelerde bulunmuştur.

Nikomakhos’a Etik’te Aristoteles, kişinin gerçek bir benliğe96 sahip olduğu düşün-
cesinden yola çıkıp, Pakaluk’un deyimiyle97, kişiyi bir şekilde iki yönden inceleyerek 
ona kendi içinde dostluğun gerektirdiği karşılığı verebileceği bir alan yaratır. Aristoteles 
büyük bir olasılıkla kendisini böyle bir eyleme geçmek zorunda hissetmiştir; çünkü 
kişinin kendi kendisiyle kurduğu dostluktan bahsettikten sonra dostluğun “iki ya da 
daha çok kişi olduğu ölçüde” görüldüğünü söylemesi98 buna kanıt olarak verilebilir. 
Aristoteles, kişideki gerçek benlik düşüncesine şu temellendirmeden yola çıkarak varır: 
Her bir kişi kendi usuyla var olur.99 Herkes için var olma tercih edilecek ve sevilecek bir 
şeydir, var olmak ise etkinlikle yani yaşamakla ve eylemde bulunmakla mümkündür.100 
Kişi özellikle isteyerek ve aklın katıldığı eylemlerde bulunarak eylemde bulunmuş 
olur.101 Bu olduğunda ise ‘kendine egemen’ olarak adlandırılır; çünkü kişinin aklın 
katıldığı eylemlerde bulunması, usuna egemen olduğunun göstergesidir. Kişiyi doğru 
kişi yapan şey usu olduğuna göre, usuna egemen olmadığında kişi “kendine egemen 
olmayan” diye adlandırılacaktır. Green, Platon’un Devlet yapıtındaki modeli hatırlattı-
ğını düşündüğü bu bölünmenin varlığı altında kişinin, kendi kendisini ‘sevme’ eylemini, 
ruhunun bölümlerinin birbiriyle doğru ilişki kurduğunda gerçekleştirdiğini akla geti-

93 Annas, “Plato and Aristotle on Friendship and Alturism”, s. 540.
94 Bkz. Eth. Nic., 1166a10.
95 Bkz. Eth. Nic., 1166a30-5.
96 Kahn, “Aristotle and Alturism”, s. 28.
97 Pakaluk, “Friendship”, s. 479.
98 Bkz. Eth. Nic., 1166a33-4.
99 Bkz. Eth. Nic., 1168b32-3.
100 Bkz. Eth. Nic., 1168a3-5.
101 Bkz. Eth. Nic., 1169b34-5.
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rebileceğimizi öne sürer.102 Pakaluk ise öncelikle, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’in 
1166a29-33 dizeleri arasında usuyla var olan bir kişinin tutumunu tanımlarken verdiği 
ayrıma dikkati çeker. Kişinin tutumu hem eylem hem de niyet içermektedir. Eylem 
içeren tutumda kişi, kendiyle vakit geçirmek isteyip bunu hoş bir şekilde yapmaktadır. 
Niyet içeren tutumda ise yapmış olduklarının anıları ona zevk verir, gelecek için iyi 
bir umut taşır ve temaşa etmek için zihninde zengin düşüncelere sahiptir. Araştırmacı, 
bu ifadelerden yola çıkarak, Aristoteles’in bir eylem ya da bir niyet içeren tutumunun, 
kişinin kendi kendisini sevme eyleminin ifadesi olarak yorumlanabileceğini; bunun 
ise kişiyi bir şekilde iki kısım altında, eş zamanlı veya art zamanlı olarak incelemekle 
mümkün olabileceğini düşündüğünü öne sürer.103 Pakaluk, bir şekilde ikiye bölünen 
kişiyi eş zamanlı olarak incelerken, sahip olduğu ‘düşünen kısmı’ onu oluşturan esas 
kısım olarak aldığımızı söyler. Böylece kişi, eğer geri kalan kısmı sahip olduğu bu esas 
kısma katkıda bulunuyorsa, bu kendisini herhangi bir zamanda seviyordur anlamına 
gelir. Fakat kişi eğer niyetinde bir zayıflık gösterip düşünen kısmının zevk aldığı şeyleri 
yapmayı yerine getirmiyorsa, kendisini sevme konusunda başarısız olacaktır. Pakaluk, 
ikiye bölünen kişiyi art zamanlı olarak ise aynı kişiyi farklı zamanlarda değerlendirerek 
incelediğimizi öne sürer. Yani kişinin kendisi, bir zaman yaptığı bir şeyden daha sonraki 
bir zaman yararlanıyorsa, kendisini seviyor olacaktır; örneğin kişinin gençken zevkini 
ertelemekle yaşlandığında kendisini daha itibarlı bir konuma sokması, onun kendisini 
sevdiğini göstermektedir. Pakaluk’un getirdiği bu çözümle bizlere, kişinin kendisine 
sevgide ve iyi şeyler istemede nasıl karşılık verdiğinin cevabını vermiş olabileceğini 
düşünebiliriz. Ne var ki Green, Palaluk’un aksine, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’te 
getirdiği çözümün bunu karşılamadığını düşünmemektedir.

Green, Aristoteles’in ruhu ‘kendine egemen’ olan ve ‘kendine egemen’ olmayan 
şeklinde iki kısma bölerek, kişinin gerçek benliğini ‘kendine egemen’ olan kısımla 
tanımlanmasının, karşılıklı olma problemini çözmediğini düşünür.104 Çünkü, tek bir kişi 
gibi tek bir akıl da sevgide ve iyi şeyler istemede kendisine karşılık veremeyecektir.105 
Bunun yerine, ruhun ‘kendine egemen’ olan kısmı ile ‘kendine egemen’ olmayan kısmı 
arasında karşılıklı sevginin olabileceğinin düşünülebileceğini; fakat ruhun ‘kendine 
egemen’ olmayan kısmının dostluk gibi sevgi meydana getiren karmaşık bir eylemi 
yerine getirmeye gücü olup olmadığının açık olmadığını vurgulamaktadır.106 Bunun yanı 
sıra, ruhun ‘kendine egemen’ olmayan kısmı aklın dostluğuna değer görülmeyebilir. 
Ayrıca Aristoteles’in karakter erdemine dayalı dostluğun sadece erdem bakımından 
benzer kişiler arasında kurulabileceği söyleminden yola çıkıldığında ruhun ‘kendine 
egemen’ olan kısmının, ‘kendine egemen’ olmayan kısmından üstün olmasından ötürü 

102 Green, “Self-love in the Aristotelian Ethics”, s. 5.
103 Pakaluk, “Friendship”, s. 479.
104 Jerry Green, “Self-love in the Aristotelian Ethics”, 4-5.
105 A.g.e.. 5.
106 A.e.
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eşit bir dostluk kurmaları da mümkün görünmemektedir. 
Charles Kahn kişinin gerçek benliğinin, usunun insanüstü ilkesiyle kurduğu 

ilişki olduğunu söyler.107 Yani gerçek benliğimiz, bu ilkenin içimizdeki faaliyetidir. 
Bu faaliyet, düşüncelerimizi ve davranışlarımızı, onun tarafından şekillendirilebildik-
leri ölçüde, mantıklı kılar. İyi kişinin kendisini sevmesi ise basitçe bir bütün olarak 
insanın kendisini ya da ruhunu, içimizdeki ilkenin refahı ve üstünlüğü için sevgiyle 
adamasıdır. İçimizdeki bu ilkenin refahı, sahip olduğumuz erdemli etkinliğe dayanan 
yaşamımızdır. Kişinin sahip olduğu böyle bir gerçek benliğin de Green’in yukarıda 
aktardığımız eleştirilerinden kurtulmasının zor olduğu söylenebilir. Örneğin, kişinin 
usunun, insanüstü ilkesiyle kurduğu ilişki alt-üst ilişkisidir. Böyle bir ilişki de tarafların 
birbirlerinden hep aynı ve benzer karşılık almasını engellemektedir.

Eudemos’a Etik’e baktığımızda ise Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’teki çık-
mazların biraz da olsa farkında olduğunu görmemiz mümkündür. 

Aristoteles, Eudemos’a Etik’te, Nikomakhos’a Etik’e benzer bir şekilde, kişinin 
kendi kendisiyle dost olabileceğini ve kurulan bu dostluğun başkalarıyla kurulacak olan 
dostluğa ölçüt oluşturan nitelikte olduğunu kabul eder.108 Fakat Green’in de vurgula-
dığı gibi109, bu kabulün ardından söyledikleri Nikomakhos’a Etik’te aktardıklarından 
oldukça farklıdır. İfadesi şöyledir:

“Ne ki temellendirmelerimize ve başkalarının sanılarına bakıldığında dostlarda bir biçimde 
karşıtlıklar var görünüyor bir biçimde benzerlikler. İnsanın kendi kendisiyle dostluğu bir 
biçimde mutlak anlamda değil, bir benzerlikten ötürü dostluktur, çünkü sevilmek ile sevmek 
aynı varlık içinde söz konusu oluyor. Bu yüzden kişinin kendi kendisiyle olan dostluğu, 
kendine egemen olan ile kendine egemen olmayan kişiyle ilgili olarak açıkladığımız gibi, 
bir biçimde isteyerek bir biçimde istemeyerek olur; yani ruhun parçaları birbirlerine karşı 
belli bir durumda bulundukları için. Bu tür soruların hepsi, yani insan kendi kendisiyle 
dost ya da düşman olur mu ya da insan kendi kendisine haksızlık eder mi soruları birbirine 
benziyor, nitekim bütün bu sorular iki ayrı varlığı var sayıyor. İmdi ruh bir biçimde iki 
şey olduğu için bunlar söz konusu oluyor, ama ruhun bölünmüş olmamasından ötürü de 
söz konusu değiller.”110

Burada Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te olduğu gibi, kişinin kendi kendisiyle dost 
olabilmesi için, yani sevmek ile sevilmek eylemlerini kendi içinde gerçekleştirebilmesi 
için iki kısma sahip olması gerektiğini ifade eder. Ardından, bu iki kısmın, ‘kendine 
egemen olan’ ve ‘kendine egemen olmayan’ kişilerin durumuyla benzer olduğuna vur-
guda bulunur. Çünkü, Aristoteles için kişinin kendi kendisiyle dost olup olamayacağı 
sorunu tek varlığın, yani ruhun, içgüdüsel olarak ikiye bölündüğü farz edilerek cevabı 
aranmaya çalışılan diğer temel sorunlarla aynı özü paylaşır. Aristoteles’in burada, 

107 Charles Kahn, “Aristotle and Alturism” s. 38.
108 Eth. Eud., 1240 a8-21.
109 Jerry Green, “Self-love in the Aristotelian Ethics”, s. 6.
110 Eth. Eud., 1240a11-4, çev. Saffet Babür, s. 183.
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kişinin kendi kendisiyle kurduğu dostluğun yapısı konusunda Nikomakhos’a Etik’ten 
daha detaylı bir açıklama verdiği söylenebilir.111

Açıklamanın detaylandırılması bir yana Aristoteles, Nikomakhos’a Etik’te dost-
luğun kişinin kendi kendisiyle olan ilişkisinden kaynaklandığı üzerine temellendir-
diği düşüncesini, Eudemos’a Etik’in hiç bir yerinde vermemiştir. Green, yukarıdaki 
pasajda gördüğümüz gibi, Eudemos’a Etik’te, Aristoteles’in kendimizle kurduğumuz 
dostluğu, kişinin kendi kendisiyle kurduğu diğer ilişki biçimleriyle (kendine hakim 
olma, adil olma) kıyaslayarak, bu tür bir dostluğun sadece nitelikli bir biçimde ger-
çekleşeceğini önerdiğini ileri sürer.112 Kişinin kendisine hakim ya da adil olmasının 
mümkün olabilmesi için belli bir yolun olduğu gibi, kişinin kendi kendisiyle dost 
olabilmesinin de belli bir yol vardır.113 Green’in ‘nitelikli’ olarak tanımladığı bu yol, 
iyi kişinin kurduğu dostluk olabilir; çünkü Aristoteles, Eudemos’a Etik’te kendimizle 
kurduğumuz dostluğu, iyi kişinin dostluğuna indirger.114 O halde Aristoteles, kişinin 
kendisiyle dost olabilmesi için kendi içinde, uygun ve temel bir hisse sahip olmaya 
ihtiyacı olduğunu kastetmektedir.115 Annas da Green’i doğrularcasına, Aristoteles’in 
kişinin kendisine karşı adil olması konusunda söylediklerinin kendimizle kurduğumuz 
dostluk konusunda belirleyici olduğunu düşünür.116 Annas, Aristoteles’in Nikomakhos’a 
Etik’in beşinci kitabının son bölümünde117 kişinin kendisine karşı adil olmayacağının 
tam anlamıyla söylenemeyeceğini; söylenebilmesinin tek yolunun ise bir metafordan 
yararlanılarak, kişinin kısımları118 arasında bir tür adaletten bahsetmekle olabileceği 
söylemini hatırlatır.119 Aristoteles’in ifadesi şöyledir:

“Kendine karşı değil de, kendine ait bazı şeylerde eğretileme yoluyla ve benzerliğe göre 
adaletli olmak da olanaklı görünüyor... Nitekim bu tartışmalarda ruhun akla sahip yanı, 
akla sahip olmayan yanının karşısına konuyor; bunlara bakanlar, kendine karşı haksızlığın 
olabileceğini düşünüyor; çünkü bunlarda kendi arzuladıkları dışında bir şeye uğramaları 
olanaklı.”120

Annas, bu pasajdan yola çıkarak Nikomakhos’a Etik’te dostluğun, kendimizle 
kurduğumuz dostluktan kaynaklandığı söyleminin sezgiyle kabul edilebilecek bir 
şey olmadığını filozofun kendisinin de farkında olduğunu öne sürer.121 Ayrıca araş-
tırmacı Aristoteles’in, Nikomakhos’a Etik’te dostluğun emarelerinin en başta kişinin 

111 Jerry Green, a.g.e., s. 7.
112 Jerry Green, “Self-love in the Aristotelian Ethics”, s. 7.
113 A.g.e., s. 7.
114 Bkz. Eth. Eud., 1240b15.
115 Julia Annas, ,”Plato and Aristotle on Friendship and Alturism”, s. 539-40.
116 A.e.
117 Bkz. Eth. Nic., 1338a-1338b.
118 Ruhunun akıldan pay alan ve almayan kısımları.
119 Julia Annas, a.g.e., s. 539.
120 Eth. Nic., 1138b5-10, çev. Saffet Babür, s. 114.
121 Julia Annas, a.g.e., s. 540.
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kendisiyle olan ilişkisinde bulunduğu tezine ikna olmamız gerektiği için, dostluğun 
kendimizle kurduğumuz sevgiden kaynaklandığını kabul etmek zorunda bırakıldığı-
mızı düşündüğünü dile getirir.122 Bu pasajın ve Annas’ın Nikomakhos’a Etik’teki teori 
için söylediklerinin Eudemos’a Etik için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. O halde 
Aristoteles’in, Eudemos’a Etik’te kişinin kendi kendisiyle dostluğundan bahsederken, 
gerçek bir dostluğun iki tarafa ihtiyacı olduğunu bildiği için, bu dostluğun benzerlik 
yoluyla kurulan bir dostluk olduğunu dile getirdiğini, ayrıca gerçek bir dostluğun 
zorunluluğunu yakalayamadığını da güçlü bir şekilde ima ettiğini söyleyebiliriz.123 

Sonuç

Modern araştırmacıların görüşlerini bir arada değerlendirdiğimizde, Aristote-
les’in Nikomakhos’a Etik’te dostluğun kaynağı konusunda temellendirmeye çalıştığı 
öğretinin bazı kusurlara sahip olduğunu, Eudemos’a Etik’te ise bu kusurların farkında 
olarak daha gerçekçi bir tablo çizmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bu noktada Kons-
tan’ın şu düşüncesine bir ölçüde katılmak mümkündür. Konstan, Aristoteles’in Niko-
makhos’a Etik 1166a1-2’de “dostlukları belirleyen şeyler kendimizle ilgili olanlara 
bağlı görünüyor” ifadesinin ardından dostluğu meydana getiren unsurlardan (philika) 
bahsettikten124 hemen sonra gelen “dostluğu da bunlardan birine göre belirliyorlar” 
ifadesinden yola çıkarak, 1166a1-2’deki “gibi görünüyor” ifadesinin “bazılarına böyle 
görünüyor” şeklinde yorumlanabileceğini düşünür.125 Konstan, dostluğun kişinin kendi 
kendisine duyduğu sevgiden ortaya çıktığı görüşünü, Aristoteles’in sadece bu pasajda 
ima ettiğini; bu görüşün onun olduğunun da böyle bir okumayla zayıflatılabileceğini 
öne sürmektedir. O halde bu Aristoteles’in değil onun, başkalarına mal ederek ya da 
onlardan etkilenerek aktardığı bir görüş olabilir. Eudemos’a Etik’te bu görüşün hiçbir 
yerde geçmemesi, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’teki aktarımına pek de sahip 
çıkmadığının bir göstergesi olduğunu söylemek makul olacaktır. Dikkat çekilen bu 
tutarsızlıklara rağmen modern araştırmacıların ortak olarak kabul ettiği, Aristoteles’in 
kendisini seven ve kendisine iyi davranan kişilerin dostluk kurabileceğine duyduğu 
inançtır. 

122 A.g.e.
123 Jerry Green, “Self-love in the Aristotelian Ethics”, s. 7.
124 Bkz. Eth. Nic., 1166a3-9.
125 David Konstan, Friendship in the Classical World, s. 77.
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ARİSTOTELES’TE POLİS’İN DOĞAL TEMELLERİ VE 
İNSANIN TAMAMLANMASI

          
Melike Durmaz*

THE NATURAL FOUNDATIONS OF POLIS IN ARISTOTLE AND THE 
COMPLETION OF HUMAN BEING

ÖZ
Bu çalışma, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik ve Politika isimli yapıtlarındaki 
görüşlerinden yola çıkarak polis’in doğal temellerini Aristoteles’in kendi tanım 
ve ayırımları temeli üzerinde analiz etmeye ve açık kılmaya çalışacaktır. Aris-
toteles’e göre polis, yani politik birliktelik, bir anlaşma değil insan yapıp etme-
lerinin doğal bir sonucu olan organik bir bütündür ve kendisini oluşturan tüm 
parçalardan önce gelir. İnsan da ancak bir politik birliktelik içerisinde yaşamın 
tamına sahip olabilir. Bunun nedeni politik birlikteliğin olanağının insanın temel 
varolmaklık belirlenimleri olan şehire uygun/göre canlı olması (physei zoon po-
litikon) ve konuşmaya iye canlı (zoon logon ekhon) olmasında yatmasıdır. Bu te-
mel varolmaklık belirlenimlerinden polis’in biricik olanağı ortaya çıkmaktadır. 
Bu doğal temeller nedeniyledir ki polis tüm insan birlikteliklerinin de amacıdır. 
Öte yandan insan şehirde yönetme ve yönetilme bakımından tamamlanmaktadır, 
çünkü insan ruhunun kendisi yöneten ve yönetilen yandan oluşmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, uudaimonia, logos, mutluluk, polis, politik bir-
liktelik.

ABSTRACT
This article aims to analyze and clarify the natural foundations of polis through 
Aristotle’s own arguments in Nichomachean Ethics and Politics. According to 
Aristotle polis, namely the political association, is not a contract but rather is an 
organic whole that naturally arises as a result of human activities, such that it 
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preceds every component it is made of. Human beings can have a complete life 
only in a political association. Because, the possibility of the political association 
itself is so much related with the being possibilities of human beings: human 
beings’ being an animal meant for the city (physei zoon politikon) and being an 
animal that has speaking (zoon logon ekhon). From these being possibilities there 
arises the peculiar possibility of polis to generate. On the other hand, human 
beings become complete in the city in respect to rule and to be ruled, since the 
human soul itself consists of the parts that naturally ruling and being ruled. 
Keywords: Aristotle, eudaimonia, logos, happiness, polis, political association.

…

Bu çalışma, Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik ve Politika isimli yapıtlarından 
yola çıkarak polis’in (şehir) doğal temellerini, politika etkinliğinin ne türden insan 
yapıp etmelerine karşılık geldiğini ve politik birlikteliğin insan yaşamındaki yerini 
açık kılmaya çalışacaktır. Aristoteles’in politik birliktelik ve politika etkinliğine 
ilişkin belirlemeleri insanın insan olmasına ilişkin sahip olduğu temel varolmaklık 
belirlenimleri üzerinde temellenmektedir. İnsana özgü bu temel varolmaklık be-
lirlenimlerinden yola çıkan Aristoteles politik olmayı (politikon) insana özgü temel 
olanaklar çerçevesi içerisinde ele alırken, politika araştırmasını da bu olanakların ve 
bu olanaklara bağlı olan insan etkinliklerinin bilgisinin amaçlandığı bir araştırma 
olarak belirlemektedir. Aristoteles’e göre polis, yani politik birliktelik (koinonia poli-
tike), bir anlaşma değil insan yapıp etmelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan 
organik bir bütündür. Öyle ki insanın pratik yaşamı göz önünde bulundurulduğunda, 
bu bütünün kendisi parçalardan önce gelir; bütünü oluşturan parçalar ancak o bütün 
içerisinde varolduklarında tamlıklarına ve kendine yeterliklerine erişirler. İnsan da 
ancak bir politik birliktelik içerisinde yaşamın tamına sahip olabilir. Bunun nedeni 
politik birlikteliğin olanağının insanın temel varolmaklık belirlenimleri olan insanın 
“şehire uygun canlı olması (physei zoon politikon)” ve “konuşmaya iye canlı (zoon 
logon ekhon)” olmasında bulunmasıdır.  

Başkalarıyla-birarada-olan1 bir canlı olarak insanın Aristoteles tarafından polis’e 
yani politik birlikteliğe göre/uygun bir canlı olarak belirlenmesi, tüm insan birlikte-
liklerinin logos’ta (konuşma) açık kılınan ve ifade edilen yararlı-zararlı, iyi-kötü, adil 
olan-olmayandaki ortaklık üzerine kurulmasındandır. Bu temel varolmaklık belirleni-
minden, yani insanın konuşmaya iye canlı olmasından, polis’in biricik olanağı ortaya 
çıkmaktadır; çünkü polis ve politika etkinliğinin kendisi logos’ta ifade edilen üzerine 

1 Bu ifade Martin Heidegger’in Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie başlıklı 1924 tarihli Mar-
burg derslerinde koinonia kavramına karşılık olarak kullandığı “miteinandersein” sözcüğüne karşılık 
olarak kullanılmıştır. 
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gerçekleşir. Aristoteles’in insanın, sözgelimi arılardan ve tüm sürü halinde yaşayan 
hayvanlardan, daha politik (mallon politikon) olduğu yollu görüşü de dayanağını 
yine bu belirlemede bulur. Polis’in olanağının insan ruhunun akılla birlikte giden 
yanının etkinliğinde bulunması nedeniyledir ki Aristoteles için, polis bir anlaşma değil 
doğal bir birlikteliktir. Bu nedenle de polis tüm insan birlikteliklerinin amacıdır. Öte 
yandan insanın bir polis içerisinde tam bir yaşama sahip olması, başka bir ifade ile 
insan olmak bakımından kendine özgü olanaklarını açık ve etkin kılması yine insan 
ruhunun yanlarıyla ilgilidir. İnsan ruhu gözönünde bulundurulduğunda, insan bir 
şehirde yönetme ve yönetilme bakımından tamamlanmaktadır; çünkü insan ruhunun 
kendisi yöneten (logos) ve yönetilen (alogos) yandan oluşmaktadır. Bu anlamda polis 
yönetme ve yönetilme bakımından insanı tamamlamakta, şehire ilişkin etkinlikler 
olarak tanımlanan politika etkinliği ise ruhun akıldan pay alan yanına ilişkin etkinlikleri 
imlemesi bakımından insanı insana özgü olanda etkin kılmaktadır.

I. Polis’in Doğal Temelleri

Aristoteles’in politika araştırması insanın insan olmaklığı üzerine, insanı diğer 
hayvanlardan ayıran olanakların belirlenmesi üzerine, bir araştırmadır ve araştırma-
nın sınırı insanın temel varolmaklık belirlenimleridir. Temel varolmaklık belirlenimi 
ifadesi insanın insan olmak bakımından dünya içindeki nasıllığını, bu bakımdan onu 
diğer hayvanlardan ayıran temel olanakları imlemektedir. Bir bilgi alanı olarak politika 
(he politike), politika etkinliğinin neliğini ve amacını ortaya koyan bilgi alanı olarak 
karşımıza çıkmaktadır; yani insansal iyinin (anthropinon agathon). Bu, insanın pratik 
yaşamı söz konusu olduğunda en uçtaki iyinin bilgisidir. Dolayısıyla Aristoteles’in 
politika araştırması insan ruhuna, yani insanın yapısına, insanın hem diğer hayvan ve 
bitkilerle ortak olarak hem de onu diğer hayvan ve canlılardan ayıran olarak sahip 
olduğu olanakların bütününe yönelmektedir. Anthropinon agathon’un ne olduğu da 
insan ruhunun ele alınması aracılığıyla insana özgü olanın belirlenmesiyle açık kılın-
maktadır; yani insan nedir sorusunun yanıtlanmasıyla.

Aristoteles’e göre bir varolan en temel olarak ergon’u (iş) ile tanımlanır. Politika 
etkinliği ve politika araştırmasının nesnesi insan ve onun yapıp etmeleri olduğundan 
araştırmanın konusu insanın ergon’udur. Öte yandan, araştırmanın tümü insanın bir 
varolmaklık belirlenimi üzerine temellenmektedir: insan physei zoon politikon’dur; yani 
insan doğası gereği şehre (polis) uygun bir canlıdır.2 Dolayısıyla insanın physei zoon 
politikon olmaklığının açık kılınması hem insana özgü olanın açık kılınması hem de 

2 Politikon sözcüğü şehire (polis) ilişkin anlamına gelmektedir. Ne ki, sözcük bir yeri değil, insanların 
kendisini, belli türden bir insan biraradalığını imlemektedir. (Aristotle, Politics, trans. Joe Sachs, Fo-
cus Philosophical Library, Newburyport, 2012, Dipnot 38)



538 Melike Durmaz

politik birlikteliğin yani polis’in yapısının açık kılınması anlamına gelmektedir. Aristo-
teles tarafından physei (doğal) olarak belirlenen polis’in doğal temelleri de insanın bu 
varolmaklık belirleniminin ne anlama geldiğinin ortaya koyulması ile somutlaşacaktır. 
İnsanın işinin belirlenmesi insan ruhunda insana özgü olanın belirlenmesi ile olanaklı; 
çünkü insanın physei zoon politikon olarak yaşamı ruhun onu diğer canlılardan ayıran 
yanın aktif kılınmasını sağlayan etkinliklerin kendisini imlemektedir. 

Aristoteles, insanı daima bir koinonia içinde, yani başkalarıyla birlikte olmaklığı 
içinde, belli tarzda insan birliktelikleri içerisinde ele almaktadır. “İnsan doğası gereği 
şehire uygun canlıdır” belirlemesi hâlihazırda özel bir başkalarıyla birarada olmayı 
imlemekte; öyle ki bu biraradalık yalnızca insana özgü. Bu belirleme temel olarak iki 
temel insan durumunu imliyor: birinci olarak insanın doğası gereği başkalarıyla birarada 
yaşayan bir canlı olduğunu; ikinci olarak insana özgü olanın ancak ve ancak belli tarzda 
bir insan birlikteliği içerisinde açık kılındığını ve gerçekleştirildiğini. Aristoteles’in politika 
araştırmasını içeren iki temel yapıtına baktığımızda, Nikomakhos’a Etik’te insanın işinin 
ne olduğu ve bu varolanın insan olmaklığı bakımından kendine özgü olanaklarının ne 
türden etkinlikler aracılığıyla açık kılınabileceği ortaya koyulurken, Politika yapıtında 
bu türden etkinliklerin hangi insan biraradalığı, daha sonra nasıl bir polis içinde olanaklı 
olabileceğini belirlemektedir. Öte yandan insan herhangi bir şehirde değil belli bir şehirde 
bu olanakları açık ve etkin kılacaktır. Başka bir ifade ile insan, yalnızca belli türden bir 
polis’te mutlu (eudaimonia) olmakta, insan olmaklığını gerçekleştirmektedir. Aristote-
les’in Politika yapıtında göstermeye çalıştığı, temelde yönetim biçimi, yasa ve eğitim 
olmak üzere, amacı mutluluk olan bir polis’in farklı bakımlardan nasıl düzenlenmesi 
gerektiğidir. Aristoteles’in bir şehirde mutluluk için gerekli olarak belirlediği belli türden 
yönetim biçimi, yasa ve eğitim daima insana özgü olanın aktif ve görünür kılınmasını 
amaçlamaktadır. Bu noktada Aristoteles’in temel aldığı ise daima insan ruhudur. 

Aristoteles Nikomakhas’a Etik yapıtına şu cümlelerle başlamakta:

“Her sanat ve araştırmanın konusu, aynı şekilde her eylem ve tercihin de bir iyiyi ar-
zuladığı düşünülür; bu nedenle iyiyi “her şeyin arzuladığı şey” diye yerinde getirdiler. 
Gene de amaçlarda kimi farklılıklar var gibi görünüyor; çünkü kimi amaçlar etkinliklerin 
kendileridir, kimi amaçlar da bunlardan ayrı bazı eserlerdir.”3

Bu ifadeden şu açık: farklı tarzda iyiler ve amaçlar söz konusu. Aristoteles Niko-
makhos’a Etik’in Birinci Kitap’ında pratik alana ait bir araştırma olan politika araştır-
masının amaçladığı iyinin hangi türden bir iyi olduğunu belirler. Bu iyi, kendinde iyi 
ve amaç olan bir şey mi yoksa etkinliklerden sonra ortaya çıkan, araç olan ve başka 
bir şey için istenen bir şey mi, ortaya koyulmak istenen bu. Aristoteles temel olarak 
iki tür iyi belirlemektedir: kendisi amaç olan iyiler; yani yalnızca kendileri için istenen 
iyiler ve kendisi amaç olan iyilerden ötürü iyi olarak adlandırılanlar; yani kendisi amaç 
olanlar için istenenler. Bu aynı zamanda farklı tarzda amaçların olduğu anlamına da 

3 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev: Saffet Babür, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2012; 1094a1-5. 
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gelmektedir. Pratik bilgi alanının başına yerleştirilen politika araştırmasının amacı ise 
tüm insan etkinliklerinin ucundaki bir iyi olmalıdır. Aksi takdirde amaçlar ve iyiler 
konusunda sonsuza kadar gidilir. En uçtaki iyi ise başka bir şey için istenen bir iyi 
olamaz, onun en uçta olmasını sağlayan şey o belli alanda yapıp edilenlerin daima 
onun için yapılıyor ve isteniyor olmasıdır. Dolayısıyla politikanın amaç edindiği 
iyi araç olan bir iyi değil, yalnızca kendisi için istenen ve kendisi amaç olan –yapıp 
edilenlerin onun uğruna yapılıp edildiği– bir iyi olarak belirlenecektir. Daha önce de 
belirtildiği gibi mutluluk (eudaimonia) Aristoteles tarafından yalnızca kendisi için is-
tenen, kendine yeter ve tüm insan etkinliklerinin amaç edindiği pratik alanda en uçtaki 
iyi olarak tanımlanmaktadır. Zira mutluluk, insan eylemleri söz konusu olduğunda 
kendisi için istenen tek şey; kimse mutluluğu başka bir şey uğruna tercih etmiyor. “O 
halde bütün yapılanların bir amacı varsa, bu, yapılan iyi olur; amaçları daha çoksa, iyi 
bunlar olur… Amaçlar çok göründüğünden, bunlardan da bazılarını bir başka şeyden 
ötürü tercih ettiğimizden –örneğin zenginliği, flütleri ve genellikle araçları– bunların 
hepsinin kendinde amaç olmadığı açık; oysa en iyi, kendisi amaç olan bir şey olarak 
görünüyor.”4 Bu noktada belirlenmesi gereken mutluluğun ne olduğudur ve Aristote-
les mutluluğun tanımını insan ruhundan ve insanın insan olması anlamında ona özgü 
olanaklardan yola çıkarak belirlemektedir. 

Mutluluk konusunda varolan görüşlerden (endoxa) yola çıkan Aristoteles, mutlu-
luğun en iyi şey olduğu konusunda bir anlaşmanın söz konusu olduğunu belirtmekte. 
Ne ki, mutluluğun ne olduğu konusunda farklı görüşler mevcut; kimileri mutluluğu 
zenginlik, onur veya haz olarak alırken kimileri mutluluğun erdem veya ölçülülük ile 
birlikte sahip olunan bir şey olduğunu ileri sürmektedir. Zenginlik, onur veya hazza 
baktığımızda tüm bunlara iyi demekteyiz fakat tüm bu iyiler kendileri başka bir şey 
için istenen iyiler olmaları bakımından araç olan iyilerdir; yani kendileri amaç olan 
iyiler nedeniyle iyi olarak adlandırdığımız faydalı (sumpheron) olanlar. Oysa aranılan 
iyi kendinde iyi olan, tam ve kendine yeter (autarkes) bir iyi. “Kendine yeter olmayı 
ise, tek başına alındığında yaşamı tercih edilecek kılan ve hiçbir eksiği bulunmayan 
şey diye kabul ediyoruz; mutluluğun da böyle bir şey olduğunu, üstelik her şeyden 
çok tercih edilir olduğunu ve başka şeyler arasında sayılamayacağını düşünüyoruz…”5 
Araştırma pratik alana ilişkin bir araştırma olduğundan ve araştırmanın amaçladığı 
pratik alana ilişkin kendine yeter bir iyi olduğundan (praktikon agathon) soru konusu 
edilmesi gereken, insan eylemleri söz konusu olduğunda tüm insan eylemlerinin onun 
uğruna yapıldığı şey, yani mutluluk –söz konusu insan olduğundan– insanın işinin 
kavranmasıyla açık kılınacaktır. Bu nokta da ruhun insana özgü olan yanının belir-
lenmesi mutluluğun da ne olduğu sorusuna cevap bulmamızı sağlayacaktır. “Ruhun 
kısımlarının akıl sahibi olan ve akıldan pay almayan olmak üzere ikili olduğunu daha 

4 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1097a22-30. 
5 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1097b10-12.
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önce söylemiştik. Şimdi akıllı yanı da aynı şekilde ayırmak gerekiyor: Akıllı yanın 
da ikili olduğunu kabul edelim: Biri, ilkeleri başka türlü olamayacak nesnelere, öteki 
de ilkeleri başka türlü olabilecek nesnelere baktığımız yan”.6 Akıldan pay almayan 
yan, tüm bitki ve hayvanlarla paylaştığımız büyüme ve gelişmeye ilişkin yan ve tüm 
hayvanlarla paylaştığımız, duyumsamayla (aisthesis) birlikte giden istekler-hazlar 
yanı olmak üzere ikiye ayırılmaktadır. Buna bağlı olarak Aristoteles insana özgü yanı 
akılla (logos) ile birlikte giden yan olarak belirlenmektedir. 

Aristoteles’e göre insanın işi yaşamak değil, iyi yaşamaktır; çünkü yaşamak, 
yani yaşamını devam ettirmek tüm bitki ve hayvanlarla ortaktır ve ruhun akıldan pay 
almayan yanına ilişkin etkinlikleri kapsar. Dolayısıyla insanın işi, yani insanın insan 
olması bakımından ona özgü olan, yaşamak –beslenme, üremek, büyüme ve gelişme–, 
istekler –hazlar–  olamaz; çünkü onu insan yapan bedeninin varlığını devam ettirmeye 
ilişkin etkinlikler değildir. Aristoteles şöyle diyor:

“Yaşamak bitkilerle ortak görünüyor, biz ise insana özgü olanı arıyoruz. Öyleyse beslenme 
ve büyümeyle ilgili yaşamı bir yana bırakmalı. Bunun arkasından duyulara sahip yaşam 
geliyor, ama bu da at, öküz ve bütün hayvanlarla ortak görünüyor. O halde geriye akıl 
sahibi olanın –bunun da akla boyun eğen olarak, bir de akla sahip olan ve düşünen olarak– 
bir tür eylem yaşamı kalıyor… […bu yaşamın da ruhun akla uygun etkinliği olduğunu; 
erdemli insana yakışanın bunları iyi ve güzel bir biçimde yapması olduğunu; her şeyin ise 
kendine özgü erdeme göre iyi yapılırsa, iyi gerçekleştirilmiş olduğunu da ileri sürüyoruz], 
insansal iyi, ruhun erdeme uygun etkinliği olur…”7

İnsanın işi ruhun akılla birlikte giden yanında etkin olmak olarak karşımıza 
çıkmaktadır ve mutluluk da tam da bu yana ilişkin etkinliklerle olanaklı olacaktır. Bu 
ifadede önemli olan bir diğer nokta da şudur: insan ruhu “akla boyun eğen” ve akla 
sahip olan ve düşünen” iki yana sahip olması bakımından doğası gereği yönetilen ve 
yöneten yanlara sahiptir. İnsan mutluluğu için polis’in neden zorunlu olduğu, insanın 
insan olması bakımından neden bir politike koinonia içerisinde tamamlandığı ruhun 
yanlarına ilişkin bu belirlemeyle de doğrudan ilgilidir.

Aristoteles için insanı insan kılan bedene ilişkin haz ve istekler değil, ruhun akla 
uygun etkinliğidir; yani haz ve isteklerin akla uygun biçimde yönetilmesidir. Zira 
eudaimonia ruhun logos’la birlikte giden yanının etkinliğiyle, ruhun tam bir erdeme 
uygun etkinliği ile olanaklı: “Dediğimiz gibi, [bir insana mutlu diyebilmek için] hem 
erdemin tamı hem de yaşamın tamı gerekli”.8 Bu noktada sorulması gereken şudur: 
Eudaimonia neden yalnızca bir polis içerisinde olanaklı? Polis’te insanın ne bakımdan 
tamamlandığını, politik birlikteliğin ve politika etkinliğinin insanın tamamlanması ve 
mutluluğu bakımından yeri ve önemini kavrayabilmek için Aristoteles’in insana ilişkin 

6 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1139a4-7. 
7 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1097b33-1098a17.
8 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1100a5. 
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ortaya koymuş olduğu temel varolmaklık belirlenimine –zoon logon ekhon–  yeniden 
bakışımızı çevirmeliyiz: “Öyleyse geriye, bizde, konuşmaya iye olanın bir tür eylem 
yaşamı kalıyor; bu olanağın bir yanı akıl (logos) aracılığıyla ikna edilebilen iken diğer 
yanı ise akıl sahibi olan ve düşünüp taşınandır”.9 Aristoteles’in politik birliktelik ve 
politika etkinliğine ilişkin belirlemelerinin temelini bu insan nasıllığı oluşturmaktadır; 
çünkü Aristoteles için insan yaşamı başkalarıyla birarada bir yaşamdır ve biraradalık 
da konuşma (logos) aracılığıyla kurulmaktadır. Konuşma ise biriyle, bir şey üzerine 
karşılıklı konuşmadır. İnsanın politik canlı olması konuşmanın bu özelliği aracılı-
ğıyla insana özgü bir yapıya sahiptir. Zira insan konuşmaya iye olması bakımından 
diğer politikon olan canlılardan farklıdır ve insan biraradalığı da bu türden canlıların 
oluşturduğu biraradalıktan farklı olma olanağına sahiptir. Bu bakımdan insanın ta-
mamlanması, kendine yeter olması ancak bir insan biraradalığında gerçekleşecektir: 
“‘Kendine yeter’den kastettiğimiz, kişinin tek başına olması, yalnız bir yaşam sürmesi 
değil, anası-babası, çocukları, karısı, dostları ve yurttaşlarıyla birlikte olmasıdır, çünkü 
insan doğal yapısı gereği toplumsaldır”.10 Öte yandan insan “zoon logon ekhon”11dur 
(konuşmaya iye canlı), ki insanın politikon olmasının temelini de konuşmaya iye canlı 
olması oluşturur.

Bu anlamda öncelikle bütün insan birlikteliklerinin temelini oluşturan ve aynı 
biçimde bütün insan birlikteliklerinde insansal olanın açık kılındığı temel belirlenim 
olan insanın logos’a iye canlı olmasının ne anlama geldiğinin ele alınması gerekmekte.  
Zira insansal olanın kendisi aracılığıyla açık ve etkin kılındığı olanak (dynamis) hem 
konuşma hem de akıl anlamındaki logos’tur. Öte yandan logos her iki anlamıyla da 
başlı başına insana özgü olandır. İnsan birlikteliklerinin nasıl kurulduğuna baktığımızda 
Aristoteles’in konuşma olarak logos’u ve konuşma aracılığıyla iletilen insana ilişkin 
algıyı temele koyduğunu görüyoruz. Aristoteles Politika yapıtının Birinci Kitap’ında 
şöyle diyor: “Bir insanın her arıdan ya da sürü halinde yaşayan bütün hayvanlardan 
daha çok şehre uygun (mallon politikon) olduğu açık. Doğa, belirttiğimiz gibi, hiçbir 
şeyi amaçsız yapmaz ve tüm hayvanlar arasında yalnızca insan konuşmaya (logos) 
iyedir. Sesleme (phone), haz ve acının işareti iken ve bu bakımdan diğer hayvanlarda 
da bulunurken (çünkü onların doğası buraya değin ulaşır: acı ve hazzın algısına iye 
olmak ve bunları birbirlerine iletmek); konuşma, yararlı ve zararlı olanı ve aynı biçimde 
adil olan ve olmayanı açık kılmak içindir. Bu, insanların diğer hayvanlar karşısında 
ayırt edici [yanıdır]; iyi ve kötünün, adil olan ve olmayanın ve diğer şeylerin algısına 
iye olmada tek olmak. Bir evi ve şehri oluşturan bu şeyleri içeren ortaklıktır”.12 

Konuşmak olarak logos’ta her iki özellik, yani acı ve hazzın algısı, ifade edilir, 

9 Aristotle, Nicomachean Ethics, translator: Joe Sachs, Focus Philosophical Library, USA, 2002, 
1098a1-4. 

10 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1097b10-11.
11 Aristotle, Politics, translator: Joe Sachs, Focus Publishing, Newburyport, 2012, 1253a10.
12 Aristotle, Politics, 1253a9-20. 
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buna ek olarak logos’ta insan, dünyayı bir nesne haline getirerek onu açık kılar ve 
diğer toplu halde yaşayan canlılar karşısında insana özgü olan insanın bu “açık kıl-
ma” anlamında iyi –kötü ve haklı– haksız olanın algısına iye olmasıdır. Başka bir 
ifade ile logos ile insan hem dünyayı hem de yaşamını bir şey olarak açık kılar ve bir 
başkasına iletir. Herhangi bir insan koinonia’sını (biraradalık) ve polis’i oluşturan da 
bu algının kendisi ve bu türlü şeylerin dile taşınarak açık kılınması ve iletilmesidir. 
Zira bu algının kendisi logos’la eşzamanlıdır. Martin Heidegger, Aristoteles’in logos 
ve phone arasında yapmış olduğu bu ayırımı incelediği 1924 Marburg derslerinde 
(Grundbegriffe der aristotelischen Philosophie), logos aracılığı ile kurulan polis’in 
bu doğal temelini şu biçimde açıklar: “Aristoteles polis’in doğal olarak varolduğu 
yollu ifadesi ile şunu göstermek istemekte: ıralı tarzdaki birlikte olmak olarak polis 
insana yapıştırılmış değildir, tersine polis, kendine özgü varolmaklığı içinde kapalı ve 
önceden belirlenmiş olarak bulunan varolmaklık olanağıdır –physei–; öyle ki, polis 
belli bir başkalarıyla birlikte olmaktan kaynaklanır, bu başkalarıyla birlikte olmak da 
kendi açısından bir şeye başkalarıyla iye olmak içinde temelini bulur, yani özel bir 
anlamda yararlı olan, iyi koinonia’sı içinde. Dünyaya bu belirlenimler içinde birarada 
iye olmak içinde, polis ile ifade edilmiş olan özel bir başkalarıyla birlikte olmanın 
belirli, sınırlı olanağı kurulur”.13

Logos, bir diğeriyle birlikte olmaklığımızı, koinonia’yı kurmaktadır:

“Logos bir şey üzerine konuşmak, bir şeyi konuşmaya taşıyarak açık kılmak, bir şeyi görüye 
taşımak anlamlarına gelmektedir. Bunun yanı sıra konuşmak bir iletme olduğundan ve bir 
konuşan ve bir dinleyeni gerektirdiğinden, bir başkası ile bir şey üzerine konuşmaktır; konuşma, 
doğası gereği başkalarıyla konuşmak, ifade etmektir… Konuşma bir başkasıyla konuşmak 
olduğundan, bir dinleyeni gerektirdiğinden o aynı zamanda bu koinonia’nın temelidir.”14 
İnsanın diğer canlılar karşısında kendine özgü varolma tarzının temelini de yine insana özgü 
olan koinonia olanağı oluşturmaktadır. “Logos dünyaya başkalarıyla-birlikte-orada iye olmayı 
oluştururken, başkalarıyla birlikte olmak belirlenimi onun içinde kurulur. Ve konuşmaya iye 
olan canlı belirlenimi daha sonra aynı zamanda kendinde politik canlı belirlenimini içerir.”15

Aristoteles’in insanın polis içinde yaşadığı sürece insana özgü olanı gerçekleştirdiği 
yollu ifadesi de temelini bu belirlenimde bulur; çünkü “insanın varolmaklığının temel 
belirlenimi olarak başkalarıyla birlikte olmak, içinde insanın dünyasına iye olduğu 
tarz olarak logos’un” kendisinden başka bir şey değildir. “Logos yalnızca konuşmak 
değil, içinde legein (dile getirme) ve logizestai’i (tartışmak) barındıran, bir düşünme 
taşınma sürecini içerir. Bizi ilgilendiren olarak dünyanın açık kılınması, dünyanın 
faydalı olan ve faydasız olan özelliğinde algılanması yani iyi ve kötünün, adil ve adil 
olmayanın dile taşınarak iletilmesi, logizestai ile gerçekleşmektedir; logos’un temel 

13 Martin Heidegger, Basic Concepts of Aristotelian Philosophy, translators: Robert D. Metcalf&Mark 
B. Tanzer, Indiana University Press, Bloomington, 2009; p. 35.

14 Melike Durmaz, “Koinonia Kavramı ve Politik Eylemin Doğası”, Felsefelogos, Sayı: 50 (Mekân), 
Aralık 2013, s. 75-84. 

15 Martin Heidegger, Basic Concepts of Aristotelian Philosophy, p. 40.
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işlevi ve onun insana özgü olan olanağı logizestai içinde gerçekleşir; çünkü logizestai 
haklı ve haksızı, iyi ve kötüyü açık kılarken, insanın dünya içindeki varolmaklık tar-
zını da ortaya koymaktadır”.16 İnsan bu tarzda bir konuşma içinde, dünya içinde nasıl 
ve nerede durduğunu dile getirir,17 bir şey üzerine düşünür, bir şey üzerine konuşur.

Logos’un temel işlevi ve insanın physei zoon politikon olmasının ne anlama geldiği 
yine aynı metinde Heidegger tarafından şu biçimde ifade edilmekte:

“Logos burada temel işlevini yürütmektedir: o, dünyayı açık kılmaktadır. Konuşmak yoluyla 
yürütmek olarak bu açık kılmak bir iletmektir, dünyaya açıkça-birlikte-orada iye olmak 
tarzını, başka birine açıklamaktır – dünyada insan varolmaklığının temel belirlemesi. O, 
içinde insanın varolmaklığının birlikte olarak açıklığa kavuştuğu temel tarzdır. İnsan, bir 
politik bir canlı olan, polis içinde kurulmuş bir varolmaklık olanağını kendi yapısı içinde 
taşıyan bir varolandır”.18

Başka bir ifade ile bir insan birlikteliği olarak polis’in  temeli insanın yapısında, insanı 
insan kılan temel varolmaklık belirlenimlerinde bulunur. “Öyleyse bunlardan şu açık: Şehir 
doğal olan şeylerden biridir ve insan doğası gereği şehre uygun canlıdır. Talih aracılığıyla 
değil de doğal olarak şehirsiz olan ya [insandan]daha önemsizdir ya da daha güçlüdür.”19

II. İnsanın Polis’te Tamamlanması

Aristoteles’te politik birliktelik/şehir, insanı sınırlandırmaz; konuşma aracılığıy-
la açık kılınan insana özgü algı ve bu algının iletilmesi temeli üzerine kurulan polis 
insana özgü yanın etkinlikleri aracılığıyla ortaya çıktığından insanı tamamlar, onu 
özgür kılar.20 Polis’in olanağı insan ruhunun kendisinde bulunduğundan Aristote-
les’te polis’in başlangıcı, tasarlanan bir “doğa durumu” değildir; aksine insan ruhu, 
insanın insan olmak bakımından olanakları ve farklı insan biraradalıklarıdır. Polis’in 
“doğal” bir yapı olduğuna ilişkin belirleme ile ifade edilen içgüdüsel, rastgele insan 
etkinlikleri değil, aksine tercihle birlikte giden insan etkinlikleridir; yani şehrin doğal 
olması onun rastlantı eseri oluşan bir yapı olduğu anlamına gelmez. Öte yandan polis 
bir anlaşma gibi planlı ve dışarıdan gelen bir yapı da değildir. Polis, temelini insanın 
kendi doğal yapısında, insan olmak bakımından kendine özgü olanaklarında ve bunlara 
bağlı olarak gerçekleştirdiği etkinliklerinde bulduğundan insanın bu dünya üzerindeki 
nasıllığına uygun olarak oluşan, doğaya göre olan bir insan birlikteliğidir; çünkü ortaya 

16 Melike Durmaz, “Koinonia Kavramı ve Politik Eylemin Doğası”, s. 75-84.
17 Benzer bir tartışma için bkz.: Hannah Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, 

Chicago, 1998; p. 175-181.
18 Martin Heidegger, Basic Concepts of Aristotelian Philosophy, p. 44-45. 
19 Aristotle, Politics; 1253A1-5.
20 Benzer bir tartışma için bknz: Kazutaka Inamura, Justice and Reciprocity in Aristotle’s Political Phi-

losophy, Cambridge University Press, Cambridge, 2015; p. 133-142. 
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çıkmasını sağlayan etkinlikler insanın varolmaklık belirlenimleri ve bu belirlenimlerin 
açık kılındığı insan etkinlikleridir.  Modern düşünürlerde, özellikle de Hobbes’ta, 
ifade edildiği biçimiyle, politik birliktelik güvenlik ve asayişin sağlanması ya da 
mülkiyetin korunması için yapılan bir anlaşmadır.21 Aristoteles’te ise polis’in amacı 
yalnızca güvenlik ya da mülkiyetin korunması değil, öncelikle iyi yaşamdır. “Bir 
şehir ve sözleşme farklıdır. Sonuncusu, biçimce aynı olsa bile (çünkü sözleşme do-
ğası gereği emniyet içindir), daha çok ağırlık yüklercesine büyüklüğü bakımından 
faydalıdır”.22 Sözleşme ek bir gücün gerektiği yerde, sözgelimi emniyetin tehlikede 
olduğu durumlarda, hâlihazırda politik birlikteliğin içerisinde ya da farklı politik 
birliktelikler arasında gerçekleştirilir. Bu bakımdan polis bir sözleşmeden farklıdır; 
onun amacı yaşama ek olarak insanın insan olmak bakımından tamamlanmasıdır; 
insanın tam, kendine yeter olması, insanın insan olması, yani mutluluğudur. Ruhun 
tam bir erdeme uygun etkinliği olan mutluluk iyi yaşamın kendisini imlemektedir. 
Aristoteles için güvenlik veya mülkiyetin korunması yalnızca yaşama gönderme 
yapar; yani bedensel olanın korunması ve bedensel olana ilişkin gereksinimlerin 
sağlanması anlamına gelir. Oysa insan yalnızca bedene iye bir varolan değil logos’a 
da (akıl) iye bir varolandır. İnsana özgü olan ise logos ile birlikte giden bu yana 
ilişkin etkinliklerde kendini göstermektedir. Dolayısıyla Aristoteles için iyi yaşam 
insana özgü olanın etkin kılınması ve gerçekleştirilmesi anlamına geldiğinden, po-
lis’in amacı da yurttaşların insan olmak bakımından kendilerine özgün olanaklarında 
etkin olmalarını sağlamaktır. 

İnsan birliktelikleri tamlığa polis içinde ulaşıyorsa, insanın polis içerisinde ken-
dine yeter olması ve tamamlanması ne anlama gelmektedir? Polis’in amacı iyi yaşam 
ve insansal iyi ise, onun insan yaşamındaki önemi nedir? Aristoteles’e göre insanın 
kendine yeter olmasını en fazla sağlayan yaşam theoria yaşamı ve theoria etkinliğidir. 
Zira bilge kişi tek başına theoria etkinliğini gerçekleştirebilir; elbette dostları varsa bu 
etkinliği daha güzel, daha iyi ve verimli bir biçimde gerçekleştirecektir. Ne ki kişinin 
theoria etkinliğini gerçekleştirmesi onun izole bir yaşam yaşaması anlamına gelmez, 
aksine mutlu kişi insanlara ihtiyaç duyacaktır.

“Nitekim başlangıçta “mutluluk belli bir etkinliktir” demiştik: Etkinlik mal gibi bulunan 
bir şey değil, bir oluştur, bu açık. İmdi başta dediğimiz gibi, mutlu olmak yaşamakta, 
etkinlikte bulunmakta ise, iyi kişinin etkinliği kendi başına erdemli, hoş ise; bu hoş şey de 
bize yakışır bir şeyse; biz kendimizden çok yakınlarımızı ve bizim eylemlerimizden çok 
onların eylemlerini gözleyebiliyorsak (theorein), dost olan erdemli kişilerin eylemleri iyi 
kişiler için hoş ise (her ikisi de hoş şeylere doğal olarak sahip); kutlu kişi, doğru, yakışır 
eylemleri gözlemeyi tercih ediyorsa; bu tür eylemler dost olan iyi birinin eylemleri ise, o bu 
tür dostlara gerek duyacaktır. Mutlu kişinin hoş biçimde yaşaması gerektiği de düşünülür; 

21 Thomas Hobbes, Leviathan or the Matter, Forme, and Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and 
Civill, “Of Commonwealth”, Oxford University Press, New York, 1998. 

22 Aristotle, Politics, 1261a25-27.
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tek başına yaşayan birinin yaşamı güç olur; sürekli olarak etkinlikte bulunmak kolay değil, 
başkalarıyla birlikte, başkaları adına bunu yapmak daha kolay.”23

Mutlu kişinin başkalarıyla birarada olması onu hem erdemde hem de güzel eylem-
leri gözlemleyebilmesi bakımından theoria etkinliğinde etkin kılmakta; başkalarıyla 
birarada olmak bu bakımdan insanı tamamlamaktadır. Ne ki hem özel alanda hem de 
kamusal alanda başkalarıyla birarada olma, bir başka açıdan da insanı tamamlamakta-
dır: yönetme ve yönetilme açısından. Aristoteles’e göre yönetme ve yönetilme, insan 
ruhunun kendisi hâlihazırda yöneten ve yönetilen yandan oluştuğundan, hem zorunlu 
hem de faydalıdır. “Bir hayvan ilk olarak bir ruh ve bedenden oluşandır; bunlardan biri 
doğası gereği yöneten yan diğeri de yönetilen [yandır].”24 Farklı insan birliktelikleri 
–oikos, philia gibi– açısından bakıldığında Aristoteles tüm bu birliktelikler içerisinde 
belli türden bir yöneten yönetilen ilişkisi olduğunu belirtmektedir; çünkü bu ilişkinin 
kendisi hâlihazırda insan yapısının parçaları arasında söz konusudur. Ne ki insanın 
insan olmak bakımından tamamlanması yönetme-yönetilme ilişkisinin belli bir türden 
olmasını gerektirmektedir. “Akıl arzuyu politik ya da krallık yönetimi ile yönetirken 
ruh bedeni bir efendi yönetimi ile yönetir. Bu durumlarda bedenin ruh tarafından yö-
netilmesi ve duygulanımın us (nous), akla (logos) iye yan tarafından yönetilmesinin 
doğaya uygun olarak yararlı olduğu, eşit ya da tersi bir ilişkinin hepsine birden zararlı 
olduğu açık.”25 Öte yandan  Aristoteles hem Nikomakhos’a Etik’te hem de Politika’da 
farklı insan birlikteliklerini ele alırken, bu birliktelikleri daima bir yönetim biçimi ile 
bağlantısı ya da benzerliği ile ele almakta ve bu birliktelikler içerisindeki yönetme ve 
yönetilme bakımından kişilerin konumlarını belirlemektedir.Her farklı insan birlik-
teliği farklı amaç, etkinlik ve erdemleri içerdiğinden, bu birlikteliklerin bir yönetim 
biçimi ile olan bağlantısı ya da benzerliği o birlikteliğin yapısını, yönetme yönetilme 
bakımından durumunu ortaya koymaktadır.26 

Aristoteles’in belirlediği biçimiyle yönetim biçimlerinin ilkörnekleri oikos’ta 
bulunur: 

“Bunlara [yani yönetim biçimlerine] çok benzeyen, hatta bunların hemen hemen ilkörnekleri 
olan biçimleri ev yaşamında da bulabiliriz. Babanın oğlu ile ilişkisi bir krallık şekli, çünkü 
baba oğullarına özen gösterir…Efendinin kölelerle ilişkisi tiranlık: Burada efendiye yararlı 
olan yerine getirilir…Karı-koca ilişkisi aristokrasiye benzer, erkek değere göre yöneticidir, 
erkeğe gereken şeyleri yapar, kadına uygun olanları ona bırakır…Kardeşlerin ilişkisi ise 
timokrasi yönetimine benzer, çünkü yaşça farklılık dışında, onlar eşittir.”27

Ne ki polis olmadığında, yani belli türden bir konuşmaya, eşitlik ve özgürlüğe 

23 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1169b29-1170a7.
24 Aristotle, Politics, 1254a 34-36.
25 Aristotle, Politics, 1254b4-10.
26 Benzer bir tartışma için bknz.: Fred D. Miller, Jr., “The Rule of Reason”, The Cambridge Companion 

to Aristotle’s Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, s. 38-67. 
27 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1160b25-1161a5.
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dayalı olan politik birliktelik olmadığında bu yönetim biçimleri zararlıdır. Evdeki 
biraradalık çoğunlukla eşitsizlik barındırdığından ve gündelik yaşam için gerekli 
olanların sağlanması olan evin amacı zorunluluklarla doğrudan ilişkili olduğunda ev, 
insanı, yönetme ve yönetilme bakımından tamamlamaz; evde kişi çoğunlukla ya hep 
yöneten ya da hep yönetilendir. Yalnızca yönetmek, insanı tamamlayan, onu özgür 
kılan bir konum değildir. İnsanın yönetme ve yönetilme bakımından tamamlanması 
ancak bir özgürlük alanının varlığı ile, polis içerisinde olanaklıdır. Antik Yunan için 
politik birliktelik içerisindeki özgürlük öncelikle zorunluluklardan bağımsız olmak 
anlamına gelmektedir. Öte yandan özgürlük köle-efendi ilişkisinden, emir-itaat ve 
şiddet ilişkisinden de bağımsız olmadır; özgürlük, temeli eşitlik ve karşılıklı konuş-
maya (bir kişinin buyurduğu, diğerinin itaat ettiği bir konuşma ve ilişki değil; çünkü 
burada konuşma ve düşünme-taşınma yoktur) dayalı politik yönetim alanı olan polis’te 
gerçekleşmektedir. Hannah Arendt Greklerin polis’i neden bir özgürlük alanı olarak 
belirlediklerini şu biçimde ifade etmekte:

“…bütün Grek filozoflar özgürlüğün yalnızca politik alanda yer aldığını, zorunluluğun 
esasen politika öncesi bir olgu, özel ev düzeninin bir özelliği olduğunu ve zorlama ve 
şiddetin bu alanda haklı gösterildiğini çünkü bunların yalnızca zorunluluğu yönetme –söz 
gelimi köleleri yönetme– ve özgürleşme araçları olduklarını, sorgusuz sualsiz kabul ettiler. 
Bütün insanlar zorunluluklara tabi olduğundan başkalarına karşı şiddet uygulama hakları 
vardı; şiddet kişinin kendisini, dünya özgürlüğü için, yaşamın zorunluluklarından bağımsız 
kılma edimidir. Bu özgürlük Greklerin, öncelikle varlığa ve sağlığa bağlı nesnel bir durum 
olarak adlandırdıkları mutluluk, eudaimonia, için ana koşuldur. Fakir olmak ya da sağlığın 
kötü olması fiziksel zorunluluğa tabi olmak anlamına gelmekteydi ve bir köle olmak, buna 
ek olarak, insan elinden çıkma şiddete tabi olmak demekti.”28

Aristoteles’in politik yönetim olarak adlandırdığı yönetim biçiminde bu nedenle 
eşitlik karşılıklı olarak sağlanmakta, yurttaşlar hem yönetme hem de yönetilmede eşit 
paya sahip olmakta ve her bir yurtaş belli zaman aralıklarında hem yöneten hem de 
yönetilen olmaktadır.29 En önemlisi ise kişinin eşitleri arasında olması, eşitlik temeli 
üzerinde kurulan bir insan birlikteliği içerisinde yer almasıdır. Bu bakımdan insan 
eşitsizlik, zorunluluklar ve şiddet alanı olan oikos’ta değil ancak polis’te kendine-
yeterliğe, özgürlüğe ve insan olmak bakımından tamlığa ulaşabilir:

“Grekler hiç kimsenin eşitleri arasında dışında bir yerde özgür olamayacağını düşünü-
yorlardı, dolayısıyla ne Tiran ne despot ne de evin yöneticisi –bütünüyle özgürleştirilmiş 
ve başkaları tarafından zorlanmasa da– özgürdü. Herodotos’un yönetmeme ile özgür-
lüğün eş tutulması görüşü şuydu: yöneticinin kendisi de özgür değildi; [O], başkalarını 
yönetmek ile yönetici kendisini birliktelikleri aracılığıyla özgür olabileceği eşitlerinden 
yoksun bırakmış olduğunu varsayıyordu. Başka bir ifade ile [yönetici] hem kendisi hem 
de yönetimi altında olanlar için artık süre gelen bir özgürlüğün olmadığı sonucu ile politik 

28 Hannah Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, 1998, p. 31.
29 Benzer bir belirleme için bknz.: Sir David Ross, Aristotle, Routledge, New York, 6th Edition, 1995, p. 

249. 



Aristoteles’te Polis’in Doğal Temelleri ve İnsanın Tamamlanması 547

mekânın kendisini yok etmişti. Grek politik düşüncesindeki özgürlük ve eşitliğin karşılıklı 
bağlantısı üzerindeki bu ısrarın nedeni şuydu: özgürlük, belirli, hiçbir biçimde hepsi değil, 
insan etkinliklerinde açığa çıkan [bir şey] olarak anlaşılıyordu ve bu etkinlikler yalnızca 
başkaları onları gördüklerinde, yargıladıklarında, hatırladıklarında ortaya çıkabilir ve 
gerçekleşebilirdi.  Özgür insan yaşamının başkalarının varlığına ihtiyaç duyuyordu. Dola-
yısıyla özgürlüğün kendisi insanların biraraya gelebileceği bir alana –agora’ya, meydana 
ya da polis’e, politik mekâna– ihtiyaç duyuyordu.”30

Buna karşıt olarak oikos, bir zorunluluklar alanı olduğundan ve eşitlik üzerine 
kurulmayan insan birlikteliklerini barındırdığından insanın aşması gereken bir alanı 
imlemektedir. İnsana özgü olanaklar gözönünde bulundurulduğunda oikos yoksunluk 
alanıdır. Ev ve evin idare edilmesi, zorunlulukların karşılanması anlamında, eşitlik, 
ögürlük ve mutluluk için ön koşuldur. Ne ki tam da zorunluluklara ilişkin etkinlik-
leri kapsaması bakımından da aşılması gereken bir alandır. Arendt, evin yapısını şu 
biçimde ifade etmekte:

“Antik algıda özel yaşamın, sözcüğün kendisinde işaret edilen, mahrum edici özelliği, 
hayati önem taşımaktaydı; tam anlamıyla bir şeyden ve hem de insanın en yüce ve en 
insana özgü olanaklarından yoksun olma anlamına geliyordu. Köle gibi kamusal alana 
girmesine izin verilmeyen ya da böyle bir alan kurmamayı tercih etmiş barbar gibi yalnızca 
özel bir yaşam yaşamış biri tam bir insan değildi.”31

Bu noktada polis’in özgün yapısını ve insan yaşamındaki özgün yerini daha açık 
kılmak için bir insan biraradalığı olan ve bileşik bir yapıya sahip olan polis’in kendi-
lerinden oluştuğu parçalara da göz atmak gerekmektedir. Polis bir çoğulluktur; farklı 
insan biraradalıklarından ve farklı yapıdaki tek tek insanlardan oluşan bir çoğulluk. “Bir 
şehir doğası gereği belli türden bir çokluktur; çoktan bire dönüşmek onu bir şehirden 
bir eve ve bir evden bir insana çevirir...bu şehri yok edeceğinden yapılabilecek olsa bile 
yapılmamalıdır. Ve bir şehir yalnızca insan çokluğundan değil yapıca farklı insan çoklu-
ğundan da oluşmaktadır, hiçbir şehir bütünüyle benzer insanlardan meydana gelmez.”32 
Polis’i parçalarına ayırdığımızda birçok farklı insan birliktelikleriyle karşılaşmaktayız. 
Karşımıza çıkan ilk birliktelik tercih barındırmayan, amacı soyun devamı ve korunma 
olan, bitki ve hayvanlarda da görülen kadın ve erkeğin birlikteliğidir. “Şimdi ilk olarak, 
diğeri olmadan varolma gücü olamayanların, bir dişi ve erkeğin neslin devamı için bir 
araya gelişinden (ve bu tercihle değil, diğer hayvan ve bitkilerde olduğu gibi, geride 
kendi benzerini bırakmak isteyen bir doğa aracılığıyladır) ve doğası gereği yöneten ve 
yönetilenin korunma için bir araya gelişinden [oluşan birlikteliğin] olması zorunlu.”33 
Bu ifadede geçen ilk tür birliktelik olan kadın ve erkeğin birlikteliği logos ile birlikte 
gitmeyen yanımızın temelde olduğu bir birliktelik biçimidir; çünkü tercihle (proha-

30 Hannah Arendt, On Revolution, Penguin Books, London, 1990, p. 31.
31 Hannah Arendt, The Human Condition, p. 38. 
32 Aristotle, Politics, 1261a19-25.
33 Aristotle, Politics, 1252a25-31.
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iresis) birlikte gitmez ve insan bu birliktelik biçimi söz konusu olduğunda doğanın 
yönetimi altındadır. Belli bir kişiyi seçsek bile, Aristoteles’e göre, kendi başına ele 
alındığında erkek ve kadının birlikteliği, düşünme taşınma ve tercih ile birlikte giden 
bir birliktelik değildir. Dolayısıyla bu türden birliktelik içerisinde insana özgü olanı 
görememekteyiz.  Oysa insan, yöneten yani logos’la birlikte giden bir yana sahip; 
kadın ve erkeğin birlikteliği söz konusu olduğunda bu yanımız etkin değildir. Dolayı-
sıyla bu tarzda bir birliktelik bizi hayvan ve bitkilerle ortak olan yanımız bakımından 
tamamlamakta. Ne ki insana özgü yan açısından bu birliktelik insanı tamamlamaz; 
çünkü yöneten yan, doğası gereği, düşünme ve taşınma ile birlikte giden yanımızdır. 
“Düşünme aracılığıyla öngörme gücüne iye olan doğal olarak yöneten, ne ki beden 
ile ilgili olanlarla iş gören ise yönetilendir ve doğal olarak köledir…”34 Yöneten yanın 
etkin kılınması anlamında insanı tamamlayacak birliktelik politik birlikteliktir; aslında 
şehir, evi de içerdiğinden her iki birliktelik biçimi bakımından insanı tamamlamaktadır. 
Bu anlamda polis yönetme ve yönetilmeye (politik yönetim anlamında belli türden bir 
yönetme ve yönetilme) ilişkin ve tercihle giden, yani tercihle birlikte giden etkinlikleri 
içeren bir biaradalıktır. Akla şu soru gelebilir: evde de hem yöneten hem de yönetilen 
yan etkin kılınmakta; zira ev içindeki farklı birliktelikler farklı yönetim biçimlerine 
karşılık gelmekte ve akılla birlikte gitmekteyse neden hala şehire ihtiyacımız var? Po-
litik birliktelik ile evdeki birliktelik arasında yönetme ve yönetilme bakımından şöyle 
bir fark söz konusudur: polis dışındaki tüm birlikteliklerde eşitsizlik mevcuttur, yani 
yönetme ve yönetilme eşit olmayanlar arasındadır. Öte yandan evin amacı gündelik 
yaşam ve güvenliktir ve bu türden bir birliktelik biçimini diğer hayvanlarda da gör-
mekteyiz. Kendi başına ele alındığında, köle-efendi, ebeveyn-çocuklar gibi “üstünlüğe 
dayalı” birliktelikleri de içeren oikos, polis olmadığında insan için zararlıdır; çünkü 
işlevini gerçekleştiremez. Bir elin bedenden ayrı olduğunda işlemesinin olanaksız 
olması gibi diğer bütün birliktelikler de şehir olmaksızın –yurttaşların, eşitlik üzerine 
kurulu birlikteliği olmaksızın– insanı insan olmak bakımından tamamlayamaz. Bu, 
öte yandan, oikos’un zorunluluklarla ilgili bir alan olmasından da kaynaklanmakta-
dır: “Doğaya uygun olarak gündelik yaşam için düzenlenmiş biraradalık biçimi evdir 
(oikos)…”35 Gündelik yaşam burada zorunlulukları imlemektedir. Politik birliktelik 
ise yalnızca insana özgü ve eşitler arasında olan bir birliktelik biçimini imlemektedir; 
yani politik yönetim ilişkisini.  Bu bakımdan polis’in varlığı kişinin zorunluluklar 
alanından çıkıp, insana özgü olanın etkin kılındığı alana36, yurttaş olmak bakımından 
politika etkinliğini gerçekleştirdiği politik alana çıkması demektir. Burada “eşitlik” 
ile ifade edilmek istenen öncelikle insan olmak, insana özgü olanaklara iye olmak 
bakımından, daha sonra yönetme ve yönetilme bakımdan eşit paya sahip olma olarak 

34 Aristotle, Politics, 1252a32-35.
35 Aristotle, Politics, 1252b13-15.
36 Benzer bir belirleme için bknz.: Sir David Ross, Aristotle, Routledge, New York, 6th Edition, 1995, p. 

250.
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yurttaş olmak bakımından eşit olmadır. Polis’e ilişkin olan politik yönetim, köle-efendi 
yönetiminden bütünüyle farklıdır. Polis, insanı yönetme ve yönetilme bakımından belli 
bir biçimde tamamlar; yani ancak belli türden bir yönetme-yönetilme ilişkisi, politik 
yönetim, içerisinde insan insan olmaklığını açık ve etkin kılabilir. “Ne ki türce aynı ve 
özgür olanların yönetildiği belli bir tür yönetim biçimi vardır. Bu, yönetenin yöneti-
lerek öğrendiği politik yönetim dediğimizdir; kişi süvariye önderlik etmeyi kendisine 
önderlik edilerek, bir komutan, binbaşı ya da bölük komutanı olmayı kendisi komuta 
edilerek öğrenir. Bu konumlardaki iş farklı olduğundan, iyi bir yurttaş hem yönetme 
hem de yönetilmeye ilişkin bilgi ve olanağa sahip olmalıdır. Yurttaşın işi budur: özgür 
insanların yönetimini her iki taraftan bilmek.”37 

Aristoteles için efendi özgür değildir; köleyi köle olarak kullanmada, bu eşitliğe 
bağlı bir ilişki olmadığından ve karşılıklı konuşmayı içermediğinden, insana özgü hiçbir 
şey yoktur. Yöneten yalnızca yönettiğinde yine kendini tamamlamış olmamaktadır. 
Aristoteles tam da bu nedenle politik birliktelik içerisinde yurttaşlar arasında dönüşüm-
lü bir yöneten-yönetilen ilişkisi olması gerektiğini belirtir ve böyle bir polis tasarlar.  
“İmdi, politik yönetimin birçok örneğinde yöneten ve yönetilenler arasında bir yer 
değiştirme söz konusu, çünkü onlar doğaları gereği bir eşitlikte olma eğilimdedirler ve 
hiçbir farkları yoktur…”38 Polis içerisindeki kurumlarda yurttaşlar dönüşümlü olarak 
yönetime geçmeli, yöneten yurttaş vakti geldiğinde yönetilmelidir: 

“Ne ki yönetebilmek ve yönetilmek kesinlikle övülür, ve övülen yurttaşın erdeminin hem 
yönetmede hem de yönetilmede güzel bir iş yapabilmesinde olduğu söylenir…Bu nedenle, 
bazen farklı gibi görünebilirler ve yöneten kişinin öğrenmesi gerekenler yönetilenin öğ-
renmesi gerekenlerle aynı değildir, oysa yurttaşın her ikisini de bilmesi gerekir. Buradan 
nereye varılacağı görülebilir. Efendinin köleyi yönetmesi gibi bir şey vardır ve bunun 
zorunluluklarla ilgili [yönetim biçimi] olduğunu söylüyoruz; kişinin yönettiği şeylerle 
ne yapacağını değil [onları] nasıl kullanacağını bilmesi gerekir; aslında öteki yetenek de 
kölecedir – yani kölece türden eylemler ile hizmet edebilmek.”39

Yalnızca eşitler arasında konuşma var; bu da şiddet, güç ve zorlamadan bağımsız 
bir birliktelik, tercih ve düşünme-taşınmanın temelde olduğu bir insan birlikteliği an-
lamına gelmektedir. Zira Aristoteles’in insan biraradalığından anladığı, bir sürünün bir 
otlakta yanyana dizilmesi değil, tercih, eylem, karşılıklı konuşma ve tartışma ile kurulan 
bir biraradalıktır; yani ruhun logos’a iye yanının etkinlikleriyle kurulan bir biraradalık. 
“Demek ki dostun varlığını da birlikte duyumsamak gerekir; bu ise birlikte yaşamakta, 
söz ve fikir alışverişinde oluşsa gerek, insanlarla ilgili olarak, birlikte yaşamaktan bu 
şekilde söz edildiği görünüyor, ama bu aynı yerde otlamaları yüzünden sürülerle ilgili 
kullanımdaki anlamı taşımaz.”40 İnsana özgü biraradalık duyumsama ve bir şey üzerine 

37 Aristotle, Politics, 1277b9-15.
38 Aristotle, Politics, 1259b5.
39 Aristotle, Politics, 1277a28–38.
40 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1170b9-13.
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karşılıklı konuşma aracılığıyla kurulduğundan ve polis insana özgü bir biraradalık ol-
duğundan, insana özgü olanda etkin olmak ancak bir polis içerisinde olanaklı olacaktır.

Politik alanın ve politika etkinliğinin konuşmaya ve düşünme-taşınmaya dayalı 
olması nedeniyledir ki Aristoteles uzlaşmayı (omonoia) politik bir dostluk biçimi 
olarak belirlemektedir:

“Uzlaşma da sevilir görünüyor, bunun için de fikir birliğiyle (omodoxia) eş tutulamaz; 
çünkü beriki birbirlerini tanımayan kişiler arasında da olabilir. Herhangi bir şey konu-
sunda, sözgelişi gökyüzü ile ilgili konularda aynı düşüncede olanların uzlaştıkları söyle-
nemez (bunlar üzerine uzlaşmak dostluk ilişkisi değil). Buna karşın yararlı olan şeylerde 
anlaştıkları, bunları tercih ettikleri, ortak olarak uygun gördükleri şeyleri yaptıklarında 
devletlerin uzlaştıkları söylenebilir. Demek ki yapılan işler konusunda uzlaşılır… Uzlaşma 
iki taraftan her birinin ne olursa olsun aynı şeyi önermesi değil, bir şeyi aynı şekilde öner-
mesidir: Sözgelişi halkın ve doğru insanların aristokrasi yönetiminde uzlaşmaları! Ancak 
bu şekilde herkesin istediği olur. Demek söylediğimiz gibi, uzlaşma siyasal bir dostluk 
(politike philia) gibi görünüyor, yararlı olanlarla, yaşam için uygun olanlarla ilgili. Bu tür 
bir uzlaşma doğru kişilerde olur, çünkü onlar kendileri ile, başkaları ile uzlaşma içindedir. 
Deyim yerindeyse “aynı yöne dönüktürler” (bu tür kişilerin istekleri kalıcıdır, bir sarkaç 
gibi yön değiştirip durmazlar); adil ve yararlı olanları ister, bunları kamu adına ararlar.”41

Omonoia42 sözcüğü şehirde insanın akıl ile birlikte giden yanının nasıl etkin 
kılındığının anlaşılması bakımından önemli ipuçları sunmaktadır. Sözcüğe baktığı-
mızda Aristoteles için bir şehir farklı logos’ların, yani farklı konuşma ve görüşlerin 
olması bakımndan da bir çoğulluktur ve bu türden bir çoğulluk Aristoteles için politik 
birlikteliğin temelini oluşturan şeydir: uzlaşma aynı şeyleri söylemek aynı görüşlere 
sahip olmak değildir; fikir birliği çatışma da getirebilir. Uzlaşma, düşünme taşınma 
bakımından uyum içinde olmak, aynı yöne dönük olmaktır. Farklı görüşler arasından 
uygun ve uyumlu bir biçimde tercih ortaya koymak ve eylemektir. Aristoteles’in de 
belirttiği gibi uzlaşma yapılacak şeylerle ilgilidir. 

Bir diğer açıdan ele alındığında, Aristoteles’in yurttaş tanımı da bu belirlemeleri 
destelemektedir. Öte yandan bu tanım aracılığıyla polis’in insana özgü yanı tamam-
lamak bakımından ne türden bir işleve sahip olduğu da daha açık hale gelmektedir. 
Öncelikle politikanın ve politikacının işi Aristoteles tarafından şu biçimde tanımlanır:

“Politikacı veya yasa yapıcının tüm etkinliğinin şehre ilişkin olduğunu görüyoruz ve bir 
yönetim biçimi şehirde yaşayanların belirli bir biçimde düzenlenmesidir. Ne ki şehir bile-
şik şeyler sınıfındandır ve diğer bileşik bütünlerde olduğu gibi birçok parçadan meydana 
gelir. Araştırmanın öncelikli konusunun, şehir bir yurttaş çoğulluğu olduğundan, yurttaş 
olduğu açık. Bu nedenle kime yurttaş denilmesi gerektiğinin ve yurttaşın ne olduğunun 
araştırılması zorunlu.”43

41 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1167a21-1167b5.
42 Bkz.: The Online Liddell-Scott-Jones Greek English Lexicon: http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=76

131&context=lsj&action=from-search.
43 Aristotle, Politics, 1274b37-1275a.
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Burada yönetim biçimi ile düzenlenen, fiziki bir alan değil, insan yaşamı ve etkin-
liklerinin kendisidir. Şehir, insan yaşamının ve etkinliklerinin belli bir biçimde, insana 
özgü biçimde, düzenlenmesine olanak sağlayan bir biraradalık olması bakımından da 
insan yaşamı için çok önemlidir; çünkü adalet ve erdeme uygun etkinlikler şehirde 
yasalar aracılığıyla güvence altına alınır. Öte yandan eşitlik de yasa aracılığıyla sağ-
lanmaktadır. Yasa aracılığıyla sağlanan ve garanti altına bu eşitliğe, yani Greklere özgü 
“izonomi” kavramına ilişkin Hannah Arendt’in önemli belirlemeleri vardır:

“Yasa alanı içindeki, izonomi sözcüğünün varsaydığı bu eşitlik, koşul eşitliği değildi –gerçi 
bir yere kadar bu eşitlik, politik alanın kendisinin yalnızca mülke ve köleye sahip olanlara 
açık olduğu antik dünyadaki politik etkinliğin bütünü için koşuldu– bir eşlik birliği oluş-
turanların eşitliğiydi. İzonomi isotes’i, eşitliği, garanti altına alıyordu, ama bütün insanlar 
eşit doğdukarı ve eşit yaratıldıkları için değil, tersine insanlar doğası gereği (physei) eşit 
olmadığı ve onları nomos’unun gücü aracılığıyla eşit yapacak yapay bir kuruma, polis’e 
ihtiyaç duydukları için. Eşitlik yalnızca bu özellikle politik olan, insanların birbirleriyle 
özel kişiler olarak değil de yurttaşlar olarak karşılaştıkları alan içerisinde mevcuttu.”44

Öte yandan yasa bir şehirde kişileri eğitecek, onları erdemeli etkinliklerde bulun-
maya alıştıracak temel öğedir. Aristoteles bu bakımdan adaletin şehire özgü olduğunu 
ifade eder: “Ve adalet şehire özgüdür, yargı bir politik birliktelik için düzenin kaynağıdır 
ve adalet adil olanı belirlemektir (krino).”45 Adaletin şehre ilişkin olması tek tek kişilerin 
özel yaşamlarında adil olamayacaklarına anlamına gelmez; ne ki tek tek kişilerin erdemli 
olması yasalar ve yasalarda yer bulan eğitim aracılığıyladır. Kişinin erdemde, düşünme-
taşınmada, yani ruhun logos’a iye yanının etkinliklerinde etkin olması, bu nedenle, 
bir şehirde olanaklıdır.  Yurttaşın tanımından da şehrin bu özelliği açıkça kendini 
göstermektedir. Aristoteles genel anlamda yurttaşı şu biçimde tanımlamaktadır: “Genel 
(haplos) anlamda yurttaşı aramaktayız…Ve genel anlamda yurttaş yargı ve yönetmede 
görev almasından başka hiçbir şey aracılığıyla tanımlanmaz.”46  Başka bir ifade ile: “…
müzakereci (bouleutikos) ve yargısal (kritikos) yönetimde ortaklığa sahip olma hakkına 
iye olan o şehrin yurttaşıdır diyoruz ve bir şehir, basitçe söylendikte, yaşamda kendine-
yeterliğe uygun bu türden insanların çokluğudur.”47 Bu ifadelerden de anlaşıldığı üzere 
politika etkinliği, yani şehire ilişkin işler, insanı düşünme-taşınma, konuşma gibi insana 
özgü olanaklar bakımından etkin kılmaktadır. Bunu politik yönetim içerisinde yöneten 
ve yönetilen arasındaki ilişkide de açıkça görmekteyiz. Aristoteles’e göre yöneten ve 
yönetilenin kendine özgü erdemleri vardır. Politik yönetim ise hem yönetenin hem de 
yönetilenin bu erdemler bakımından etkin olduğu, dolayısıyla hem yöneten hem de 
yönetilen olarak yurttaşın her iki erdeme de iye olduğu yönetim biçimidir. “Pratik akıl 
(phronesis) yöneticiye özgü olan tek erdemdir. Geri kalanı, zorunlukla, yönetilen ve 

44 Hannah Arendt, On Revolution, p. 31. 
45 Aristotle, Politics, 1253a40.
46 Aristotle, Politics, 1275a21-22.
47 Aristotle, Politics, 1275b19-21.
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yönetenlerde ortak görünüyor. Ne ki yönetilendeki erdem pratik akıl değil de daha çok 
doğru sanıdır (alethes doxa). Yöneten flütü kullanan flütçü gibi olduğundan yönetilen 
flütü yapan gibidir.”48 Politik yönetimin bu özelliği nedeniyle Aristoteles için oikos 
değil polis hem yönetenin hem de yönetilenin işini en iyi yaptığı yerdir. Şehirin tüm 
insan birlikteliklerinin amacı olması gibi politik yönetim de tüm insan birlikteliklerinin 
içerisinde varolan yöneten-yönetilen ilişkilerinin amacıdır; çünkü insan ruhunun kendisi 
hâlihazırda bir yöneten ve yönetilen yandan oluştuğundan yönetmek ve yönetilmek, 
bu ikisi bakımından gerekli erdem ve bilgiye sahip olmak insan için bir ihtiyaçtır. Bu 
nedenle de şehire özgü olan politika etkinliği ve politik yönetim insanı hem yönetme 
ve yönetilme bakımından, yani ruhun her iki yanı bakımından, hem de insana özgü 
olanakların etkin kılınması bakımından tamamlamaktadır. 
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İBN RÜŞD’ÜN ARİSTOTELES’İN POETİKA’SINI 
YORUMLAMA TARZI ÜZERİNE BİR İNCELEME
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AN INQUIRY ON IBN RUSHD’S COMMENTARY STYLE ON 
ARISTOTLE’S POETICS

ÖZ
İbn Rüşd İslâm felsefe geleneğinde kendine özgü bir Aristotelesçilik iddiası ile 
ortaya çıkmış, özellikle Aristoteles’in mantık kitaplarına yazdığı şerhlerde lafzî 
ve ana metne bağlı bir şerh yöntemini esas almıştır. İbn Rüşd bu Aristotelesçilik 
modelini filozofun Poetika’sı üzerine yazdığı orta şerhi olan Telhîsu Kitâbi’ş-
Şi‘r’de farklı bir tarzda ortaya koymak durumunda kalmıştır. Aristoteles poetik 
zihnin anlama ve anlatma tarzlarını burhânî, tümel bir şekilde incelemiş, an-
cak bu incelemelerini tarihî Yunan poetika geleneği ile örneklendirerek somut-
laştırmıştır. İbn Rüşd bu burhânî, tümel gayeye ulaşmak için tarihî Arap-İslâm 
geleneğine müracaat etmiştir. Nitekim Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r Arap-İslâm şiir ge-
leneğinden yapılan örneklendirmelerle doludur. Bu çalışmada Poetika’da Aris-
toteles’in içerisinde yetiştiği Yunan geleneği üzerinden yerelleştirdiği/somutlaş-
tırdığı poetik dünyanın doğasına ilişkin tümel öğretisini, İbn Rüşd’ün Telhîsu 
Kitâbi’ş-Şi‘r’de, içerisinde yetiştiği Arap-İslâm geleneği üzerinden yerelleştire-
rek/somutlaştırarak nasıl yakalamaya çalıştığı ve ilgili eser temelinde nasıl bir 
Aristotelesçilik modeli ortaya koyduğu sorusunu yanıtlamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, İbn Rüşd, Aristotelesçilik, Poetika, Telhîsu 
Kitâbi’ş-Şi‘r, yorum.

ABSTRACT
Ibn Rushd has come up with a claim of Aristotelianism that is unique to him in 
the tradition of Islamic philosophy and especially used literal and dependent 
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on main text commentary method in his commentaries on Aristotle’s logical 
books. Ibn Rushd had to display Aristotelianism model in a different style 
in Talkhîs Kitâb al-Shi‘r, which was his middle commentary on Poetics of 
the philosopher. Aristotle investigated the modes of comprehension and 
explanation of the poetical mind in a demonstrative and universal way, but 
he had incarnated these investigations by giving examples from historical 
traditional Greek poetics. To reach this demonstrative, universal goal, Ibn Rushd 
applied to the historical Arabic-Islamic tradition. Therefore Talkhis Kitâb al-
Shi‘r is full with examples from historical Arabic-Islamic poetry tradition. In 
this study, we will try to answer the question of how Ibn Rushd tried to grasp 
at Aristotle’s universal doctrine concerning the nature of the poetical world 
which he explained localizing/incarnating through the Greek tradition he lived 
in, localizing/incarnating through the Arabic-Islamic tradition he lived in, and 
his Aristotelianism model in Talkhîs Kitâb al-Shi‘r.
Keywords: Aristotle, Ibn Rushd, Aristotelianism, Poetics, Talkhîs Kitâb al-
Shi‘r, commentary.

...

Giriş

Aristoteles’in (ö. MÖ 322) felsefe tarihinin en önde gelen ismi olduğunu söylemek 
abartılı bir ifade değil, aksine felsefe tarihinin gerçekçi bir değerlendirmesi olacaktır. 
Bunun kanıtı için felsefenin yaklaşık iki bin yıllık tarihine bakmak gerekecektir. Nitekim 
öncelikle Yunancada, sonrasında ise Süryanice, Arapça, İbranice ve Latince gibi kadim 
ve klasik dillerde ortaya konulan felsefe eserlerinin sadece adlarına bakmak bile, bugün 
için abartılı sayılabilecek olan yargımızı doğrular niteliktedir. Aristoteles’in mantıktan 
fiziğe, metafizikten politikaya vb. uzanan yapıtları yüzlerce filozof tarafından farklı 
tarzlarda şerh edilmiştir. Theophrastus (ö. MÖ 287), Alexsander of Aphrodisias (ö. 
200), Galenus (ö. 200/216), Ammonius (ö. 240), Themistius (ö. 390), Olympiodorus 
(ö. 570), Philoponus (ö. 570), İbn Mukaffâ (ö. 759), Yuhanna b. Mâseveyh (ö. 857), 
Kindî (ö. 866/870), Ebû Bişr Mettâ (ö. 940), Fârâbî (ö. 950), İbn Zür‘a (ö. 1008), İbn 
Sînâ (ö. 1037), Ebu’l-Ferec İbnü’t-Tayyib (ö. 1044), Eustratius (ö. 1120), İbn Rüşd 
(ö. 1198), Robert Grosseteste (ö. 1253), Thomas Aquinas (ö. 1274), Walter Burleigh 
(ö. 1344), Paulus Venetus (ö. 1429), Giacomo Zabarella (ö. 1589) bu filozoflardan 
sadece bazılarıdır.1 Aristoteles’in, örneğin Kategoriler, Birinci Analitikler, Fizik, 
Metafizik gibi bir eserini alıp bu eser üzerine sonraki dönemde yazılmış şerhlerin bir 

1 Aristoteles felsefesinin tarih içerisindeki dolaşımını görmek açısından örnek olarak bkz. Burgess La-
ughlin, The Aristotle Adventure: A Guide to The Greek, Arabic, and Latin Schoolars Who Transmitted 
Aristotle’s Logic to The Renaissance, Arizona: Albert Hale Publishing, 1995.
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listesini çıkarmak ifademizi somutlaştıracak ve daha anlaşılır kılacaktır.2 Ya da kadim 
dünyada kaleme alınmış bir felsefe tarihi kitabını, bir tabakât eserini alıp gözden ge-
çirdiğimizde de belirli bir fikir edinebileceğimiz açıktır.3 Dolayısıyla felsefe tarihinin 
yaklaşık iki bin yılı Aristoteles’in yapıtları çevresinde meydana gelmiştir diyebiliriz. 
Pek tabii ki Platon’un da felsefe tarihinde bir perspektifin temeli olduğunu söylemek 
gerekir. Nitekim onun eserleri üzerine de farklı dillerde şerhler yazılmıştır.4 Dahası 
farklı felsefe tarzları ile ortaya çıkan filozofları da göz önünde bulunduruyoruz. Ancak 
bunlar Aristoteles’in eserlerinin ilgili süreçteki merkezîliğini ortadan kaldırmamaktadır.

Aristoteles’in eserlerinin en üst felsefî yorumlara konu edildiği en önemli felsefe 
geleneklerinden biri Arap-İslâm felsefe geleneğidir. İslâm dünyası Aristoteles felsefesine 
kapılarını açmış ve birçok İslâm filozofu felsefe çalışmalarını Aristoteles’in eserleri 
paralelinde yürütmüştür. Bilindiği üzere Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd bu filozofların 
en önde gelenleridir. Fârâbî’nin Aristoteles’in mantık kitaplarının her biri üzerine ça-
lışmalar yaptığını biliyoruz.5 İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ adlı felsefe külliyatının yirmi 
iki bölümünün on altısı Aristoteles’in metinleri paralelinde inşa edilmiştir.6 İbn Rüşd 
ise Aristoteles’in eserleri üzerine farklı tarzlarda şerhler kaleme almıştır. İbn Rüşd 
Aristoteles’in mantık kitaplarının her biri üzerine küçük ve orta şerhler yazmış ve bu 
şerhler günümüze ulaşmıştır.7 Günümüze ulaşan büyük şerhler ise İkinci Analitikler,8 
Nefs Üzerine9 ve Metafizik10 üzerine kaleme aldığı şerhlerdir.

2 Örnek olarak İkinci Analitikler üzerine yazılan şerhler için bkz. Ali Tekin, “Aristoteles’in Analütika 
Hüstera (Kitâbu’l-Burhân) Adlı Eseri, Meşşâî Gelenekteki Yeri ve Üzerine Yazılan Şerhler”, Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3&4, 2014, s. 43-86.

3 Örnek olarak bkz. Mahmut Kaya, İslâm Kaynakları Işığında Aristoteles ve Felsefesi, İstanbul: Ekin 
Yayınları, 1983.

4 Bunlara dair birçok örnek verilebilir. Platon’un eserleri üzerine yazılan şerhlerden Türkçe’ye çevrilen-
lere örnek olarak bkz. Proklos, Adlandırmanın Ontoteolojisi: Platon’un “Kratylos”una Yorum, çev. 
Erman Gören, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2016; Fârâbî, Eflâtun Kanunlarının Özeti, çev. Fahrettin 
Olguner, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1985; İbn Rüşd, Siyasete Dair Temel Bilgiler: 
Kurtubalı İbn Rüşd’ün Platon’un Devlet’ine Düştüğü Şerh, çev. Muharrem Hilmi Özev, İstanbul: Bor-
do Siyah Yayınları, 2013. 

5 Fârâbî, el-Mantık inde’l-Fârâbî, nşr. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1986, c. I, II, III.
6 M. Cüneyt Kaya, “İslâm Felsefesinin Mâhiyeti Üzerine”, İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, ed. M. 

Cüneyt Kaya, İstanbul: İsam Yayınları, 2013, s. 19.
7 İbn Rüşd’ün mantık kitaplarına yazdığı üç küçük şerh Charles E. Butterworth tarafından neşredilmiş-

tir; bkz. Charles E. Butterworth, Averroes’ Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics”, “Rheto-
ric”, and “Poetics”, Albany: State University of New York Press, 1997. Küçük şerhlerin geri kalanları 
Butterworth tarafından yayına hazırlanmaktadır. Telhîs’lerin farklı neşirleri yapılmıştır. Burada bunla-
rı tek tek vermemize gerek yoktur.

8 İbn Rüşd, “Şerhu Kitâbi’l-Burhân li-Aristâtâlîs”, Şerhu’l-Burhân li-Aristû ve Telhîsu’l-Burhân içinde, 
nşr. Abdurrahman Bedevî, Kuveyt: el-Meclisü’l-Vatanî li’s-Sekâke ve’l-Fünûn ve’l-Âdâb, 1984, s. 
155-486.

9 İbn Rüşd, eş-Şerhu’l-Kebîr li-Kitâbi’n-Nefs li-Aristû, Latinceden çev. İbrahim el-Garbî, Tunus: Bey-
tü’l-Hikme, 2000.

10 İbn Rüşd, Metafizik Büyük Şerhi, çev. Muhittin Macit, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016, c. I.
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Farklı felsefe geleneklerinin, özelde İslâm filozoflarının, daha özelde İbn Rüşd’ün 
Aristoteles şerhlerinin felsefî değerini nasıl takdir etmemiz gerekir? Kanaatimizce 
kadim dönemde yaşamış herhangi bir Aristoteles yorumcusu filozofun ilgili metnin-
deki felsefî çabasını anlamlandırabilmenin yolu öncelikle Aristoteles’in ana metnini 
okumayı, sonra ilgili metne yazılmış şerhi incelemeyi ve şerhteki felsefî çabanın 
kendine özgü niteliklerini ortaya koymayı gerektirmektedir. Aksi takdirde, örneğin 
İbn Sînâ’nın mesela Kitâbu’ş-Şifâ, Yorum Üzerine’deki11 ya da Thomas Aquinas’ın 
İkinci Analitikler Şerh’indeki12 ya da İbn Rüşd’ün Poetika Üzerine Orta Şerh’inde-
ki13 ya da her bir filozofun mesela Birinci Analitikler üzerine yazdıkları şerhlerdeki 
yorumlama tarzını bihakkın değerlendirebilmek ve şerh yazan filozofun metnindeki 
anlatıları felsefî açıdan değerlendirebilmek pek mümkün gözükmemektedir. Bir şerh 
üzerine çalışılarak bir filozofun bir konu hakkındaki düşünceleri anlaşılabilirse de, 
metin, zaten Aristoteles’in bir metni paralelinde vücut bulduğu için, Aristoteles’in 
metni ile karşılaştırılmaz ise bu durumda şerh yazan filozofun felsefî performansına 
yönelik tam bir farkındalık sağlanamayacaktır. Dahası bir şerhteki felsefî çabanın 
felsefe tarihinde ne gibi bir boşluğu doldurduğu sorusunun biraz daha tatminkâr ce-
vapları Aristoteles’in ilgili eseri üzerine diğer filozoflar tarafından yazılmış farklı şerh 
çalışmalarıyla mukayeseler yapılarak verilebilecektir. Bahsettiğimiz çalışma tarzının 
zorluğu ve yoruculuğunu en başta kabul ettiğimizi de belirtelim.

İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sını yorumlama tarzını anlama çabası nite-
liğindeki bu mütevazı çalışma pek tabiî ki bahsettiğimiz bu anlama sorununu çözme 
iddiasında değildir. Ancak yapacağımız çalışma sorunu gündeme getirebilir ve bir 
deneme iddiasında bulunabilir gözüküyor. Bununla birlikte bu deneme Türkçede henüz 
müstakil olarak akademik merakın konusu olmamış bir metin olan Telhîsu Kitâbi’ş-
Şi‘r (Poetika Üzerine Orta Şerh) ile tanışma ve İbn Rüşd’ün Aristotelesçi poetika 
yorumunu tanıtma denemesi olabilir.

İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r adlı eseri üzerinden Aristoteles’in Poetika’sını 
yorumlama tarzını anlamaya çalışacağız. Konuyu şöylesi bir bölümleme ile ele almayı 
uygun görüyoruz. Öncelikle Aristoteles’in Poetika’sı ve bu eserin Arap-İslâm felsefe 
geleneğindeki yeri hakkında ön bilgiler vereceğiz. İkinci olarak İbn Rüşd’ün Telhîsu 
Kitâbi’ş-Şi‘r’inde onun Aristoteles’in Poetika’sını yorumlama tarzının şifrelerini bu-
labileceğimizi düşündüğümüz bazı ifadelerini göreceğiz. Üçüncü olarak her iki eseri 

11 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ: Yorum Üzerine, çev. Ömer Türker, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006.
12 Thomas Aquinas, Commentary on Aristotle’s Posterior Analytics, çev. Richard Berquist, Indiana: St. 

Augustine’s Press, 2008.
13 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, nşr. Charles E. Butterworth-Ahmed Abdülmecid Herîdî, Mısır: Mer-

kezu Tahkîki’t-Türâs, 1986. Çalışmamızda biz bu neşri kullandık. Eserin diğer bir neşri daha vardır; 
bkz. İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r”, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-Ka-
dîme ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire: 
Mektebetü’n-Nahdati’l-Mısriyye, 1953, s. 201-50.
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içerdikleri tümel/evrensel yasalar bakımından özetleyip kısaca mukayese edeceğiz. 
Dördüncü olarak her iki eserde geçen tekil/tarihsel/yerel örneklerden bazılarını gös-
tereceğiz. Son başlıkta İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’ini Fârâbî ve İbn Sînâ’nın 
Poetika’ya muvâzî metinleri ile kısaca karşılaştıracağız. Sonuç ise genel değerlendirme 
yanında ileri araştırmalara yönelik bazı öngörüler içerecektir.

I. Aristoteles’in Poetika’sı, Arap-İslâm Dünyasındaki Tarihi ve 
İbn Rüşd’ün Poetika Çalışmaları

Şiir sanatını Aristoteles’ten önce felsefî bağlamda konu edinen filozof Platon’dur 
(ö. MÖ 347). Platon Ion adlı eserinde şiir sanatını müstakil olarak ele almıştır.14 Ancak 
Platon’un çalışması, mantık bilimi henüz kurulmadığı için doğal olarak Aristoteles’in 
incelemesindeki bilimsellik niteliğini haiz değildir. Şiir sanatını mantık bilimi teme-
linde inceleyen ilk filozof mantık biliminin kurucusu olan Aristoteles’tir. Aristoteles 
şiir sanatının felsefî incelemesini Peri Poiêtikês adlı eserinde yapmıştır. Eser filozo-
fun Lykeion’da konu hakkında verdiği derslerin ders notlarıdır.15 Aristoteles’in Peri 
Poiêtikês’i yani Poetika’sı modern dönemlerde Immanuelis Bekkeri’nin (ö. 1871) 
hazırladığı Aristoteles külliyâtı olan Aristotelis Opera’da mantık kitaplarını teşkil eden 
birinci ciltteki Organon kitapları arasında değil de Retorik (Tekhnês Rhetorikês) ve 
Alexander’a Retorik (Rhetorikê Pros Aleksandron) ile birlikte on birinci ciltte neşre-
dilmiştir.16 Modern dönemlerde sanat ve estetik bağlamında değerlendirilen eser, İslâm 
felsefe geleneğinde tartışmasız bir şekilde mantık biliminin sekiz ana bölümünden biri 
olarak görülmüştür.17

Aristoteles’in Poetika’sı, kadim dünyadan günümüze değin birçok filozof ve 
araştırmacı tarafından tercüme ve telif tarzı çalışmaya konu edilmiştir. Aristoteles’in 
Poetika’sını Yunanca aslından yeniden Arapçaya çeviren ve bu çeviri ile birlikte Ebû 
Bişr’in klasik dönem çevirisini, Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün Poetika çalışmaları 
ile birlikte yayınlayan Abdurrahman Bedevî (ö. 2002), bu çalışmasında kaleme aldığı 
“Giriş”te Aristoteles’in eserinin bu tarihsel sürecini de anlatmıştır.18 Buna göre esere 

14 Platon, Ion: Şiir Üzerine, çev. Nihal Petek Boyacı, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011.
15 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-Ka-

dîme ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Abdurrahman Bedevî, Mektebe-
tü’n-Nahdati’l-Mısriyye, Kahire 1953, s. 38, 42.

16 Aristoteles, “Peri Poiêtikês”, Aristotelis Opera içinde, nşr. Immanuelis Bekkeri, Berolini: Oxonii E 
Typographeo Academico, 1837, c. XI, 238-76.

17 Örnek olarak bkz. Fârâbî, İlimlerin Sayımı, çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1999, s. 64-5, 
68; İbn Sînâ, Uyûnu’l-Hikme, nşr. Abdurrahman Bedevî, Paris: Dâru Byblion, 2010, s. 79-81; İbn 
Rüşd, Şerhu Kitâbi’l-Burhân li-Aristâtâlîs, s. 163.

18 Aristoteles’in Poetika’sının tek tek hangi dillere çevrildiği, hangi dillerde hangi filozoflarca şerh edil-
diği müstakil bir çalışmayı gerektirmektedir. Bundan dolayı biz burada İbn Rüşd’ün önünde duran 
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Yunanca şerh yazanlardan birisi Themistius’tur. İslâm dünyasında eserle ilgilenen ilk 
filozofun Kindî olduğu söylenebilir.19 Bedevî’ye göre Kindî eseri Yunanca aslından 
okumuş olabilir. Diğer bir ihtimal ise Kindî’nin, metni o dönemdeki eski bir çeviriden 
okumuş olabileceğidir. Eserin Yunancadan Süryaniceye kim tarafından çevrildiği tam 
olarak açık değildir. Ancak bu kişinin İshak b. Huneyn (ö. 910) olabileceğine dair işa-
retler vardır. İshak b. Huneyn’in eseri Yunanca aslından Süryaniceye ya da Arapçaya 
çevirmiş olabileceği söylenmektedir. İbnü’n-Nedim’in (ö. 995) aktarımına göre Poe-
tika’nın Fârâbî’nin hocası Ebû Bişr Mettâ b. Yunus el-Kunnâî ve Fârâbî’nin öğrencisi 
Yahya b. Adî (ö. 974) tarafından Arapçaya yapılmış iki çevirisi bulunmaktadır. Ebû 
Bişr çevirisini Süryaniceden yapmıştır. Bu çeviri Yahya b. Adî’nin çevirisinden daha 
yetkindir.20 Kindî’den sonraki süreçte İslâm filozofları bu alana yönelik çalışmalarını 
bu iki çeviri ya da bunlardan biri üzerinden gerçekleştirmiştir.

Fârâbî, Aristoteles’in Poetika’sı üzerine kaleme aldığı Risâle fî Kavânîni Sınâ‘ati’ş-
Şu‘arâ adlı eserinde21 Ebû Bişr Mettâ’nın çevirisini esas almış olmalıdır. İbn Ebî Usaybia 
(ö. 1270) filozofun Kelâm fi’ş-Şi‘r ve’l-Kavâfî adlı bir eserinin daha adını vermektedir. 
Bedevîye göre bu çalışma diğer çalışmanın farklı bir adla ifadesi olabileceği gibi, diğer 
çalışmadan ayrı bir çalışma da olabilir.22

Poetika üzerine çalışma yapan bir diğer İslâm filozofu İbn Sînâ’dır. İbn Sînâ 
Kitâbu’ş-Şifâ’nın mantık bölümünün dokuzuncu kitabını bu alana ayırmış ve Fen-
nü’ş-Şi‘r adı altında müstakil bir metin kaleme almıştır.23 Bedevî’nin yorumuna göre 
İbn Sînâ bu çalışmasında Yahya b. Adî’nin ya da bilemediğimiz başka bir mütercimin 
çevirisinden yararlanmış olmalıdır. Zira kullandığı dil Ebû Bişr Mettâ’nın çevirisinden 
farklılık arz etmektedir.24

Aristoteles’in Poetika’sı üzerine çalışma yapan diğer bir filozof İbn Heysem’dir 
(ö. 1040). İbn Heysem’in eserinin adı Risâle fî Sınâ‘ati’ş-Şi‘r Mümtezice mine’l-Yûnânî 

sahneyi anlamaya yönelik kısa bir tasvir ile iktifa ediyor ve bu konuda takdim yazısından yararla-
nıyoruz. Bkz. Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 11-56. Konu ile ilgili olarak yine bkz. Karla 
Malette, “Beyond Mimesis: Aristotle’s Poetics in the Medieval Mediterranean”, PMLA, S. 2, c. 124, 
2009, s. 583-91.

19 Kindî günümüze ulaşmış olan bir risalesinde şiire mantık biliminin bir bölümü olarak yer verir; bkz. 
Kindî, “Aristoteles’in Kitaplarının Sayısı Üzerine”, çev. Mahmut Kaya, Felsefî Risâleler içinde, İstan-
bul: Klasik Yayınları, 2014, s. 271, 282.

20 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 50-2.
21 Fârâbî, “Risâle fî Kavânîni Sınâ‘ati’ş-Şu‘arâ li’l-Mu‘allimi’s-Sânî”, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-

Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-Kadîme ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Ab-
durrahman Bedevî, Mektebetü’n-Nahdati’l-Mısriyye, Kahire 1953, s. 149-58; “Şiir Sanatının Ka-
nunları”, çev. Mehmet Bayraktar, Mehmet Bayraktar, İslâm Düşüncesi Yazıları içinde, Ankara: Elis 
Yayınları, 2004, s. 83-9.

22 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 52-3.
23 İbn Sînâ, “Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ”, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-

Kadîme ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire: 
Mektebetü’n-Nahdati’l-Mısriyye, 1953, s. 159-98.

24 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 50-3.
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ve’l-Arabî’dir (Yunan ve Arap Şiirinden Mezcedilmiş Şiir Sanatı Hakkında Risâle). 
Bedevî’ye göre İbn Heysem’in İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ’da kaleme aldığı Poetika 
telhisinden yararlandığı ve çalışmasında Yunan ve Arap şiir geleneklerini birlikte 
değerlendirdiği görülmektedir.25

İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sı üzerine iki çalışması vardır. Bunlar Cevâmi‘u 
Kitâbi’ş-Şi‘r (Poetika Üzerine Küçük Şerh)26 ve Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’dir (Poetika Üze-
rine Orta Şerh).27 Cevâmi iki sayfalık kısa bir özettir. Telhis Butterworth’un neşrinde 
seksen, Bedevî’nin neşrinde ise elli sayfalık bir yer tutmaktadır. Bedevî İbn Rüşd’ün 
bu çalışmaları Yahya b. Adî’nin tercümeleri üzerinden yaptığı kanaatindedir.28

İslâm mantık tarihinde Aristoteles’in Poetika’sı üzerine Aristotelesçi bir perspektif 
ile çalışma yapan son filozofun İbn Rüşd olduğunu söyleyebiliriz. Müteahhirûn dö-
nemi mantık çalışmalarında beş sanat konusuna yönelik ayrıntılı, müstakil çalışmalar 
terkedilmiş, dahası bu konular geçiştirilmiştir. Bu çalışmalarda şiir sanatı çok kısa bir 
şekilde ele alınmaktadır. Örnek olarak Ebherî’nin Îsâgûcî’sinin ya da Kâtibî’nin er-
Risâletü’ş-Şemsiyye’sinin şerhlerine bakılabilir.29 Şiir sanatının mantıksal incelemesine 
yönelik bu ilgisizlik devam etmektedir.30

25 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 55.
26 İbn Rüşd, “Cevâmiu Kitâbi’ş-Şi‘r”, nşr. ve çev. Charles E. Butterworth, Charles E. Butterworth, Aver-

roes Three Commentary on Aristotle’s “Topics”, “Rhetoric” and “Poetics” içinde, Albany: State 
University of New York Press, 1977, s. 203-6; “Poetika Üzerine Küçük Şerh”, çev. Ali Tekin, Iğdır 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3&4, 2014, s. 35-41.

27 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, nşr. Charles E. Butterworth ve Ahmed Abdülmecid Herîdî, Mısır: 
Merkezu Tahkîki’t-Turâs, 1986. İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r adlı eseri Batıda uzun yıllar Her-
mannus Alemannus’un (ö. 1272) Latince çevirisinden ve sonraki süreçte Hermannus Alemannus’un 
Latince çevirisinden O. B. Hardison tarafından yapılmış İngilizce çevirisi üzerinden okunmuştur. İbn 
Rüşd’ün Telhîs’i modern dönemde ilk olarak F. Lasinio tarafından 1872’de neşredilmiştir; bkz. Char-
les E. Butterworth, “Introduction”, s. ıx. O.B. Hardisson’un çevirisi için bkz. Averroes, Middle Com-
mentary on Aristotle’s Poetics, çev. O.B. Hardison, Classical and Medieval Literary Criticism, ed. 
O.B. Hardison-K. Kerrane, New York, 1974. Sonrasında İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sı üzerine 
yaptığı Cevâmi ve Telhîs çalışmalarının her ikisi Charles E. Butterworth tarafından Arapça olarak neş-
redilmiş ve İngilizceye çevrilmiştir. Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’in Arapçadan yapılmış İngilizce çevirisi için 
bkz. Averroes, Averroes’ Middle Commentary on Aristotle’s Poetics, giriş ve çeviri: Charles E. But-
terworth, South Bend/İndiana: St. Augustine’s Press, 2000. Biz İbn Rüşd’ün metnini Butterworth’ün 
Arapça neşrinden takip ettik, bazı yerlerde İngilizce çevirisi ile karşılaştırmalar yaptık. 

28 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 55.
29 Ebherî’nin Îsâgûcî’si için bkz. Ebherî, “Îsâgûcî”, Mahmûd Hasan el-Magnîsî, Mugni’t-Tullâb içinde, 

nşr. İsâm b. Mühezzeb es-Sâbû‘î, Dımeşk: Dâru’l-Beyrûtî, 2009, s. 45. Magnîsî’nin şerhi için bkz. 
Mahmûd Hasan el-Magnîsî, Mugni’t-Tullâb, nşr. İsâm b. Mühezzeb es-Sâbû‘î, Dimeşk: Dâru’l-Bey-
rûtî, 2009, s. 249-51. Kâtibî’nin eseri için bkz. Necmüddin el-Kâtibî, “Metnü’r-Risâleti’ş-Şemsiyye”, 
Teftâzânî, Şerhu’l-İmâm es-Sa‘duddin et-Teftâzânî ale’ş-Şemsiyye, nşr. Câdullah Bessâm Sâlih, Am-
man: Dâru’n-Nûri’l-Mübîn li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, 2013, s. 86. Şerh için bkz. Teftâzânî, Şerhu’l-İmâm 
es-Sa‘duddin et-Teftâzânî ale’ş-Şemsiyye, nşr. Câdullah Bessâm Sâlih, Amman: Dâru’n-Nûri’l-Mübîn 
li’d-Dirâsât ve’n-Neşr, 2013, s. 380.

30 Türkçede sadece Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Poetika çalışmaları üzerine çalışma yapılmıştır. Mehmet Bay-
raktar Fârâbî’nin risâlesini hem Türkçeye çevirmiş hem de eser üzerine bir inceleme kaleme almıştır; 
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II. İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’i Yazmaktaki Amacı 
ya da Yorumun Temel Stratejileri

İbn Rüşd’e göre felsefe-bilimin yöntemi mantık biliminin bir bölümü olan İkinci 
Analitikler’de ortaya konulmaktadır.31 Felsefenin ve mantığın temelinde bulunan 
ve İkinci Analitikler’de ortaya konulan burhan yöntemi kanaatimizce sadece felsefî 
bilimlerin yöntemi değildir. Bu yöntem aynı zamanda mantıkta İkinci Analitikler’den 
sonra gelen dört kitaptaki felsefî olmayan düşünme ve düşündürme biçimlerinin 
felsefî incelemesinin de yöntemidir. Örneğin Sofistik Çürütmeler Üzerine’de İlk Öğ-
retmen filozof olmayan, hatta felsefenin düşmanı olan sofistik zihnin tümel doğasını 
felsefece incelemektedir. İddiamızı biraz daha somutlaştıralım. Aristoteles nasıl ki 
hayvanlar üzerine yazdığı kitaplarda hayvan cinsinin burhânî/apodeiktik, felsefî, bi-
limsel incelemesini yapıyorsa ve bu inceleme felsefenin bir bölümünü oluşturuyorsa 
Sofistik Çürütmeler Üzerine’de de felsefenin ve hakikatin düşmanı olan “sofist insan 
türünün doğası”nın burhânî/apodeiktik, felsefî, bilimsel incelemesini yapmaktadır. 
Hatta Aristoteles bunu bazı kitaplarında kendisi açıkça dile getirmektedir. Örneğin 
filozof Retorik’te kendisinden önce de retorik üzerine yazan birçok kişinin olduğunu, 
onların da kendi tarzlarında retorik öğrettiklerini, ancak kendisinin bu sanatı tümel 
olarak inceleyeceğini belirtmektedir.32 İbn Rüşd de Retorik Üzerine Orta Şerh’i olan 
Telhîsu Kitâbi’l-Hatâbe’de Aristoteles’in incelemesinin bu yönünü öne çıkarmaktadır.33 
Öyleyse mantık biliminin bir bölümü olarak görülen Poetika adlı yapıtta da bu defa 

bkz. Mehmet Bayraktar, “Fârâbî’nin Şiir Sanatının Kanunları Adlı Risâlesi”, İslâm Düşüncesi Yazıları 
içinde, Ankara: Elis Yayınları, 2004, s. 81-96. İbn Sînâ’nın Poetika çalışması hakkında Ayşe Demir-
kaynak yüksek lisans tezi hazırlamıştır; bkz. Ayşe Demirkaynak, “İbn Sînâ’nın Poetika’sı Üzerine Bir 
İnceleme”, yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. Fârâbî’nin şiir 
sanatı hakkındaki görüşlerine düşünce tarihinin aşamaları bağlamında yer veren çalışma Ali Tekin’e 
aittir; bkz. Ali Tekin, Fârâbî’de Felsefenin Serüveni: Mantık Bilimi Temelli Bir Felsefe Tarihi Felse-
fesi, Ankara: Araştırma Yayınları, 2009, s. 67-76. Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün Poetika çalışmaları 
hakkında estetik bağlamında kaleme alınmış kitap bölümü için bkz. Ayşe Taşkent, Güzelin Peşinde: 
Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’de Estetik, İstanbul: Klasik Yayınları, 2012, s. 239-81. Şiir sanatını man-
tık bilimi cihetinden genel olarak konu edinen çalışma Hülya Altunya’ya aittir; bkz. Hülya Altunya, 
Klasik Mantık Açısından Hakikat ve Şiir, İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2014. Giriş kitapları içerisin-
de şiir sanatına müstakil olarak yer veren çalışma İbrahim Emiroğlu’na aittir; bkz. İbrahim Emiroğlu, 
Klasik Mantığa Giriş, Ankara: Elis Yayınları, 2004, s. 231-44. İbn Rüşd’ün Telhîs’i Türkçede henüz 
müstakil bir araştırmaya konu olmamıştır. İslâm filozoflarının Poetika’ları üzerine İngilizcede yapılan 
önemli bir çalışma için bkz. Salim Kemal, The Philosophical Poetics of AlFarabi, Avicenna and Aver-
roes: The Aristotelian Reception, London/New York: Routledge Curzon, 2000. İbn Rüşd’ün Telhîs’i 
üzerine müstakil çalışma için bkz. Charles E. Butterworth, “Introduction”, Averroes, Averroes’ Middle 
Commentary on Aristotle’s Poetics içinde, giriş ve çeviri: Charles E. Butterworth, South Bend/İndiana: 
St. Augustine’s Press, 2000, s. 3-49.

31 İbn Rüşd, Şerhu Kitâbi’l-Burhân li-Aristâtâlîs, s. 161-3.
32 Aristoteles, Retorik, çev. Mehmet H. Doğan, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
33 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Hatâbe, nşr. Abdurrahman Bedevî, Kuveyt: Vekâletü’l-Matbû‘ât, t.y., I, s. 
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“poetik zihnin doğası”nın burhânî/apodeiktik, felsefî, bilimsel incelemesinin yapıldığını 
söylemek mümkündür. Benzer durum diğer mantık kitapları için de geçerlidir. Ancak 
tümelin bilgisi tekillerin duyumsanıp tecrübe edilmesi neticesinde elde edildiğinden 
olsa gerek, Aristoteles ortaya koyduğu tümel/evrensel anlatıya ilişkin tekil/tarihsel 
örnekler vermektedir. Bu da Aristoteles için gayet yerindedir. Bu durumda İbn Rüşd 
gibi bir filozof için 12. yüzyılda Arapçada kaleme alınacak bir Poetika Orta Şerhi’nde 
yapılması gereken Aristoteles’in Yunan kültüründe, Yunan dilinde somutlaştırdığı 
tekil örneksel anlatıları bir kenara koyup buradaki burhânî/apodeiktik, tümel, felsefî 
yasaları ortaya koymak ve ardından Arapçada ve Arap-İslâm kültüründeki tekil ör-
neklerle bu tümel yasalara tarih içerisinde somut mekanlar ve zamanlar bulmaktır. 
Kanaatimizce İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’deki felsefî yorum stratejisini böyle 
anlamak gerekmektedir.

İbn Rüşd Aristoteles’in sekiz mantık kitabı üzerine de orta şerh dediğimiz telhîs 
tarzı çalışma yapmış, bu çalışmaların bazılarının baş kısmında amacını kısaca söylemiş, 
bazılarında doğrudan konuyu anlatmaya girişmiştir.34 Filozof Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’in 
hemen başında kitabı telif amacını açıkça dile getirmiş, benzer açıklamalara yeri gel-
dikçe metin içerisinde de yer vermiştir. Dahası özellikle de metnin son kısmında İbn 
Rüşd tekrardan Aristoteles’in Poetika’sı ve kendi Telhîs’i hakkında değerlendirme-
lerde bulunmuştur. Bahsettiğimiz bu açıklama ve değerlendirmeler bizlere filozofun 
Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’de takip ettiği yorumlama tarzının ve metin inşası stratejilerinin 
şifrelerini vermektedir. Bu ifadelerin farkına varmak zaten metnin bütününe yayılmış 
olan yorumlama tarzının kolayca kavranmasına ve metnin gayesinin tümel olarak 
idrak edilmesine yardımcı olacaktır. Ebu’l-Velîd İbn Rüşd Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’in en 
başında şöyle demektedir:

Bu sözdeki amaç Aristoteles’in şiir hakkındaki kitabında bulunan bütün toplumlar ya 
da çoğu için ortak olan kanunları telhis etmektir, zira bu kitaptakilerin çoğu ya onların 
şiirlerine ve âdetlerine özgü kanunlardır ya da Arapların kelamında bulunmayıp diğer 
dillerde bulunur.35 

Benzer ifadeler başka yerlerde de geçmektedir. Örneğin filozof üçüncü fasılda 
şöyle demektedir:

Bu fasıldakiler bütün toplumlar ya da çoğu için ortak olan şeylerdendir. Onun bunlar 
hakkında anlattığı diğer şeylerin tümü ya da çoğu onların şiirlerine ve âdetlerine özgü 
olan şeylerdendir.36

34 Örneğin Telhîsu Kitâbi’l-Burhân ve Telhîsu Kitâbi’l-Kıyâs’ta filozof doğrudan konuya girmiştir; bkz. 
İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Burhân: İkinci Analitikler’in Orta Şerhi, metin ve çeviri: Hacı Kaya, İstan-
bul: Klasik Yayınları, 2015, s. 27; Telhîsu Kitâbi’l-Kıyâs, nşr. Cîrâr Cihâmî, Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-
Lübnânî, 1996, s. 137. Filozof Telhîsu Kitâbi’l-Mekûlât’a kısa giriş cümleleri ile başlamıştır, bkz. İbn 
Rüşd, Telhîsu Kitâbi’l-Mekûlât, nşr. Maurice Bouyges, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 1983, s. 3.

35 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 1, s. 53. 
36 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, III, 15, s. 65.
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İbn Rüşd eserinin farklı kısımlarında, farklı bağlamlarda bu hususa değinmeye 
devam etmekte, Aristoteles’in kendi kültüründe söz konusu olan tragedya sanatı 
(sınâ‘atu’l-medîh) ve diğer şiirsel sanat türleri ve bunlar arasındaki kimi farklılıkları 
anlattığını belirttiği bir yerde şöyle demektedir:

Bunların tümü onlara özgüdür ve bunların örneği (misâl) bizde mevcut değildir, ya onun 
anlattığı o şey çoğu toplum için ortak olmadığından ya da o şeyler hakkında Araplara 
doğanın dışında kalan bir durum (emr hâric ani’t-tab‘) ilişmiş olduğundan dolayı, ki bu 
daha muhtemeldir (ebyen). Herşeyden ötesi gerçekten de o, bu kitabında onlara özgü olanı 
değil, aksine doğal toplumlar (ümem tabî‘iyye) için ortak olanı tespit etmiştir.37

Görüldüğü üzere İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’deki amacı Aristoteles’in Po-
etika adlı kitabında konu edindiği şiir sanatının evrensel yasalarını ortaya koymaktır. 
Dolayısıyla İbn Rüşd’ün Telhîs’ini okuyan kişinin bu eserde Aristoteles’in Poetika’sın-
daki Yunan kültürüne ve diline ait tarihsel, tekil ve duyusal anlatılarını bulamaması 
gayet doğaldır. Bu tarihsel, tekil anlatıların çoğu Yunan diline, Yunan şiirine ve Yunan 
âdetine özgüdür. Yunancaya ve Yunan şiirine özgü olanların çoğu Arapçada ve Arap 
şiirinde bulunmayabilir. Dolayısıyla Arap-İslâm kültürünün parçası olan bir zihnin 
Aristoteles’in poetik dünyanın burhânî/apodeiktik, evrensel yasalarına ilişkin anla-
tılarını başka bir kültürün tarihsel, tekil anlatıları aracılığıyla idraki güç olacağından 
bahsi geçen evrensel, tümel yasaları kendi kültürünün tarihsel, tekil örnekleri üzerinden 
anlaması ve anlatması akla daha uygundur.

İbn Rüşd yorumlama tarzının temellerine delalet eden daha açık ifadeleri eserin 
son kısmında dile getirmektedir:

İşte bu, Aristoteles’in bu kitabında anlattığı bütün şiir sınıfları (esnâf) için ortak olan sözler 
ve medihe (medîh) [komedya] özgü sözlerden –ortak olanlarla aynı zamanda çoğunluk ya 
da herkes için ortak olanları da kastediyorum– bizim anlamamız istenenlerin toplamıdır. 
Onun, kitabında, onlardaki diğer şiir türleri ile medih türü arasındaki altbölümler (fusûl) 
onlara özgüdür. Bununla birlikte biz onu bize ulaşan bu kitapta bunların [sadece] bazısını 
anlatırken buluyoruz. Bu, bu kitabın tam olarak tercüme edilmediğini ve onlardaki çoğu şiir 
türlerinin diğer altbölümleri hakkında konuşulacakların (tekellüm) kaldığını gösterir. (...)
Sen bizim burada yazdıklarımızı kavradığında, bizim dilimizin ehlinin farkına vardığı şiirsel 
kanunların, Aristoteles’in bu kitabında ve Retorik Kitabı’nda anlattıklarına izafetle –Ebû 
Nasr’ın [Fârâbî] dediği gibi– önemsiz (nezr) ve kolay (yesîr) olduğunu anlarsın. Sana, o 
kanunların bunlara nasıl döndüğü de Aristoteles’in bunun dışındakiler üzerine anlattığı 
şeyler hakkında onların [bizim dilimizin ehlinin] doğru olarak anlattıkları da sana gizli 
kalmaz. Fazlı ve rahmetiyle, doğruya ulaştıran Allah’tır.38

Anlaşılacağı üzere İbn Rüşd Telhîs’inde Aristoteles’in Poetika’sında anlattığı şiir 
türleri ve tragedya hakkındaki açıklamalarından kendisi açısından anlaşılması gerekli 
olanları kaleme aldığını açıkça söylemektedir. Aristoteles’in kitabında anlattığı şiir 

37 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 100, s. 128.
38 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 112, s. 132-3.
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türleri, tragedya ve tragedyanın alt türleri Yunanlara özgüdür. Dolayısıyla İbn Rüşd 
onun Telhîs’ini okuyan kişinin Arap-İslâm dünyası içerisinde ortaya konulan şiirsel 
yasaların Aristoteles’in kitabında bulunanlarla karşılaştırıldığında daha kolay ve basit 
olduğunu fark edeceğini, bununla birlikte Aristoteles’in eserindeki poetikaya ilişkin 
tümel yasaların Arap-İslâm dünyasındaki şiirsel anlatıları nasıl kapsadığını göreceklerini 
belirtmektedir. Dahası şayet Arap-İslâm dünyasında şiir sanatının yasaları hakkında 
fark edilen doğru, evrensel yasalar varsa bunların da Aristoteles’in eserinden çıkarılan 
evrensel yasalarla fark edileceğini ifade etmektedir.

İbn Rüşd poetik zihnin doğasına yönelik burhanî/apodeiktik incelemenin, poetik 
sanatın tekil örneklerini ortaya koymaktan daha üstün olduğunun farkındadır. Bu 
farkındalık İbn Rüşd’ün Aristoteles’in eserini yorumlama tarzının belki de hareket 
noktasını oluşturmaktadır. Telhîs’in dördüncü faslında şöyle deniliyor:

Şiirlerin neylerden ve nasıl yapıldığını bildiren bilimsel sanat (sınâ‘a ilmiyye) şiir yap-
maktan riyasetçe daha tamdır (etemm riyâseten). Aslında altındaki sanatların eyleminin 
farkında olan her sanat altındakilerden daha fazla riyaset sahibidir.39

Poetik zihnin anlatma ve anlama tarzının doğasına yönelik bu felsefî inceleme 
bilfiil bu sanatı icra edenlerin icra ettikleri bu sanat eserlerinin bizzat kendisinden 
daha üstündür. Çünkü tümel olan tekil olandan üstündür. Ancak tümelin bilgisi tekilin 
somut varlığı üzerinden yapılan bir inceleme ile elde edilebilir. Aksi taktirde filozof 
ile edebiyatçı, tiyatro oyuncusu, şair vs., özetle sanatçı arasında bir fark kalmazdı. 
Bu durumda mantık biliminin bir parçası olan şiir/poetika ile edebiyatın konusu olan 
şiir arasında bir fark olmazdı. İbn Rüşd’ün de değindiği gibi Poetika telhisinde hayal 
oluşturan sözler (akvâl muhayyile) incelenir,40 bu da taklitsel sözler yapma sanatıdır. 
Hayal oluşturan sanatlar ya da hayal oluşturma fiilini eyleyen şeyler üçtür. Bunlar 
melodi sanatı (sınâ‘atu’l-lahn), vezin sanatı (sınâ‘atu’l-vezn) ve taklitsel sözler yapma 
sanatıdır (sınâ‘atu ameli’l-ekâvîli’l-muhâkiye). Mantık biliminin bir bölümü olan Poe-
tika kitabında da bunlardan üçüncüsü ele alınır (ve hâzihî hiye’s-sınâ‘atu’l-mantıkiyye 
elletî nenzuru fîhâ fî hâze’l-kitâb).41 Bu üçüncüye ilişkin anlatı tümel iken bunların tekil 
örnekleri tarihseldir. Şiir sanatının mantıktaki incelemesinin diğer tarz incelemelerden 
farklı olduğunu İbn Sînâ da Kitâbu’ş-Şifâ, Fennü’ş-Şi‘r’de açıkça belirtmektedir.42

İbn Rüşd Telhîs’in başında ve sonunda açıkça dile getirdiği bu tümel yorum 
stratejisini metin içerisinde farklı bağlamlardaki anlatılarında da tekil örneklere uy-
gulamaktadır. Örneğin Aristoteles’in baht dönüşü ve tanınmaya yönelik anlatılarını 
İbn Rüşd de anlatmakta sonrasında Aristoteles’in bununla ilgili tümel anlatısını onun 
örnekleri yerine Ebu’t-Tayyib’in bir şiirinden aldığı iki beyit ile örneklendirmekte ve 

39 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, IV, 32, s. 72.
40 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 3, s. 54.
41 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 4, s. 57.
42 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, I, s. 161-2.
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ilk beyitte tanınmanın, ikinci beyitte ise baht dönüşünün olduğunu söylemektedir. İbn 
Rüşd’e göre Ebu’t-Tayyib’in şiirindeki bu iki beyit bu anlamda gayet güzel örneklerdir.43

İbn Rüşd’ün yorum tarzının stratejileri olarak ifade ettiğimiz bu ilkelerin filozof 
tarafından alt konuların anlatımında nasıl uygulandığını görmek önemlidir. Bu ise 
Aristoteles’in Poetika’sı ile İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’ini birlikte düşünmeyi 
ve içerikçe karşılaştırmayı gerektirmektedir.

III. Aristoteles’in Poetika’sı ile İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’inin
Özetleri ve Tasarım ve İçerik Açısından Kısaca Karşılaştırılması

Aristoteles’in eserlerine yönelik kısa özetleme, şemalandırma ve başlıklandırma 
tarzı çalışmaların yapıldığı malumdur. Benzer çalışmalar pekâlâ İbn Rüşd’ün eserleri 
üzerinden de yapılabilir. Özellikle de Telhîs’lerin özetlenmesi ve konuların işleniş 
sıradüzeninin gösterilebilmesi İbn Rüşd’ün Aristotelesçiliğini daha rahat anlamamızı 
sağlayacaktır. Aristoteles’in Poetika’sının bu tarz modern bir incelemesi Abdurrahman 
Bedevî tarafından yapılmıştır.44 Eserin, içerik sıradüzenini gösterir önemli bir özeti 
Charles E. Butterworth tarafından yapılmıştır.45 Butterworth bununla birlikte bir de her 
iki filozofun eserlerini içerik açısından karşılaştırmıştır. Butterworth önce Aristoteles’in 
eserinin içeriğini esas almakta ve bu konuların İbn Rüşd’ün eserindeki karşılıklarını 
göstermekte, devamında aynı işlemi tersinden gerçekleştirmekte ve İbn Rüşd’ün met-
nini esas alarak bu konuların Aristoteles’in eserindeki karşılıklarını göstermektedir.46 
Biz Türkçede alışkın olmadığımız bu örnek çalışmaları da göz önünde bulundurarak 
öncelikle Aristoteles’in, sonrasında İbn Rüşd’ün eserinin özetini çıkaracağız. İbn 
Rüşd’ün Telhîs’ini, telif tarzının farklılığı ve Türkçe çevirisinin olmaması nedeniyle 
biraz daha uzun tutabiliriz. Özet/synopsis/cevâmi çalışmaları okuyucunun zihninde 
İbn Rüşd’ün metin inşa tarzı ve yorumlama biçimleri hakkında belirli bir tasavvur 
oluşturacaktır. Ancak bunları açıkça göstermek adına eserler arasında genel de olsa 
bir karşılaştırma yapılabilir.

A. Aristoteles’in Poetika’sının Özeti

I. Kitabın konusu şiir sanatıdır. Şiir sanatı farklı yönlerden incelenecektir. Sa-
natlar taklittir. Ses ile yapılan taklitte ritim, söz ve harmoni kullanılır. Bu sanatı icra 

43 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, V, 45, s. 81.
44 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 39-44.
45 Charles E. Butterworth, “The Order of The Argument”, Averroes, Averroes’ Middle Commentary on 

Aristotle’s Poetics, giriş ve çeviri: Charles E. Butterworth, South Bend/İndiana: St. Augustine’s Press, 
2000, s. 51-8.

46 Charles E. Butterworth, “Introduction”, s. 17-8.
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eden kişi şairdir. Şiirin iki temel türü olan tragedya ve komedyada ritim, ezgi ve ölçü 
farklı tarzlarda kullanılır. Sadece ölçü şiir için yeterli değildir. Ölçülü sözle doğabilimi 
yapanlara şair değil, doğabilimci denilmelidir.

II. Taklit edenler, eylemleri eyleyenleri taklit ederler. Eylemler ya iyi ya da kötü 
olduğu için bunların taklitleri de ya iyinin ya da kötünün taklididir. Tragedya iyi ey-
lemlerin, komedya kötü eylemlerin taklididir.

III. Taklitler birbirlerinden araçlar, nesneler ve taklit biçimleri bakımından ayrılır.
IV. Şiir sanatının ortaya çıkışının iki ana nedeni vardır. Şairler doğalarına göre 

tragedya ya da komedya şairi olurlar. Şiir sanatı zaman içerisinde, aşama aşama ol-
gunlaşmıştır. Şiir sanatında Homeros’un birçok açıdan ayrıcalıklı bir yeri vardır. 

V. Tragedyanın oluşum süreci bilinmekte, ancak komedyanınki bilinmemektedir. 
Destan tragedyaya benzer.

VI. Tragedya soylu, tamamlanmış ve belirli bir uzunluğu olan bir eylemin takli-
didir. Tragedyada taklit acıma ve korku aracılığıyla yapılır. Tragedyanın öğeleri sahne 
düzeni, ezgi düzme, sözel ifade, düşünce, karakterler, öyküdür. Baht dönüşü ve tanınma 
tragedyanın etkisini artırır.

VII. Tragedyada en önemlisi olay örgüsüdür. Olay örgüsü iyi düzenlenmelidir.
VIII. Öyküde birlik sağlanmalı, ilineksel konular ile birlik bozulmamalıdır.
IX. Şiir tarihten daha felsefî ve üstündür. Çünkü şiir olanaklı olanı, tarih olmuş 

olanı; şiir tümeli, tarih tekili anlatır. Öykünün içerisinde bazen yan öyküler bulunur.
X. Bazı öyküler yalın, bazıları bileşiktir.
XI. Baht dönüşü olan bitenin ters yönde değişmesi iken tanınma bilgisizlikten 

bilgiye geçiştir. Öykünün bunlar dışındaki üçüncü öğesi duygusal etkidir.
XII. Tragedyanın bölümleri prologos, yan öykü, eksodos ve koro şarkısıdır.
XIII. Öyküleri birbirine bağlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve tragedyanın 

işinin ne olduğu anlatılmalı. Tragedyada düzenleme yalın değil, bileşik olmalıdır. Tra-
gedya korkutucu ve üzücü şeylerin taklididir. Tragedya, mutlu iken yanılgı nedeniyle 
mutsuzluğa yuvarlanan kişileri taklit eder.

XIV. Tragedyanın korku ve acıma duygusu oluşturması gerekir. Bunu, olay örgüsü 
ve sahne düzeni sağlayabilir. Asıl olan olay örgüsüdür. Korku ve acıma duygusunun 
nedenleri vardır.

XV. Karakterlerde onların nasıl iyi olacakları, uygunluk, benzerlik ve tutarlılık 
gözetilmelidir. Karakter de zorunluluk ve olasılık bakımından ele alınmalıdır. Öykü-
nün çözümü öykünün kendisinden çıkmalıdır. Şiire eşlik eden duyumsamalara dikkat 
etmek gerekir.

XVI. Tanınma türleri şunlardır: İşaretler aracılığıyla tanınma, şairin uydurduğu 
tanınmalar, hatırlama yoluyla tanınma, kıyasa dayalı tanınma, seyircinin mugalatasına 
dayalı tanınma.
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XVII. Öyküleri düzenleme ve dilsel bakımdan işleme sırasında, durumu ola-
bildiğince gözde canlandırmak gerekir. Öyküler ilkin genel olarak anlatılmalı, sonra 
bunlara yan öyküler eklenmeli ve uzadığınca uzatılmalıdır. Sonra adlar eklenmeli ve 
yan öyküler işlenmelidir.

XVIII. Her tragedyada bir düğüm, bir de çözüm bulunur. Bir yönden tragedyanın 
dört türü vardır. Öykü iyi dokunup iyi çözülmelidir.

XIX. Sözel ifade ve düşüncenin türleri kanıtlama (apodeiknünai), çürütme, duygu 
uyandırma ve yüceltme ya da küçültmedir.

XX. Sözel ifadenin kısımları harf, hece, bağlantı sözcüğü, isim, eylem, tanımlık, 
bükün ve sözdür.

XXI. İsim yalın olabileceği gibi, ikili, üçlü ve dörtlü de olabilir. Her isim ya yaygın 
bir isim ya lehçe ya eğretileme ya süsleme ya uydurma ya uzatılmış isim ya kısaltılmış 
isim ya da başkalaşmış isimdir. İsimler eril, dişil ya da cinssizdir.

XXII. Sözel ifadenin başarı ölçüsü açık olmak ve sığlıktan kaçınmaktır. Alışılma-
dık sözler kullanıldığında sığlıktan kurtulmak mümkündür. Lehçelerle kurulan sözel 
ifadeler yadırgatıcıdır. Her bir türü yerinde kullanmak gerekir, ancak eğretilemeleri 
kullanmak en önemlisidir.

XXIII. Vezin/ölçü ile taklit eden anlatıya gelince, bu sanatın tragedyada olduğu 
gibi öyküleri drama biçiminde düzenlemesi gerekir; başlangıcı, ortası ve sonu olan, 
birlikli, bütün ve tamamlanmış bir eylem hakkında olmalıdır. 

XXIV. Destan türleri tragedya türleri ile aynı olmalıdır. Destan, kurgusunun uzun-
luğu ile ölçü bakımından farklıdır. En uygunu ağır ve görkemli olan heroik ölçüdür. 
İambik ölçü ile tetrametre hareketlidir, biri dansa diğeri eyleme uygundur. Tragedyada 
şaşırtıcı olan, destanlarda akıldışı olan ortaya konulmalıdır.

XXV. Buradaki konu ile ilgili sorunları görmek ve çözmek gerekir. Olanaksız, 
akıldışı, zararlı ve çelişik ifadeler kullanmak ile sanattaki doğruluğa karşıt olmak 
şeklinde beş tür eleştiri söz konusudur. Çözümler daha önce söylenen on iki öğeye 
göre incelenmelidir.

XXVI. Tragedya birçok bakımdan destandan üstündür. Böylelikle tragedya ve 
destanın ne oldukları, türleri, öğeleri, bu öğelerin sayıları ve farkları, bir eserin başa-
rılı ya da başarısız olmasının nedenleri, onlara yöneltilen eleştiriler ve bu eleştirilerin 
çözümleri anlatılmış oldu.

B. İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’inin Özeti

I. Fasıl: Kitaptaki amaç Aristoteles’in eserindeki tümel kanunları telhis etmektir. 
Aristoteles kitabının başında içeriği tanıtmıştır. Şiir sanatı taklide dayalı sanatlardan-
dır. Şiirsel sözler hayal oluşturan (muhayyile) sözlerdir. Her şiirsel söz ya hiciv/yergi/
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komedya (hicâ) ya da medih/övgü/tragedyadır (medîh). Hayal oluşturma ve teşbih üç 
sınıftır. İkisi basit, üçüncüsü bileşiktir. Basit olanlardan ilki teşbih/benzetme (teşbîh) 
ve temsil/örnekleme (temsîl), ikincisi ibdâl/yer değiştirmedir (ibdâl). Arapların istiâ-
re ve kinâye dedikleri bunların altına girer. Üçüncü sınıf olan bileşik bu ilk ikisinin 
bileşiminden oluşur. Hayal oluşturma ve taklit insan için doğaldır. Şiir sözle taklittir. 
Şiir hayal oluşturma ve taklidi, melodi (lahn), vezin/ölçü (vezn) ve taklitsel sözlerle 
(ekâvîl muhâkiye) gerçekleştirir. Tek başına vezin bir sözün şiir olmasını sağlamaz. 
Bilimsel konuları anlatan vezinli sözler şiir değildir. Bunları söyleyenlere şair değil, 
konuşan (mütekellim) denmelidir. Karışık vezinlerden (evzân muhtalata) oluşan sözler 
de şiir değildir.

II. Fasıl: Taklide ve teşbihe konu olan fiiller iradî fiillerdir (ef‘âl irâdiyye). Taklit 
edenler (muhâkûn) ve teşbih yapanlar (müşebbihûn) bazı iradî fiillere teşvik etmeyi 
ya da bazı iradî fiillerden korumayı amaçlar. Her fiil ve huy ya fazilet/erdem (fezâil) 
ya da rezilet/erdemsizliktir (rezâil). Faziletlerin faziletlerle ve faziletlilerle (fâzilûn), 
reziletlerin reziletlerle ve rezillerle (erzelûn) taklit edilmesi gerekir. Her teşbih/ben-
zetme ve hikaye/öykü ile ya güzelleme (tahsîn) ya da kötüleme (takbîh) amaçlanır. 
Faziletlilerin faziletleri taklidinden medih sanatı (sınâ‘atu’l-medîh), rezillerin reziletleri 
taklidinden hiciv sanatı (sınâ‘atu’l-hicâ) ortaya çıkmıştır. Bazıları medihte bazıları 
hicivde iyidir. Güzelleme ve kötüleme teşbihte, sözlü taklitte bulunur; vezinle ya da 
melodi ile yapılan taklitte bulunmaz. Sözle taklitte güzelleme ve kötülemenin yanında 
mutabık/uyumlu anlatı (mutâbaka) da bulunabilir. Mutabakatta benzeyen ve benzetilen 
arasında bir uyum söz konusudur. İdeal olan mutabık anlatıyı temel alıp güzelleme ve 
kötülemeyi buna eklemektir.

III. Fasıl: İnsanlar arasında şiirin doğal olarak ortaya çıkmasının iki nedeni vardır. 
Şiir sanatı toplumlarda basitten mükemmele doğru aşama aşama oluşmuştur. İlk şiirler 
kusurlu ve kısa idi. Önce kolay olanlar, sonra ise daha zor olanlar ortaya çıkmıştır. 
Önce medih sanatı, sonra hiciv sanatı ortaya çıkmıştır. Aristoteles bu sanatların han-
gisinin nasıl ortaya çıktığını kendi toplumu açısından tek tek ortaya koymuştur. Şiir 
sanatında Homeros’u açıkça övmüştür. Hiciv sanatı sadece kötü ve çirkin şeyleri taklit 
etmez, bütün istihzâ edilen şeyleri taklit eder. İstihzâ eden/aşağılayan kişinin yüzünde 
aşağılanan karşısında üç halin bulunması gerekir. Bunlar yüzün çirkinliği (kabâhatü’l-
vech), küçümseme şekli (hey’etü’l-iztisgâr) ve istihza edilenin önemsenmemesidir 
(kılletü’l-iktirâs).

IV. Fasıl: Medih sanatında uzun aruzların (e‘ârîz) tercih edilmesi gerekir. Şiirsel 
sanatlara en özgü olan vezinler bileşik değil, basit vezinlerdir. Medih sanatının tanımı 
“faziletli şeylerin her birinde tekil değil, tümel gücü olan kâmil ve faziletli iradî eylemin 
taklidi ve teşbihidir” şeklindedir. Şiir sanatı acıma ve korkuyu kullanır. Şiir sanatında 
asıl olan sözdür, melodi ve vezin bu sözlere eklendiğinde şiir daha fazla etki oluşturur. 
Şiirsel medih sanatının ilk kısmı tahyîli (hayal oluşturma, canlandırma) sağlayan yüce 
manaların sayılmasıdır. Sonra bu manalar hakkındaki sözler vezin ve melodi ile donatılır. 



568 Ali Tekin

Melodi kişiyi hayale ve teşbihi amaçlanan taklidin kabulüne hazırlar. Şiir türüne uygun 
melodi nağmeleri ve bunların uyumlu kompozisyonu nefse belirli hey’etler/haller verir. 
Kıssacılar (kassâs) ve hikayecilerin (muhaddisûn) hey’etleri iki sınıftır. Birincisi huy 
(hulk), ikincisi karakterdir (‘âde). Kıssacı ve hikayecilerin bu iki hal içerisinde teşbih 
ve taklitle ortaya koydukları şeyler hurafeler/öykülerdir (hurâfe). Hurafe ister varlığa 
mutabık ister kurgusal olsun, taklitleri kastedilen şeylerin terkibine denir. Bundan 
dolayı şiirsel sözlere hurafeler denilmiştir. Kıssacılar ve hikayeciler, karakterleri (âdât) 
ve inançları (i‘tikâdât) taklide kudreti bulunan kişilerdir. Medih sanatının kısımları 
altıdır: Hurafî sözler, karakterler, vezin, inançlar, nazar/araştırma ve melodi. Hurafeli 
sözün baht dönüşü (idâre) ve tanınma (istidlâl) şeklinde iki kısmı vardır. Hikaye bu 
sanatın direğidir. Önce şiir sonra retorik sanatı ortaya çıkmıştır. Veznin amaca uygun 
olması gerekir. Melodi tesir açısından bu kısımlar içerisinde en etkili olanıdır. Şiiri 
bilimsel olarak inceleyen sanat şiir yapmaktan üstündür.

V. Fasıl: Şiirin güzel olmasını sağlayan şeylerin anlatılmasına geçiliyor. Bunlar 
medih sanatı ve diğer sanatların ilkeleri konumundadır. Sanatları kaim kılan şeyler iki 
sınıftır: Zorunlu olanlar ve daha tam ve daha üstün olmayı sağlayanlar. Medih sana-
tında kasidenin orta uzunlukta olmasına özen gösterilmelidir. Süre açısından şiirdeki 
tahyil burhandaki öğretime karşılık gelir. Bir şeyin bütün ilişenleri anlatılmamalıdır. 
Aksi taktirde orta uzunluk aşılmış olur. Şair var olan ya da varlığı mümkün olan şeyler 
hakkında konuşur, yanlış ve kurgusal (muhteri‘a kâzibe) şeylerle yapılan taklit şairin 
fiillerinden değildir. Örnekler getirenlerin ve kıssalar anlatanların işi, vezni kullansalar 
da, şairinkinden farklıdır. Şiir felsefeye, örnekler kurgulama sanatından daha yakın-
dır. Medih sanatında en önemli şey taklitsel şeylerin mevcut şeyler olması, kurgusal 
isimleri olan şeyler olmamasıdır. Şair teşbih ve taklit yapma kudretiyle ve hurafeler 
ve vezinler ortaya koymakla şair olur. Üstün şair gösteriş (nifâk) ve yönlerle almaya 
(ahz bi’l-vücûh) da ihtiyaç duymaz. Bunları sahtekar (mümevvihûn) şairler yapar. Üs-
tün şairler taklidi zor olanları taklit ederken şiirin temel dayanakları dışındaki şeyleri 
kullanmaktan yardım alabilirler. Şiirsel sözlerde asıl olan çeşitli ve bileşik değil, basit 
taklidi kullanmaktır. Basit taklitte tahyilin iki türünden biri kullanılır. Bunlar baht 
dönüşü ve tanınmadır. Bileşik taklitte ise bunların her ikisi birlikte karışık kullanılır. 
Bunlarda bazen baht dönüşü ile başlanıp tanınmaya geçilirken bazen tersi olur. İdeal 
olan baht dönüşü ile başlayıp tanınmaya geçmektir. Tanınmanın en güzeli baht dönüşü 
ile karışandır. Bu ikisi isteme ve kaçınmada kullanılır. Tanınma nefste bazen acıma 
bazen korku oluşturur. Üçüncü bir kısım ise psikolojik etkilenimler doğuran kısımdır. 
Bunlar insanların başına gelen felaket ve musibetlerin anlatılması ile olur.

VI. Fasıl: Medih sanatının başlangıç (hutbe), medih ve sonuç (hâtime) kısmı olur. 
Medih sanatının kompozisyonunun basit taklitlerle oluşturulmaması, aksine tanınma-
lar, baht dönüşleri ve nefsi tahrik edici etkilenimleri gerektiren taklitlerden oluşması 
gerekir. Şiirde hurafelerin bulunmasını eleştirenler hata yapıyorlar. Medihin irade ve 
bilgiden kaynaklanan faziletli fiillerle olması gerekir. Medihte taklit edilmesi gereken 
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karakterler dörttür. Şair şeyleri elinden geldiğince olduğu üzere taklit etmelidir. İliş-
kili olmayan, benzer olmayanların ve bayağıların teşbihi terk edilmelidir. Bazı şiirler 
retorik örneklere daha yakındır. Taklidin farklı türleri vardır. Duyulurun duyulurla 
taklidi, manevi şeylerin duyulurlarla taklidi, hatırlatma yolu ile taklit, bir tekilin aynı 
türden olan başka bir tekili hatırlatması ile olan taklit, sofist şairlerin kullandığı taklit 
ve Arapların çokça kullandığı cansız varlıkların akıllılar konumunda kılınmasıyla 
yapılan taklit. Tanınma ve baht dönüşü yalnızca iradî şeylerde olur. Şiirsel kıssaların 
îcâdında en üst seviye, şairin nitelendirdiği şeyin dinleyenler nezdinde sanki duyulur 
ve görülür bir şeymiş gibi vasfettiğinde söz konusu olur. Medihlerde bağlantı (ribât) ve 
çözülme (hall) söz konusu olur. Medihler dört türdür. Bunların üçü basittir, ki bunlar 
önceden anlatılan baht dönüşü, tanınma ve etkilenimlerdir. Dördüncüsü ise bunların 
bileşiminden oluşur. Usta şair her şeyi hâssalarıyla ve künhüyle betimleyendir. Tah-
yillerden ve manalardan bazısı uzun vezinlere bazısı kısa vezinlere uygun düşer. Vezin 
bazen mana için uygun olup tahyil için uygun olmayabilir, durum tam tersi de olabilir. 
Ya da vezin bazen her ikisi için de münasip olabilir. Şiiri kaim kılan şeylere bunların 
dışındaki şeyler de eklenebilir. Örneğin şairin şiir okurken kullandığı ses tarzları böy-
ledir. Etkilenimsel olan bu şeylere dış şeyler denebilir. Bunlar kullanılacaksa şiirsel 
sözlerle birlikte kullanılmalıdır.

VII. Fasıl: Her şiirsel sözün parçalarını oluşturan söz unsurları yedidir: Hece, 
bağlantı sözcüğü/bağlaç (ribât), ayraç (fâsıla), isim, fiil (kelime), bükün (tasrîf) ve söz. 
İsimler farklı yönlerden türlere ayrılır. İsimler bir açıdan basit ve bileşik diye ikiye; bir 
yönden hakiki, yabancı (dahîle fi’l-lisân), ender kullanılan taşınmış (menkûl nâdiru’l-
isti‘mâl), süslü (müzeyyen), üretilmiş (ma‘mûl), akledilir (ma‘kûl), ayrık (mufârık) 
ve başkalaşmış (mugayyer) diye sekize ayrılır. Anlatımda en üstün söz kimseye gizli 
kalmayan alışıldık meşhur sözdür (kavl meşhûr mübtezel). Saygın medihsel sözler 
alışıldık isimlerden ve diğer isimlerden telif edilen sözlerdir. Şair açıklama amaç-
ladığında tanıdık isimleri, şaşırtma amaçladığında diğer isim sınıflarını kullanabilir. 
İsimlerin kullanılma tarzları amaçlara göre değişir. Şiirsel sözlerin kısımları arasında 
miktarca bir uygunluk (muvâfakat) ve denge (muvâzene) olmalıdır. Uygunluğun tarz-
ları vardır. Sözün parçalarındaki dengenin dört tarzı vardır. Şiirde kelimeler ve sözler 
farklı tarzlarda kullanılır. Hakiki söz değiştirildiğinde buna şiir ya da şiirsel söz denir. 
Nefsi tahrik edici şiirlerde başkalaşmış sözler kullanılır. Başkalaşımdan uzak kalan 
sözlerde şiirsel bir mana bulunmaz, yalnızca vezin bulunur. Bunun birçok türü ve 
tarzı vardır. Bu başkalaşım tarzlarını tek tek saymak zordur. Bundan dolayı bunlarla 
ilgili tümel anlatı ile yetinmek gerekir. Kıssalı şiirlerde başlangıç, orta ve son şeklin-
de kısımlar olmalıdır. Aristoteles medih sanatı yanında onlar nezdindeki diğer şiirsel 
sanatlar arasındaki farklılıkları anlattı. Herşeyden öte o toplumlar için ortak olanları 
tespit etmiştir. Şairin getirdiği sözün hikayecininkine göre kolay anlaşılır olması ge-
rekir. Şiirde ortaya çıkan ve şairin ayıplanmasını (tevbîh) gerektiren hatalar (galat) 
altı sınıftır. Mümkün olmayan ile taklit yapmak, taklidi tahrif etmek, akıllı olmayan 
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varlıklarla akıllıları taklit etmek, bir şeyi zıddının benzerine ya da zıddını kendisine 
benzetmek, iki zıdda eşit derecede delalet eden isimleri getirmek ve şiirsel taklidi terk 
edip iknaî ve tasdikî sözlere intikal etmek. Hata/sorun yerleri altıdır, onlara karşılık 
gelen ayıplama/eleştiri yerleri de altıdır. Bu durumda zatî hata yerleri ve özel ayıplama 
on iki yerden oluşur. Altısı hatalar (egâlît), altısı ayıplamalar (tevbîhât). Aristoteles’in 
şiir sanatı hakkında anlattığı şeyler bunlardır. Anlatıların bir kısmı toplumlar arasında 
ortak, bir kısmı ise onlara özgüdür. Kitabın hiciv sanatı kısmı eksiktir. Ancak medih 
sanatını bilen kişinin buradan hareketle hiciv sanatı hakkında konuşması mümkün-
dür. Arapça konuşanların şiir sanatının kanunları ile ilgili olarak fark ettikleri onun 
kitabındakilere nazaran kolaydır.

C. Aristoteles’in Poetika’sı ile İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’inin
Tasarım ve İçerik Açısından Karşılaştırılması

Abdurrahman Bedevî neşrinde Aristoteles’in Poetika’sının Ebû Bişr Mettâ tara-
fından yapılan klasik dönem Arapça çevirisi atmış bir sayfadır.47 Aristoteles’in eseri 
yirmi altı bölümden oluşmaktadır.48 Aristoteles eserine konu ve amacını belirterek 
başlamıştır. Baş kısımda vaad edilenlerin çoğu eserde yerini almıştır. Ancak bilindiği 
üzere komedya sanatı kısmı yoktur. Ders notları tarzında ortaya konulduğu da göz 
önünde tutulursa, bazı yerlerde konu tekrarları ile karşılaşıldığı görülebilir. Filozof 
eserde öncelikle tümel/evrensel anlatı ile karşımıza çıkmakta, sonrasında bu tümel 
anlatıyı Yunan dünyasının içerisinden örneklendirmektedir. Aristoteles kendisinden 
önceki süreçte şiir sanatına dair ortaya konulan çalışmaları incelemiş, bu tekil örnek-
leri incelemesinin ardından poetik dünyanın doğasını kavrayarak bilimsel bir disiplin 
ortaya koymuştur. Ayrıca tümel yasaların anlaşılması için tekil örneklere yer vermiştir.

Abdurrahman Bedevî neşrinde İbn Rüşd’ün Telhîs’i elli sayfadır49 ve eser yedi 
bölümden (fasl) oluşmaktadır. En başta tekrardan açıkça söyleyelim ki İbn Rüşd’ün 
eseri Aristoteles’in eseri üzerinden inşa edilmiştir ve telhîs türü bir inşa örneğidir.50 İbn 
Rüşd’ün eseri genel içerik olarak Aristoteles’i takip etmektedir. Aristoteles şiir sanatı 
hakkında açıklamalar yapmış, şiir türlerinden ise tragedyayı anlatmıştır. İbn Rüşd de 

47 Aristoteles, Kitâbu Aristûtâlis fi’ş-Şu‘arâ, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-
Kadîme ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire: 
Mektebetü’n-Nahdati’l-Mısriyye, 1953, s. 85-145.

48 Aristoteles’in Poetika’sının Türkçede farklı çevirileri yapılmıştır. Biz çalışmamızda Nazile Kalay-
cı’nın çevirisini kullandık. Burada Yunanca orijinal metin de verilmiştir; bkz. Aristoteles, Poetika (Şiir 
Sanatı Üzerine): Peri Poiêtikês, çev. Nazile Kalaycı, Ankara: Bilim ve Sanat, 2005.

49 İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r”, Aristoteles, Fennü’ş-Şi‘r: me‘a’t-Tercemeti’l-Arabiyyeti’l-Kadîme 
ve Şurûhi’l-Fârâbî ve İbn Sînâ ve İbn Rüşd içinde, çev. ve nşr. Abdurrahman Bedevî, Kahire: Mekte-
betü’n-Nahdati’l-Mısriyye, 1953, s. 201-50.

50 Filozofun Poetika üzerine küçük şerh dediğimiz cevâmi tarzı bir çalışmasının daha olduğunu yukarıda 
belirtmiştik.
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metninde aynı şekilde bir anlatım düzeni takip etmiştir. Her ne kadar tragedyayı bilenin, 
onun zıddı olan komedyayı da bilebileceğini ifade etse de kendisi komedyaya ilişkin 
bir anlatı çabasına girişmemiştir.51

Genel bir değerlendirme yapacak olursak Aristoteles’in Poetika’da incelediği 
konuları İbn Rüşd’ün Telhîs’inin hangi bölümlerinde ele aldığına ilişkin olarak But-
terworth’un da belirttiği gibi, şöylesi bir tablo karşımıza çıkmaktadır: Poetika’nın ilk 
beş faslındaki anlatılar Telhîs’in birinci faslında; Poetika’nın altıncı faslından yirmi 
ikinci faslına kadarki anlatılar Telhîs’in iki, üç, dört, beş, altıncı fasılları ve yedinci 
faslın doksan yedinci paragrafına kadarki kısmında; Poetika’nın yirmi üç ve yirmi 
dördüncü fasılları Telhîs’in yedinci faslının doksan sekizden yüz üçüncü paragrafına 
kadarki kısmında; Poetika’nın yirmi beşinci faslı Telhîs’in yedinci faslının yüz dörtten 
yüz onuncu paragrafına kadar olan kısmında konu edilmektedir. Poetika’nın yirmi altıncı 
faslı Telhîs’te ele alınmamaktadır. Bununla birlikte Telhîs’in yedinci faslındaki yüz on 
birinci paragraftan yüz on üçüncü paragrafa kadar olan kısmı ise Poetika’da bulun-
mamaktadır.52 Görüldüğü üzere İbn Rüşd genellikle Aristoteles’in ele aldığı konuları 
takip etmiştir. Ancak bazen Aristoteles’in ele aldığı bazı konulara değinmediği gibi, 
bazen de Aristoteles’in değinmediği bazı konulara kitabında yer vermiştir. Eserlerde 
ele alınan alt konulara ilişkin ayrıntılara girildiğinde yapılan genel karşılaştırmaya 
uymayan durumlar söz konusu olabilmektedir. Tümel yasalar bağlamında Aristote-
lesçi öğretiyi benimsediğini gördüğümüz İbn Rüşd acaba tekil örneklerde nasıl bir yol 
izlemiştir? Şimdi bu soruya yanıt aramalıyız.

IV. Aristoteles’in Poetika’sı ile İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’inin
Tekil/Tarihsel Örnekler Üzerinden Karşılaştırılması

Yorumun temel ilke ve stratejilerine yönelik bu tespitlerin ve bu tespitlerin uy-
gulanma biçimlerinin anlatılmasının ardından, bu tümel tespitlerin tekil örneklerini 
görmek yararlı olacaktır. İbn Rüşd eserinde sürekli olarak “onlarda şöyle”, “bizde ise 
şöyle” tarzında ifadeler kullanarak karşılaştırmalar yapmaktadır.53 Aristoteles anlatılarını 
Yunan dili, Yunan kültürü ve Yunan şairleri ile örneklendirirken İbn Rüşd doğal olarak 
Arap dili, Arap kültürü ve Arap şairlerinden örnek vermektedir. Aristoteles Homeros 
(MÖ IX. yy), Euripides (ö. MÖ 406), Sophokles (ö. MÖ 406) gibi Yunan şairlerinden 
örnekler vermekte iken İbn Rüşd İmriü’l-Kays (ö. 565), en-Nâbigâ (ö. 604), el-Mütenebbî 
(ö. 965) gibi Arap şairlerinden örnekler vermektedir. Şimdi İbn Rüşd’ün Aristoteles’i 
yorumlama tarzına ilişkin tekil örneklerden bazısını görebiliriz.

51 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 111, s. 132.
52 Charles E. Butterworth, “Introduction”, s. 17.
53 Örnek olarak bkz. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, II, 10, 11, s. 61; V, 35, s. 75; V, 37, s. 76; VI, 48, 49, 

s. 83; VII, 98, s. 126.
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Örnek 1: İlk örneğimizi Yunan ve Arap dilleri üzerinden verebiliriz. Her iki filo-
zof sözel ifadenin kısımlarından biri olan bağlaçları kendi diline göre ele almaktadır. 
Aristoteles şöyle diyor:

Bağlantı sözcüğü de anlamsız bir sestir. Bu ses, birden fazla sesten anlamlı tek bir sesin 
oluşmasını ne engeller ne de sağlar. Sözün öğelerini birleştirmeyi sağlayan bu ses ya söz-
lerin uçlarında ya da ortasında bulunur. Ancak onu kendi başına bir sözün başına koymak 
uygun olmaz; men, êtoi, de böyledir (...)54

İbn Rüşd aynı konuyu şöyle anlatıyor:

Bağlantıya gelince o, yalın olarak [kendi başına bir anlama] delalet etmeyen bileşik sestir. 
Bu, atıf vâvı ve sümme konumundadır. Özetle bunlar sözleri birbirine bağlayan harflerdir, 
örneğin fethalı emmâ gibi sözün başındaki emmâ ile izâ ve metâ gibi bağlantıya delalet 
eden şart harfleri böyledir.55

Her dilde bağlaçlar vardır ve bunlar sözel ifadenin kısımlarındandır. Ancak dillerin 
bu anlamı karşıladığı ve ifade ettiği kelime ve kullanım tarzları değişebilmekte ve dile 
özgü olabilmektedir. İbn Rüşd Aristoteles’in Yunan dilinde örneklendirdiği konuyu 
bunların Arap dilindeki karşılıklarını kullanarak örneklendirmiştir.

Örnek 2: İkinci örneğimizi Yunan ve Arap tarihinden verebiliriz. Aristoteles 
tragedyanın bizden daha iyi olanların taklidi olduğunu söylediği yerde Homeros’un 
zikrettiği Akhilleus’u örnek vermektedir:

O halde öfkelileri, kayıtsızları ve karakterleri bakımından bu tür kusurlara sahip olan öte-
kileri taklit eden şair de böyle yapmalıdır; tıpkı Homeros’un haşinlik timsali Akhilleus’u 
iyi de göstermesi gibi.56

Konuyu İbn Rüşd de ele almış ve Arap-İslâm tarihinden örnek vermiştir:

O, bununla ilgili olarak Homeros’un bir adamın başına gelen bir sorunun niteliğinden 
bahsettiği bir şiirinden örnekle anlattı. Ebu’t-Tayyib’in Seyfü’d-Devle’ye ulaşan Roma 
elçilerini nitelediği şu sözü bu tarz bir tahyildir, nefsin halini anlatanı kastediyorum.57

Örnek 3: Üçüncü örneğimizi Yunan ve Arap kültüründeki öyküsel anlatılardan 
veriyoruz. Aristoteles ister aktarılagelen isterse de kurgulanmış olsun öykülerin ön-
celikle genel olarak anlatılması sonrasında buna yan öykülerin eklenmesi gerektiğini 
söylemekte ve öykünün genel olarak anlatılmasına ilişkin örneği Euripides’in İphi-
geneia’sından vermektir:

Kurban edilmek üzere olan bir kız çocuğu, kendisini kurban edecek olanların gözlerinin 
önünden esrarengiz bir şekilde kaybolur ve yabancıların yasa gereği tanrıçaya kurban edil-

54 Aristoteles, Poetika, XX, s. 70-1. Bazı ifadelerde değişiklikler yaptık.
55 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 81, s. 111.
56 Aristoteles, Poetika, XV, s. 55.
57 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VI, 62, s. 90.
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diği başka bir ülkede ortaya çıkar; bu tanrıçanın rahibesi olur. Bir zaman sonra, rahibenin 
erkek kardeşine bu ülkeye gelmek nasip olur. Tanrı’nın onu bu ülkeye neden (nedenler 
genelin dışındadır) ve hangi amaçla gönderdiği öykünün dışında kalır. Ülkeye gelir, 
yakalanır, ancak kurban edilmek üzereyken tanınır (ya Euripides ya da Polyidos’un dile 
getirdiği gibi, yalnızca kız kardeşinin değil büyük bir olasılıkla kendisinin de yazgısının 
kurban edilmek üzere olduğunu söyleyerek) ve böylece kurtulur.58

İbn Rüşd farklı bir bağlamda taklide acıma ve korkunun eklenmesi ve üzüntü ve 
korku oluşturan sözler ile ilgili olarak Hz. İbrahim’in kıssasını örnek vermektedir:

(...) Örneğin kardeşlerin birbirini öldürmesi, babaların oğulları ya da oğulların babaları 
öldürmesi gibi. Onun anlattığı bu şeye karşılık olarak, Hz. İbrahim’in (a.s.) oğlu hakkındaki 
olayla ilgili olan kıssaları gayet üzüntü ve korkuyu gerektiren sözlerdir.59

Örnek 4: Dördüncü örneğimizi Yunan şairler ile Arap şairlerden veriyoruz. Aris-
toteles Yunan şairlerden İbn Rüşd Arap şairlerden örnekler vermiştir. Aristoteles 
Homeros’tan övgü ile bahsetmekte ve bir yerde şöyle demektedir:

Homeros’tan önce yaşamış hiçbir ozanın bu türden bir şiirini bilmiyoruz, ama pek çok 
şairin yazmış olması da olası. (...) Homeros soylu türlerin ustası olduğu gibi (nitekim 
yalnızca güzel eserler vermekle kalmamış, eylemle ilgili taklitleri de o yaratmıştır), 
komedya biçimini ilk oluşturan şairdir de. Bu nedenle İlyada ve Odysseia tragedya için 
neyse Margites de komedya için odur.60

İbn Rüşd eserinde onlarca Arap şairi zikretmektedir. Mesela filozof gerçekleşmiş 
olaylarla ilgili şiirler yazan en önemli şairin el-Mütenebbî olduğunu söylemektedir:

Bu, örneğin savaşlar ve övündükleri diğer şeyler gibi, vuku bulmuş halleri nitelemede 
onların şiirlerinde bulunabiliyor. El-Mütenebbî tahyilin bu sınıfının kendisinde bulunduğu 
kişilerin en üstünüdür ve bu onun şiirlerinde çokça bulunur.61

Örnek 5: Arap ve Yunan şiirinden örnekler verelim. Aristoteles Yunan şiirinden 
örnekler verirken İbn Rüşd Arap şiirinden örnekler vermektedir. Mesela Aristoteles 
bir yerde İlyada’da geçen şu dizeyi zikretmektedir:

Temrenleri yukarıda, dimdik duruyordu kargıları.62

İbn Rüşd’ün eserinde şiir örnekleri daha çoktur. Filozof birçok yerde bazen uzun 
bazen kısa şiir örnekleri vermektedir. Mesela bir yerde şair A‘şâ’nın şu dizelerini 
zikretmektedir:

58 Aristoteles, Poetika, XVII, s. 61.
59 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VI, 58, s. 88.
60 Aristoteles, Poetika, IV, s. 19.”Ozan” yerine “şair”i tercih ettik.
61 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VI, 71, s. 102.
62 Aristoteles, Poetika, XXV, s. 95.
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Ömrüm üzerine, ki parladı bakan gözler,
Yanan bir ateşin ışığına, şafakta,
Tutuşur o, ısınan üşümüş adamlar için,
Saran, cömert ateşin üzerine çöktü gece.
Bir annenin göğsünden süt emen iki kişi yemin etti,
En karanlık geceye, asla ayrılmayacağız diye.63

Örnek 6: Son örneğimiz coğrafyadan olacak. Aristoteles tragedya ve komedyaya 
sahip çıkanları anlatırken şöyle diyor:

Bunun içindir ki Dorlar hem tragedyayı hem de komedyayı kendilerine mal ederler (ko-
medyaya Megaralılar sahip çıkarlar...) –Sicilya’dan gelenlerse Khionides ile Magnes’ten 
çok daha önce yaşamış olan şair Epikharmos’un Sicilyalı olması gerekçesiyle–, Pelopon-
nesos’taki bazı Dorlar da tragedyaya ve kanıt olarak da adları gösterirler.64

İbn Rüşd bir yerde şöyle diyor:

Bu üçünün hepsi bir arada toplanabilir –örneğin bizde muvaşşahlar (muvaşşahât) ve 
zecâller (ezcâl) diye isimlendirilen türde bulunan gibi–, bunlar burada bu yarım adada bu 
dilde istinbat edilen şiirlerdir.65

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Anlaşılacağı gibi, İbn Rüşd Aristoteles’in 
örneklerini aynı işlevi icra edecek şekilde değiştirmektedir.

Burada ayrıca ifade edilmesi gerekli bir husus daha vardır ki bu, İbn Rüşd’ün 
Aristotelesçi şiir kuramını ele alırken Kur’ân-ı Kerîm’den ayet örnekleri vermesidir. 
Mesela İbn Rüşd tanınmayı incelerken şöyle diyor:

Üstün tanınma ve baht dönüşü iradî fiiller için olur. Tanınmanın bu türünün en çok bulun-
duğu yerlerden biri Aziz Kitap’tır –faziletli fiillerin medhini ve faziletli olmayan fiillerin 
yerilmesini kastediyorum– bu, Arapların şiirlerinde azdır. Medihte tanınmanın örneği 
Allahu Te‘âlâ’nın “Allah güzel sözü örnek verdi” (İbrahim, 14/24) [ifadesinden] “kararı 
olmayan” (İbrahim, 14/26) [ifadesine] kadar devam eden sözüdür. Tanınmanın örneği Allahu 
Te‘âlâ’nın “Yedi başak bitiren tohumun örneği gibi” (Bakara, 2/ 261) ayetindeki sözüdür.66

Görüldüğü üzere İbn Rüşd Aristoteles’in şiir kuramının tümel/evrensel yasala-
rını ortaya koymuş, bu tümel/evrensel anlatının vücut bulduğu tekil/somut örnekleri 
dışarıda tutmuş ve bunların yerine kendi yaşadığı dünyanın tekil/somut örneklerini 
ihdas etmiştir. Böylesi bir metin inşası hem Aristoteles’i anlamayı hem de evrensele 
tarihsellikte yer bulabilme kabiliyetini gerektirmektedir.

63 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, V, 39, s. 78.
64 Aristoteles, Poetika, III, s. 17.
65 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 4, s. 57.
66 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VI, 70, s. 100-1.
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V. İbn Rüşd’ün Poetika Yorumunun Arap-İslâm Dünyasındaki 
Önceki Poetika Yorumları ile Karşılaştırılması

Aristoteles’in Poetika’sı Arap-İslâm dünyasında İbn Rüşd öncesi dönemde de 
mantık biliminin bir bölümü olarak ele alınmıştır. Poetika üzerine müstakil çalışma 
yapan ve çalışmaları günümüze ulaşan büyük filozoflar Fârâbî ve İbn Sînâ’dır. Burada 
Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Poetika çalışmalarını ele alıp İbn Rüşd’ün Poetika yorumlama 
tarzını bir de önceki yorumlar ile karşılaştıracağız. İbn Rüşd’ün Aristoteles’i yorumla-
ma tarzı ana metnin ardından bu metin üzerinden kaleme alınmış önceki yorumlama 
tarzları ile mukayese edildiğinde bahsettiğimiz İbn Rüşd modeli yorumlama tarzı daha 
açık hale gelecektir.

Fârâbî şiire İhsâu’l-ulûm adlı eserinin mantık kısmında da kısaca yer vermiştir.67 
Ancak onun poetikaya dair müstakil eseri az önce de söylediğimiz üzere Risâle fî 
Kavânîni Sınâ‘ati’ş-Şu‘arâ’dır. Risâle fî Kavânîni Sınâ‘ati’ş-Şu‘arâ İslâm meşşâî 
mantık ve felsefe geleneğinin elimize ulaşmış müstakil ilk poetika yorumudur. Hacimce 
küçük olan çalışma Abdurrahman Bedevî neşrinde on sayfa,68 Mehmet Bayraktar’ın 
Türkçe çevirisinde yaklaşık yedi sayfadır.69 Fârâbî’nin Risâle’si klasik telif tarzları 
arasında cevâmi sınıfına giriyor gözükmektedir. Ancak eserin saf anlamda Aristote-
les’in Poetika’sının özeti olduğunu söyleyemeyiz.

Fârâbî’nin çalışmasının konusu şiir sanatıdır. Filozof şiir sanatını kendi yaşadığı 
dönemi göz önünde bulundurarak incelemiştir. Amacı şiir sanatının tümel kanunlarını 
ortaya koymaktır.70 Eserini kaleme alırken Aristoteles’in eseri yanında Themistius’un 
eserini temel almış, ayırca bu iki eseri şerh eden kudemânın ve şârihlerin (müfessirûn) 
eserlerinden yararlanmıştır.71 Bundan dolayı olsa gerek eser tam bir Aristoteles özeti 
değildir. Şiir sanatının farklı sanatlar cihetinden çok daha ayrıntılı olarak incelene-
bileceğini belirten Fârâbî bu sanatı mantık bilimi bağlamında ve tümel yasalarını 
gösterecek kadarıyla konu edinmiştir. Fârâbî’nin eserinde ne Yunan şiir geleneğinden 
ne de Arap-İslâm şiir geleneğinden örnek bulabiliyoruz.

Fârâbî çalışmasına amacını ifade ile başlamış, şiirsel sözü lafız, söz, önerme, akıl 
yürütme teorisi ve beş sanat teorisi, kısacası mantık biliminin diğer bölümleri bağla-
mında belirginleştirmiş, şiirsel sözleri farklı cihetlerden kısımlara ayırmış, Yunan şiir 
türlerini sıralamış, şairleri sınıflara ayırmış, teşbihler arasındaki farklara değinmiş, şiir 
sanatının diğer sanatlarla ilişkisini belirginleştirmiş ve çalışmayı kaleme alma amacını 
tekrardan belirterek çalışmasına son vermiştir.72

67 Fârâbî, İlimlerin Sayımı, s. 64-5, 68.
68 Fârâbî, Risâle fî Kavânîni Sınâ‘ati’ş-Şu‘arâ li’l-Mu‘allimi’s-Sânî, s. 149-58.
69 Fârâbî, “Şiir Sanatının Kanunları”, s. 83-9.
70 Fârâbî, Şiir Sanatının Kanunları, s. 83.
71 Fârâbî, Şiir Sanatının Kanunları, s. 87.
72 Burada eseri alt konularını gösterecek şekilde özetlemeye çalıştık.
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Arap-İslâm mantık ve felsefe geleneğinde Fârâbî’den sonraki poetika yazarı İbn 
Sînâ’dır. İbn Sînâ poetikayı Kitâbu’ş-Şifâ, Fennü’ş-Şi‘r’de ele almıştır. Fennü’ş-Şi‘r 
Fârâbî’nin Risâle’sinden biraz daha hacimlidir. Abdurrahman Bedevî neşrinde eser 
otuz sekiz sayfadır.73 Klasik telif tarzları açısından düşündüğümüzde İbn Sînâ’nın 
Fennü’ş-Şi‘r’inin telhis tarzı bir eser olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim İbn Sînâ eserin 
sonunda açıkça “Bu, bu ülkede Muallim-i Evvel’in (Aristoteles) Kitâbu’ş-Şi‘r’inden 
mevcut olanı kadarının telhisidir”74 demektedir. İbn Sînâ’nın Fârâbî’nin çalışmasından 
da yararlanmış olduğunu söylemek zor değildir. Nitekim İbn Sînâ’nın şiir türlerine dair 
anlatılarının bir kısmı Aristoteles’in Poetika’sında değil, Fârâbî’nin Risâle’sinde bulun-
maktadır.75 İbn Sînâ şiir sanatını mutlak anlamda konu edinip kendi zamanının şartları 
bağlamında şiir ilmini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaya cehd etmenin kendisine 
uzak olmadığını, ancak Kitâbu’ş-Şifâ’daki maksadının bu olmadığını belirtmektedir.76

İbn Sînâ’nın Fennü’ş-Şi‘r’inin konusu şiir sanatıdır. İbn Sînâ da bu sanatı Fârâbî 
gibi kendi döneminin şartlarını göz önünde bulundurarak ele aldığını söylemektedir. 
Fennü’ş-Şi‘r’deki amaç Aristoteles’in Poetika’sını telhis etmektir. Filozofun temel 
kaynağı doğal olarak Aristoteles’in Poetika’sıdır. Ancak İbn Sînâ’nın Fârâbî’nin Risâ-
le’sinden de yararlanmış olduğunu söyleyebiliriz. İbn Sînâ da Fârâbî gibi, şiir sanatının 
farklı bilimler cihetinden ele alınabileceğini, mantıkçının da şiir sanatını kendine 
mahsus bir tarzda konu edineceğini söylemektedir.77 Dolayısıyla İbn Sînâ’nın eseri 
şiir sanatının mantıksal incelemesidir. İbn Sînâ Fennü’ş-Şi‘r’de Aristoteles’in Yunan 
şiirinden verdiği örnekleri çoğunlukla dışarıda tutmuş, Arap şiirinden ise çok az örnek 
vermiştir. Dolayısıyla Fennü’ş-Şi‘r’in örnekler açısından sınırlı bir eser olduğu ifade 
edilebilir. İbn Sînâ konuyu Fârâbî’den biraz daha ayrıntılı ele almıştır. İbn Sînâ bu 
çalışmasında Aristoteles’in Poetika’sını önüne koymuş ve diğer bazı çalışmalardan 
da yararlanarak şiir sanatını Arapçada kısaca yeniden inşa etmiştir. Eser Fârâbî ve İbn 
Rüşd’ün eserleri ile karşılaştırıldığında konu anlatım sıra düzeni açısından daha zayıf 
durmaktadır. Fennü’ş-Şi‘r’in İbn Sînâ’nın Kitâbu’ş-Şifâ’daki en yüzeysel inceleme-
lerinden biri olduğu söylenebilir. Örneğin Birinci Analitikler, İkinci Analitikler ya da 
Topikler’deki ayrıntılı analizleri Fennü’ş-Şi‘r’de bulamıyoruz.

İbn Sînâ Fennü’ş-Şi‘r’i sekiz bölüm (fasl) olarak tasarlamıştır. Birinci fasılda 
mutlak anlamda şiir, şiirsel sıygaların sınıfları ve Yunan şiir sınıfları; ikinci fasılda şiir 
sanatındaki tümel amaçların sınıfları ve tümel taklitler; üçüncü fasılda şiir sanatının ve 
şiir sınıflarının nasıl ortaya çıktığı; dördüncü fasılda beyitlerin uzunluğunun amaçlarla 
ilişkisi, tragedya ve kısımları; beşinci fasılda güzel şiir tertip etme, tragedyanın tertibi 
ve tragedyadaki hurafî muhayyil sözün kısımları; altıncı bölümde tertip ve inşâda 

73 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, s. 161-98.
74 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, VIII, s. 198.
75 Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 50-3.
76 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, VIII, s. 198.
77 Fârâbî, Şiir Sanatının Kanunları, s. 89.
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göre tragedyanın kısımları; yedinci bölümde lafızların bölümlenmesi, şiir türleri ile 
uygunlukları, tragedyadaki sözün ayrımı ve diğer şiirlerin ona benzerliği; sekizinci 
fasılda şairin kusurları ve tragedyanın üstünlüğü konu edilmiştir.78

İbn Rüşd öncesinde Arap-İslâm mantık geleneğinde Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Po-
etika üzerine yaptıkları çalışmaları kısaca tanıtmaya çalıştık. Aristoteles’in eserini 
ve İbn Rüşd’ün Telhîs’ini yukarıda tanıtmıştık. Bu anlatılanlar ışığında İbn Rüşd’ün 
Telhîs’ini Poetika tarihi açısından konumlandırabiliriz. Fârâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün 
çalışmalarının tamamının temel kaynağı Aristoteles’in Poetika’sıdır. Gerek Fârâbî 
gerek İbn Sînâ ve gerekse İbn Rüşd Aristoteles’in Poetika’sını kendilerine mahsus bir 
tarzda yoruma tâbi tutmuşlardır. Aristoteles’in ana metni temel alınıp filozofların bu 
metin üzerindeki çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda İslâm dünyasındaki en 
orijinal ve en hacimli Poetika yorumunun İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’i olduğunu 
söylemek mümkündür. Bunu göstermek amacıyla İbn Rüşd’ün Telhîs’ini Fârâbî’nin 
Risâle’si ve İbn Sînâ’nın Fenü’ş-Şi‘r’i ile karşılaştırabiliriz.

Hacimce İbn Rüşd’ün metni Fârâbî’nin metninden çok daha geniştir. Fârâbî’nin 
Risâle’si yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Bedevî neşrinde on sayfa iken İbn Rüşd’ün 
Telhîs’i elli sayfadır. Fârâbî’nin de İbn Rüşd’ün de temel gayesi Aristoteles’in metni 
üzerinden bir poetika yorumu ortaya koymaktır. Fârâbî Aristoteles’in eseri dışındaki 
eserlerden de yararlanmış ve sadece tümel yasaları ortaya koymuştur. İbn Rüşd ise 
muhtemelen Fârâbî ve İbn Sînâ’nın çalışmalarını ve belki başka çalışmaları da göz 
önünde bulundurmuş,79 ancak Aristoteles’in tümel gayesini temele alarak bir metin 
inşa etmiştir. Tümel gaye açısından İbn Rüşd’ün Telhîs’inin Aristoteles’in Poetika’sına 
Fârâbî’nin Risâle’sinden daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan Fârâbî’nin 
telifinin daha orijinal durduğunu ve daha özel bir telif olduğunu ifade edebiliriz. Ancak 
tümel yasaların örneklendirilmesine geldiğimizde İbn Rüşd’ün metninin en orijinal 
Poetika yorumu olduğunu görüyoruz. Pek tabiî ki metinlerin hacmi ve gayeleri de 
göz önünde tutulmalıdır. Fârâbî’nin çok kısa olan eserinde şiir örneklerinin olmaması 
normaldir. Ancak burada vurgulamak istediğimiz husus İbn Rüşd’ün Aristotelesçi 
tümel/evrensel gayeyi tekil/tarihsel örneklerle somutlaştırma konusundaki gayretidir. 
İbn Rüşd’ün Telhîs’i Arap şiirinden verilen örneklerle doludur.

İbn Rüşd’ün Telhîs’ini İbn Sînâ’nın Fennü’ş-Şi‘r’i ile mukayese ettiğimizde de 
yukarıdaki iddiamızın haklılığı ortaya çıkmaktadır. İbn Rüşd’ün Telhîs’i hacimce İbn 
Sînâ’nın Fennü’ş-Şi‘r’inden daha geniştir. İbn Sînâ’nın Fennü’ş-Şi‘r’i Bedevî neşrinde 
otuz sekiz sayfa iken İbn Rüşd’ün Telhîs’i elli sayfa idi. Yine her iki eserdeki amaç da 
Aristoteles’in Poetika’sını telhis etmektir. Bundan dolayı genel olarak ifade edecek 
olursak her iki filozofun çalışmasında da konu anlatım sıra düzeni Aristoteles’in ana 

78 Bunlar filozofun eserindeki fasıl başlıklarıdır.
79 İbn Rüşd Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’de Fârâbî’ye şiir sanatı bağlamında açıkça iki defa atıfta bulunmakta-

dır; bkz. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, II, 10, s. 61; VII, 112, s. 132.
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metni ile paralellik arz etmektedir. Her iki filozof da çalışmasını yaparken Aristoteles’in 
ana metnini temel almakla birlikte başka eserlerden de yararlanmışlardır. Fârâbî gibi 
İbn Sînâ da şiir sanatının farklı cihetlerden ele alınabileceğini, mantıkçının bu sanatı 
kendi cihetinden bir incelemeye tâbi tutacağını açıkça ifade etmiş ve eserini bu zemin 
üzerine inşa etmiştir.80 İbn Rüşd böylesi bir açıklamaya gerek duymamış ve doğrudan 
amacını belirtip Aristoteles’in sözü ile konuya girmiştir.81 İbn Sînâ’nın Fennü’ş-
Şi‘r’i konuları bakımından Fârâbî’nin Risâle’si kadar orijinal değildir. Zira İbn Sînâ, 
metnin genel yapısı göz önünde bulundurulduğunda Aristoteles’in ana metnine daha 
yakın durmaktadır. Poetik dünyanın doğasına ilişkin anlatının tekil/tarihsel örneklerle 
somutlaştırılması açısından baktığımızda İbn Rüşd’ün Telhîs’i İbn Sînâ’nın Fennü’ş-
Şi‘r’i ile karşılaştırılmayacak kadar orijinal bir metin inşası örneğidir. İbn Sînâ Arap 
şiirinden iki örnek verirken82 İbn Rüşd’ün eserinde yetmişe yakın şiir örneği vardır. 
Bunlar bazen tek bir dize iken83 bazen beş beyite kadar ulaşabilmektedir.84

Gerek Fârâbî gerek İbn Sînâ ve gerekse İbn Rüşd İslâm dünyasının en önde gelen 
üç filozofudur. Bu üç büyük filozofun üçü de Aristotelesçidir. Ancak her birinin Aris-
totelesçiliği birbirinden farklıdır.85 Dahası onların her bir alana ilişkin müstakil eserleri 
karşılaştırıldığında bu eserlerde farklı bir Aristotelesçilik örneği ile karşılaşabiliyoruz. 
Pek tabiî ki her bir eserin hacmi, yazılış gayesi, içerik düzenlenişi kendine özgüdür. 
Ancak demek istediğimiz, filozofların Aristotelesçilik tarzlarının birbirinden farklı 

80 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, I, s. 161-2.
81 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 1-3, s. 53-4. 
82 İbn Sînâ, Fennü’ş-Şi‘r min Kitâbi’ş-Şifâ, I, s. 163, 165.
83 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, I, 3, s. 55.
84 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 98, s. 126.
85 Türkçede bu üç büyük İslâm filozofunun Aristotelesçilik tarzlarını konu edinen bazı çalışmalar yapıl-

mıştır. Fârâbî’nin Aristotelesçiliği kendine özgüdür. Büyük filozof lafızcı bir Aristotelesçi değildir. 
Felsefeyi Aristoteles’in perspektifi üzerinden, ancak kendi döneminin şartlarını göz önünde bulundu-
rarak ve yenileyerek kurar. Fârâbî’nin bir eseri üzerinden ortaya koyduğu Aristotelesçiliği hakkında 
bkz. Ali Tekin, Aristoteles ve Fârâbî’de Burhân Teorisi, doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, İstanbul, 2014, s. 365-400. İbn Sînâ’nın Aristotelesçiliği Fârâbî modelinden farklıdır. 
İbn Sînâ kimi zaman Aristotelesçi sistemin temellerine ilişkin endişeler taşımış ve felsefî yöntemin ve 
felsefî perspektifin nasıllığı ile ilgili farklı arayışlar içerisine girebilmiştir. İbn Sînâ’nın Aristotelesçi-
liği ve felsefe tarzı hakkında örnek olarak bkz. İlhan Kutluer, “Aklî İdrâk ve Müşâhede: İbn Sînâ’nın 
Bilgelik Tipolojisinde Entelektüel Deneyimin Kavramsal ve Görsel Boyutları”, Yitirilmiş Hikmeti 
Ararken içinde, İstanbul: İz Yayıncılık, 2011, s. 349-84. İbn Rüşd genelde Aristoteles’in metinlerine 
daha bağlıdır. Dahası Aristoteles adına bazen Fârâbî ve İbn Sînâ’yı eleştirmektedir. Bazen cevâmi 
tarzı kısa eserlerinde bile Fârâbî’yi eleştirmekten geri kalmamıştır; bkz. İbn Rüşd, “Topika Üzerine 
Küçük Şerh”, çev. Ali Tekin, Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 2, c. I, 2014, 
s. 195. Eserin Arapçası için bkz. İbn Rüşd, “Cevâmiu Kitâbi’l-Cedel”, Charles E. Butterworth, Aver-
roes’ Three Short Commentaries on Aristotle’s “Topics”, “Rhetoric”, and “Poetics” içinde, Albany: 
State University of New York Press, 1977, s. 163. İbn Rüşd’ün Aristotelesçilik tarzı hakkında bkz. Ali 
Durusoy, “İbn Rüşd’ün Aristoteles İnşasında Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Katkıları”, Doğu-Batı İlişkisinin 
Entelektüel Boyutları: İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Sivas, 2009, s. 283-93; Atilla Arkan, İbn Rüşd 
Psikolojisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016, s. 13-8.
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olduğu ve daha özel anlamda her bir alana ilişkin olarak kaleme aldıkları eserlerde 
tarzlarını farklı boyutlarda tezahür ettirdikleridir. Bu amaçla Poetika özelinde söyleyecek 
olursak gerek hacim gerek perspektif gerek telif tarzı gerek örneklendirme gerekse de 
evrenseli farklı bir tarihsel dünyaya yerleştirebilme bakımından İbn Rüşd’ün Telhîs’i 
öncesindeki Poetika çalışmaları içerisinde çok önemli bir yeri teşkil etmektedir.

Fârâbî İslâm dünyasındaki en orijinal Aristotelesçidir diyebiliriz. Eserlerinin gene-
lini ve mantık eserlerinin genelini göz önünde bulundurduğumuzda Fârâbî’nin eserleri 
eşsizdir. Örneğin onun Topika çalışması olan Kitâbu’l-Cedel’i86 ve İkinci Analitikler87 
çalışması olan Kitâbu’l-Burhân’ı bu bağlamda hemen zikredilebilir. Dahası Fârâbî ken-
dine özgü orijinal telif tarzı dolayısıyla İbn Rüşd tarafından bazen açıkça eleştirilmiştir. 
Mesela İbn Rüşd İkinci Analitikler Üzerine Büyük Şerh’inde açıkça Fârâbî’nin İkinci 
Analitikler’inin burhan teorisini bozduğunu, anlaşılmaz kıldığını söylemektedir. Zira 
Fârâbî Aristoteles’in iki bölümden oluşan eseri üzerinden yaptığı çalışmayı beş bölüm 
olarak telif etmiştir. Bazı bölümler burhan teorisine Fârâbî tarafından dahil edilmiş ve 
Aristotelesçi burhan teorisi bir nevi tahrife uğratılmıştır.88 İbn Rüşd’e göre yapılması 
gereken Aristoteles’in ana öğretilerine bağlı kalmaktır. İbn Rüşd sadece Fârâbî’yi 
değil, İbn Sînâ’yı da farklı bağlamlarda eleştiriye tâbi tutmuştur. İbn Rüşd bırakalım 
mantığın ya da felsefenin belirli bir dalına ilişkin olarak telif edilen eserlerin içerik 
düzenlemesini, bu eserlerin sıra düzeni hususunda bile rahat davranmaya karşı çık-
maktadır. Örneğin İbn Sînâ’nın Topika’nın İkinci Analitikler’den önce getirilebileceği 
şeklindeki görüşünü sert bir dille eleştirmiştir.89 İbn Rüşd bahsettiğimiz Aristotelesçilik 
tarzını en açık bir şekilde Telhîsu Kitâbi’l-Kıyâs’taki şu sözleriyle ifade etmektedir:

Aristoteles mantık, fizik ve metafiziği kurdu ve geliştirdi. Bunları o kurdu diyorum, çünkü 
bu ilimler üzerine ondan önce yazılmış olan eserler bahsedilmeye bile değmez ve onun 
yazdıklarının yanında çok sönük kalır. Bunları o tamamlamıştır diyorum, çünkü ondan 
sonra günümüze gelinceye kadar yani on beş asırdır hiç kimse onun yazdıklarına ne bir 
ilave yapabilmiş ne de onlarda önemli bir hata bulabilmiştir.
Bu adamın (Aristoteles) durumu ne kadar ilginç, insan fıtratından ne kadar farklı! Öyle 
ki âdeta ilâhî inâyet onu, biz insan topluluğuna, insan türünde en son yetkinliğin somut 
bir örneği olarak ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı eskiler ona “el-ilâhî” adını verirlerdi.90

Genel olarak değerlendirildiğinde İbn Rüşd’ün Aristoteles’in metinlerine daha 
bağlı olduğu ve Fârâbî ve İbn Sînâ’yı felsefenin özünden uzaklaştıklarını iddia ederek 
eleştirdiği doğrudur.91 Bunun yanı sıra bu eleştirileri tabiî ki onun Fârâbî ve İbn Sînâ’nın 

86 Fârâbî, “Kitâbu’l-Cedel”, el-Mantık inde’l-Fârâbî içinde, nşr. Refik el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Maşrık, 
1986, c. III, s. 13-107.

87 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, çev. Ömer Türker-Ömer Mahir Alper, İstanbul: Klasik, 2008.
88 İbn Rüşd, Şerhu Kitâbi’l-Burhân li-Aristâtâlîs, s. 158-9.
89 İbn Rüşd, Şerhu Kitâbi’l-Burhân li-Aristâtâlîs, s. 162.
90 Bu alıntıları Hüseyin Sarıoğlu’ndan aktarıyoruz; bkz. Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd, İstanbul: İsam Ya-

yınları, 2011, s. 41.
91 Macit Fahri, İslâm Felsefesi Tarihi, çev. Kasım Turhan, İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000, s. 341.
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metinlerinden hiç yararlanmadığı anlamına gelmez.92 Ancak Poetika özelinde düşün-
düğümüzde daha farklı bir sahne ile karşılaşmaktayız. İlginç bir şekilde Aristoteles’in 
kamil bir şekilde kaleme aldığı diğer mantık dallarında orijinal telifler kaleme alan 
Fârâbî, Aristoteles’in eksik bıraktığını söylediği Poetika ile ilgili olarak ise Aristote-
les’in tamamlamaya râm olamadığı konuyu kendisinin tamamlaya yeltenmesinin ona 
yakışmayacağını ifade etmektedir.93 İbn Rüşd ise diğer mantık kitaplarında Aristoteles’in 
ana metnine daha bağlı gözükürken Poetika’da çok daha kendine özgü bir telif tarzı 
geliştirmiştir. Dahası kitabın sonunda Aristoteles’in eserinde hiciv/komedya sanatının 
olmadığını, ancak onun medih/tragedya sanatına dair anlatıları örnek alınarak hiciv 
sanatının incelenip kaleme alınabileceğini açıkça söylemiştir:

O, kitabının başında bunların tümü hakkında konuşacağını vaad etmiştir. Ortak olanlardan 
eksik olan, hiciv sanatı (sınâ‘atu’l-hicâ) [komedya] hakkındaki konuşmadır. Fakat sanki 
medih bâbında [başlığında] karşılaşılan şeyler aracılığıyla onu [yani hiciv sanatını] kav-
ramaya (vukûf ‘alâ) yaklaşılacak gibidir. Zira zıtlar birbirleri ile bilinir.94 

Özetle İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’i Fârâbî’nin Risâle’si ve İbn Sînâ’nın 
Fennü’ş-Şi‘r’i ile karşılaştırıldığında mantık bilimi perspektifinden poetik zihnin do-
ğasına ilişkin olarak yapılacak incelemelerde bizlere önemli bir perspektif ve pratik 
örneği sunmaktadır. Bu alana ilişkin olarak yapılacak çalışmalarda kuşkusuz her bir 
filozofun eseri çok mühimdir. Ancak Fârâbî’nin eseri çok muhtasardır, İbn Sînâ’nın eseri 
biraz daha genişse de örnekler sunmamaktadır. İbn Rüşd’ün eseri ise hem Aristoteles’in 
tümel öğretisinin anlaşılması hem de bu tümel öğretiyi yerelleştirmenin örnekliği ol-
ması açısından önceki filozofların bu alana ilişkin çabalarını gölgede bırakmaktadır.95 
Diyebiliriz ki bu eserdeki telif tarzı İbn Rüşd’ün mantık ve felsefe çalışma tarzı ile 
ilgili genel yargıları yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini işaret etmektedir.

Sonuç

Çalışmamızda İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sını yorumlama tarzını ortaya 
koymaya çalıştık. Bu anlamda öncelikle amacımızı açıkladıktan sonra Aristoteles’in 
Poetika’sını ve İslâm dünyasındaki yerini gösterdik. Devamında İbn Rüşd’ün Telhîsu 
Kitâbi’ş-Şi‘r’deki yorumlama stratejilerini ortaya koyduk. Sonrasında bu yorum stra-
tejileri ışığında her iki eseri özetleyip İbn Rüşd’ün stratejilerinin uygulanma biçimini 
belirginleştirmeye çalıştık. Böylelikle şiir sanatının tümel yasalarının her iki filozof 
tarafından nasıl ortaya konulduğunu gösterdiğimizi umuyoruz. Devamında İbn Rüşd’ün 

92 Ali Durusoy, “İbn Rüşd’ün Aristoteles İnşasında Fârâbî ve İbn Sînâ’nın Katkıları”, s. 283-5.
93 Fârâbî, Şiir Sanatının Kanunları, s. 83.
94 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r, VII, 111, s. 132.
95 Abdurrahman Bedevî İbn Rüşd’ün bu çalışma tarzını geliştirirken İbn Heysem’in eserinden yararlan-

mış olabileceğini söylemektedir; bkz. Abdurrahman Bedevî, “Tasdîr Âmm”, s. 55.
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şiir sanatının tümel yasalarını nasıl yerelleştirdiğini/tarihselleştirdiğini göstermesi ba-
kımından her iki filozofun tümel anlatılara ilişkin tekil örneklendirmelerinden örnekler 
sunduk. Son olarak ise İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’indeki yorumlama tarzını 
biraz daha anlaşılır kılmak adına İbn Rüşd’ün eserini Fârâbî ve İbn Sînâ’nın eserleri 
ile karşılaştırmaya çalıştık. Bu anlatılar ışığında İbn Rüşd’ün Aristoteles’in Poetika’sı 
üzerine kaleme aldığı Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’de ilginç bir Aristoteles yorumu ile kar-
şımıza çıktığı sonucuna vardık. İbn Rüşd bu eserinde Aristoteles’in temel öğretisine 
sadık kalmış, bu alana ilişkin kendisinden önceki süreçte telif edilen çalışmalardan 
yararlanmış, içerisinde yaşadığı Arap-İslâm dünyasının kendine özgü tekil tecrübele-
rini yakından incelemiş ve özgün bir Poetika inşasıyla Poetika tarihinde eşsiz bir yer 
işgal etmiştir. Aristoteles içerisinde yetiştiği Yunan dünyasının tarih boyunca ortaya 
koyduğu tekil şiir örneklerini felsefece, yani burhanî/apodeiktik bir tarzda incelemiş 
ve bu tekil poetik dünyanın tümel/evrensel yasalarını tespit etmiştir. Filozof eserinde 
ise önce tümel yasaları koymuş sonrasında bunların tekil/tarihsel örneklerini zikret-
miştir. İbn Rüşd de Aristotelesçi bir perspektifle Aristoteles’in eseri merkezinde poetik 
dünyanın doğasına ilişkin felsefî/burhanî/tümel/evrensel bir araştırmaya girişmiş, 
kaleme aldığı eserinde bunları muhafaza etmiş, Aristoteles’in Yunan tekil tecrübesi-
ne ilişkin örneklerini dışarıda tutmuş, bunların yerine Arap-İslâm dünyasındaki tekil 
tecrübeleri koymuştur. İbn Rüşd şiir sanatına dair şiirsel olmayan, bilakis felsefî olan 
bu araştırmaya, bu ruha İslâm dünyasında yeni bir beden giydirmiştir. En özgün Po-
etika yorumlarında biri olan Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r Türkçede müstakil bir araştırmaya 
konu olmayı beklemekte ve Türkiye’de, Türk tarihinde, Türk şairlerin ve sanatçıların 
ortaya koydukları tekil şiirsel tecrübelerin felsefî incelemeye nasıl tâbi tutulacağına 
yönelik bir model olabilme imkanını taşımaktadır. Homeros, Euripides, Sophokles 
gibi Yunan şairlerinin Yunanca şiirleri Aristoteles tarafından felsefî incelemeye konu 
edilmiş; İmriü’l-Kays, en-Nâbigâ, el-Mütenebbî gibi Arap şairlerinin Arapça şiirleri İbn 
Rüşd tarafından felsefî incelemeye konu edilmiştir. Acaba Yunus Emre (1320), Fuzûlî 
(1556), Bâkî (1600), Mehmet Akif Ersoy (1936), Cahit Sıtkı Tarancı (1956), Yahya 
Kemal Beyatlı (1958), Neşet Ertaş (ö. 2012) gibi Türk şairlerin ve adlarını burada sa-
yamadığımız Türk romancıların, tiyatro yazarlarının ve yönetmenlerin Türkçede ortaya 
koydukları poetik anlatı örnekleri bugünün dünyasında felsefî bir incelemeye konu 
edilebilir mi? İbn Rüşd’ün Telhîsu Kitâbi’ş-Şi‘r’de ortaya koyduğu poetik dünyanın 
felsefî incelemesi, döneminin Arap-İslâm dünyasında Arapçada vücuda getirilmiş 
böylesi bir çabanın özel bir örneği olarak karşımızda durmaktadır.
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λόγος [Logos]’un temel işlevi varolanı [das Seiende] varlığında kendini-gös-
termeye-getirmesidir, varolanın “varlığı” [Sein] ya da “olmaklığı” [Seinsheit] olarak 
oὐσία [ousia]’yı. Bununla kastedilen, bir varolanın varlığının belirleyici yanlara 
sahip olduğudur ve böylece kendi varlığında olduğu hâliyle varolan hakkında hâlâ 
keşfedilecek bir şey vardır. Ancak οὐσία [ousia]’nın kendisi, ‘kendi varlığında olduğu 
hâliyle varolan’ olarak, Aristoteles’te çok anlamlıdır; farklı anlamlara sahiptir. Aynı 
zamanda οὐσία [ousia] Aristoteles’in temel araştırmasının konusunu oluşturan somut 
içeriğin de başlığıdır. Bu anlamda οὐσία [ousia], tam da Aristotelesçi felsefenin temel 
kavramının ifadesidir. Oὐσία [ousia] temelinde, sadece ὁρισμός [horismos]’un ne 
olduğunu bilmekle kalmayacağız, ama ayrıca diğer temel kavramları onun üzerine 
yerleştirebileceğimiz bir zemin de sağlamış olacağız.

a) Terimlerin Oluşumunun ve Kavramların 
Çok Anlamlılığının/Belirsizliğinin Farklı Biçimleri

Οὐσία [Ousia], Aristoteles için çok anlamlıdır. Araştırmanın temel kavramına 
ilişkin çok anlamlılık bir tehlike yaratabildiği durumda, bu ifadenin kullanımını bir 
şekilde kesilebilir. Ancak her çok anlamlılık, aynı türden değildir. Şöyle çok anlamlılık/
belirsizlik türleri vardır:

1. Kafa karışıklığının yarattığı belirsizlik; Kafa karışıklığı bir söz belli bir şekilde 
kullanıldığında ama bu sözün hâlâ hâlihazırda açıklığa kavuşturulmuş farklı anlamları 
olduğunda ve bu anlamlar, söz konusu olan meseleye dair bilgi eksikliği aracılığıyla 
bir araya geldiğinde ortaya çıkar. Kafa karışıklığının yarattığı belirsizlik daha sonradan 
gelir ve açık bir araştırmada açığa çıkmış olan şeyi bulanıklaştırır.

2. Belirsizlik, belli somut bağlamları bunların olası farklılıkları açısından görmeye 
dair bir yetisizlik olabilir ve bu yetisizlikten kaynaklanabilir, kavramsal idrak etme ve 
belirlenimdeki ayrıma dair bir duyarsızlıktan.

3. Belirsizlik; bir sözün kendi belirsizliğindeki anlam alanının şeylerle olan hakiki 
bir ilişkiden, [şeylere dair] hakiki bir tanışıklıktan ortaya çıktığı gerçeğinin bir izi 
olabilir, ki anlamların çokluğu bu şeyler tarafından talep edilir, farklı ve kullanılmayan 
anlamların dile getirilmiş bir çeşitliliği, şeyler öylelerdir ki, çeşitli anlamlara gelen 
aynı ifadeleri talep ederler.

Aristoteles’te de durum böyledir, örneğin Metafizik’in Δ [Delta] kitabında. Aris-
toteles’in, hayale [phantastisch] dayalı bir sistematize etme aracılığıyla düzenleyerek 
bu belirsizliği ortadan kaldırmakla ilgilenmemiş olması, Aristoteles’in şeylere dair 
içgüdüsünü gösterir. O, anlamın şeylerin huzurunda durmasına izin verir.
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Bundan dolayı, anlamların çokluluğu çeşitliliğinin bir işaretidir. Bu yüzden Aris-
toteles’te birisinin kendi kafa karışıklığını anlamların çokluluğu ile karıştırmamak 
akıllıca olur. Belirsizliğin aslında şeylerin kendisinden gelip gelmediği bulunmalıdır.

Οὐσία [Ousia] bu temel belirsizlik içeren kavramların arasına aittir. Bu yüzden 
onun farklı anlamlarının, yönelimlerinin nereden geldiğini inceleyeceğiz. Οὐσία 
[Ousia]’nın Aristoteles’e dair araştırmada temel bir kavram olduğunu daha önce 
söyledim. Bu türden ifadeler, aynı zamanda vurgulanmış ifadelerin karakterine sahip 
olan, ayrıca “terimler” olarak da tanımlanır. Bir sorgulamanın bilimsel bağlamı içinde 
bunlara açıkça eklenen anlam, ifadenin “terminolojik” anlamıdır. Terimlerin oluşumuyla 
ilgili olarak farklı olanaklar vardır.

1. İlk kez görülen belirli bir maddi bağlam keşfedilir,– söz mevcut değildir, söz 
şeylerle birlikte Biçim verir/iz bırakır. Mevcut olmayan bir ifade birden bir terime 
dönüşebilir, ki bu da daha sonra genel kullanıma ve günlük konuşmaya girerek dağılıp 
yok olur.

2. İkinci olarak, terimin zaten hâlihazırda mevcut olan bir söze sabitleneceği bir 
şekilde eğitim ilerleyebilir, öyle ki olağan anlam ile birlikte kullanılan anlamın bu 
yönü –her ne kadar açık bir şekilde olmasa bile– artık terminolojik anlam içinde bir 
temaya dönüşmüştür.1

b) Οὐσία [Ousia]’nın Alışılagelmiş Anlamı

Οὐσία [Ousia] ifadesi, Aristotelesçi araştırmada temel bir terim olarak, doğal dil 
içinde alışılagelmiş bir anlama sahip olan bir ifadeden türer. Alışılagelmiş anlam, bir 
sözün doğal konuşma içinde sahip olduğu anlamdır. Doğal konuşma, her zaman ilk 
olarak ve çoğunlukla gerçekleşen konuşmadır; konuşmanın başka bir tarzı –bilimsel 
tarzı– dünya içinde hâlihazırda mevcut iken. Anlamın ve ifadenin alışılagelmişliği 
ayrıca, bunun ortalama bir anlayış içinde işlediği anlamına da gelir. Bu, kendiliğinden 
anlaşılan bir şey olarak görülmek için uygundur; “hemen kolaylıkla” anlaşılır. “İnsan-
lar”, alışılagelmiş olma karakterine sahip olan bir ifadeyi böyle kolaylıkla anlar; bu, her 
bir kişinin en başından beri onun içinde büyüdüğü dilin ortak haznesi içinde bulunur.

Ancak, οὐσία [ousia]’da, söz konusu olan şey alışılagelmiş anlam ortadan kalkar-
ken terminolojik anlamın alışılagelmiş anlamdan doğması değildir. Aksine, Aristoteles 
için alışılagelmiş anlam sürekli ve eşzamanlı bir şekilde terminolojik anlam ile yan 
yanadır. Alışılagelmiş anlamına göre, οὐσία [ousia] şu anlamlara gelir: Mülk, mülkiyet, 
mal mülk, emlak. Belirli bir varolandan –mülkiyet ya da ev eşyası gibi şeylerden– Grek-
lerin asıl varolan olarak bahsetmesi dikkate değerdir. Bu yüzden eğer bu alışılagelmiş 

1 Bkz. Elyazmaları, s. 342 vd.
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anlamı incelersek, Greklerin genellikle “varlık” ile neyi kastettiklerini keşfedebiliriz. 
Yine de, terminolojik anlamı, alışılagelmiş anlamdan keyfi bir şekilde çıkarsamama 
konusunda dikkatli olmalıyız. Aksine, alışılagelmiş anlam öyle bir anlaşılmalı ki biz 
alışılagelmiş anlam aracılığıyla terminolojik anlama doğru yöneltilmiş olmalıyız.

Oὐσία [Ousia]’nın alışılagelmiş anlamı belirli bir varolana işaret eder, dağlara ya 
da diğer insanlara değil. Oὐσία [Ousia], terminolojik olarak, ‘kendi varlığında olduğu 
hâliyle bir varolan’dır [Seiendes im Wie seines Seins]. (Genellikle “töz” [substanz] 
olarak çevrilerek, bu “töz” ile “kendi varlığında olduğu hâliyle bir varolan”dan daha 
fazlasının temsil edilip edilemeyeceği belirsiz kalır.) Alışılagelmiş anlamın içinde, bu 
‘kendi varlığında olduğu hâliyle’ vurgulanmış değildir. Ancak biz de Almanca ifade-
lerde sadece bir varolana değil ama ayrıca kendi varlığında olduğu hâliyle bir varolana 
yönelik belli anlamlara sahibizdir: Emlak, mülk, mal mülk. Oὐσία [Ousia], benim 
için vurgulanmış bir şekilde orada olan bir varolandır; onu kullanabileceğim, benim 
kullanımımda olan bir şekilde olan [bir varolan]. Bu, her günkü şekilde uğraştığım 
o varolandır, dünya ile her günkü uğraşlarım içinde bulunan bir varolan, ben bilimle 
uğraşırken bile mevcut olan. Bu, kendi varlığı açısından ayrıcalıklı, temel bir varolandır, 
kendi varlığında olduğu hâliyle ve bu varlığında olduğu hâlinin ortak bir şekilde kaste-
dildiği alışılagelmiş anlam içinde. Varlıkta olduğu hâliyle ifadesi, hâlihazırda mevcut 
olma anlamında Oradaolmaya [Dasein] gönderme yapar. Bu daha baştan itibaren, 
varlığın, Grekler için, Orada-olma [Da-sein] anlamına geldiğine işaret eder. Kendi 
varlığı içinde varolana dair daha fazla açıklama için şu soruya doğru yönelinmelidir: 
Orada [Da] ne anlama gelir? Varolanın varlığı; varolanın Orada-karakterinin[Da-
Charakters] açık kılınması aracılığıyla görünür olacaktır.

Şimdi οὐσία [ousia]’nın terminolojik anlamının nasıl alışılagelmiş anlamından 
türediğini görebiliyoruz. Oὐσία [Ousia] alışılagelmiş olarak kendi varlığında oldu-
ğu hâliyle belirli bir varolandır; varlığında olduğu hâli ise sadece ortak bir şekilde 
kastedilmiştir. Terminolojik anlam ise, bir diğer taraftan, daha önce sadece dolaylı 
olarak kastedilmiş varlıkta olunan hâli tematik bir şekilde ortaya koyar ve bu sadece 
bu Varlığın olduğu hâli için değil ama her bir varolanın olduğu hâli için geçerlidir. 
Oὐσία [Ousia] burada (1) doğrudan varolan (öyle olduğu hâli ortak bir şekilde kas-
tedilmiştir) ve (2) doğrudan bir varolanın olduğu hâli (bu varolanın kendisi ortak bir 
şekilde kastedilmiştir) anlamlarına gelebilir. Bu yüzden οὐσία [ousia] hem (1) bir 
varolan, (2) Orada-olma anlamında varlıkta olduğu hâli, varlığı, olmaklığı anlamına 
gelir. οὐσία [ousia], Orada-olma anlamında, çifte bir anlamı içerir: (1) Oradavarolan 
[Daseindes] ve (2) Oradavarolanın varlığı.

Greklerin ilk kez karşılaştıklara şeylere dair πράγματα [pragmata], “sürekli olarak 
uğraşılması gereken varolan” ve χρήματα [khrēmata] “kullanıma alınan şey” demesi 
bir tesadüf değildir. Bunlar οὐσία [ousia]’nın temel anlamına gönderme yaparlar.

Aristoteles ‘Metafizik’ içinde eski soruyu dile getirir: τί τὸ ὄν [ti to on], “varo-
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lan nedir?” aslında varolanın varlığı ile ilgili bir sorudur: τίς ἡ οὐσία [tis hē ousia]2; 
Aristoteles bilimsel araştırmaya başvurur, ilk kez, bu temelde, Platon’un bile hiç fark 
etmediği bir temelde.3

c) οὐσία [ousia]’nın Terminolojik Anlamı

Oὐσία [Ousia], Aristoteles için ve genel olarak Grek felsefesi için asıl olarak temel 
bir araştırmanın konusunun başlığıdır. Eğer bu terimin anlamının açık kılınması bir 
amaç olarak belirlenirse, o zaman bu terimin göndermede bulunduğu somut bağlam 
akılda tutulmalıdır. Oὐσία [Ousia] terimi birkaç farklı şekilde ortaya çıkar. Oὐσία 
[Ousia] ifadesi, bir terim olarak, gündelik dil içinde baskın bir şekilde mevcut olan ve 
belirli bir varolana –emlak, mülk, mal mülk vs. karakterinde olan varolana– karşılık 
gelen bir ifadeden doğar. Alışılmış anlamın farklı açılarının, herhangi bir anlamda, 
terminolojik anlam içinde hâlihazırda içerilip içerilmediğini sorduğumuz sürece oὐσία 
[ousia]’nın bu alışılmış anlamını bir ipucu olarak görmek istiyoruz. Ama sadece bir 
ipucu olarak. Bunun aracılığıyla terminolojik anlamı, bu anlamın farklı yanlarına uygun 
olarak, sorgulayacağız, terminolojik anlamı alışılagelmiş anlamdan çıkarsamak yerine.

Alışılagelmiş anlam için karakteristik olan şey bunun sadece bir varolanı dile ge-
tirmesi değil ama kendi varlığında olduğu hâliyle bir varolanı da[dile getirmesidir]. Ev 
halkı ile, açık bir şekilde orada olan bir varolanı kastederim: İlk olarak ve çoğunlukla 
orada hayatın içinde olan bir varolanı, çoğunlukla olgusal olarak işleyen bir hayatın 
içinde, kendi varoluşunu [Dasein] tabiri caizse kazıyarak çıkartan bir hayatın içinden 
doğru. Böylece oὐσία [ousia]’nın alışılagelmiş anlamı içinde bir çifte şey yatar: Bir 
varolan, ama aynı zamanda onun kendi varlığında olduğu hâliyle. Terminolojik anlam, 
özellikle varlığında olduğu hâline odaklanması sebebiyle diğer anlamlardan ayrılır, 
οὐσία [ousia]’nın ilk olarak bir varolanı değil ama belirli bir varolanın ortak bir şekil-
de onunla birlikte kastedildiği varolanın bu varlığında olduğu hâlini işaret etmesiyle. 
Oὐσία [Ousia] terimi kullanıldığında, hâlâ alışılmış anlamı içinde, belirli bir varlık 
kavramı kastedilir. Burada εἶναι [einai] olarak οὐσία [ousia], “varlık” Greklerin 
ilk olarak karşılaştıkları varolana dair asıl kavrayışlarından yükselen varlığın belirli 
anlamına tamamen sahiptir. Varlığın bu asıl anlamı terminolojik anlamın içinde hâlâ 
yankılayan anlamdır.

Her halükârda, (1) kendi varlığında olduğu hâliyle varolan ve (2) varolanın kendi 
varlığında olduğu hâlini kastettiği sürece bu ifadenin çoklu anlamlarına doğru bir yö-
nelim kazanmış durumdayız. Her durumda, vurgu bir başka yöne doğrudur. Biz şimdi 
sadece terminolojik anlam ile ilgilenmekteyiz. Terminolojik anlamın anlam çokluğu 

2 Metafizik Ζ 1, 1028 b 2 vd.
3 Bkz. Elyazmaları, s. 345 vd.
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daha kesin bir şekilde belirlenmelidir. Biz οὐσία [ousia]’ya; ὁρισμός [horismos] ya 
da λόγος [logos] tarafından asıl olarak göndermede bulunanı görme açısından οὐσία 
[ousia]’ya yaklaşıyoruz; bunların belirlenmesiyle asıl olarak ve gerçekte ne söylendiği 
açısından.

Terminolojik anlamda οὐσία [ousia]’nın kendisi, anlamlarının çokluğu açısın-
dan ele alınır. Terminolojik anlamda οὐσία [ousia] (1) varolan ya da birçok çeşitli 
varolan, bunların kendi varlığı içinde oldukları hâl doğrudan vurgulanmamış olarak 
ve (2) özellikle varolanın varlığı anlamına gelir. Oὐσία [Ousia] teriminin anlamının 
bu iki temel doğrultusunda şimdi daha yakından inceleyeceğimiz bir anlam çokluğu 
ile karşılaşırız. Varlığı kendi konusu olarak alan bir araştırma türü olmalı ise, o za-
man varolanın varlığını kendi konusu olarak alan bu araştırma türü ayrıca bir şekilde 
varolanları da gözetmekle yükümlü olacaktır, zira nihai olarak, sadece varolanın ken-
disinden doğru varlığının karakteri elde edilebilir. Bu sebeple, varolan zorunlu olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu türden bir araştırmada, varlığa dair her bir kavram 
kendi anlamına dair spesifik bir çifte karaktere sahiptir.

α. Varolan Olarak Οὐσία [Ousia]

Οὐσία [Ousia] teriminin anlamlarının temel doğrultusunda, biz ilk olarak varolanın 
kendisini kasteden anlamı seçeriz. Bu kullanımda, ifadenin kendisi ortaya çıkar. Οὐσίαι 
[Ousiai] birçok çeşitli “varolanı” dile getirir, zira bunlar çeşitli varlık-karakterlerine 
sahiptir. Varolanın kendisi her zaman varlıktan önce keşfedilir. Aristoteles, Metafizik 
7. Kitap 2. Bölüm’de şöyle der: δοκεῖ δ᾽ ἡ οὐσία ὑπάρχειν φανερώτατα μὲν τοῖς 
σώμασιν [dokei d’ hē ousia hyparkhein phanerōtata men tois sōmasin],4 “varola-
nın varlığı kendisini σώματα [sōmata] içinde açık bir şekilde gösterir.” Eğer σῶμα 
[sōma]’yı “cisim/gövde” olarak çevirirsek, Grekler için cisimselliğin bir maddesellik 
ya da bir eşya-karakterine-sahip-olma anlamına gelmediğine dikkat etmeliyiz. Aksine 
σῶμα [sōma] bir varolanın etkililik karakterine işaret eder, orada olan bir varolanın, 
öyle ki daha sonraki τὸ σὸν σῶμα [to son sōma], yani “senin σῶμα [sōma]’n” aynıdır 
σύ [sy] ile; ve daha sonraki σῶμα [sōma] ‘köle’ ya da ‘tutsak’ anlamına gelir, bana ait 
olan bir varolan, benim kullanımımda olan bir varolan, kendi aşikârlığı ve etkililiği ile 
orada benim için olan. Bu anlam da birlikte duyulacaktır. Böylesi σώματα [sōmata], 
buna uygun olarak, sadece cisimsel şeyler değil ancak ayrıca hayvanlar, ağaçlar, yer-
yüzü, su, hava, τὰ φυσικά [ta physika], ve hatta οὐρανός [ouranos]5’tur da; sadece 
ölü şeyler değil ama ilk olarak ve çoğunlukla hayatın her gün içinde olan varolandır. 
Aristoteles bu varolanların onun için δοκεῖ ἡ οὐσία ὑπάρχειν φανερώτατα [dokei d’ 
hē ousia hyparkhein phanerōtata] olduğunu söyler; doğrudan bir şekilde ve ilk olarak 

4 Metafizik Ζ 2, 1028 b 8 vd.
5 Metafizik Ζ 2, 1028 b 9 vd.
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οὐσία [ousia]’nın kendisini bunlarda orada gösterdiğini. Oὐσία [Ousia] olabilecek 
başka bir tür varolanın olup olmadığı açık bir soru olarak durmaktadır.6 Οὐσίαι (...) 
ὁμολογούμεναι [Ousiai (…) homolgoumenai]:7 Her biri diğeri olarak aynıyı söyler, 
hiçbir sınırlama getirmeden, yani, bu varolanların olduğunu. Bu varolanlara, doğal 
Oradaolmanın aşikârlığı içinde asıl anlamda varolan olarak gönderme yapılır.

Bu yüzden, Aristoteles ve varlığı inceleyen, dolayısıyla üzerinde durabileceği bir 
temel isteyen tüm araştırmalar için; bu anlamda ilk olarak orada olan bir varlık anla-
yışından (ve varlıkyapısından) doğru ilerlendiği aşikârdır; doğallığın hiçbir sınırlama 
getirmeden anladığı bir varlık tarzından doğru ilerlediği. Hayat; kendi konuşması 
içinde doğrudan bir şekilde “varlık” ve “varolan”ın kastettiği şeyin doğal bir düşün-
selliği içinde hareket eder. Metafizik, 7. Kitap, 3. Bölüm’de (sonunda) şöyle denir: 
ὁμολογοῦνται δ᾽ οὐσίαι εἶναι τῶν αἰσθητῶν τινές [homologountai d’ ousiai einai 
tōn aisthētōn tines].8 “varolanın asıl anlamda αἴσθησις [aisthēsis] içinde anlaşılan 
şeye ait olduğu konusunda hemfikir olunmuştur.” Aristoteles αἰσθητόν [aisthēton]’dan 
bahsederken, asla “duyular” aracılığıyla mevcut olan bir duyu-verisi karakterindeki 
nesnel bir şeyi kastetmez. O, αἴσθησις [aisthēsis] ile doğal bir tarzda “algılanan” 
varolanı kasteder; duyuların onun içinde ona erişim sağlaması ile içerildiği gerçeği ile 
kendini belli eden bir algılama. Bu, ağaçlar ve ay gibi şeyler hakkında konuşmanın ve 
bunları görmenin doğal tarzıdır. Burada αἴσθησις [aisthēsis] aracılığıyla erişilebilir 
olan varolanın οὐσία [ousia] karakterine sahip olduğuna yönelik hüküm süren bir 
anlayış vardır. Bu yüzden bu varolanın alanında, söz konusu olan soruşturma ilk olarak 
οὐσία [ousia]’nın kendisinin yapısına dair bir soruşturmadır.

β. Varlık Olarak Οὐσία [Ousia]: Varlık Karakterleri (Metafizik Δ 8)

Bu noktada, kendi varlık-karakterleri içinde varolanın varlığına dair bir araştır-
manın gösterdiği şeyin izini detaylı bir şekilde süremeyiz. Kendi yönlenmemizi be-
lirlememiz adına, birkaç varlık-karakterinden bahsetmek istiyoruz, ve sonra da οὐσία 
[ousia]’nın bir varolanın varlığı anlamına geldiği anlam çokluğundan. Aristoteles’in 
varlığa dair araştırmasını ortaya koyduğu varlık-karakterleri ile ilgili olan yönelimin 
temeli olarak Metafizik’in 5. Kitabı’nın 8. Bölümü’nü ele alacağız. Burada sırayla 
belirtilmiş olan varlık-karakterlerini göz önünde bulunduracağız, οὐσία [ousia]’nın 
alışılagelmiş anlamında, yani “hane halkı”nda, bulduğumuz varlık anlamının bu var-
lık-karakterlerinde ayrıca herhangi bir tarzda dile gelip gelmediğine ya da nasıl dile 
geldiğine dair bir görüş ile birlikte; varolanın karakteristik anlamındaki, Oradavaro-
lanların [Daseienden] çeşitli yönlerinin mülkiyet, ev halkı anlamlarının ilk olarak ve 

6 Krş. Metafizik Ζ 2, 1028 b 13 vd.
7 Metafizik Η 1, 1042 a 6.
8 Metafizik Ζ 3, 1029 a 33 vd.
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çoğunlukla orada baskın bir tarzda mevcut olduğu şekilde, varlık-karakterleri içinde 
dile gelip gelmediğine dair. Biz varlık-karakterlerini, bunlar ayrıca Orada [Da]’nın 
anlamında da karakterler olup olmadığını görmek için sorguluyoruz.

Aristoteles, 8. Bölüm’e σώματα [sōmata]’nın sıralanması ile başlar.9 Bununla o, 
varolanın varlığına dair tüm sorgulamanın başladığı temeli göstermek ister.

1. O, ὑποκείμενον [hypokeimenon]’u ilk varlık-karakteri olarak belirler.10 Hayvan-
lar, bitkiler, insanlar, dağlar ve güneş gibi varolanlar öyle vardırlar ki zaten hâlihazırda 
“orada uzanırlar”, “önceden bir şekilde”, ὑπό [hypo]. Onlar hakkında konuştuğumda, 
bir hayvan hakkında bir şeyi dile getirdiğimde, bir bitkiyi tarif ettiğimde; hakkında 
konuştuğum şey, üzerine tartışılan şey, orada konuşmam içinde olan şey, öyle bir 
tarzdadır ki el altında bulunur, zaten hâlihazırda önceden orada mevcuttur. Varolanın 
varlığı Elaltındaolma [Vorhandensein] karakterine sahiptir.

2. Αἴτιον ἐνυπάρχον [Aition enyparkhon]: “Ayrıca orada el altında olan”, αἴτιον 
τοῦ εἶναι [aition tou einai]’nin işlevindeki bir varlık tarzında.11 Ψυχή [Psykhē] bu 
türden bir varlık-karakteridir.12 Ruhun οὐσία [ousia] olduğunu söylemek onun daha 
önce bahsedilmiş olan anlamda bir varolan içinde el altında olan bir varlık-karakteri 
olduğunu söylemektir. Ruh ayrıca bizim yaşama dediğimiz o spesifik varolanı kuracak 
bir şekilde orada el altındadır. O, canlı bir şeyin spesifik varlığından, yani, dünya-içinde-
olma anlamında bir varolma tarzından sorumludur ya da bunu kurar. Bunun iki temel 
yanı κρίνειν [krinein] ve κινεῖν [kinein]’dir.13 Canlı bir şey sadece el altında değildir 
(herkes için erişilebilir olarak) ama açık bir tarzda kendi el-altında-olması içinde ora-
dadır. Kendisini görebilir, eyleyebilir ve hareket ettirebilir. Bu οὐσία [ousia]’nın iki 
yönü κρίνειν [krinein], “ayırma” bir şeyi diğerinden, kendisini bir dünyaya yöneltme; 
ve κινεῖν [kinein], “kendini oranın içine taşıma”, “orada-içinde-içerilme, orada-için-
de-dolanma-ve-kendi-yolunu-bulma.” Böylece Grek felsefesinden konuşulduğunda, 
ruhun tözselliğinden bahsederken dikkatli olunmalıdır. Οὐσία [Ousia] bir varlık tarzına 
işaret eder ve eğer ruha οὐσία [ousia] deniliyorsa bu, kendine özgü bir varlık tarzına 
gönderme yapar, yani yaşayanın varlığına.

3. Μόριον ἐνυπάρχον [Morion enyparkhon]:14 Bu karakter, örneğin, bir cismin 
yüzeyi ile temsil edilir. Eğer Orada’dan bir cismin yüzeyini ayıracak olursam, cisim 
buna bağlı olarak ortadan kalkacaktır. Artık orada olmaz. Yüzey, o zaman, Oradaolmayı 

9 Metafizik Δ 8, 1017 b 10 vd.
10 Metafizik Δ 8, 1017 b 13 vd.: καθ’ ὑποκειμένου [kath’ hypokeimenou].
11 Metafizik Δ 8, 1017 b 15: αἴτιον τοῦ εἶναι, ἐνυπάρχον [aition tou einai, enyparkhon].
12 Metafizik Δ 8, 1017 b 16.
13 Aristotelis de anima libri III. Recognovit G. Biehl. Editio altera curavit O. Apelt. In aedibus B.G. 

Teubneri. Lipsiae 1911. Γ 2, 427 a 17 sq.: Ἐπεὶ δὲ δύο διαφοραῖς ὁρίζονται μάλιστα τὴν ψυχήν, 
κινήσει τε τῇ κατὰ τόπον καὶ (...) τῷ κρίνειν [Epei de dyo diaphorais horizontai malista tēn psykhēn, 
kinēsei te tē kata topon kai (...) tō krinein].

14 Metafizik Δ 8, 1017 b 17: μόρια ἐνυπάρχοντα [moria enyparkhonta].
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ve bir cismin olası Oradaolmasını kurar, tıpkı çizginin bir yüzeyin olası Oradaolmasını 
kurması gibi. Buna uygun olarak, yüzey, bir cismin bir yüzü olarak, Aristoteles’in 
ayrıca ὁρίζον [horizon]15 “sınırlanmış” ile tarif ettiği varlık-karakteri türüdür. Cisim, 
μόριον ἐνυπάρχον [morion enyparkhon]’un varlık karakteri tarafından sınırlanmış 
hâldedir, yani varolan kendi varlığında belirlenmiştir. Bu, eğer sınır, Grekler için ta-
mamen varolanın Oradaolmasının temel karakteri ise olasıdır. Sınır çekme, Orada’nın 
temel bir karakteridir. ὁρίζον [horizon]’un bu yönü σημαῖνον τόδε τι [sēmainon tode 
ti]’dir.16 Bu, varolanı ‘belirler’, el altında olduğu sürece, bir “o oradaki [das da]” ya da 
bu “o oradaki” kendi olmaklıkları içinde görülebilir, belirlenebilir, kavranabilir olduğu 
sürece. Sınırlandırma, kendi varlığı içinde varolanı belirlemede kendine özgü bir role 
sahip olduğundan dolayı, bazılarının οὐσία [ousia] olarak tarif edilmesi fikri buradan 
çıkar, “genel olarak” sınırı ya da en geniş anlamda “sayıyı”17. Pythagorasçılar, tıpkı 
Platoncular gibi sayıda gerçek οὐσία [ousia]’yı gördüler, sayıları οὐσίαι [ousiai] 
olarak. Numaralandırmaya ya da miktara bağlı bir şey varolanı bu şekilde sınırlar; 
bunlar tözler değildir, etrafımızda var olan daimonlar değildir.

4. τὸ τί ἦν εἶναι [to ti ēn einai]:18 Bu terimi Aristoteles oluşturmamıştır; aksine, 
ona gelenek tarafından verilmiştir. Τὸ τί ἦν εἶναι [To ti ēn einai] bir varlık karak-
teridir, özellikle ὁρισμός [horismos] olarak λόγος [logos]’un varolana göndermede 
bulunması temelindeki karakterde.19 Tὸ τί ἦν εἶναι [To ti ēn einai] özellikle ὁρισμός 
[horismos] başlığı altında kendine özgüdür. Bu varlık-karakterinin geniş kapsamlı bir 
kavranışı burada beklenmemelidir, ama belki de dersin sonunda bize belirecektir bu. 
Bu varlık-karakterinin sadece anlamını ve bağlamını tamamen yüzeysel bir şekilde 
şöyle karakterize edeceğim. Bu, “zaten olması anlamında ne-olması/neliği [Wassein]” 
olarak “varlığa” göndermede bulunur. Bir varolana kendi içinde, yani zaten hâlihazırda 
olduğu şey ile ilgili olarak göndermede bulunur, kendi varlığında onun içinden doğru 
çıktığı şey ile ilgili olarak, kendi kökenselliğiyle ilgili olarak, Oradavarolması içine 
gelmesi ile ilgili olarak. Bu yüzden τὸ τί ἦν εἶναι [to ti ēn einai] “kendine özgü bir 
varolan”dır, οὐσία ἑκάστου [ousia hekastou],20 “her şey” olmayan ya da hatta “tekil 
olan” ya da “bireysel olan” bile olmayan. Bu türden çeviriler ile doğru yoldan sapılır. 
Ἑκάς [Hekas] “uzak” demektir, ἕκαστον [hekaston] ise onunla birlikte oyalandığım 
sürece, onu belli bir uzaklıktan gördüğüm sürece “kendine özgü olan” anlamına gelir. 
Kendine özgü olan, kesin bir şekilde ilk ve doğrudan olarak görülen şey değildir, ama 
ona belli bir uzaklık aldığımda erişilebilir olan şeydir, ve bu şey kendisini bana bu şekilde 

15 A.g.y.
16 Metafizik Δ 8, 1017 b 18.
17 Metafizik Δ 8, 1017 b 20: καὶ ὅλως ὁ ἀριθμὸς δοκεῖ τισι τοιοῦτος εἶναι [kai holōs ho arithmos 

dokei tisi toioutos einai].
18 Metafizik Δ 8, 1017 b 21 vd.
19 Metafizik Δ 8, 1017 b 22.
20 Metafizik Δ 8, 1017 b 22 vd.
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bu uzaklıktan doğru sunar. Τὰ καθ᾿ ἕκαστα [Ta kath’ hekasta], bir varolanın kendine 
özgülüğünün kuran yönleridir. Bunlar, ben sadece belli bir uzaklıkta durduğum sürece 
mevcuttur. Doğal şeyler ve tanıdık olan nesneler içinde benim için gerçekten orada 
değillerdir; onların ötesini görerek onları gözden kaçırırım. Bunların bir mevcudiyet 
karakteri yoktur; onlar da her gün biraradadır. Onlar, tabiri caizse, benim her günkü 
Oradaolmamda gözden kaybolurlar. Sadece alışıldık olmayan türde bir olay; günlük 
bir temelde uğraş içinde olduğum bir şey aniden benim için kendi mevcudiyeti içinde 
nesneleşebilir. Kendine özgü olma ilk olarak ve doğrudan bir şekilde verili değildir. Bir 
uzaklık kazanma her günkülüğü kendi Oradaolması içinde görmek için, onu mevcut 
kılmak için gereklidir; ve Oradavarolanı kendi Orada-olması içinde açık bir şekilde 
gösteren, varlığın Orada-karakterini kuran varlık-karakterleri Aristoteles’in τὸ τί ἦν 
εἶναι [to ti ēn einai]’sı içinde belirlenir.

Aristoteles şimdi οὐσία [ousia]’nın kullanıldığı iki τρόποι [tropoi]’yi, “temel 
tarzı” şu şekilde ayırt eder: (1) ὑποκείμενον ἔσχατον [hypokeimenon eskhaton], her 
günkü uğraş içinde zaten hâlihazırda orada olan ve (2) τόδε τι ὄν [tode ti on] karakte-
rinde olan varolan, benim onun hakkında “o oradaki” dediğim, χωριστόν [khōriston], 
“kendi yerinde” duran, “bağımsız bir şekilde” el altında duran.21

5. Bu bağımsızlık εἶδος [eidos]22 ile “görülmüş olan, görünürde olan” ile dile 
getirilir, bir varolanın “görünüşü”, “belirişi” ile. Benim burada gördüğüm ve bağımsız 
bir şekilde el altında olarak oradavarolan diye tanımladığım, bir sandalye olarak belirir 
ve bu yüzden, Grekler için, bir sandalyedir.

γ. Oradaolma Olarak Οὐσία [Ousia]. Orada’nın Karakterleri 
Olarak Varlık-Karakterleri

Varlık-karakterlerini sırayla sayma sürecinde iken, bu çeşitli varlık-karakterleri 
içinde belirli bir Orada kavramının nasıl dile getirildiğini göstermemiz gerekir, ve 
böylece bu çeşitli varlık-karakterlerinin Orada’nın tamamen belirli karakterleri ol-
duğunu, Greklerin bunu böyle anladığı şekilde, göstermemiz. Biz zaten “mülk”, ya 
da “mülkiyet” anlamında el altında olan “erişilebilir”, “mevcut” olan olarak οὐσία 
[ousia]’nın alışılagelmiş anlamında bunu gerçekleştirmenin bir ipucuna sahibiz.

Biz, tüm bu görünüşe göre farklı olan varlık karakterlerinin Orada’nın karakter-
leri olarak birbirine ne oranda bağlı olduğunu inceleyerek varlık-karakterlerine doğru 
temel bir yönelime sahip olmaya çalışıyoruz. Οὐσία [Ousia], “Oradaolma” demektir 
ve belirsiz bir varlık anlamına sahip değildir, nihai olarak, böyle bir şey yoktur za-
ten. Οὐσία [Ousia]; παρουσία [parousia]’nın, “mevcut-olma’nın” bir kısaltmasıdır. 
Genellikle bunun zıttı ἀπουσία [apousia]’dır, “yokluk”, ancak sadece hiçlik olarak 

21 Metafizik Δ 8, 1017 b 23 vd.
22 Metafizik Δ 8, 1017 b 26.
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değil ama orada olan bir şey olarak, her ne kadar bu bir tür eksiklik, olmayış olsa 
da. Gözleri kısarak bakmak bir tür ἀπουσία [apousia] tarzında görme meselesidir. 
Ἀπουσία [Apousia]; temel στέρησις [sterēsis] kategorisi için ontolojik bir temeldir. 
Orada’nın daha önce bahsedilen karakterlerini temel bir yönelime getirmeyi denemek 
istiyoruz şimdi.

1. Ὑποκείμενον [Hypokeimenon],23 bir şeyin “el-altında-bulunması”, “el-altın-
dalığı”. Bu varlık-karakteri, alışılagelmiş anlamda varlık ile ilişkilidir. Oradavarolan 
anlamına gelir ama sadece oradavarolan olarak değil, ayrıca mülkün onun üzerine 
durduğu –örneğin toprak, yeryüzü, gökyüzü, doğa, ağaçlar, gibi– anlamda da Orada-
varolan anlamına gelir, somut hayatın kendi varoluşunu [Dasein] kazıyarak çıkarttığı 
bir varolan anlamında el altında bulunan üzerinde durduğu. Οὐσία [Ousia] -böylece 
elaltındalık, benim kendimin bu Oradavarolanın varlığı karşısında herhangi bir şey 
yapmasına gerek olmadan.

2. Αἴτιον (τοῦ εἶναι) ἐνυπάρχον [Aition (tou einai) enyparkhon],24 örneğin 
ψυχή [psykhē].25 “Ruh”, canlılık karakterine sahip olan bir varolanın Oradaolmasını 
kurması anlamında οὐσία [ousia]’dır. Canlı bir şey bütünüyle bir Oradaolma karak-
terine sahiptir: (a) ὑποκείμενον [hypokeimenon] anlamında oradadır; taşlar, masalar 
gibi el altındadır. (b) Ancak insan, bir taşın olduğu şekilde orada değildir; aksine bir 
insan ağaçların arasında bir gezintiye çıkar. Ben bir insan ile bir yerde karşılaşırım, 
ama bu, onun bir mevcudiyete gelme olarak Oradaolması, “dünya” olarak; onun Ora-
daolmasının dünya-içinde-olması tarzında olduğu gerçeği ile karakterize edilir. Bu 
bir yönelime sahip olma sayesindedir. İnsan, dünyada olacak şekilde oradadır, kendi 
dünyasına sahip olacak şekilde; insan kendi dünyasına bu dünyadaki yolunu bildiği 
sürece sahiptir. Ψυχή [Psykhē], bir varlık-karakteri olarak, kendi içinde ὑποκείμενον 
[hypokeimenon] olarak varlığı içermesiyle ayırt edilir.

3. Μόριον ἐνυπάρχον [Morion enyparkhon],26 bir şeyin olası varlığını kuran 
şey: Örneğin nokta, sınır, ya da sayı bir sınır koyma olduğu için asıl bir varlık-ka-
rakteri olarak sayı. Ancak sayı, nokta vs. sadece sınırın ve sınırlanmış-olmanın asıl 
varlık-karakteri olduğu, Grekler için, gösterilebilir olduğu sürece varlık-karakteridir.

4. Τὸ τί ἦν εἶναι [To ti ēn einai]:27 Bu kombinasyon zaten hâlihazırda burada 
tamamen karmaşık bir varlık-belirlenimleri ile uğraştığımız gerçeğine işaret etmektedir, 
ki bunu daha sonra ele alacağız. τὸ τί ἦν εἶναι [to ti ēn einai] karakterinde olma şimdi 
ὁρισμός [horismos] olarak tartıştığımız o hakiki λόγος [logos] başlığıdır. Bu varlık-
karakteri ἕκαστον [hekaston]’unkidir. Kendine özgülüğünde her bir Oradavarolan τὸ 
τί ἦν εἶναι [to ti ēn einai] aracılığıyla belirlenir.

23 Metafizik Δ 8, 1017 b 13 vd.
24 Metafizik Δ 8, 1017 b 15.
25 Metafizik Δ 8, 1017 b 16.
26 Metafizik Δ 8, 1017 b 17.
27 Metafizik Δ 8, 1017 b 21 vd.
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Varlık-karakterlerinin özetlenmesinde, bir beşincisi vardır: εἶδος [eidos].28 Aristo-
teles için εἶδος [eidos] zaten “tür” anlamına sahiptir. Eğer εἶδος [eidos]’un bütünüyle 
belirli bir varlık-karakteri olduğu bilinmezse, bunun neden “tür” anlamına geldiği ya da 
γένος [genos] teriminin neden “cins” anlamına geldiği anlaşılamaz. İlk olarak: Kendi 
“belirişi” içinde Oradavarolan anlamına gelir bu. Bir ustabaşı, bir ev inşa ederek, evin 
görünüşü şeklinde, evin εἶδος [eidos]’u içinde ilk olarak çalışır ve yaşar.

τὸ τί ἦν εἶναι [to ti ēn einai] kendi içinde ἦν [ēn] belirlenime sahiptir: Bir va-
rolanın Oradaolması, ve gerçekten de olmuş olduğu şeye, kendi kökenine bir görme 
ile birlikte. Eğer insan ζῷον λόγον ἔχον [zōon logon ekhon] olarak belirleniyorsa, 
konuşma bu şekilde ζῷον-[zōon-]’dan gelir, “canlı bir şey” olmasından; bu, onun 
γένος [genos]’udur. Kendi varlığıyla ilişkili olarak bir Oradavarolanı görüyorum, 
…’dan geliyor olma anlamında orada olacak şekilde. Bir Oradavarolanı kendi tarihi 
içinde gördüğümde, kendi varlığı içinde asıl olarak bir Oradavarolanı görürüm, kendi 
tarihinden çıkıp varlığına girecek şekilde bir Oradavarolan. Bu Oradavarolan, bu şekilde 
orada olarak, tamamlanmıştır; kendi sonuna gelmiştir, kendi tamamlanmışlığına, tıpkı 
bir evin ποιούμενον [poioumenon] olarak kendi εἶδος [eidos]’u içinde tamamlanmış 
olduğu gibi. ὑποκείμενον [hypokeimenon] çoktan tamamlanmıştır, onu üretmem 
gerekmez. Cisim kendi tamamlanmışlığına yüzey aracılığıyla sahip olur.

Böylece, Oradaolma [Dasein], özetle şu anlama gelir: 1. Asıl olarak mevcudiyet, 
mevcut olma, 2. Tamamlanmış olma, tamamlanmışlık –Grekler için Orada’nın iki karak-
teri. Bu iki karakterde, kendi varlığıyla ilişkili olarak tüm varolanlar yorumlanabilir.29

28 Metafizik Δ 8, 1017 b 26.
29 Bkz. Elyazmaları, s. 346 vd.
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DYADIC METHODOLOGY AS THE LEGACY OF 
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ÖZ
Bu makale, Aristoteles’in hilomorfizminin doğal oluş süreçlerine yaklaşımını 
ele alıp, hangi özellikleri bakımından oluş süreçlerine çeşitli güncel disiplinle-
rarası yaklaşımların önünü açtığını ve hangi açılardan anlamlılığını koruduğunu 
tartışmaktadır. Temel savı, hilomorfizmin oluşu sadece değişim (kinesis) olarak 
değil meydana gelme (genesis) olarak da kavramsallaştırmayı mümkün kılan 
ve metafizik düzeyinde kurulan analojiler ile varlığın belirli bir alanında tespit 
edilen ilişkileri başka alanlarına da taşıma yoluyla ilerleyen diyadik bir metodo-
loji ortaya koyduğu ve bu cihetle günümüzde karmaşık sistemlerin oluşumunun 
incelenmesinde benimsenen çeşitli yaklaşımların öncülü niteliğinde olduğudur. 
Makalenin ilk kısmında form-madde kavram çiftinin aktüalite-potansiyelite 
kavram çifti ile içsel ilişkisi çıkış noktası olarak alınıp, Aristoteles’in doğa fel-
sefesini karakterize eden diyadik metodolojinin temel özellikleri sunulacaktır. 
Son kısımda ise, soyut düzeyde tasvir edilen diyadik metodolojinin günümüzde 
karmaşık sistemlerin incelenmesinde kullanılan çeşitli kavramsal çerçeveleri de 
karakterize ettiği savunulacak ve hilomorfizmin analoji prensibi üzerine kurulu 
temel kavram çiftleri, alt-sistem/üst-sistem, dairesel sebepsellik, organizasyon 
seviyeleri gibi güncel kavramlar ile bir arada değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hilomorfizm, genesis, form, madde, aktüalite, potansiyeli-
te, analoji, karmaşık sistemler.
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ABSTRACT
Present paper focuses on Aristotelian hylomorphism as a theory of ontogenesis 
and discusses its legacy and relevance vis-à-vis contemporary, interdisciplinary 
approaches to ontogenesis. The main thesis to be defended is that, Aristotelian 
hylomorphism puts forward a dyadic methodology which enables conceptualization 
of becoming not merely as accidental change (kinesis) but also as substantial 
change (genesis) and proceeds through analogical transfer of relations between 
different domains of being, and has thereby laid the foundations of some of 
the central concepts and operations employed in contemporary research on the 
emergence of complex systems. The first part will be devoted to the explication of 
the main tenets of this dyadic methodology on the basis of an examination of the 
internal relation between the concept-pairs form-matter and actuality-potentiality. 
The last part will bring these concept-pairs into relation with certain contemporary 
concepts such as top and sub systems, circular causality, and organizational levels. 
Keywords: Hylomorphism, genesis, form, matter, actuality, potentiality, 
analogy, complex systems.

...

Giriş

Aristoteles’in1 doğa felsefesi oluş sorununa yaklaşımı bakımından, Organon 
içerisinde benimsediği metodolojiden ve kendinden evvel bu sorun çerçevesinde dü-
şünce dünyasına kazandırılmış perspektif ve metodolojilerden oldukça farklı bir yerde 
duran bir inceleme sunmaktadır. Aristotles’in Presoktariklerden ve Platon’dan ayrıl-
dığı noktalar en başta kendisi tarafından derinlemesinde değerlendirilmiş, sonrasında 
felsefe tarihi alanının üzerinde en yoğun çalışılmış konularından birini oluşturmuştur. 
Bu makale, literatüre tarihsel bir katkı yapmaktan çok, Aristoteles’in doğa felsefesi 
çerçevesinde uyguladığı metodolojiyi olabildiğince soyut bir forma büründürerek, 
felsefe ile sınırlı olmayan pek çok araştırma alanını paradigmatik şekilde etkilemiş 
ve çağdaş düşüncenin başlıca metodlarından bazılarını oluşturmuş çeşitli yaklaşımlar 
üzerindeki kurucu etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu niyetle ilk önce Aristote-
les’in doğa felsefesini karakterize ettiğini öne sürdüğü metodolojiyi orijinal formundan 
soyutlayarak serimleyecek, daha sonra Aristoteles’in bu yaklaşımı hangi eserlerinde, 
ne amaçla benimsediğini ve bu sayede oluş sorununun incelenmesinde nasıl yeni 
düşünsel imkanlar ortaya koyduğunu değerlendirecek, nihai olarak da çeşitli çağdaş 

1 Aristoteles’e yapılan atıflarda sadece kitap ismi ve Bekker numaraları kullanılacaktır. Kaynak olarak 
Türkçe çeviri kullanılmamıştır, Türkçe terimlerin uygunluğunun sorumluluğu yazara aittir. Orijinal met-
nin yanı sıra kaynak olarak kullanılan çeviri: Aristotle, Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford 
Translation, ed. Jonathan Barnes, Bollingen Series, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.  
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disiplinlerin varlıkların meydana gelme süreçlerine yaklaşımları bakımından Aristo-
teles’e olan metodolojik borçlarını inceleyecektir. 

        

Aristoteles’in Diyadik Metodolojisi

Diyadik metodoloji2 olarak adlandırmayı uygun bulduğumuz yaklaşım temelde oluş 
veya değişim halindeki bir fenomenin, yani en temelde doğal fenomenlerin, birbirini 
tamamlayan, birbirine indirgenemeyen, asimetrik ve göreceli iki unsur, bileşen veya 
faktörün birbiri ile ilişkiselliğinin ürünü olarak açıklanması ve tespit edilen bu ilişkinin 
orijinal bağlamından soyutlanarak çok farklı alanlardan fenomenlerin açıklanmasında 
kullanılması suretiyle belirli bir alanda elde edilen bilginin analojik olarak başka alanlara 
transfer edilmesi olarak ifade edilebilir. Bu yaklaşımın en temel pozitif önkabulü oluş 
içindeki bir fenomenin aynı anda en az iki açı veya boyuttan ele alınması gerekliliği, 
negatif önkabulü ise oluşa tabi hiçbir fenomenin tek boyutlu temsil edilemeyeceğidir. 
Bu açıklama metodunun ardında yatan temel ontolojik postüla, tüm doğal fenomen-
lerin temel birer ilişkiselliğin ürünü oldukları ve varlıklarını bu ilişkinin devamlılığı 
sayesinde sürdürdükleridir. Aristoteles’in doğa felsefesini şekillendiren hilomorfizmin 
temelde bu metodolojinin ortaya çıkardığı diyadik ilişkiler üzerine kurulu ve bilgiyi 
analoji yoluyla genişleten bir yaklaşım olarak ele alınabileceğini Aristoteles’in eserleri 
bağlamında savunmadan evvel, bu metodolojinin yukarıda da kısaca değinilen temel 
özellikleri üzerinde teker teker duralım.

1. Tamamlayıcılık ve İndirgenemezlik

Diyadik ilişkinin temel bileşenlerini oluşturan unsurlar ve herhangi bir doğal 
fenomenin diyadik analiz bağlamında ele alınan farklı açı ve boyutları ancak kavram 
ikilileri şeklinde temsil edilebilir. Bu kavram ikililerini meydana getiren kavramlar 
birbirleri ile tamamlayıcı bir ilişki içerisindedir ve aralarında dışsal değil içsel bir 
bağlantı, dolayısıyla kavramsal bağımlılık ilişkisi vardır. Bu sepeble ancak kavram 
ikilisinin bir parçası olarak anlaşılabilirler. Bu içsel bağlantı, temsil edilen unsurlar 
arasındaki doğal bir yakınlığa, benzerliğe tekabül etmektedir. Bu yakınlık diyadik 
ilişkinin ortaya çıkmasını ve farklılığı ve karşıtlığı içerisinde barındıran bir bütünlük 
meydana gelmesini mümkün kılmaktadır. 

Bu ilişki kendisini tanımlamada, her bir kavramın diğerini kendi tanımının içe-

2 Aristoteles’in doğa felsefesinde benimsediği metodolojinin diyadik yaklaşım (dyadic approach) ola-
rak adlandırıldığı ilk yer için bkz. Duygu Uygun, “A Relational Approach to Individuation: A Dialo-
gue between Aristotelian Hylemorphism and Simondonian Theory of Individuation”, yüksek lisans 
tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
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risinde barındırma zorunluluğu olarak gösterir. Bağımsız birer kavram olarak ele 
alınamadıkları gibi, bu ikilileri meydana getiren kavramlar birbirine indirgenmelerini 
veya tümüyle diğer kavram üzerinden tanımlanmalarını imkansız kılan pozitif bir içe-
riğe, diğer bir deyişle, bir seviyede kavramsal otonomiye sahiptir. Dolayısıyla diyadik 
yaklaşımın ortaya koyduğu kavram ikilileri bir pozitif ve bir negatif kavramdan oluşa-
mazlar; daha açık ifadesi ile bir fenomene ait bir özellik ve bu özelliğin yoksunluğu, 
örneğin karmaşıklık-yalınlık, kararlılık-kararsızlık, tamamlanmışlık-eskiklik/hamlık, 
düzenlilik-düzensizlik veyahut bilgililik-cehalet, güzellik-çirkinlik, sıcaklık-soğukluk 
gibi ikililer diyadik bir ilişkiye tekabül etmemektedir. Bu cihetle, kavramlar arasında-
ki içsel ilişki, indirgenemez farklılığı koruyan bir bütünlüğü mümkün kılan özel bir 
karşıtlık3 durumu ortaya koymaktadır.

2. Asimetri

Diyadik ilişkinin iki bileşeni arasında ilişkiye polarizasyon katan temel bir asimetri 
vardır ve bu asimetri bileşenlerin karşılıklı etkileşiminin, dolayısıyla oluş ve değişim 
süreçlerinin itici gücüdür. Asimetri Aristoteles’in sisteminde öncelik ilişkisine tekabül 
etmektedir ve hem ontogenezde hem tanımlamada öncelik anlamına gelir. Bu bağ-
lamda yukarıda bahsedilen içsel bağlantı ve kavramsal bağımlılık, taraflardan birinin 
ağır bastığı bir karşılıklılık arzetmektedir. Karakteristik örneği formun maddeye ve 
aktüalitenin potansiyeliteye önceliğidir.

3. Görecelilik

Kavram ikililerini oluşturan kavramlar birbirine ve açıklamakta kullanıldıkları 
fenomene görecelidir, dolayısıyla neye karşılık geldiklerinin her bir fenomen özelin-
de tespit edilmesi gerekir ve mutlak şekilde tanımlanamazlar. Başat kavram ikilileri 
olarak incelenecek form-madde ve aktüalite-potansiyelite üzerinden düşünülürse, 
müteakip bölümlerde daha ayrıntılı ele alınacağı üzere madde daima belirli bir varlığın 
maddesidir ve potansiyelite daima belirli bir aktüalite için potansiyelitedir, aktüalite 
olarak değerlendirilen bir durum bir başka aktüalite için potansiyelite olabilir ve bir 

3 Aristoteles dört tür karşıtlıktan (antikeimenon) söz etmektedir: bağlılaşıklık (pros ti), zıtlık (enantion), 
yoksunluk (steresis) ve sahiplik (hexis), olumlama (kataphasis) ve olumsuzlama (apophasis). Diyadik 
ilişki bağlamında ele alınan kavram ikilileri birbirinin zıddı değildir, zira örneğin form-madde kavram 
ikilisinde karşımıza çıkan tözsel formların zıddı yoktur. Yoksunluk ve sahiplik de bu ilişkiye tekabül 
etmemektedir, zira müteakip bölümlerde tartışılacağı üzere madde veyahut potansiyelite form ve ak-
tüalitenin yokluğu anlamında kullanılan kavramlar değildir. Aristoteles mantığı çerçevesinde diyadik 
kavram ilişkisinin barındırdığı karşıtlık ancak bir tür bağlılaşıklık olarak değerlendirilebilir. Bkz. Aris-
toteles, Kategoriler, 10, 11b17-12b16. 
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seviyede form olarak tasavvur edilen bir unsur başka bir seviyede veya başka bir form 
için madde teşkil edebilir. Diğer taraftan, mutlak kavramlar diyadik bir ilişki temelinde 
ortaya çıkan fenomenleri, diğer bir deyişle oluş ve değişim içindeki doğal fenomenleri 
temsil etmekte kullanılmaya müsait olmayıp, ancak diyadik ilişkinin kutuplardan birinin 
lehine tamamen bozulduğu ve herhangi bir oluşun söz konusu olmadığı durumlarda 
bir karşılığa sahip olabilirler.4

Göreceliliğin bir boyutu, diyadik ilişki içerisindeki unsurların etkileşimde oyna-
dıkları rol üzerinden birbirinden ayrılmalarıdır. Kavram ikililerini diyadik kavramlar 
yapan, açıklamakta kullanıldıkları fenomenlerin farklı parçalarının, boyutlarının, du-
rumlarının yapısal özellikleri değil, belirli fonksiyonlarıdır. Bir başka deyişle diyadik 
kavramlar bu unsurların ne olduklarını değil, ne yaptıklarını temsil eder. Bu bağlamda, 
bu türden kavram ikilileri iki varlığa karşılık gelmekten çok temel bir ilişkiselliği, bir 
etkileşim modunu ortaya koyar ve bu ilişkiselliğin doğası, kavramların tekil olarak 
temsil ettiklerinden çok daha önemlidir. Bir kavram ikilisinin birbirinden çok farklı 
fenomenleri açıklamakta kullanılabilmesinin temel sebebi budur. Aynı ikili üzerinden 
açıklanan iki fenomen arasında bir analoji, yani ilişki özdeşliği vardır ve analojik çı-
karım fenomenler arasında herhangi bir yapısal benzerlik değil, fenomenleri ortaya 
çıkaran temel ilişkiler, etkileşimler arasında bir özdeşlik öngörür. Bu sayede belirli 
bir bağlamda ve alanda elde edilen bir bilginin başka bağlamlara ve alanlara transfer 
edilmesini mümkün kılar; fenomenlerin yapısal özelliklerinden bağımsız olduğu 
ve sadece bir ilişkisellik modunun tespit edilmesine dayandığı için, analojik metot 
bilginin elde edildiği fenomen ve bağlam ile kısıtlı değildir. 

Göreceliliğin diğer bir boyutu ise fenomenlerin birbiri içine geçmiş organizas-
yonel seviyelerden oluşan bir doğa nosyonu çerçevesinde değerlendirilmesidir; zira 
diyadik yaklaşım her varlığı kendinden daha alçak/yüksek seviyelerde ve önceki/
sonraki aşamalarda bulunan ve kendileri de diyadik ilişkilerin sonucu olan başka 
fenomenler ile bağlantılı olarak değerlendirir, oluş süreçlerini izole fenomenler 
olarak ele almaz. Her doğal fenomen aynı anda farklı açı, seviye ve boyutlardan 
değerlendirilmeyi zorunlu kıldığı gibi, doğa da farklı organizasyonel seviye ve 
aşamalar üzerinden tasavvur edilir. Bu bağlamda diyadik kavramlar sadece karşılık 
geldikleri fenomene göre değil, aynı zamanda incelemenin hangi seviyeyi hedef 
aldığına göre de görecelilik arzeder. 

4 Aristoteles özelinde bu tür mutlak kavramlara örnek olarak ilk madde (hypokeimenon) ve ilk hareket 
ettirici verilebilir, ki bu kavramlar doğa felsefesine ait, dolayısıyla değişime işaret eden kavramlar 
değildirler.
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 Aristoteles’in Doğa Felsefesi Bağlamında Diyadik Yaklaşım

1. Değişim

Diyadik yaklaşımın Aristoteles’in doğa felsefesi bağlamında nerede ve ne ölçüde 
karşımıza çıktığını ve bu metodolojinin sağladığı açıklama imkanlarını daha ayrıntılı 
tespit edebilmek için değişim olgusu ile başlamak yerinde olacaktır. Aristoteles bilin-
diği gibi oluşa ilineksel ve tözsel olmak üzere iki temel değişim nosyonu üzerinden 
yaklaşmaktadır. İlineksel değişim tanımı töz (ousia) ile ilinek (symbebekos), veyahut 
özsel olmayan nitelik ayrımına dayanmakta olup tözü yalın ve değişimden azade bir 
temel olarak alır. Değişim ise özsel olmayan niteliklerin yalın ve kendi kendisi ile daima 
özdeş töze eklenmesi veya tözü terketmesinden ibarettir; ne töz ne nitelikler herhangi 
bir değişime uğramaktadır5 ve değişim değişmez bir temel üzerinde yine değişmez 
niteliklerin yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Birbiri ile yer değiştiren nitelikler 
birbirinin zıddı olarak tahayyül edilir ve değişim iki zıt kutup arasında gerçekleşir. 

Aristoteles’in bu değişim tanımını ortaya atmasının ardındaki motivasyonun 
Parmenides’in değişimin gerçekliğini reddeden argümanının ötesine geçebilmek 
olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, Parmenides 
değişimin yoktan var olmak veya vardan yok olmak anlamına geldiğini ve bunun 
gerçekleşmesi (ve düşünülmesi) imkansız bir çelişkiden ibaret olduğunu savunmuş, 
bu cihetle varlığı yalın, kendisi ile özdeş ve değişmez kabul etmiştir. Aristoteles 
değişim olgusunu kapsamlı bir şekilde ele aldığı Fizik I’de değişimin doğası, türleri 
ve nasıl tanımlanacağı hususlarına odaklanmadan evvel Parmenides’in argümanının 
kendi sistemi bağlamında eleştirisini sunar. Parmenides’e karşı geliştirdiği ontolojik 
ve mantıksal eleştiri6 mantıksal eserlerinde (temel olarak Kategoriler’de) yaptığı temel 

5 Ayrica bkz. Metafizik Λ.3, 1070a3-8. Formlar oluşa ve değişime tabi değildir, aksi takdirde meydana 
gelme zinciri sonsuza kadar uzardı. Özlerden niteliklere, nedenlerden ilkelere tüm formel unsurlar 
için aynı durum söz konusudur. Formlara ilişkin bu pozisyon Aristoteles’in tüm eserlerinde korunur 
ve Aristoteles’in Platon ile üzerinde hemfikir olduğu noktalardan biridir. Benzer bir gözlem için bkz. 
Daniel W. Graham, Aristotle’s Two Systems, Oxford [Oxfordshire]: Clarendon Press; New York: Ox-
ford University Press, 1987, p. 129.

6 Parmenides’in Doğa Üzerine isimli manzum eserinde değişimin imkansızlığını savlayan argümanı 
şöyle özetlenebilir: Varlık/var olan vardır ve yokluk/var olmayan yoktur (özdeşlik ilkesi); hiçbir şeyin 
hem var olması hem olmaması mümkün değildir (çelişmezlik ilkesi); var olanın olması ve var olma-
yanın olmaması zorunludur; bir şey olageldi ise veya gelecekte var olacak ise yoktur; hiçbir şey yoktan 
var olmaz; dolayısıyla ne olagelmek ne de yok olmak mümkündür. Aristotelesin eleştirisi birkaç temel 
analiz üzerine kuruludur. Öncelikle var olmak kavramının birden fazla anlama geldiğini, tözsel varlı-
ğın yanı sıra niteliksel ve niceliksel var olma gibi biçimlerin de olduğunu ifade eder. Bunun üzerine 
mantıksal bir argüman geliştirerek “olmak” yükleminin (3. tekilde genestai) mutlak anlamda, birşeyin 
varlığını ifade etmek için kullanıldığı gibi a ya da b olmak anlamında da kullanıldığını, aynı şekilde 
olmamanın mutlak yokluk anlamına gelebileceği gibi a ya da b olmamak anlamına da gelebileceğini 
ve Parmenides’in bu ayrımı yapmayarak olmayı “varlık ile özdeş olmak” anlamında kullandığını öne 
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ayrımlar ve sınıflandırmalar üzerine kuruludur, ki ilineksel değişim tanımını da aynı 
ayrım ve sınıflandırmalar üzerine bina edecektir. Yukarıda da kısaca bahsedildiği gibi 
Parmenides’in ortaya koyduğu problemi aşmak, yani çelişkiye düşmeden değişimi 
tasavvur edilebilir hale getirebilmek için töz ve ilinek ayrımını kullanır. Bu perspek-
tiften bakıldığında değişim herhangi bir şekilde vardan yok ya da yoktan var olmayı 
içermemekte, değişmez ve yalın varlığın yine hali hazırda var olan ilinekler yüklenmesi 
veya yitirmesi anlamına gelmektedir. Kategoriler’de ortaya koyduğu on var olma 
biçimi üzerinden düşünüldüğünde değişmez, yalın varlık tözsel anlamda var olmakta, 
ilinekler ise niteliksel, niceliksel veya diğer yedi kategorinin işaret ettiği anlamlarda 
var olmaktadır.7 Bu sayede değişim, varlığın değişmez temeline çapalanmış olur. 

Parmenides’in düşüncenin yegâne meşru nesnesi olarak gördüğü, hiçbir anlamda 
değiştiğinden söz edilemeyecek zamansız ve mekansız varlık ancak ilk felsefenin 
konusu olabilecekken bu sayede Aristoteles doğa felsefesine, yani değişen varlığın 
felsefesine alan açtığını savunmaktadır. Fakat bu çerçevede vardığı değişim nosyonu 
sadece ilineksel değişimi kapsamaktadır, zira birincil kategori olarak ele aldığı töze 
diğer kategorilerde ele alınan, varlıkları töze bağımlı ilineklerin yüklenmesi (birbirine 
zıt ilineklerin yer değiştirmesi) dışında bir değişim biçimi mümkün değildir. Diğer 
bir deyişle, bu tanıma bağlı kalındığı sürece değişim sadece ve sadece ilineksel bir 
olgu olarak tasavvur edilmek zorundadır. Değişim varlık alanına dahil edilebilmiştir, 
ama varlığın özüne değemeyecek bir seviyede kalmıştır. Halbuki doğa felsefesinin 
açıklamakla yükümlü olduğu en temel ve bir o kadar gizemli olgu doğal varlıkların 

sürer. Benzer bir analizi “birlik” kavramı ile ilgili de yapmak suretiyle Parmenides’in birlik ile çoklu-
ğu birbirini tamamen dışlayan kavramlar olarak düşündüğünü ve varlığı birliğe indirgediğini savunur. 
Bkz. Fizik I.2.

7 Var olma biçimleri temel olarak tözsel ve ilineksel olarak ikiye ayrıldığı gibi, ilineksel varlığın da 
kendi içinde dokuz biçimi vardır. Bu on kategoriye denk gelen on değişim (kinesis) biçiminden söz 
edilebilir, zira Aristoteles Fizik III.1’de (200b32–201a3) bu kategorilerin dışında bir değişim söz ko-
nusu olmadığını ve var olma biçimleri kadar değişim biçimi olduğunu söyler (201a8–9); bununla 
beraber değişim biçimi olarak sadece tözde (genesis ve phthora), nitelikte (kinesis kat’auksesin), ni-
celikte (kinesis kat’alloiosin) ve mekanda (kinesis kata ton topon) değişimi ele alır. Daha önemli bir 
nokta ise, töz kategorisine denk gelen değişim biçiminin (genesis ve phthora) diğerlerinin (kinesis) 
yanında özel bir konuma sahip olmasıdır. Aristoteles Fizik V.1-2’de tözsel değişim, oluş, ya da dönü-
şüm anlamında kullandığı metabole ile ilineksel değişim anlamındaki kinesis arasındaki fark üzerinde 
durarak tözsel değişimin, ya da oluşun, meydana gelme (genesis) ve yokolma (phthora) durumundan 
ibaret olup temelde değişim (kinesis) olarak kabul edilemeyeceğini savunur. Daha açık belirtmek ge-
rekirse, Aristoteles’in değişimi ifade etmek için kullandığı paradigmatik terim kinesis’tir ve genesis 
ile phthora Fizik V’teki çerçevede kinesis değildirler. Beşinci kitap boyunca (özellikle bkz. 225b11-13, 
225b13-16, 227b24-26) ortaya koyduğu sebeplerle kinesis en nihayetinde üç biçime daraltılır. 

a Bu anlamda kinesis tartışması Kategoriler’deki temel üzerine bina edildiği ölçüde sadece ilineksel 
değişimi kapsar. Oluş olgusuna daha holistik yaklaştığı yerlerde, özellikle de meydana gelme ve yo-
kolma süreçlerini doğa felsefesine entegre ettiği oranda terminolojisi bu keskinliği sergilememektedir. 
Makale boyunca oluş olgusunu bütünlüklü olarak ele alabilmek amacıyla değişim terimi en genel 
anlamda kullanılmış olup, ayrımın gerekli olduğu noktalarda tözsel değişim ve ilineksel değişim şek-
linde belirtilmiştir. 
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nasıl ortaya çıktığı ve yok olduğudur ve bu olguya ışık tutmak tözsel bir değişimden 
bahsetmeden, yani tözün değişmezliğini terketmeden mümkün değildir. 

Fizik’in ilk kitabı boyunca değişimin ilkeleri ve biçimleri analiz edilirken, kavramın 
kendisinin temel bir değişim geçirdiğini söylemek mümkündür.8 4. ila 6. bölümlerde 
kendinden önceki doğa felsefecilerinin (ve Platon’un) hakkını teslim ederek zıdları 
değişimin temel bir ilkesi olarak kabul etmiş, 6. bölümde ise (Platon’dan farklı olarak) 
zıdların varlığını destekleyecek bir dayanağın zorunluluğunu savunmuştur. Buraya 
kadar Kategoriler’de ortaya koyduğu çerçevenin dışına çıkan hiçbir unsur yoktur. 7. 
bölümde ise bu çerçevede temel değişiklilere işaret eden bir yenilik ortaya koyar ve 
değişimin temel ilkelerinin zıt ilinekler ve altta yatan töz olarak ortaya konmasının 
değişimin her biçimini kapsayamadığını teslim ederek, değişimin daima iki zıt kutup 
arasında gerçekleşmediğini söyler. Meydana gelme (genesis) ve yokoluş (phthora) 
durumlarında töze yüklenen niteliklere zıt niteliklerin varlığından söz etmek mümkün 
değildir; zıddı olmayan bu niteliklerin ancak mevcudiyetinden ya da yokluğundan söz 
edilebilir. Dolayısıyla değişimin altında yatan değişmez bir ilkenin yanında zuhur eden 
ve yiten bir nitelikten söz etmek gerekmektedir. Bu tür nitelikler ise ilineksel değil 
özsel niteliklerdir ve söz konusu değişim özsel bir değişimdir. Öz ile töz arasında iç-
sel ve kopması düşünülemez bir ilişki olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tözsel 
bir değişimden, yani mutlak anlamda oluştan bahsetme zorunluluğu ortaya çıkar. Bu 
noktada Aristoteles’in karşısındaki ikilem, Parmenides’in çelişmezlik ilkesini ihlal 
ettiğine işaret ettiği yoktan var olma ve vardan yok olma düşüncesini kabul etmek ve 
değişimin altında yatan varlığın kesintisiz devamlılığı nosyonundan vazgeçmek ya 
da tözün yalınlığını ve değişmezliğini reddetmektir. Birinci yol tasavvuru aşan bir 
imkansızlıktan ibaret olduğu için Aristoteles tözün yalınlığını reddeder ve değişimin 
dayanağını (hypokeimenon/hypostasis) töz değil madde (hyle) olarak ortaya koyar. Bu 
yeni çerçevede töz form (eidos) ve maddeden oluşan bir kompozittir ve değişimin temel 
ilkeleri form (geniş anlamda nitelik), yoksunluk (hysteresis) ve altta yatan dayanaktır. 
Kategoriler’de temel varlık olarak ortaya konan töz ilineklerin yüklendiği ve kendisi 
başka bir şeye yüklenmeyen özne olarak temsil edilir iken, madde özne olabilecek bir 
tekilliğe ve bağımsızlığa sahip değildir. Bu sıçrama Aristoteles’in mantıksal eserlerinin 
temel varsayımlarından bir kopuşa işaret ettiği gibi, bu durum yegâne problem değil-
dir; zira değişimin henüz yalnızca zorunlu ilkeleri ortaya konmuş ve değişimin nasıl 
gerçekleştiği tam anlamıyla açıklanmamış, dolayısıyla yeterli bir tanım yapılamamıştır.

Değişim tanımının tözsel değişimi de kapsayacak şekilde genişletilmesi ile töz yalın 
olmaktan çıkmış ve bir kompozit haline gelmiştir. Bu radikal değişiklik Aristoteles’in 
hilomorfizmini ortaya çıkaran yoldaki ilk ve zorunlu adımdır, fakat henüz yeterli adım 

8 Aristoteles’in sisteminin mantıksal eserlerinden doğa felsefesine yapısal bir değişim geçirdiğini ve 
atomist tözcülükten hilomorfist tözcülüğe evrildiğini savunan bir argüman için bkz. Graham, Aristot-
le’s Two Systems.
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değildir. Halen değişimi öncesindeki ve sonrasındaki durumu tespit etmenin, yani de-
ğişimi form ve yoksunluk (hysteresis) üzerinden bir sıçrama olarak sunmanın ötesinde 
bir açıklama mevcut değildir; değişimin doğasını kavrayabilmek için onu süreğen bir 
olgu, bir dönüşüm olarak kavramsallaştırabilmek gerekmektedir. Hilomorfizme adını 
da veren form-madde (morphe/eidos-hyle) kavram ikilisi form-yoksunluk-dayanak 
şeması temelinde değerlendirildiğinde başta iddia ettiğimiz gibi diyadik kavramlar 
değildirler. Madde Fizik I’in ortaya koyduğu bağlamda yalnızca altta yatan belirsiz bir 
dayanaktır ve form ile içsel bir bağ taşımadığı gibi, form ile birlikte ele alındığında dahi 
temel bir etkileşime işaret etmemektedir. Form ile bağlantısı yoksunluk ilkesi üzerin-
den kurulmak zorunda kalınmıştır fakat bu yalnızca negatif bir nitelemedir; pozitif bir 
belirlenim ortaya konmamış olması dolayısıyla dayanak ile form arasında tamamlayıcı 
bir ilişki söz konusu değildir. Form ve maddeyi diyadik kavramlar haline getiren ve 
hilomorfizme diyadik perspektifini kazandıran teorik atılım Fizik III.1-2’de formüle 
edilen ikinci değişim tanımı içerisinde sunulan kavram ikilisi aktüalite-potansiyelite 
(energeia/entelekheia-dynamis) sayesinde gerçekleşmiştir. Bu ikinci, ya da tek yeterli 
tanım birinci kitaptaki şemanın hiçbir unsurunu barındırmamakta, değişim olgusunu 
sadece aktüalite-potansiyelite kavram ikilisi üzerinden açıklamaktadır: “değişim po-
tansiyel halde olanın, potansiyel olduğu bakımdan aktüalize olmasıdır”.9 Takip eden 
bölümde, bu yeni değişim tanımının ortaya koyduğu diyadik yaklaşımı bir önceki 
form-yoksunluk-dayanak şeması ile karşılaştırarak ele almak ve form-madde kavram 
ikilisinin aktüalite-potansiyelite kavram ikilisinin resme dahil olmasıyla kazandığı 
diyadik niteliği incelemek savunulan tezi aydınlatmada yardımcı olacaktır.

2. Aktüalite-Potansiyelite 

Aktüalite-potansiyelite kavram ikilisi diyadik yaklaşımın tariflediğimiz bütün 
özelliklerini sergilemektedir. Öncelikle, bu iki kavram birbirini tamamlamaktadır; 
ikisini de diğerinden bağımsız olarak tespit etmek de tanımlamak da mümkün değildir. 
Aralarında içsel bir bağlantı olması hasebiyle değişim olgusunun zıt durumlar ya da 
mevcudiyet ve yoksunluk üzerinden tasvir edilmesi durumunda ortaya konulamayan 
doğasını, kesintisiz ve sıçramasız süreç olarak kavramaya el verirler; zira değişim 
içindeki varlığın içinden geçtiği haller birbirini dıştalayan değil birbirine dönüşen du-
rumlardır. İkinci olarak, değişim sürecinin tamamen geri döndürülebilir, yani simetrik 
biçimde çift yönlü bir süreç olarak düşünülememesi ve iki yönün (potansiyeliteden 
aktüaliteye ve tersi durum) birbirinden nitel olarak farklı olması sebebiyle birbirleri-
ne asimetriktir. Son olarak aktüalite ve potansiyelite herhangi bir tözsel varlığa veya 
onun yapısal özelliklerine karşılık gelmez, incelenen olguya, inceleme seviyesine ve 
boyutuna bağlı bir görecelilik gösterirler. 

9 Aristoteles, Fizik, III.2, 201a27–29. 
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Potansiyelite kavramı çok önemli bir felsefi yenilik ortaya koyar. Zira bu kavram 
sayesinde varlık alanı zenginleşir ve gerçekleşmiş, tamamlanmış olandan ibaret olarak 
değil, içerisinde gerçekleşebilecek olanı sadece ihtimal olarak da değil, aktüel koşullar 
ve zemin olarak barındıran çok boyutlu bir alan olarak tasavvur edilebilir. 

Potansiyelite10, yeni değişim tanımındaki kilit kavram olarak bir önceki form-yok-
sunluk-dayanak şemasında değişimin bir kaynağı, ilkesi olarak ortaya konan yoksunluk 
kavramından oldukça farklıdır. Öncelikle, yoksunluk, dayanağı negatif betimlerken; 
potansiyelite, birşeyin eksikliğine ve olumsuzlanmasına değil, değişimin gerçekleşe-
bilmesi için gerekli pozitif birtakım koşulların mevcudiyetine işaret eder. Bu anlamda 
aktüalitenin yokluğu değil, zorunlu koşulu ve kaynağıdır. Örneğin, civa masa formuna 
sahip olmaması hasebiyle potansiyel bir masa olarak değerlendirilemez, aynı şekilde 
bir bitki tohumu insan formuna sahip olmamakla potansiyel bir insan olmaz. Değişim 
sonucu ortaya çıkan formun kendi yokluğundan gelmek yerine, bir kapasite, yönelim 
veya yatkınlık olarak halihazırda maddede bulunduğuna ve bu sebeple maddenin 
herhangi belirsiz bir dayanak olmayıp belirli bir formu taşıyabilecek belirli bir madde 
olduğuna işaret eder, zira potansiyelite daima belirli bir aktüalite için potansiyelitedir. 
Yoksunluk kavramı bize dayanakta ne olmaması gerektiğini ifade ederken, ne olması 
gerektiği ile ilgili hiçbir şey söylememektedir. Dolayısıyla potansiyelite bir açıdan henüz 
belirlenmemişliğe işaret ederken, bir başka açıdan da hâlihazırda mevcut olan birtakım 
belirlenimleri varsayar; potansiyeli meydana getiren bu belirlenimlerdir ve ancak bu 
belirlenimlere sahip olmak suretiyle bir varlığın bir açıdan değişimin dayanağı olduğunu 
söyleyebiliriz. Bir çocuğa eğitim yoluyla müzisyenlik özelliği kazandırabilmek için 
çocuğun müziğe yetenekli olması gerekir, aynı şekilde demirden kılıç yapılabilmesini 
sağlayan demirin kendine özgü esneklik, kırılganlık, dayanıklılık özellikleri, belirli 
erime noktası, darbe iletkenliği ve benzeri belirlenimleridir. 

Hangi şartlar sağlandığında potansiyelitenin varlığından bahsedilebileceğini do-
ğal ve yapay meydana gelme (genesis) durumlarında farklı değerlendirmek gerekir. 
Doğal meydana gelmede söz konusu olduğunda form töze içkindir, sanat veya zanaat 
eseri yapay meydana gelmede ise form dışarıdan empoze edilir. Dolayısıyla potan-
siyelitenin varlığı farklı şartlara tabidir. Meydana gelme sürecinin kaynağı (arkhe) 
kendine içkin olan, yani doğal oluşa tabi varlıklar “dışsal hiçbir etken engellemezse 
neye dönüşecekler ise, potansiyel olarak o şey oldukları söylenir”; meydana gelme 
sürecinin kaynağı kendine içkin olmayan varlıklarda ise potansiyelite “eğer etki edilen 
varlıkta...[sonuçta ortaya çıkacak şeye] dönüşmesini engelleyen hiçbir şey söz konusu 
değil ise...ve eklenmesi, çıkarılması ya da değişmesi gereken hiçbir şey yok ise” mev-

10 Burada ele alınan potansiyelite kavramı Aristoteles’in ikincil potansiyelite olarak adlandırdığı, etkiye 
tabi olabilme kapasitesidir ve değişimin dayanağında yatması sebebiyle maddenin form alabilme potan-
siyeline karşılık gelir. Birincil anlamı ise değişimi meydana getiren aktif hareket ettiğici güce tekabül 
eder. Potansiyelitenin birincil ve ikincil anlamları için bkz. Aristoteles, Metafizik, Θ.1, 1046a10-12.
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cuttur.11 Dolayısıyla potansiyelite yoksunluk ifade etmenin aksine, hâlihazırda varolan 
belirlenimlere, yani hazır olma durumuna işaret etmektedir.

Aktüalite kavramı ise varlığı bütünüyle gerçek ya da tamamlanmış olarak tasav-
vur eden yalın tözlerden oluşan sistemin terkedilip hilomorfik sistemin karakteristik 
özelliklerinden biri olan, gerçekliğin ya da tamamlanmışlığın dereceleri nosyonunun 
benimsenmesi gibi bir sonuç getirmiştir.12 Parmenides’in değişimin imkansızlığını ka-
nıtlamakta kullandığı karşıtlığı, bir ve bütün varlık ile mutlak yokluk karşıtlığını aşmakta 
en önemli araçlardan biri de Aristoteles’in aktüalite kavramına kazandırdığı tamamlan-
mışlık dereceleri anlamıdır. Aktüalite-potansiyelite kavram çiftinin göreceliliğinin temel 
unsurlarından biri de budur. Form-madde ikilisi bağlamında yorumlandığında, formun 
maddede bulunma derecesi olarak da görmek mümkündür; töz form ve maddenin birli-
ğinden oluştuğu için aktüalitenin aynı zamanda tözellik derecesi olduğu da söylenebilir.13 
Bu bağlamda form ve madde kavramlarını nitelik-yoksunluk-dayanak şemasından farklı 
kılıp diyadik kavramlar haline getiren de değişime bu yeni yaklaşımdır.

3. Form-madde 

Madde kavramı altta yatan dayanak kavramından ciddi farklılık arzeder. Yukarıda 
da belirtildiği gibi, madde soyut bir belirlenmemişlik ifade etmenin tersine, hâlihazırda 
forma sahip, bütünlüklü ve tekil bir varlığın, hâlihazırda sahip olduğu belirlenimler 

11 Aristoteles, Metafizik, Θ.7, 1048b35-1049a18.
12 Aktüalite ve karşıtı hilomorfizm çerçevesi içerisinde diyadik kavramlar haline gelmeden evvel Aristo-

teles tarafından neredeyse yalnızca aktivite (energeia) ve atıllık şeklinde kavramsallaştırılmıştır. Aktü-
alite aktivite anlamında (energeia) zorunlu olarak töze ilişkin, ontolojik bir kavram değildir. Hilomor-
fizm çerçevesinde ise aktüalite tamamlanmışlık (entelekheia) ve edinilmiş melekenin eyleme geçmesi 
(energeia) anlamında kullanılarak tözsel bir karşılık kazanır. Potansiyelite (dynamis) ise tözsel anlam-
da atıllığa, eylemsizliğe değil tamamlanmamış, oluşa müsait bir belirlenmişlik seviyesine işaret eder. 
Aktivite anlamındaki aktüalite ile potansiyelite tözün içinde bulunduğu hali (hareket anlamında) kine-
sis’e göre tespit ederken, tözsel anlamda aktüalite ile potansiyelite arasında töz ile madde arasındaki 
ilişkiye tekabül eden bir bağ vardır ve devam eden kısımda da savunulacağı üzre diyadik kavramlardır. 
Bu konunun Aristoteles’in hilomorfizminin zaman içerisindeki gelişimi bağlamında etraflı incelemesi 
ve kavram çiftinin hilomorfizm çerçevesinde ontolojik bir anlam kazandığı fikrini destekleyen bir 
argüman için bkz. Graham, Aristotle’s Two Systems, s. 98-99, 174, 205.

13 Aktüalite açısından tamamlanmışlık dereceleri dört tip neden bağlamında belirtilen ereksel nedeni 
teşkil eden nihai form ile, nihayi forma kavuşma süreci içerisinde edinilen ve kendinden sonraki aşa-
malardaki formlar için madde rolü oynayan formlar birlikte düşünüldüğünde daha açık görülecektir. 
Tek bir oluş süreci içerisinde bile, formel neden teşkil eden farklı formlar gözlemlenir ve her bir form 
kendi içerisinde görece bütünlüklü bir töze aittir. Ancak nihai form, yani ereksel neden üzerinden 
düşünüldüğünde bu farklı formların bütüncül bir oluş sürecinin parçası oldukları ve nihai forma göre 
daha az tamamlanmış oldukları anlaşılır. Oluş süreci ereksel neden ile formel neden örtüştüğünde, 
yani nihai form kendini tamamen gerçekleştirdiğinde biter. Aynı şekilde tamamlanmış ve tamamlan-
mamış potansiyelitelerden de söz etmek mümkündür; bu anlamda potansiyelite daha önce de ifade 
edildiği gibi belirlidir ve sadece belirli bir forma göre tespit edilebilir. Örnekler takip eden bölümde 
sunulmuştur. Bkz. Aristoteles, Fizik, III.2, 201b32–33.
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bakımından başka bir formu edinebilme kapasitesine göre, belli bir forma göre madde 
olarak tespit edilir. Dolayısıyla form ile diyadik bir ilişki içerisinde tözü meydana 
getiren madde form sahibidir ve çoğu durumda hâlihazırda bir tözdür. Doğal meydana 
gelme (genesis) süreçleriyle ortaya çıkmış veya zanaat sonucu meydana getirilmiş 
tüm tözlerin maddesi de yine tözdür ve kendisi de bir meydana gelme, oluş sürecinin 
ürünüdür. Örneğin bir bitkinin ortaya çıkış sürecine madde olarak giren tohum gelişmiş 
bitkinin formundan farklı bir forma, tohum formuna sahip bir tözdür, benzer şekilde 
duvar yapımında kullanılan kiremitler duvarın yapısal özelliklerinden farklı özelliklere 
sahip olan ve farklı fonksiyonlar yerine getiren, kısacası farklı bir form olan kiremit 
formuna sahiptir. Nasıl duvar kiremitten örülüp kilden örülemezse, kil zerreleri de kil 
hamuru haline getirilmeden kiremit yapımında kullanılamaz, benzer şekilde döllenmiş 
embriyo önce bebeğe ve çocuğa dönüşmeden yetişkin bir insan formuna kavuşamaz. 
Diğer bir açıdan gelişigüzel bir araya getirilmiş bir taş yığını veya çürümekte olan bir 
organizma tanımlayıcı, bireyleştirici bir forma, yani öze sahip olmadıkları için sahip 
oldukları biçim ve nitelikler ile materyal temelleri arasında diyadik bir ilişki yoktur 
ve bu sebeple töz değildirler.

Form-madde diyadik ikilisinin parçası olarak madde, bir önceki şemadaki daya-
nak kavramının ifade ettiği altta yatan, değişmeyen unsur olmanın tersine değişime 
uğrayan varlığın ta kendisidir ve formların kendilerinin Aristoteles’in sisteminde 
değişimden azade oldukları göz önünde bulundurulursa, madde ve potansiyelite de-
ğişim olgusunun başlıca koşulu olarak görülebilir. Bu noktada, form ile diyadik ilişki 
içinde olan maddenin Aristoteles’in yakın madde şeklinde belirttiği madde olduğunu 
söylemek gerekir; hilomorfist sistemin kurucu iki öğesinden biri olan madde budur. 
Burada önemli bir husus üzerinde durmak gerekmektedir. Yeni bir töz ortaya çıkaran 
tözsel değişime giren madde ile, ortaya çıkan yeni tözün kurucu unsuru olan madde 
aynı madde değildir.14 Bunların ikisini de yakın madde olarak görmek mümkündür, 
zira belli bir form ile girdikleri diyadik ilişki üzerinden görecelilik ve içsel bağlantı 
arzetmektedirler. Fakat tözsel değişimin öncesindeki ve sonrasındaki formlar birbiri ile 
aynı olmadığı için, ortaya çıkan tözün kurucu unsuru olan madde birincil anlamda yakın 
maddedir çünkü form ile ayrılmaz ve tamamlayıcı bir ilişki içindedir; form ile madde 
arasındaki diyadik ilişkinin paradigması budur. Tözü oluşturan form ve madde tek bir 
bütün meydana getirirler ve birbirinden bağımsız düşünülemezler. Bu açıdan, tözsel 
değişime giren varlık, değişim sürecinde madde rolünü oynaması anlamında maddedir 
ve kendinde düşünüldüğünde başka bir yakın madde ile formun birliğinden meydana 
gelir. Bu anlamda aktüalite-potansiyelite ekseni bize birbirine farklı yakınlık-uzaklık 
dereceleri ile bağlı form-madde ilişkileri ve bu sebeple farklı organizasyon seviyelerine 
sahip ve organizasyonel seviyeleri birbirine içsel bağlantılar ile bağlı, bütünleşik ama 

14 Benzer bir yorum için bkz: Istvan Bodnar, “Aristotle’s Natural Philosophy”, The Stanford Encyclope-
dia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), dn. 19; <https://plato.stanford.edu/
archives/win2016/entries/aristotle-natphil/>.
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uniter olmayan bir varlık ve doğa resmi sunar. Formun dışarıdan empoze edilmeyip 
maddenin potansiyelinin kendi içerisinden aktüalize olmasıyla ortaya çıkan doğal 
süreçlerde diyadik ilişki kendini en karakteristik biçimiyle gösterir. 

Hilomorfist sistem içerisinde diyadik bir yaklaşımla tasavvur edilen form da, özel-
likle Platon’un form kavramından temel farkları üzerinden düşünüldüğünde, maddeye 
hem aktüel varlığı anlamında (bir tözün ayrılmaz parçası olmak dışında bağımsız varlığı 
olmaması bakımından) bağımlı, hem de maddeden ayrı olarak tanımlanamayacak, 
tasavvur dahi edilemeyecek bir unsurdur. Hilomorfist doğa felsefesinin konusu olan, 
oluş ve eylem halindeki doğal varlıkların formları, matematik gibi formal disiplinlerin 
konu edindiği formlardan farklı olarak öz itibariyle maddîdirler ve bu sebeple tanımları 
da maddeden bağımsız olamaz.15  

4. Diyadik Yaklaşım ve Doğa Felsefesinin Metodu 

Ruh Üzerine’nin ilk kitabının ilk bölümünde Aristoteles doğa felsefecisinin izle-
mesi gereken metodolojiden ve konusunun diğer disiplinlerin konusundan farkından 
bahseder. Formal disiplinlerden farklı olarak doğa felsefesinin formları yukarıda da 
bahsedildiği gibi maddede sadece vücut bulmaz, maddeyi özlerinde de içerirler. Bu 
sebeple, doğa felsefesi formların bilgisine ulaşmak için onları gerçekleşmelerinin 
partiküler maddi koşulları içerisinde değerlendirmek zorundadır. Doğa felsefesi mad-
di disiplinlerden de temel bir bakımdan ayrılır; doğal fenomenler sadece maddenin 
yapısal özelliklerinin incelenmesi yoluyla açıklanamaz. Madde seviyesinde tespit 
edilemeyecek bütünsel özelliklerin, işlevlerin, kabiliyet ve kapasitelerin, amaçların 
ve sebeplerin açıklamasını da sunmak zorundadır. Bu sebeple hilomorfist bir çerçeve 
zorunludur ve izlenecek metodoloji önceki kısımlarda belirtilen açılardan diyadiktir. 
Doğa felsefecisi ele aldığı fenomene aynı anda iki farklı açı, boyut veya seviyeden 
yaklaşmak, doğal fenomenleri kavram ikilileri aracılığıyla tasvir etmek zorundadır. 

Doğal formların tanımının nasıl yapılacağına örnek olarak Aristoteles kızgınlık 
durumunun nasıl tanımlanması gerektiğinden bahseder. Maddi bilimler kızgınlığı 
vücudun içinde bulunduğu fiziki durumu tasvir ederek açıklarken, diyalektikçi bu 

15 Doğa felsefesinin konu edindiği formlar ile matematiğin konu edindiği formların farkı için bkz. Aris-
toteles, Fizik II.1 193b31-194a7 ve Aristoteles, Metafizik, K.7, 1064a28-b5. Benzer bir pozisyon için 
bkz. Michail M. Peramatzis, Priority in Aristotle’s Metaphysics, Oxford; New York: Oxford Univer-
sity Press, 2011. Michail Peramatzis Aristoteles’in doğa felsefesinde formların, Platon’un formların-
dan ve matematiğin konu edindiği formlardan farklı olarak, sadece kendilerini gerçekleştirmek için 
maddeye ihtiyaç duymanın ötesinde özsel bakımdan maddî olduklarını savunmaktadır. Metafizik Z. 
11, 1036b22-32’ye referansla doğa bilimlerinin formları maddenin değişim kapasitesini açıklayacak 
şekilde, yani maddenin belirlenimlerini açıklamanın ayrılmaz parçası olarak ortaya koyarak tanımla-
madığı sürece açıklayıcı gücü olamayacağını savunduktan sonra (s. 59), Aristoteles’in form anlayışı-
nın Platon’unkinden temelden farklı olduğunu ve Aristoteles’e göre her şeyi forma indirgemenin ve 
maddeyi açıklamanın dışında bırakma çabasının hatalı olduğunu iddia eder (s. 92). 
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boyutu hesaba katmayıp kızgınlığı kişiler arası ilişki ve edimler, sebepler ve amaçlar 
perspektifinden açıklar. Bir başka deyişle, ilki sadece “nasıl” sorusuna cevap verirken 
ikincisi sadece “neden” sorusuna cevap verir. Doğa felsefecisi bu ikisini de tek bir 
açıklamada birleştirmeli ve kızgınlığı a sebebiyle b amacına yönelik olarak şu ve bu 
özelliklere sahip bir bedenin şu ve bu şekilde devinimi formatında açıklamalıdır.16

Oldukça tartışılmış çağdaş Aristoteles yorumlarından birini oluşturan işlevselci 
okuma, burada ileri sürülen yorumu reddetmektedir. Bu okumaya göre doğal bir for-
mun maddî nitelikleri tamamen işlevselci bakış açısından ifade edilmeye müsaittir; 
yani maddenin belirlenimleri olarak açıklamaya dahil edilmeksizin yerine getirdikleri 
işlevlerin tespit edilmesi ve maddenin, açıklamanın tamamen dışında bırakılması 
mümkündür. Üstelik böylece formel ve maddî gibi iki açıdan açıklama getirmenin 
yaratacağı gereksiz yükten kurtulunacak, açıklamaya sadece zorunlu unsurlar dahil 
edilmiş olacaktır.17 Bu perspektifin temel gayelerinden biri de, canlılık fonksiyonları-
nın cansiz maddede yeniden üretilme imkanını savunmaktır. Özellikle yapay zekanın 
mümkünatı, aklî aktivitenin işlevselci açıdan modellenerek inorganik maddede de 
gerçekleştirilebileceği tezi üzerinden savunulmaktadır.18 İşlevselci okuma Aristote-
les’in doğa felsefesini geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde kendine doğa bilimlerinde 
ve teknolojide yer edinmiş bazı yaklaşımlar ile de uyumluluk içerisinde göstererek 
Aristoteles’e güncellik kazandırmaya çalışmıştır. Oldukça kuvvetli bir pozisyon ortaya 
koymakla beraber, işlevselci okuma Aristoteles’in doğa felsefesinin özellikle vurgu-
lamaya çalıştığımız bazı özgün yönlerinin üstünü örtmektedir.19

Öncelikle ilineksel değişim ile tözsel değişim ve doğal değişim ile zanaat yoluyla 
gerçekleştirilen değişim ayrımlarına dönelim. Yeni bir töz meydana getiren her değişimi 
tözsel değişim olarak adlandırmakla beraber, değişimin kaynağının töze içkin olup 
olmaması farkının ortaya çıkan tözdeki form-madde ilişkisini etkilediğini söylemek 
gerekir. Aristoteles bu iki durumda söz konusu olan potansiyeliteyi farklı koşullara 
bağlamıştır.20 Doğal değişimde nihai form belirli bir form iken, değişimin kaynağının 
dışsal olduğu durumda maddenin edinebileceği formlar maddenin nitelikleri ile sınır-
lanmış olmakla beraber teorik olarak sonsuzdur. Değişimin ereksel, formel ve etkin 
nedenleri maddeye içsel bir bağ ile bağlı değildir; maddede aranan sadece uygunluk, 

16 Aristoteles, Ruh Üzerine, I.1, 403a26-27.
17 Bkz. Martha C. Nussbaum-Hillary Putnam, “Changing Aristotle’s mind,” Essays on Aristotle’s De 

Anima, ed. Martha C. Nussbaum-Amélie O. Rorty, Oxford: Clarendon Press, 1992, s. 27-56.
18 Canlılık fonksiyonlarının birden fazla şekilde ve farklı maddî temeller üzerinde gerçekleştirilebileceğini 

savunan temel bir metin için bkz. Hillary Putnam, “Psychological Predicates,” Art, Mind, and Reli-
gion, ed. William H. Capitan-Daniel D. Merrill, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1967, s. 
37-48. 

19 Peramatzis, kendi form yorumu ile çelişen işlevselci tezleri zayıf ve güçlü olmak üzere ikiye ayırıp 
eleştirmektedir. Bkz. Peramatzis, Priority, s. 98-99. Burada onun argümanlarını benimsemek yerine 
şimdiye dek sunulan yorum çerçevesinde çeşitli görüşler bildirilecektir.

20 Aristoteles, Metafizik, Θ.7, 1048b35-1049a18.
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elverirliktir. Dolayısıyla potansiyelite doğal değişim durumuna nazaran çok daha az 
belirlenmiştir ve bu sebeple formun maddeden soyutlanması nispeten mümkündür. 
Yukarıda belirttiğimiz, doğal formların özünde maddî olması ve tanımlarında maddî 
nitelikler içerme zorunluluğu sanat veya zanaat yoluyla kazandırılan formlar için aynı 
derecede güçlü bir zorunluluk değildir. İşlevselcilik bağlamında, maddî niteliklerin 
yerine getirmeleri gereken işleve indirgenerek açıklamanın dışında bırakılması görece 
mümkündür. Fakat doğal değişim için aynı durum söz konusu değildir. Özellikle canlı-
lardaki durum dikkate alındığında, Aristoteles zanaat sürecinde dört nedensellik türünü 
farklı kaynaklara bağlarken, ruhun üç tür nedenselliği tek başına yerine getirdiğini 
söylemektedir.21 Aristoteles’in zanaat ile doğanın aktivitesini ortak bir temel üzerin-
de açıklamakla beraber birbirinden belirli şartlar üzerinden ayırt etme çabası daima 
mevcuttur ve doğa felsefesinin hiçbir noktasında bu ayrım ortadan kaybolmamaktadır. 

Çağdaş sistemik araştırmaların terminolojisi ile ifade etmek gerekirse, doğal 
olmayan değişimleri modellemek, formalize etmek, simüle etmek ve farklı materyal 
zeminler üzerinde uygulamak görece mümkündür. Fakat, kendi kendini organize eden 
sistemler olarak adlandırılan varlıklarda, yani formu kendi içinden çıkaran ve birliğini 
ve kendiyle özdeşliğini dışsal hareket ettirici kaynaklara muhtaç olmaksızın koruyan 
tözlerde, form ile madde modellemenin gerektirdiği formalizasyona izin vermeyecek 
derecede yakın bir ilişkiye sahiptir.  Bu durumun sistemik yaklaşım dilinde karşılığı, 
kendi kendini organize eden karmaşık sistemlerin, paradigmatik örneği olarak canlıların 
sergilediği kendine özgü nedensellik örgütlenmesidir.22 Takip eden bölümde bu husus 
üzerinde daha ayrıntılı durulacaktır. Yine de ilk bölümü sonlandırırken ifade etmek 
gerekir ki Aristoteles, sunduğu perspektif ve metodoloji ile doğal meydana gelme 
süreçlerinin zenginliğini indirgemeye başvurmaksızın kavramaya çalışmış, sunduğu 
araçlar ise bu süreçleri indirgemeci olmayan yaklaşımlar ile aydınlatmaya çalışan 
çağdaş araştırmaların tarihsel öncülü niteliğinde olmuştur.

Hilomorfizm ve Çağdaş Sistemik Yaklaşım

Doğal fenomenleri açıklamada bugün amaç, sebep gibi kavramları kullanan, diğer 
bir deyişle ereksel perspektiflere yer verilmemekle beraber, oluş halindeki fenomenler 
ile karmaşık sistemler maddi yapı taşları ve bunlar arasındaki lineer ilişkilere dayalı 

21 Bkz. Aristoteles, Ruh Üzerine, II.4, 415b8-12 ve Aristoteles, Hayvanların Parçaları, I.1, 641a26.
22 Karmaşık sistemler üzerine çalışan en önemli isimlerden biri Robert Rosen, kendi kendini organize 

eden karmaşık sistemlerin, tümüyle formalize edilmesinin, dolayısıyla modellenmesinin mümkün ol-
madığını, bu durumun karmaşık sistemleri ortaya çıkarak nedensellik örgütlenmesinin kendisinden 
kaynaklandığını ve bu örgütlenmenin yapay olarak aynıyla yeniden üretiminin mümkün olmadığını 
savunur. Bkz. Robert Rosen, Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabri-
cation of Life, Columbia University Press, Colombia, 2005.
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mekanistik modellerle açıklanmaya elvermedikleri için, yukarıda diyadik yaklaşım 
olarak adlandırdığımız metodolojinin temel öğelerini karmaşık sistem araştırmala-
rında yaygın olarak görmek mümkündür. Aristoteles’in sistemi her ne kadar tözcü ve 
ereksel niteliğini hiç tamamen kaybetmemişse de, özellikle doğa felsefesi bağlamında 
geliştirdiği metot ve bakış açısının diyadik yaklaşım adı altında soyutlayarak analiz 
ettiğimiz yönü zorunlu olarak ne tözcü ne de erekseldir. Zira tekil, yalın ve değişmez 
tözler üzerine kurulu bir ontolojik temeli olan mantıksal eserlerindeki önkabullerinin 
hilomorfist sistem çerçevesinde çok temel açılardan değiştiğini veya geride bırakıl-
dığını görmek mümkündür. Aristoteles doğa felsefesinde benimsediği yöntemi en 
temelde Parmenides’in monist ontolojisi ve Platon’un belirli açılardan benzerlikler 
taşıyan formalizmi (ya da formları merkeze koyan ontolojisini) ile tartışma içerisinde 
geliştirmiş ve varlığı somut ve devinim halinde kavramsallaştırmaya izin veren araç-
lar geliştirmiştir. Sistem ve kompleksite bilimleri23 ise, karmaşık olguları incelemeye 
uygun olmadıkları gerekçesiyle doğal bilimleri uzunca bir süre domine etmiş olan 
mekanistik ve indirgemeci modelleri geride bırakma motivasyonu ile ortaya çıkmış-
lardır. İki kutupta da, yani formalizmde de mekanist indirgemecilikte de eksik olan, 
oluşun dinamiğini yakalayamayacak tek yönlü ve tek boyutlu bir yöntem izlemeleridir. 
Nedensellik ister formal taraftan ister maddi taraftan kurulsun, ortaya oluş ve devinimi 
yakalayamayan, ya da reddeden indirgemeci bir model çıkmaktadır. Aristoteles ile 
çağdaş sistem ve kompleksite bilimlerinin buluştuğu nokta, devinimin gerçekleştiği 
etkileşimsel ve ilişkisel ara boyuttur; bu boyutun kavramlaştırılmasını mümkün kılan, 
diyadik yaklaşım adı altında sunduğumuz birtakım araçlar ve yöntemler Aristoteles’in 
bıraktığı mirasta mevcuttur.

23 Sistem ve kompleksite bilimlerinden kendi içinde pek çok farklı araştırma kolunu ve metodolojisini 
barındıran bir araştırma paradigması kastedilmektedir. 20. yüzyılın ilk yarısının sonunda paradigmanın 
ilk ortaya çıkan formu olan sibernetik paralel olarak genel sistem araştırmaları adı altında ilk tasavvur 
edildiği alan olan mühendislik ve doğa bilimlerinden toplum bilimlerine, felsefeye, psikolojiye ve 
ekonomiye doğru genişlemiş, kendi içerisinden bilişsel bilimleri ve bilgisayar bilimlerini çıkarmış, 
günümüzde ise sibernetik teriminin kullanımdan kalkması ile sistem bilimi, kompleksite bilimi gibi 
genel isimler altında ve daha spesifik olarak sosyal sistemler, enformasyon sistemleri gibi kollar üzeri-
nden yoluna devam etmektedir. Alanın kurucu isimleri arasında W. Ross Ashby, Gregory Bateson, 
Heinz von Foerster, Warren McCulloch, Claude Shannon, John von Neumann, Norbert Wiener gibi 
sibernetikçi isimleri saymak gerekmekle beraber, özellikle kimya ve biyoloji alanında Ilya Prigogine, 
Ludwig von Bertalanffy, Robert Rosen, Humberto Maturana, Francesco Varela gibi isimleri, sosy-
olojide Edgar Morin, Niklas Luhmann, psikolojide Paul Watzlawick, ekonomide Herbert A. Simon, 
Kenneth E. Boulding gibi isimleri anmadan sistem bilimlerinden bahsetmek mümkün değildir. Bu 
listenin pek çok önemli araştırmacıyı dışarda bırakmak zorunda kaldığını ve paradigmanın yaygınlığı 
bakımından eksiksiz bir liste vermenin giderek imkansız hale geldiğini belirtmek gerekir. Sibernetik 
ve sistem bilimlerinin kısa bir tarihçesi için bkz. Jöel de Rosnay, “History of Cybernetics and Systems 
Science”, ed. F. Heylighen v.dğr., Principia Cybernetica Web, Principia Cybernetica, Brussels, 2000; 
http://pespmc1.vub.ac.be/CYBSHIST.html.

a Sibernetik ile bilişsel bilimler ilişkisi için bkz. Jean-Pierre Dupuy, The Mechanization of the Mind: On 
the Origins of Cognitive Science, çev. M. B. DeBevoise, Princeton  University Press, 2000. 
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1. Form-madde Kavram İkilisi ve Organizasyon Seviyeleri

Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, form-madde kavram ikilisi varlığı iç içe 
geçmiş formal ve maddi seviyeler şeklinde temsil etmektedir ve bu seviyeler arasındaki 
ilişkiselliği analoji üzerinden oluş zincirinin her aşamasına ve her şekline taşımaktadır; 
kilin kiremitle, kiremitin duvarla, duvarın bina ile ilişkisi her noktasında bu diyadik 
yapıyı arz etmekte ve üretim alanından alınmış bir örnek olmasına karşın tohum, filiz, 
fidan, bitki gibi bir doğal oluş dizisi ile de analoji üzerinden bir araya getirilebilmektedir. 

Form ve madde kompozit tözün meydana gelmesinde üstlendikleri roller üzerinden 
tespit edildiklerine göre, belirli bir tözün formel nitelikleri olarak belirlenen nitelikler 
oluş zinciri bakımından ya da organizasyonel açıdan daha yüksek seviyedeki bir tözün 
maddî nitelikleri olarak değerlendirilebilirler. Başka bir deyişle, yakın maddenin kendine 
içkin formel belirlenimleri kompozit tözün maddî belirlenimleri olarak görülebilir. Bu 
sebeple nitelikler organizasyonel seviyeye göre tespit edilir: iletkenlik niteliği katılık 
niteliğinden daha alt seviyede bir organizasyonun sonucudur, geometrik biçim ise bu 
ikisinden de yukarıdaki bir organizasyon seviyesine aittir. 

Form daha alt organizasyonel seviyelerdeki formları kendi aktivitesi için madde 
olarak kullanır. Yakın madde, kendisi bir töz olarak, daha yukarı seviyedeki bir formun 
kendi üzerinde değişim meydana getirme gücüne tabidir. Örnek vermek gerekirse insan 
formu bebeğin vücudunda gelişim süreci boyunca organların oluşumundan birbirine 
entegre edilmesine sayısız yapısal değişikliğe sebep olur, veyahut peynir formu sütün 
renk, tat, koku, kaynama ve erime noktaları gibi sayısız niteliğini etkiler. Formun 
organizasyon seviyeleri bakımından yorumlanmaya en açık analizlerinden biri Ruh 
Üzerine’de mevcuttur. Bitkilerdeki beslenme ruhu hayvanlardaki duyumsal ruhun ta-
şıyıcısı olduğu gibi aktivitesinin de zorunlu koşuludur; aynı şekilde insandaki düşünce 
melekesi de beslenme, arzu etme, algılama, hareket etme gibi melekeleri mümkün 
kılan organizasyonlar gerçekleşmeden ortaya çıkamaz.24 Daha yüksek seviyedeki 
formun madde olarak kullandığı alt seviyedeki form üzerindeki dönüştürücü etkisi 
sadece oluş zincirine özgü değildir; beslenme bitkilerde ve hayvanlarda aynı şekilde 
gerçekleşmediği gibi, düşünce melekesi olmayan hayvanın arzu etmesi ile insanın 
arzu etmesi aynı şekilde gerçekleşmez. 

Aristoteles’in form kavramına sistem bilimlerinde karşılık gelen kavram sistemik 
organizasyon ya da sistemik yapıdır. Karmaşık sistemler hangi boyutu incelenirse 
incelensin alt-sistem ve üst-sistem olmak üzere aynı anda iki açıdan değerlendirilirler. 
Alt-sistem Aristoteles’in yakın madde kavramı ile temel benzerlikler taşır; yukarıda 
da iddia ettiğimiz gibi madde göreceli, ilişkisel ve fonksiyonel bir kavramdır ve bir 
varlığın diyadik ilişkide madde görevi görebilmesi, sahip olduğu pozitif özellikler, 
yani formal yapısı sayesindedir. Alt-sistem kavramının içeriği ise kendinden daha 

24 Aristoteles, Ruh Üzerine, II.3, 414a29-415a12.
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büyük ölçekteki bir sisteme bağlı bulunan bir sistemin organizasyonel, yani sistemik 
ve formal yapısıdır. Karmaşık bir sistemi meydana getiren her alt-sistem kendi içinde 
de alt-sistemlerden oluşur. Bir sistemin alt-sistem ya da üst-sistem olarak değerlendi-
rilmesi form-madde ikilisinde olduğu gibi yine fenomene ve inceleme boyutuna göre 
görecelilik arzeder ve yine alt/üst nitelemesinin de belirttiği gibi yapısal bir asimetri 
söz konusudur. Örneğin bir sosyal sistem bireylerin arasındaki ilişki ve etkileşimler 
üzerine kurulu ve bu anlamda üst-sistem iken, birey psikolojik bir sistem olarak bi-
yolojik organizmanın üst-sistemidir. Organizma kendi içerisinde de sayısız alt ve üst 
sistemlerden oluşur şekilde tasavvur edilir. Çok farklı alanlardan seçilen sistemler, 
alt-sistem üst-sistem ilişkilerinin tespit edilip soyutlanması ile analojik çıkarıma im-
kan verebilirler. Spesifik sistemik ilişkiler soyutlanarak çok farklı alan ve disiplinlere 
ait fenomenlerin açıklanmasında model olarak kullanılabilirler. Akışkanlar mekaniği 
bazında elde edilen dinamiklere göre trafik akışının modellenmesi, ya da dil ve kültür 
alanına ait göstergebilim disiplininin araçlarının bugün biyolojik sistemlerdeki çeşitli 
süreçlerin gösterge ilişkileri olarak modellenmesinde kullanılması, Aristoteles’in 
analojik çıkarım yöntemi ile çok temel benzerlikler taşımaktadır.25

2. Oluş ve Sistemik Nedensellik 

Oluşun sadece yapısal koşullarını değil süreçsel boyutunu da açıklamayı mümkün 
kılan aktüalite-potansiyelite kavram ikilisi, karmaşık sistemlerde nedenselliğin niteliği 
hususunda düşünmenin önünü açan çok önemli araçlar sunmaktadır. Önceki bölüm-
lerde de belirttiğimiz gibi, formun aktüalitesi ile maddenin potansiyelitesi arasında 
karmaşık bir nedensellik ilişkisi vardır. Form oluşu belirli bir güzergahta yönlendirip 
belirlediği ve bu şekilde madde üzerinde aktif bir etkiye sahip olduğu gibi, madde 
de oluşun zorunlu koşullarını oluşturması ve formun ne şekilde gerçekleşeceğini 
belirlemesi bakımından etkinliğe sahiptir. Form kavramı Aristoteles’in kullandığı 
anlamıyla bilim tarihi içerisinde geçerliliğini yitirmiştir, zira ereksellik arzetmesinin 
yanında nedensellik özellikle 17. yüzyıldan itibaren sadece etkin neden olarak tasavvur 
edilegelmiştir. Erekselliğin bilimsel kabul görmemesinin temel nedeni, nedenselliğin 
nedenden sonuca giden tek yönlü ve lineer bir süreç olarak kabul edilmesidir. Nedenler 
zamansal olarak sonuçları öncelediğinden, ereksel çerçeve sonuçları neden nedenleri 
de sonuç olarak sunmaktadır. Bununla beraber, kendiliğinden meydana gelen bazı 
fiziksel sistemler ile biyolojik sistemlerin tamamı ereksellik terkedildiğinde yeterli 

25 Sistem bilimlerinin açıklamayı amaç edindiği ve metodolojisinin meşruiyetini savunmakta en sık ka-
nıt gösterdiği olgulardan başlıcası eşyapılılıktır. Analojiyi bir yöntem olarak zorunlu kılan da bu ol-
gudur. Genel sistemler teorisinin ortaya çıkışında eşyapılılık olgusunun oynadığı rol için bkz. David 
Pouvreau-Manfred Drack, “On the History of Ludwig von Bertalanffy’s ‘General Systemology’, and 
on Its Relationship to Cybernetics”, International Journal of General Systems, c. 36, S. 3, 2007, s. 
296-7. 
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açıklama getirmeyi imkansız hale getirir gibi görünen nitelikler sergilemektedirler. 
Bunu, sistem bilimlerinin özellikle kimya ve biyoloji alanlarında çıkış noktası olan ve 
ilki form-madde, ikincisi ise aktüalite-potansiyelite kavram ikilisi ile ciddi benzerlikler 
arz eden iki temel ve birbiri ile bağlantılı husus üzerinden görebiliriz. 

Sistemik yaklaşımın konu edindiği karmaşık sistemler yapı gereği açık sistemlerdir 
ve açık sistemler kapalı sistemlerin aksine lineer nedensellik ile açıklanamamaktadır.26 
Kendi kendini organize eden sistemler, paradigmatik örneği olarak canlılar, zorunlu 
olarak açık sistemlerdir. Kendi kendini organize eden açık sistem, çevre ile madde 
alışverişine rağmen üst-sistem organizasyonunu, yani bütüncül sistemik yapısını 
korur ve bu sayede birliğini ve kendi ile özdeşliğini maddî değişimler geçirmesine 
rağmen muhafaza eder. Bu anlamda alt-sistem seviyesindeki değişimleri etkileyen, 
modifiye eden, en önemlisi de sistemi daima belli bir formel yapıya doğru çeken bir 
nedensellik örgütlenmesi söz konusudur. Gözlem boyutunda bu tür sistemlere formel 
nedensellik atfetmek kaçınılmaz görünmektedir; bilimin önündeki problematik de bu 
olguyu modern paradigma içerisinde açıklamak olmuştur.27

İkinci husus, kendi kendini organize eden sistemlerin meydana gelme süreci içe-
risinde, henüz nihai üst-sistem organizasyonu ortaya çıkmadan önce belirli bir yönde 
ilerliyormuş gibi görünmeleridir. Nihai formel yapı henüz kendini gerçekleştirmeden 
önce oluş sürecini kendine doğru çekmekte ve süreç boyunca gerçekleşen maddî de-
ğişimler lineer nedenselliği dışlayan ve rastgelelikten azade bir görüntü çizmektedir.28 

Dolayısıyla ereksellik en azından gözlem boyutunda dışlanamayan bir olgudur. 
Açıklamanın içerisine ereksel neden dahil etmeksizin karmaşık sistemleri inceleye-
bilmek için kavramsal ve metodolojik araçlar sunması, sistemik yaklaşımın bilim 
dünyasında paradigmatik değişimlere sebep olmasını mümkün kılmıştır ve bu araçlar 
Aristoteles’in diyadik metodolojisi diye adlandırdığımız yaklaşımının temel özellik-
lerini taşımaktadırlar. Bu anlamda Aristoteles’in ereksel görünen karmaşık olguları 
ereksel nedenlere başvurmadan incelemede benimsenmesi gereken metodolojinin 
temel unsurlarını tarihsel olarak yine kendisinin sunduğunu söylemek mümkündür; 
Aristoteles’in metodolojik dehası da fikrimizce burada yatmaktadır. Bu noktada sistemik 
yaklaşımın nedenselliğe bakışının diyadik metodoloji ile ortaklığını daha yakından 
incelemek yerinde olacaktır.

26 Nobel ödüllü kimyager Ilya Prigogine’in açık sistemler ve kendi kendini organize eden sistemler üze-
rine devrimci nitelikteki çalışmaları alan için kurucu öneme sahiptir. Bkz. Ilya Prigogine, Introduc-
tion to Thermodynamics of Irreversible Processes, Charles C. Thomas Publishers, 1955; G. Nicolis-I.
Prigogine, Self-Organization in Nonequilibrium Systems, New York: Wiley-Interscience, 1977.

27 Canlılık olgusunun nasıl bilimde paradigm değişikliğini zorunlu hale getirdiğini tarihsel, metodolojik 
ve felsefi açıdan inceleyen temel bir eser için bkz. Rosen, Life Itself.

28 Bu olgu dinamik sistemlerde İngilizce terminolojide “attractor” olarak ifade edilir, Türkçeye genelde 
çekim noktası olarak çevrilir ama canlı sistemlerdeki olguyu çekim noktası karşılamamaktadır; zira 
noktasal çekenler olduğu gibi periyodik çekenler (periodic attractor veya limit cycle) ve özellikle kaos 
teorisinde garip çekenler (strange attractor) söz konusudur. 
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 Sistemik incelemede yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı olmak üzere iki tür 
belirlenimden söz edilir.29 Aşağıdan yukarı belirlenim, parçalar ve aralarındaki yatay 
etkileşimin bütünün sergilediği yapının etkin nedeni olması anlamına gelir ve meka-
nistik modellerin kabul ettiği tek nedensellik biçimidir. Yukarıdan aşağı belirlenim 
ise üst-sistemin alt-sistemi belirlemesi, yani sistemin bütünsel niteliklerinin parçalar 
üzerinde kurucu bir etkinlik göstermesi anlamına gelmektedir. Sistemik belirlenim 
yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı, yani çift yönlü belirlenim söz konusu olması 
durumuna verilen isimdir. Etkileşimleri sistemik bir yapı arzeden birimler, birarada 
bağımsız durumdaki davranışlarından farklı davranırlar ve bu farkı oluşturan nedensellik 
birimler seviyesinde değil ancak sistem seviyesinde anlaşılabilir; dolayısıyla sistemin 
davranışı bileşenlerin aralarındaki tekil etkileşimlerin toplamına indirgenemez ve başlı 
başına bir etken teşkil eder. 

Sistemik belirlenim zamansallığı açısından sıklıkla dairesel belirlenim olarak da 
ifade edilir. Dairesellik sistemik süreçlerin ortaya çıkardığı sonuçların tekrar sistemin 
bileşenleri üzerinde etkide bulunması durumuna işaret eder ve mekanistik modellerde 
olduğu nedenler ile sonuçlar arasında zamansal bir görecelilik öngörür. Sistemlerin 
ortaya çıkan sonuçlar üzerinden kendilerini modifiye etmesi, yani geri-besleme böyle 
bir nedenselliğe işaret eder. En basitinden en karmaşığına kendini devam ettiren tüm 
sistemlerin, bakterilerden toplumlara kadar, kendi davranışını ortam koşullarına göre 
düzenleme kapasitesinin son kertesinde bu temel operasyona dayandığı söylenebilir.  

Bu anlamda formun aktüalitesinin etkinliği, yukarıdan aşağıya belirlenim fikri ile 
önemli bir benzerlik taşımaktadır. Üst-sistemin organizasyonu bütüncül etki göster-
mesi, organize ettiği bileşenlerine indirgenememesi, sistemin tanımlayıcı niteliklerini 
meydana getirmesi, sistemin kendi ile özdeş varlığını sürdürmesinin nedeni olması 
ve bozulması halinde sistemin sistem olarak varlığının ortadan kalması sebebi ile hi-
lomorfist çerçevedeki form kavramına karşılık gelir. Sistemin bileşenlerinin aşağıdan 
yukarı belirleyici gücü bütüncüllükten ve dolayısıyla belirli bir yönelimden yoksundur. 
Sistemin bütüncül organizasyonu bileşenlerinin davranışını yukarıdan aşağı şekil-
lendirmek ve modifiye etmek suretiyle bu güce yön ve biçim kazandırır. Fakat bunu 
ancak sistemin bileşenlerinin ve aralarındaki dinamik ilişkilerin izin verdiği ölçüde 
ve dayattığı koşullar çerçevesinde yapabilir. Bu ilişki maddenin potansiyelitesi ile 
formun aktüalitesi arasındaki ilişkiye oldukça benzerdir. Sistemik organizasyon bir 
oluş sürecinin sonunda ve sonucu olarak ortaya çıkmakla beraber, bu süreç içerisinde 
tekrar kendini ortaya çıkaran süreci şekillendirmesi ve bu sayede sistemin dinamik 
özdeşliğini muhafaza etmesi aktüalitenin potansiyelite üzerindeki etkinliğinin sistemik 
perspektiften ifadesidir. Karmaşık, özellikle de canlı sistemlerin sergilediği ereksel 

29 Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı belirlenim fikrini ilişkisel ontoloji temeli üzerine bina eden bir 
pozisyon için bkz. Gil C. Santos, “Upward and Downward Causation from a Relational-Horizontal 
Ontological Perspective”, Axiomathes, c. 24, 2014, s. 23-40.
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görünümlü davranışın temel koşulunun ereksel olmayan sistemik bir çerçeveden açık-
laması bu minvalde olacaktır.30 Dairesel belirlenim fikri ereksel olmamakla beraber, 
bütüncül olanın parça üzerindeki etkisini tanıması ve sebep ile sonuç arasındaki lineer, 
tek yönlü belirlenimi reddetmesi bakımından aktüalite-potansiyelite kavram ikilisinin 
sunduğu yaklaşım ile temel bir benzerlik sergilemektedir.

Sonuç

Aristoteles’in form-madde, aktüalite-potansiyelite kavram ikililerinin ortaya 
koyduğu yaklaşım ve metodoloji, doğal oluş süreçlerini ve tözlerin meydana gelişini 
açıklamada bugün halen benimsenen ve çağdaş sistemik yaklaşımların tarihsel öncülü 
olarak değerlendirilebilecek bir bakış açısı ve düşünsel araçlar sunmaktadır. Birbiri 
ile içsel bir bağlantı taşıyan bu kavram ikililerinin ortaya koyduğu en temel olgu, 
oluş içindeki bir fenomenin birbirini tamamlayan, asimetrik ve göreceli iki farklı açı, 
boyut ya da kurucu unsurun aynı anda ve birbiri ile ilişki içerisinde değerlendirmeye 
alınması ile açıklanma zorunluluğudur. Diyadik yaklaşım olarak adlandırdığımız bu 
kavramsal çerçeve varlığa iç içe geçmiş organizasyon seviyeleri penceresinden bakmayı 
beraberinde getirmek ile birlikte, bir fenomenin farklı boyutlarına ve oluş süreçlerinin 
farklı aşamalarına odaklanmada esneklik ve bilgiyi olgular veya araştırma alanları 
arasında analojik olarak transfer etmeye imkan sağlamaktadır. Sistemik yaklaşımlar 
da kendi kendini organize eden karmaşık sistemlerin meydana gelme süreçlerine ve 
varlıklarını bütünlüklü ve kendi ile özdeş biçimde sürdürme kabiliyetlerine açıklama 
getirmek için diyadik yaklaşımın temel özelliklerini barındıran kavramlar ve yöntemler 
kullanmak sureti ile bilim dünyasında kendine yer edinmiş ve mekanistik modellerin 
indirgemeye başvurmaksızın inceleyemediği fenomenleri bilimin inceleme alanına 
dahil etmiştir. Özellikle karmaşık sistemlerin organizasyonel yapılarının ve nedensellik 
örgütlenmelerinin gözlem boyutunda ereksellik arzeden niteliği bu tür fenomenlerin 
bilim tarihi içerisinde inceleme alanı dışında bırakılması veya kendilerine özgü ni-
teliklerinin anlaşılamamasına sebep olacak şekilde mekanik modellere indirgenmesi 
gibi sonuçlara yol açmış olmakla beraber, düşünsel kaynağını Aristoteles’in diyadik 
yaklaşımında görebileceğimiz kavramsal araçlar ve yöntemler bilimde paradigmatik 
değişimlere sebep olmuş olan sistemik yaklaşımlar tarafından benimsenerek karmaşık 
oluş süreçlerinin zenginliği içerisinde açıklanabilir kılınmasına imkan vermiştir. 

30 Sistem bilimlerinin ereksellik fikri ile tarihsel ilişkisi için bkz. Pouvreau-Drack, “Ludwig von Berta-
lanffy’s ‘General Systemology’”, s. 26-8. 
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GÜNCEL ANALİTİK FELSEFENİN ONTOLOJİSİNDE 
YENİ-ARİSTOTELESÇİLİK: GERÇEKTEN YENİ Mİ?

Egemen Seyfettin Kuşcu*

NEO (NEW)-ARISTOTELIANISM IN ONTOLOGY OF 
CONTEMPORARY ANALYTIC PHILOSOPHY: IS IT REALLY NEW?

ÖZ
Bu yazıdaki öncelikli kaygımız analitik felsefe içerisinde yaşanan bir dönüşe, bir 
dönüşüme işaret etmektir. Bu dönüş/dönüşüm öncelikle ‘Metafizik Yaklaşım’, 
‘Sağduyunun Yeri’ ve ‘Şeyler’ şeklindeki üç başlık içerisinde incelenecektir ve 
bu başlıklar aslında ontolojide genel bakış açısının ne şekilde değiştiğini or-
taya koyacaktır. Sonrasında ise daha belirgin problem alanları ele alınacaktır. 
Bu problem alanlarında özellikle bazı filozofların güncel sorunlara getirdikleri 
Aristotelesçi olarak adlandırılıp, sınıflanabilecek birer felsefi yaklaşım olan çö-
züm önerilerinden söz edilecek ve bu sayede “Yeni-Aristotelesçilik” de denen 
analitik felsefe içerisindeki dönüşümün temel özellikleri irdelenecek ve “Yeni” 
adlandırmasının yerinde bir adlandırma olup olmadığı sorgulanacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ontoloji/metafizik, analitik felsefe, Yeni-Aritotelesçilik.

ABSTRACT
In this paper the main purpose is to indicate a critical turn and a transformation 
of ideas in contemporary philosophy especially in analytic tradition. Firstly 
this turn or transformation will be examined under three headlines (‘The 
Metaphysical Approach’, ‘The Place of Commonsense’, ‘Things’) and by 
the help of this examination, –it is hoped that– how the general point of view 
changed in metaphysics can be seen. Secondly by pointing this turn we will 
examine some of the philosophers ontological views which can be named as 
Neo-Aristotelian solutions to the current philosophical problems. And this will 
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be the problematic side in this paper. In that examination we tried to understand 
the main features of these new approaches in philosophy. As a result it will be 
questioned whether that neo-Aristotelianism is a new way in philosophy or is it 
the old traditional way only in a new dress.
Keywords: Ontology/metaphysics, analytic philosophy, Neo-Aristotelianism. 

...

Giriş

Bu yazıdaki öncelikli kaygımız analitik felsefe içerisinde yaşanan Aristoteles 
felsefesine yönelik bir dönüşe, bir dönüşüme işaret etmektir. Bunu yaparken de özel-
likle bazı filozofların güncel sorunlara getirdikleri çözüm önerilerini inceleyeceğiz. 
Bu öneriler Aristotelesçi olarak adlandırılıp, sınıflandırılmaktadır.1 Bu sayede analitik 
felsefe geleneği içerisinde “Yeni-Aristotelesçilik” olarak adlandırılan bir bakış açısının 
ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yazı söz konusu dönüşümün temel özelliklerini irde-
lemek ve “Yeni” adlandırmasının yerinde bir adlandırma olup olmadığını sorgulamak 
amacındadır. 

Bu amaçla öncelikle analitik felsefe konusunda bir giriş yapmak yerinde olacaktır. 
Ancak bu elbette genel olarak analitik felsefenin ne olduğunu, böyle bir geleneğin olup 
olmadığını vb. tartışmanın uzağında olacaktır çünkü böylesi bir değerlendirme bu ya-
zının öncelikleri bağlamında düşünüldüğünde yazının kapsamını aşacaktır. Dolayısıyla 
analitik felsefe üzerine kısa bir değerlendirme yapılarak Aristotelesçi dönüşün ortaya 
çıktığı zeminin anlaşılmasına olanak sağlanacaktır. Bu sayede ilgili dönüşümde öne 
çıkan başlıklar belirlenebilecek ve Yeni-Aristotelesçilerin bu sorunlar karşısındaki 
konumları tartışılmaya, açıklanmaya çalışılacaktır.

I. Analitik Felsefe Nedir?

‘Analitik felsefe’ adlandırması genellikle Frege ile başlatılan ve günümüzde hâlâ 
felsefe çevrelerinde baskın felsefe yapma biçimi olduğu sıklıkla vurgulanan bir ge-
leneği işaret etmektedir. Bu geleneğin öncelikli olarak beslendiği alanları ise mantık, 
dil (formal ya da gündelik), bilimler (matematik ve belli dönemler açısından öncelikli 
olarak fizik) oluşturmaktadır. Ancak bu nitelemenin yekpare bir geleneği işaret ettiği 

1 “Son yıllarda Aristotelesçi felsefede bir ilgi canlanmasının hoş karşılandığı görüldü. ‘Aristoteles’in 
felsefesi’ yerine ‘Aristotelesçi felsefe’ diyorum çünkü ilki söz konusu canlanmanın nitelik olarak, 
tarihsel ya da yorumlayıcı olduğu izlenimini uyandırmaktadır.” David S. Odenberg, “Foreword, Form 
and Matter: Themes in Contemporary Metaphysics”, Ratio, Volume 11, Issue 3 December 1998, s. 
209–213, s. 209.
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konusunda eleştiriler de yok değildir. Özellikle kıta felsefesi ile karşıtlaştırılarak bir 
gelenek olduğu vurgulanan analitik felsefenin yalnızca bir coğrafi niteleme olmadığını 
düşünmek için elimizde yeterli kanıtlar olsa da doğrudan doğruya ne olduğuna ilişkin 
net bir tanım vermekte de zorlanıldığını kabul etmemiz gerekmektedir. Ancak en azın-
dan filozoflar ya da tarihi dönemler bağlamında belli bir hat çizilebilmektedir. Bu hat 
(tartışmalara açık olmakla birlikte) Hacker tarafından şu şekilde dile getirilmektedir: 
İlk aşama: Russell ve Moore’un İngiliz İdealizmiyle girdiği tartışmalar ve mantıksal 
atomculuğun gelişimi; İkinci aşama: Wittgenstein ile başlayan Cambridge dönemi; 
Üçüncü aşama: Viyana çevresi; Dördüncü aşama: Oxford analitik felsefesinin doğuşu.2

Tüm bu aşamalarda göze çarpan öncelikli şey her bir aşamadaki düşünürlerin 
birbirleriyle yoğun ilişki içerisinde oldukları ve belli konulardaki tartışmaların sü-
rekliliğinin var olduğudur. Bu gelişim çizgisi içerisinde analitik felsefenin belirleyici 
niteliğinin ne olduğu sorusuna verilen cevaplar ise şöyle görünmektedir: Metafizik 
karşıtlığı, dil (anlam) incelemesi, çözümleme yöntemi, tarihsizlik, mantık çalışmaları, 
psikolojizm karşıtlığı, açıklık ve kesinlik arayışı.3 Analitik felsefeyi/geleneği belirle-
mek adına ortaya konan bu nitelikler arasında ise en yoğun tartışmalara yol açanlar; 
metafizik karşıtlığı, dil incelemesi ve çözümlemedir. 

Bu durum en azından 1950’lerin sonuna ya da 1970’lerin başına kadar karşımızda 
az çok belirli bir tartışmalar bütününün olduğunu göstermektedir. Bu tarihler sonrasında 
ise hem felsefi metinlerin hem de felsefi yaklaşımlar arası karşılıklı ilişkilerin artışı 
dolayısıyla herhangi bir filozofun, belli bir gelenek içerisinde değerlendirilebilmesine 
rağmen felsefesinin ana niteliğinin sergilenebilmesi gittikçe zorlaşmaktadır. Dolayısıyla 
analitik felsefenin ne olduğuna ilişkin yapılan bir nitelemenin de bu tarih sonrasında 
bu çizgi içerisinde görülen tüm düşünürleri kapsaması düşünülemez.4 

2 Bkz.: Peter M. S. Hacker, “Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again”, The 
Analytic Turn: Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology, ed. Michael Beaney, 
Newyork&London, Routledge, 2007, s. 125-142, s. 125-128. Bu sınıflamanın yapılabilecek tek sı-
nıflama olmadığı açıktır ancak en kapsayıcı olanı olduğu da kabul edilmelidir. Sınıflamaya yönelik 
tartışmalar ve başka öneriler için bir sonraki dipnottaki kaynaklara bakılabilir.

3 İlgili tartışmalar için şu kaynaklara bakılabilir: The Oxford Handbook of The History of Analytic Phi-
losophy, ed., Michael Beaney, Oxford, Oxford University Press, 2013; The Rise of Analytic Philosop-
hy, ed. Hans-Johann Glock, Oxford, Blackwell, 1997; The Analytic Turn Analysis in Early Analytic 
Philosophy, ed. Michael Beaney, Newyork&London, Routledge, 2007; The Story of Analytic Philo-
sophy: Plot and Heroes, ed. Anat Biletzki, London, New York, Routledge, 2002.

4 Bu değerlendirmeye ilişkin önemli bir sorunun da belirtilmesi gerekmektedir. Tüm filozofları belli bir 
geleneğin içerisine yerleştirmekte herhangi bir sorun bulunmamaktadır ancak her filozofun kendi fel-
sefesinin ayırt edici yanlarının bu değerlendirme içerisinde törpülenmesinin de önüne geçilmelidir. 
Her filozofun asıl kaygısının ayrıcalıklı bir düşünce sistemi yaratmak olduğu görülmektedir. Güncel 
felsefede düşünce üretme ve bir sistem yaratma çabasının, geleneksel felsefe içerisinde olan, alışa-
geldiğimiz tek bir bakış açısının tüm sisteme uygulanması olarak niteleyebileceğimiz tarzından uzak 
olduğu açıktır. Örneğin bir filozof tümeller konusunda adcı bir bakış açısını savunurken, matematik 
felsefesinde bir gerçekçi olarak tavır alabilmektedir. Bu nedenlerle sözünü ettiğimiz geleneğin etkile-
rini sınırlandırarak bir filozofu tanımlamak zorlaşmaktadır.
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Ancak tüm bu tartışmalar ve belirsizliklere rağmen 1950’lerle başlayan 1970 
sonrası ise gittikçe açığa çıkan bir nitelik analitik felsefede kendini göstermiştir.5 Bu 
da ontolojiye dönüş olarak adlandırabileceğimiz bir niteliktir. Metafizik karşıtlığının 
analitik felsefe için en belirleyici nitelik olarak ortaya konmasından dolayı ontolojiye 
dönüş de etkili bir nitelik olarak ortaya konmaktadır.6 Ancak gelenek içerisindeki on-
tolojiye dönüşün 1970’li yıllardaki görünümü aynı zamanda bir Aristotelesçi dönüş ya 
da Aristoteles’e dönüş olarak da imlenebilecek bir görünümdür.7 Metafiziğe yönelen 
bir felsefenin farklı ve güncellenmiş bir yaklaşımla da olsa Aristoteles’i gündemine 
alması da şaşırtıcı görünmemelidir.

II. Güncel Analitik Felsefede Aristotelesçiliğin Ortaya Çıkışı

Analitik felsefe içerisinde yaşanan dönüşüm için öncelikli olarak Strawson’un 
Bireylerinin etkisi sergilenmelidir. 20. yy içerisinde Strawson, Quine ile birlikte kimi 
kırılmalar yaratmıştır denebilir. Bu döneme ilişkin felsefenin ana niteliği nedir bağla-
mındaki tartışmalar, gelişmeleri birbirlerinden farklı farklı ele alsalar da, bu yargı güncel 
metafizik kitaplarında üzerinde anlaşılan bir kaç konudan biri gibi görünmektedir.8 

5 Yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi olan bir gelenek açısından görece geniş bir zaman aralığı verdiğimiz 
düşünülebilir ancak bu yeni canlanmanın başlangıcı ile belirginleşmesi arasında belli bir zaman geçti-
ği de açıktır. Örneğin ontolojinin ya da daha da belirgin olarak Aristotelesçi bir ontolojinin başlangıcı 
için Strawson’un Bireyler (1959) adlı kitabı dikkate alınırsa (ki biz de incelememizi bu hat üzerinde 
yürüteceğiz) 1960’lardan söz etmek gerekir ancak ontolojinin canlanması ve bu sayede genel olarak 
metafiziğe bir dönüş yaşanmasına olanak tanıması bağlamında düşünülürse önceliği Quine’ın “On 
What There Is?” (1948) adlı makalesine vermek gerekecektir. (Bu yargı analitik felsefe tarihi üzerine 
olan çalışmalarda ortaklaşılan ender yargılardan da biridir.) Ancak doğrudan doğruya klasik felsefenin 
temel tartışma başlıklarının (ör. tümeller, töz, öz vb.) gündeme gelmesi ve bir tür özcülüğünün canlan-
ması dikkate alınacaksa Wiggins’in Aynılık ve Töz (1980), Armstrong’un iki ciltlik Tümeller ve Bilim-
sel Gerçekçilik (1978) ya da Kripke’nin katı imleyecilere ilişkin çalışması Adlandırma ve Zorunluluk 
(1980) başlangıç olarak kabul edilmek durumunda kalınır. 

6 Bu belirlemeye tam olarak katılmadığımız belirtilmelidir. Çünkü bu gelenek en başından beri belli bir 
metafiziğe hep yakın durmuştur ancak arada kısa bir dönem için de olsa metafizik karşıtlığı belli 
bağlamlarda etkili olmuştur denebilir. Bu bağlamda ilk akla gelen karşıt örnekler elbetteki pozitiviz-
min duruşu olacaktır ancak Viyana çevresinde de bazı filozofların özellikle bazı başlıkları tartışıyor 
olmasını metafiziğe dönüşe yol açan bir birikimin oluşmasına yol açan gelişmeler olarak değerlen-
dirilirse analitik geleneğin metafizik karşıtlığı niteliğini taşıdığını iddia etmek hayli güçleşmektedir. 
Bkz.: Pickavance Koons, “What Is Metaphysics?”, Metaphysics-The Fundementals, Wiley Blackwell, 
2015, s. 7. Zimmermann ise bu yılları “karaçağ” olarak adlandırmaktadır. Karş.: Dean W. Zimmerman, 
“Prologue: Metaphysics after the Twentieth Century”, Oxford Studies in Metaphysics, Vol I, Oxford, 
Oxford University Press, pp. ix-xxiv, s. xvii.

7 Her ne kadar ontoloji ve metafizik farklı düşünürlerde farklı anlamlarda kullanılıyor olsa da şimdilik 
bunu dışarıda bırakıyoruz. Özel olarak belirtilmediği durumlarda biz iki sözcüğü biri birinin yerine 
geçecek şekilde kullanacağız.

8 Her iki filozofun “metafiziğin ıslahı” açısından değerlendirilmesi ve etkilerinin belirlenmesi için Bkz.: 
Michael J. Loux, Dean W. Zimmerman, “Introduction”, The Oxford Handbook of Metaphysics, ed.: 
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Strawson, Bireyler-Betimleyici Metafizik’te bir araştırma adlı eserinde geçmiş metafizik 
gelenekleri ele almıştır. Yaptığı belirlemelerle, hem 20 yy.’da metafizik araştırmayı 
gündeme sokmuş hem de metafiziğe ilişkin Kantçı ve Aristotelesçi iki yaklaşımın bir 
araya gelmesinde etkili olmuştur: 

“Metafizik sıklıkla revizyoncu, daha az ise betimleyici olmuştur. Betimleyici metafizik, 
dünya hakkında düşünüşümüzün aktüel yapısını betimlemekten; revizyoncu metafizik ise, 
daha iyi bir yapı üretmekten hoşnuttur. (...) Revizyoncu metafizik, betimleyici metafiziğin 
hizmetindedir.”9

Strawson her ne kadar felsefe tarihinde bu tip ayrımları yapmanın zor olduğunu 
belirtse de, Kant ve Aristoteles’i betimleyici; Descartes ve Leibniz gibi filozofları ise 
revizyoncu filozoflar olarak sınıflamaktadır. Strawson’un Kant ve Aristoteles’i aynı 
çizgide vurgulamasının nedeni, metafiziğin kategorilerle olan ilişkisinde saklıdır. Ancak 
Strawson felsefe tarihinde Aristotelesçi metafizik düşüncesinin bir yanını, Kant’a kadar 
üzerinde durulan ancak Kant sonrası gündemden düşen yanını da, eserinde tekrardan 
gündeme getirmiştir denebilir. Loux’a göre “Her ne kadar dil yeni kantçı bir dil ise de, 
Strawson’un Bireyler’de yaptığı şey disipline Aristotelesçi bir yaklaşımdır.”10 Stjern-
berg de benzer biçimde, Strawson’un bir yandan Kantçı kavramsal şema düşüncesini 
merkeze koyarken; bir yandan da Moorecu sağduyu doğrularını felsefesinde birleş-
tirdiğini ileri sürmektedir.11 Stjernberg’in Moorecu sağduyuya yaptığı vurgu aslında 
daha derinde yer alan Aristotelesçi yaklaşımın bir görünümüdür. Nitekim Simons bu 
ilişkiyi çok açık bir biçimde şöyle ortaya koymaktadır: 

“Aristoteles’in kökensel birincil tözlerine yakın bir şeyi yeniden kurmaya yönelik en 
yoğunlaşmış girişim, Strawson’un Bireyler’indedir (1959). [Bu eser –ç.n.] cisimlerin 
yalın tikeller olduğunu tartışmada, özbelirleme (identification) ve yeniden-özbelirleme 
(reidentification) bakış açısından Aristotelesçi gerçekçiliği Kantçı argümantasyonla 
kaynaştırır.”12 

Böylelikle, Loux’un da belirttiği gibi, her ne kadar aşırı bir çizgi olarak kategoryal 
anlayışın (yani dünyanın kategorilerimizden vb. bağımsız bir varlığının olmadığına 
ilişkin yorumun) metafizikte önemli bir yerinin olduğu hâlâ iddia edilse de;13 Strawson 

Michael J. Loux&Dean W. Zimmerman, Oxford, Oxford University Press, 2005, pp. 1-11, s. 2.
9 Peter Frederick Strawson, Individuals: an essay in descriptive metaphysics, London, Routledge, 1996, 

s. 9.
10 Michael J. Loux, Metaphysics: a contemporary introduction, New York, Routledge, 2006, s. 16.
11 Fredrik Stjernberg, “Strawson’s Descriptive Metaphysics-Its Scope and Limits”, Organon F, vol. 16, 

No: 4., 2009, pp. 529-541, s. 530. 
12 Peter Simons, “Substance”, A Companion to Metaphysics, 2nd ed., ed.: Jaegwon Kim, Ernest Sosa, 

Gary S. Rosenkrantz, United Kingdom, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 585-589, s. 586. Identification 
kavramının Türkçesi için Arda Denkel’in Yönletim adlı eserinden faydalanılmıştır. Bkz.: Arda Denkel, 
Yönletim: Dil Felsefesinde Bir Konu, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No. 281, 1981, s. 25.

13 Loux, a.g.e., s. 8-9. Kavramsal şemacılığın aşırı biçimi olarak Loux, Putnamcı idealizmi öne çıkart-
maktadır ve şu soruyu sormaktadır: “Bu yeni-Kantçı açıklamaya karşı geleneksel metafiziğin cevabı 
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ve Quine sonrası güncel yaklaşımlar, Aristotelesçi alternatif bir metafiziği yeniden 
gündemine almış görünmektedir: 

“Quine’ın emprisizme saldırısı ve ontolojiyi savunmasıyla beraber, karanlık günler sona 
erdi. Quine’ın felsefesinin bu iki yanı, haklı olarak geleneksel metafiziğe karşı dostane 
görüldü. (...) O günden beri metafiziğin yıldızı yükseliştedir.”14

Metafiziğin yeniden gündeme gelişi, güncel kuramlar içerisinde geleneksel me-
tafiziğin kimi başlıklarının, (özellikle bireylerin ya da klasik adlandırmayla tözlerin15) 
yoğun bir biçimde ele alınmasını ve buna bağlı olarak Aristoteles’in de gündeme gel-
mesine yol açmıştır. Klasik sorunlardan söz edildiğinde Aristoteles’e dönülmeksizin 
bir tartışma yürütmek de bugün temelsiz bir çaba olarak görülmektedir.

Böylece klasik metafiziğin sorunlarından çoğunun hem dil felsefesinin hem de 
analitik felsefenin gelişimi içerisinde yeniden gündeme geldiği görülmektedir. Bu 
dönüşün başlangıcında formel ilgiler ya da sözcükler bağlamındaki bir Aristotelesçi-
likten söz edilebilecekken16 dönüşümün tam olarak yaşandığı dönemde içerik bağla-
mında da günden güne alanda egemenlik kuran bir Aristotelesçilikten söz edilebilir. 
Metametafizik bir tavır açısından sorgulanırsa, bu yeni yaklaşımın kendini özellikle 
dil araştırmasından ayırmaya çalıştığı görülecektir. “Pek çok günümüz metafizikçisi 
kendilerini yalnızca öncelikli olarak dilin tasarımları ve düşüncelerle değil tasarımlanan 
gerçeklikle ilgilenir olarak görmektedir” diyen Manley, söz konusu yaklaşımın artık 
“ana akım metafizik olarak adlandırılabileceğini” söylemiş ve “yakınlarda egemenlik 
kurduğu ve hâlâ geniş bir biçimde meydan okunduğu ikazında” bulunmuştur.17 Dil 
felsefesi güncel metafizik tartışmaları içerisinde hâlâ etkin konumunu sürdürse de, 
görülmektedir ki artık metafiziğe ilişkin bir kuram geliştirme yalnızca semantik ku-
ramlar içerisinde kalınarak yapılmamaktadır. 

ne olacaktır?” Bkz.: A.g.e., s. 8. Gelenksel metafiziğin cevabının bazı yanlarının bu makalede açığa 
çıkacağını düşünüyoruz.

14 Zimmerman, a.g.e, s. xix.
15 Örneğin tözler konusundaki güncel tartışmanın önemli taraflarından biri olan Wiggins kendi konumu-

nu açık bir biçimde “Yeni-Aristotelesçi” olarak nitelendirmiştir. Bkz.: Wiggins, Sameness and Subs-
tance, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.

16 “Post kartezyen felsefenin aksine, güncel felsefe yeniden Aristotelesçi ve skolastik felsefeye yakın bir 
hale geldi. Çünkü orada da sözcükler felsefi argüman için başlangıç noktası olmuş ve formal mantığa 
özel bir yer ayrılmıştır” Bkz. Guido Küng, Ontology and the Logistic Analysis of Language: An Enqu-
iry into the Contemporary Views on Universals, Dordrecht, D. Reidel Pub. Com., 1967, s. 1.

17 Ana akım metafizik olarak görülen tavrın dışındaki tavırlar için söndürücü (deflationist) akımlar da 
söz konusudur. Güçlü söndürücü tavır içinde olan filozoflar arasında Carnap, Wittgenstein, Putnam sa-
yılmaktadır. Bkz.: David Manley, “Introduction”, Metametaphysics: New Essays on the Foundations 
of Ontology, ed. David Chalmers vd., Oxford, Clarendon Press, 2009, s. 3-4.
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III. Güncel Analitik Felsefenin Temel Metametafizik Nitelikleri

III.I. Metafizik Yaklaşım

Öncelikle ontolojinin genel olarak amacının ortaya konulması ve buradan hareketle 
Yeni-Aristotelesçiliğin görünümlerinin sergilenmeye çalışılması yerinde olacaktır. Her 
iki konunun içiçeliği aslında böylesi bir yöntemi zorunlu kılmaktadır çünkü ontolo-
jinin güncel (öncelikli) anlamı zaten sorunların neler olduğunu dolayısıyla da temel 
nitelikleri işaret etmektedir.

“bir şey ya da tür olmanın ne anlama geldiği ile ilgilenildiğinde [analitik ontoloji –ç.n.] 
metafiziğin bir başka büyük alanı olan spekülatif kozmolojiye göre bir noktada daha 
önsel ve ondan bağımsızdır: Orada ne tür şeyler vardır, nelerden yapılmışlardır ve nasıl 
bir arada dizilidirler?”18

Williams’ın belirlemesinde öne çıkan üç sorunun yazımızın da temel soruları 
olduğu açıktır. Böylece (dil felsefesindeki gelişmeleri de göz ardı etmeksizin) güncel 
metafizikte şeyler, onların doğaları ve onların ilişkilerine yönelik yoğun bir tartışmanın 
sürdüğü ileri sürülebilir.19 Hem dil hem de dünyadaki çeşitlilik gündelik deneyimle-
rimizin temelinde olmalarıyla, iş yaptığımız ve bilgi üretmek istediğimiz her alanda 
karşımıza şeyleri ve onların betimlemelere konu olan doğalarını ve birbirleriyle iliş-
kilerini çıkarmaktadır.

Williams’ın analitik ontoloji dediği kapsamda dil felsefesinden farklı olarak Yeni-
Aristotelesçilik bağlamında sergilenecek bakış açısı örneğin yine altbaşlıklardan biri 
olacak olan ‘şey’, ‘nesne’ bağlamından hareketle dile getirilebilir:

“Genel olarak düşünüldüğünde ‘nesne’ nedir? Ben burada bu sorunun, sonunda ikinciden 
yana olacağım iki rakip cevabını inceleyeceğim, semantik cevap ve de metafizik cevap. 
Semantik cevaba göre, bir nesne tekil bir terimin olanaklı bir gönderimi olarak kavranma-
lıdır (Michael Dummett tarafından yorumlanan ve savunulan, Gottlob Frege’nin görüşü) 
ya da nicelemenin değişkenlerinin olanaklı bir değeri olarak (W. V. Quine’nın ‘var olmak 
bir değişkenin değeri olmaktır’ sloganında özetlendiği gibi).”20 

Yukarıda da ele aldığımız üzere nesnenin bu şekilde düşünülmesi bir dönem et-

18 D. C. Williams’ın Emprik Gerçekçiliğin İlkeleri (s. 74) kitabından aktaran Joshua Hoffman, Gary. S. 
Rosenkrantz, Substance Among Other Categories, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, s. 7.

19 Dil felsefesini ya da semantik araştırmanın makalemizde sıklıkla dile getirilmesinin nedeni analitik 
felsefenin başlangıcında hâkim araştırma tarzı olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca orada da bu üç 
soru bir başka zeminde kalınarak çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra dil felsefesi ya da se-
mantik araştırma (en azından bugün için) yanlış bir biçimde analitik felsefenin tek belirleyici özelliği 
olarak görüldüğünden makalemizde sıklıkla aynı gelenek içerisindeki öne çıkan diğer metametafizik 
bakış açılarını vermeye çalışmaktayız. 

20 E. J. Lowe, “The Metaphysics of Abstract Objects”, The Journal of Philosophy, Vol. 92, Issue 10, 
1995, pp. 509-524, s. 509. Ayrıca Bkz.: E. J. Lowe, The Possibility of Metaphysics: Substance, Iden-
tity, and Time, Oxford, Clarendon Press, 2001, s. 33-34 ve 37.
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kili olmuşsa da, Quine sonrasında eleştirilmiştir.21 Özellikle semantik cevabın klasik 
metafiziğin yani Aristotelesçi metafiziğin ‘bir şeyin ne olduğunun anlaşılması için 
onun doğasının anlaşılması’ olarak da dile getirilebilecek bir araştırma tarzından uzak 
olduğu ortadadır. Oysa semantik olmayan bir cevap, “Şimdi ‘Bir nesne nedir’ sorusu-
na [verilen] metafizik cevaba geçiyorum. Burada aklımdaki cevap yalın biçimde bir 
nesne olmanın belirli özdeşlik koşullarına sahip olan bir varolan olmak olduğudur”.22 
belirlemesini temele alarak yeni bir bakış açısı geliştirmeye çalışmaktadır.

Böylelikle metafizik cevap, bir nesnenin (varolanın) taşıdığı özdeşlik koşullarının 
ne olduğunun belirlenmesine yönelik bir girişim olarak ortaya çıkmaktadır.23 Böylesi 
bir araştırma da aslında kategorileri ve kategorilerin en temel özelliklerini işaret etmek-
tedir. Ancak, kategoriler artık yalnızca düşüncenin yapıtaşları olarak görülmemektedir. 

Yazıda üzerinde duracağımız ikinci türden sorun da, kategorilere ve onların neliğine 
yönelik metafizik araştırmanın bu yanını öne çıkartmaktadır. Bu metafizik yaklaşım 
da, bir başka ikilik üzerinden dile getirilmektedir. Varolanlar konusu (ister somut, ister 
soyut olsun) tartışıldığında genellikle iki tavır birbirinden ayrılmaktadır. Bunlardan 
birincisi benim varolanı nasıl birlikli olarak seçebildiğim, ikincisi ise varolanın bizzat 
kendisinin nasıl birlikli olarak seçilebilecek halde bulunduğudur. Bir başka bağlamda 
kategoryal anlayış olarak da dile getirilebilecek olan bu bakış açısı da, artık dışarıda 
bırakılmaya çalışılmaktadır. Lowe bu yaklaşımı güncel bir metafizik sorun olan ancak 
yine kökleri klasik felsefede bulunan ve ileride Yeni-Aristotelesçiliğin temel sorun-
larından biri olarak değinilecek olan bir sorun24 bağlamında örneklendirmektedir:

21 “Şimdilerde hâkim olan Quinecı görüşe göre, metafizik varolan neyse onunla ilgilidir. Böyle anlaşıl-
dığında metafizik özelikler var mıdır, anlamlar var mıdır ve sayılar var mıdır gibi sorularla ilgilenir. 
Ben daha geleneksel Aristotelesçi bir görüşün canlanması adına tartışacağım. Bu görüşe göre me-
tafizik neyin neyi temellendirdiği ile ilgilidir. Bu şekilde canlanan metafizik özellikler, anlamlar ve 
sayıların olup olmadığını sormayı sorun etmez. Elbette vardırlar! Soru onların kökensel (fundamental) 
olup olmadıkları ile ilgilidir.” Bkz.: Jonathan Schaffer, “On What Grounds What”, Metametaphysics: 
new essays on the foundations of ontology, ed.: David Chalmers vd., Oxford, Clarendon Press, 2009, 
pp. 347-384, s. 347.

22 Lowe, a.g.e., s. 511.
23 Her ne kadar metafizik araştırmayı özdeşlik koşullarının belirlenmesine yönelik görmemiş olsa da, bu 

araştırmayı doğanın birleşim yerlerinin bulunması anlamında gören Sider, yapılan araştırmanın yal-
nızca dilsel olduğunu düşünen görüşleri tıpkı Manley gibi sönümlendirici olarak nitelemektedir. Bkz.: 
Theodore Sider, Writing the Book of the World, Oxford, Oxford University Press, 2011, s. 79.

24 Bireyleşim Sorunu (individuation problem): Bir nesne ne türden bir varolandır ve kendi bireyliğini, 
tekliğini nasıl kazanmaktadır ve ister tümel istenirse de tikel varolanlar olarak düşünülsün özellikle-
rin bu bireyleşimdeki rolleri nelerdir? Bireyleşim (individuation) teriminin Türkçeleştirilmesinde bir 
anlamda sorun görülebilir. Bireyleşme dediğimizde edilgin, kendiliğinden bir edimden söz ediyor gibi 
görünüyoruz oysa bireyleştirme dendiğinde aktif, insana bağlı bir edimden söz eder gibiyiz. Bireyle-
şim ise yine kendiliğinden bir süreci vurguluyor. Bu çeviride de Arda Denkel’in Türkçeleştirmesini 
takip ettik: “‘Individuation’: Birey oluş; bireye dönüşüm. Tek olarak ayırt edilebilirlik.” Arda Denkel, 
Nesne ve Doğası, İstanbul, Doruk Yayımcılık, 2003, s. 25.
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“Bireyleşim teriminin bir metafizik ve bir epistemik ya da bilişsel anlamı vadır, her ne 
kadar bu iki anlam birbirleriyle yakın bir biçimde ilişkide olsa da. Epistemik anlamda 
bireyleşme bilişsel bir aktivitedir-bizim ya da en genel anlamıyla düşünen varlıkların ya-
pabildiği. Birinin bir nesneyi bireyleştirmesi, bu anlamıyla, bu insanın bu nesneyi algının, 
düşüncenin ya da dilsel gönderimin seçik bir nesnesi olarak ‘seçmesidir’ (single out). 
(...) Ancak epistemik anlamdaki bireyleşme metafizik anlamdaki bireyleşmeyi varsayar. 
Kişi yalnızca eğer ki seçilebilecek yani tekil nesneler oluşturan gerçekliğin parçaları olan 
nesneler varsa ‘seçebilir’.”25

Bu durumda Yeni-Aristotelesçi yaklaşımların metafizik yaklaşım olarak adlandırılıp 
diğer yaklaşım tarzlarından ayrımlanabilecek bir tarzda kendilerini ortaya koymaya 
çalıştıkları görülmektedir. Bu tarz analitik felsefe geleneği içerisinde gelişen bir yak-
laşım olarak, ortaya çıkan tartışmalarda asıl olarak (doğallığında) insan yetilerine, 
yargıların kuruluşlarına, semantik incelemelere eğilmeyecek, merkezine şeyleri ve 
onların doğalarını alacaktır. 

Dolayısıyla öncelikli sorunun kategorileştirme, buna bağlı olarak da bir metame-
tafizik sorun olduğu dile getirilebilir. Güncel tartışmalardan bir diğeri de bu bağlamda 
kendini göstermektedir. Analitik geleneğin son olarak harmanlandığı Yeni-Aristotelesçi 
eğilim, sorunlara yaklaşımda şeyler, onların doğaları, ilişkilerini öne çıkarırken bu 
kabulün gündelik yaşantıya (sağduyuya) uygunluğunu da varsaymaktadır. Böylece 
ontolojik yaklaşımlarda sağduyu da bir yöntemsel araç olarak öne çıkmaktadır: Bir 
anlamda gerçekçilik ontolojide merkeze gelirken asıl desteği de öznenin (insandan) 
güncelik deneyiminden ve onu vareden nesnelerin kendisinden almaktadır.

III.II. Metafizikte Sağduyunun Yeri 

Analitik felsefe geleneği içerisinde başlangıçtaki idealist geleneğe karşı çıkış, 
sağduyuya (common sense) ilişkin yaklaşımın da 19. yy. sonuna doğru değişmesine yol 
açmıştır. Bu dönemlerde Moore tarafından yapılan ilk denemeler, sonrasında güncel 
yaklaşımlarda yeniden kayda değer olmuş görünmektedir. Her ne kadar felsefe tarihinde 
güvenilirliği konusunda sürekli bir değer kazanımı ve kaybı arasında gidip gelse de, 
sağduyu bir bilgi üretimi sürecinin başlangıcında duruyor görünmektedir. Dolayısıyla, 
yazıda incelenen görüşler çerçevesinde geliştirilmekte olan, (geliştirilmeye çalışılan) 
metafizik yaklaşımın aslında bir sağduyu ontolojisi olarak da ortaya çıktığı görülmektedir.

Sağduyu genellikle bir epistemoloji sorunu olarak tartışılmış olsa da, günümüzde 

25 E. J. Lowe, “Individuation”, The Oxford Handbook of Metaphysics, ed.: Loux&Zimmerman, Oxford, 
Oxford University Press, 2003, pp. 75-95, s. 75. Wiggins ise her ne kadar seçmenin (single out) ön-
celikli olarak bir öznenin etkinliğini işaret ettiğini belirtse de seçmenin “bir şey olarak seçmekten” 
(singling out as) daha kökensel olduğunu ve bu kökenselliğin sınırlılık durumuna işaret ettiğini belirt-
mektedir. Ancak bu önsellik töz ya da sürekli (continuant) olarak görülen bir şeyin artık bulunamaya-
cağına ilişkin yanlış düşüncenin gölgesi altında kalmaktadır. Bkz.: Wiggins, a.g.e., s. 5-6.
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ontolojide bile öne çıkartılmaktadır. Sağduyunun sorgulanması, metafiziğin sözünü 
ettiğimiz temel soruları bağlamında da ortaya çıkmıştır. “Neler vardır?” ve özellikle 
“Olan şeyin doğası nedir?” sorularının cevaplanmasına yönelik ilgide, neyin bir varolan 
olarak kabul edilebileceği; hangi varolanların temelde oldukları; bu varolanların doğa-
larının ve ilişkilerinin anlaşılması için ne tür bir araştırmanın yürütüleceği konularında 
sağduyu, hareket edecek bir zemin olabilir görünmektedir. 

Örneğin Thomasson, uyumlu bir sağduyu görüşünün geliştirilebileceğini ve bunun 
ne bilimle ne de metafizik kuramlardaki analitikliğe yönelik tartışmalarla çelişmeye-
bileceğini ileri sürmektedir. Ona göre, önemli olan bir terimin uygulama (application) 
koşullarının belirlenmesidir ancak geliştirilmeye çalışılan metafizik yaklaşım, dildeki 
kimi uygulamaları incelese de çözüm dilsel bir çözümleme değildir. Çünkü, yalnızca 
dilsel araştırma içinde kalınarak metafizik yapılamaz: 

“Doğrusu sağduyu deneyimimiz genellikle hiç de dile (ya da diğer türden tasarımlara) 
ve terimler ile gönderimleri ilişkisine (ancak aynı zamanda kesin biçimde bu sağduyuya 
da aykırı değildir) odaklanmamaktadır, daha ziyade dünyaya odaklanmaktadır. Ancak 
bir yandan bu tez ve onun özdeşliği, varlık koşullarını, saymaya ilişkin soruları anlamak 
için olan sonuçları, eğer haklıysam üzerinde kabul edilebilir bir sağduyu ontolojisinin 
geliştirilebileceği farkedilmemiş bir taban olarak hizmet verebilir. –Ya da eğer tercih 
ederseniz, onlar işe yarayabilir hale getirilebilecek bir sağduyulu dünya görüşü için (en 
azından yeterli) ön koşullardır.”26

Dolayısıyla analitik felsefe içerisinde ortaya çıkan metafizik sorununa ilişkin 
tartışmalar bir temellendirme sorunu ortaya çıkarmış ve bu temel sağduyuda bulunmuş 
görünmektedir. Bu nedenle bu yaklaşımların sağduyu ontolojisi olarak da ifade edi-
lebileceği, hem bilimsel gelişmelere hem de semantik tartışmalara rakip olarak değil 
onlarla uyumlu bir ontoloji olarak ortaya konabileceği iddia edilmektedir.

Bu görüşle uyumlu bir biçimde Baker da Bir Gündelik Yaşam Metafiziği adlı ese-
rinde her ne kadar adına bir sağduyu ontolojisi demese de, gündelik yaşam deneyiminin 
verdiği verilerle bir ontoloji geliştirmeye çalışmaktadır.27 Dolayısıyla ontolojisinde her 
türden varolan ve deneyim yer bulmaktadır:

“Gerçeklik en azından bizim karşı karşıya kaldığımız biçimiyle yeterince gariptir; metafizik 
onu daha da garip yapmamalıdır. Bir metafizik kuramın açıklık ve tutarlılıktan sonra nihai 
testi, pragmatik bir testtir: Kuramın sonuçları nelerdir? O yalın gerçekliği dünyayla olan 
etkileşimlerimizin anlaşılır olduğuna dair bir biçimde aydınlatıyor mu?”28

Baker’ın görüşü kendiliğinden bir gerçekçiliğe (kendi ifadesiyle pratik gerçek-
çiliğe) de yol açmaktadır.29

26 Amie L. Thomasson, Ordinary Objects, Oxford, Oxford University Press, 2007, s. 182.
27 Bkz.: Lynne Rudder Baker, A Metaphysics of Everyday Life, Cambridge, Cambridge University Press, 

2007.
28 A.g.e., s. 10-11.
29 Baker, Peirce’ın sözlerini aktararak aslında ontolojide gündelik yaşamın her türlü çeşitliliğini sergile-
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Sağduyu bir metafizik kuram geliştirmek bakımından bir yöntem olarak da geliş-
tirilebilecekse, onun öncelikli araçlarının, sürekli etkileşim halinde olunan varolanlar 
olması doğaldır. Dolayısıyla sıklıkla dile getirdiğimiz temel sorular (ne var, doğası 
nedir ve ilişkileri nelerdir) açısından analitik felsefedeki yeni eğilimin son önemli 
metametafizik niteliğinin, şeyler ancak özellikle bazı şeyler olduğu görülmektedir. 

III.III. Şeyler (Yeniden Bir Felsefi Sorun Olarak)

Loux felsefi olarak dile getirilmediklerinde, şeyler olarak nitelenenler içerisinde 
somut tikelleri ayırdığında, onlar için şimdilik bize de bir temel oluşturabilecek genel 
ve ortak özellikleri belirlemiştir. Bu varolan sınıfının en genel özellikleri Loux’a göre30 
şu şekilde sıralanabilir: a) Hepsi açık bir biçimde tek tek varolanlardır. Yani kendileri 
örneklendirilemezler ancak pek çok özelliği örnekleyebilir ya da pek çok özelliğe sahip 
olabilirler. b) Bir zamansal varoluşa sahiptirler. Meydana gelir, oluşa uğramaya devam 
eder ve yok olurlar. c) Dolayısıyla hepsi olumsal şeylerdir. d) Varoluşlarının zamana 
tabii olmasıyla ayrı özellikleri ayrı zamanlarda üstlenecek biçimde bir değişime ma-
ruz kalırlar. e) Uzamda belli bir anda belli bir yer kaplarlar. Her ne kadar bütünlüklü 
yapılar olsalar da ayrı parçalardan oluşabilirler.31

Loux tarafından yukarıda verilmiş en genel özelliklerin kendilerinin de, güncel 
ontoloji tartışmaları açısından tartışmalı olduğu kabul edilmelidir. Yeni-Aristoteles-
çiliğin güncel örneklerini inceleyeceğimiz bir sonraki ana bölümde bu konulardaki 
farklı bakış açılarını da sergilemiş olacağız. Ancak Loux’un aynı genel ifadeleri bize 
hareket edecek bir temel de sağlamaktadır. Buna göre örneğin somut nesne incelenmek 
istendiğinde parçaları ve özelliklerinin durumu, değişim karşısındaki konumu, zorunlu 
ve olumsal yanları, özdeşliğini nasıl sağladığı gibi konular incelenmek durumundadır.

Söz konusu varolanların saydığımız başlıklar bağlamında incelenmesi felsefe 
tarihinde genellikle “bireyleşim” sorunu olarak incelenen bir başlık altında yapılmıştır: 

“Nesnelerin birbirlerinden ayrı tikeller, tek başlarına varlık taşıyan bireyler olmaları, 
evrenin bildiğimiz gibi olmasının zorunlu koşuludur. Bu bağlamda tikel ya da bireylerin 
varlığı açısından büyük önem taşıyan bir soru beliriyor. Nesnelerin oldukları bireyler ola-
rak varolmaları hangi ilkeye göredir? Nesneler hangi ilkeye göre bireyleşirler? Bir başka 
dile getirişle, bir nesne evrenin geri kalan bölümünden hangi ilkeye göre ayırt edilir? Bir 

yebilecek bir kuramın olanaklılığını sunmaya çalışmaktadır: “Kalplerimizde şüphe etmediğimiz şey-
lere felsefede şüphe edermiş gibi yapmayalım.” Baker, a.g.e., s. 240.

30 Bkz.: Loux, Metaphysics, s. 85-6. Bu maddelerdeki Aristotelesçi kavramsallaştırmaya da dikkat edil-
melidir.

31 İlk maddede, nesnenin özelliklerden bağımsız oluşu, diğer maddelerdeki tözün (özellikle fiziksel tö-
zün) kendisinin değişmeksizin ilineklerini değiştirebilmesi, özelliklerin hepsinin varoluşunun tözün 
varoluşuna dayanması gerekliliği dahası bizzat tözün kendisinin de olumsal görülmesi ve son madde-
de de tözün indirgenemez düşünülüşü açık Aristotelesçi etkiler olarak görülmektedir. 
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nesnenin başka nesnelerden ayrı olması nedir? İşte bütün bu sorular klasik bir varlıkbilim 
sorunu olan bireyleşimi belirler.”32

Bireyleşim sorunu gerçekten de Denkel’in önem vermesine yol açacak biçimde 
güncel ontoloji içerisinde yeni-Aristotelesçiliğin ortaya çıkışında hem yöntemsel olarak 
‘nasıl ontoloji yapılmalıdır’ sorusuna bir cevap tarzında hem de bu güncel ontolojinin 
‘sorunlarının neler olacağı’na ilişkin asıl belirleyici araştırmalardan biri olmuştur.

 

IV. Sorunlara Yeni-Yaklaşımlar

Üç başlık altında incelediğimiz güncel felsefenin metametafizik nitelikleri konu-
sunda merkezi tartışmanın kategoriler konusu olduğu açığa çıkmaktadır, dolayısıyla 
Yeni-Aristotelesçiliğin de asıl kökten yaklaşım farklılığının bu noktada olacağı açıktır. 
Kategorilerin metafizikteki yerlerinin sorgulanması, soruna Kantçı yaklaşım ile Aris-
totelesçi yaklaşımın karşı karşıya konumlandırılmasına ve Aristotelesçi yaklaşımın 
ontolojinin niteliği sorunu bağlamında belirleyici görüş olarak ortaya çıkmasına neden 
olan bir süreci başlatmıştır:

“Bu durumda kategori kuramı ontolojinin merkezinde yatmaktadır. Ancak tam biçimiyle 
anlaşıldığında kategoriler varlığın kategorileri olarak ilgi uyandırmıştır yoksa Kantçı 
tarzda düşüncenin kategorileri olarak değil.”33

Yine sözünü ettiğimiz pek çok güncel metafizik kitabında bu karşıtlık açık bir 
biçimde işaret edilmiş34 ve Yeni-Aristotelesçi yaklaşımlar olarak vurguladığımız ve 
ileride detaylı incelenecek olan yaklaşımlar bu karşıtlıkta Kantçı kategori anlayışına 
itiraz etmiş ya da en azından şüpheyle yaklaşmışlardır.

“Metafizikçi için, aksine, deneyimin içeriği ve daha özel olarak bu içeriği biçimlendir-
meye hizmet eden kategoriler ve ilişkilerin kendileri eleştirel araştırmanın ve sistemli bir 
açıklamanın hedefleridirler. Bu tutumu takınmakla kendimi belli bakımlardan metafiziksel 
düşünmenin hedefi ve kapsamı hakkında her ne kadar ilerleyen bölümlerde dile getirece-
ğim metafizik tezlerin çoğu karakter ve ruh olarak Aristotelesçi olsalar da. Kantçı görüşle 
müttefik görüyorum.”35

32 Denkel, Nesne ve Doğası, s. 26.
33 E. J. Lowe, The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science, Oxford 

University Press, Oxford, 2006, s. 5. 
34 Karş.: T. E. Tahko, “Introduction”, Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. T. E. Tahko, Cambri-

dge University Press, New York, 2012, s. 1-8, s. 1-2.
35 E. J. Lowe, More Kinds of Being: A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic of Sortal 

terms, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, s. 7. Lowe bir başka çalışmasında Kant ve Aristoteles’in yak-
laşımları hakkında kendi durduğu yeri, Kantçı transandantal idealizmden uzak ve Aristotelesçi ger-
çekçiliği yakın (uygun) bulduğunu dile getirerek ortaya koymaktadır. Bkz. Lowe, The Possibility of 
Metaphysics, Bölüm 1. 
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Kategori anlayışına ilişkin bu itirazın ya da şüphenin ortaya çıkardığı da gerçek-
liğin bilinebilirliğine ilişkin altta yatan daha belirleyici bir tartışmanın varolduğudur:

“Kant’ın en açık ve ufuk açıcı şahsiyetlerden biri olduğu, esasında gerçeklik hakkında 
‘kendinde olduğu biçimiyle’ herhangi bir şey bilemeyeceğimizi düşünen ve bundan dolayı 
ontolojinin varlığın olduğu biçimiyle değil yalnızca bizim varlık hakkındaki düşünceleri-
mizin bilimi olarak uygun biçimde düşünülebileceğini ileri süren filozoflar vardır. Diğer 
yanda pek çoğunun bağlılıklarının Platon ve Aristoteles’e kadar geri götürülebileceği, 
gerçeklik hakkında en azından bir şeyleri kendinde olduğu biçimiyle bilmemizde ilkesel 
olarak bir engel olmadığını düşünen filozoflar da vardır. Benim de paylaştığım bu görüş 
yararına böylesi bir bilginin olasılığını reddetmenin kökensel olarak kendi kendini yokedici 
ve uygunsuz olduğu ileri sürülmelidir. Bu savı kabul etmenin en kolay yolu eğer gerçekliğin 
kendinde olduğu biçimiyle herhangi bir şey bilemiyorsak aynı nedenden ötürü gerçeklik 
hakkındaki düşüncelerimiz ya da gerçekliğin tasvirini de bilemeyeceğimiz gösterilerek 
yapılabilir. Çünkü bu tasvirler ya da düşünceler gerçekliğin parçaları değillerse başka hiçbir 
şey değillerdir. Kısaca söylendikte ontolojik sorular, yalnızca varlık hakkındaki düşünce-
lerimizden ziyade varlık hakkındaki sorular olarak anlaşıldığında, bizim düşüncelerimizin 
ontolojik konumu ve düşünenler olarak bizim ontolojik konumlarımız bağlamında ortaya 
çıkarlar. Bundan dolayı tüm ontolojik soruları varolan neyse onun hakkında düşüncelerimiz 
hakkında sorular olarak yeniden biçimlendirmek yönündeki bir girişim açık bir biçimde 
öldürücü bir geri gidişi meydana çıkarmaktır.”36

Klasik felsefenin alıntıda öne çıkartılan yanının saf dışı bırakılmaya çalışıldığı uzun 
bir dönem sonrasında güncel felsefede bu tarz açıktan Aristotelesçi tanımlamaların kulla-
nılması iki açıdan önemlidir denebilir: İlk olarak artık bir dönüşün olduğunun tescillenmiş 
olduğunun dahası bu yaklaşımın günümüze yaklaştıkça baskın bir bakış açısı haline geldi-
ğinin görülmesine olanak sağlamasıdır, ikinci olarak ise metafizik gibi bir alanda yaşanmış 
dönüşümün aslında diğer alanlarda yaşanan/yaşanacak dönüşümün de bir habercisi olarak 
yorumlanabilmesine olanak tanımasıdır. Gerçekten de hem güncel analitik felsefe içeri-
sindeki metafiziğe ilişkin bakış açılarında hem de yine bu gelenek içerisinde felsefenin 
çeşitli alt alanlarında bu iki yargının da doğrulanabilirliğinin olduğunu görülmektedir. 
Birinci önemli nokta artık açık bir biçimde Yeni-Aristotelesçilik olarak adlandırılan bir 
bakış açısının olmasından ya da kendilerini Aristotelesçi olarak adlandıran filozofların 
var olmasından bellidir.37 İkinci nokta açısından ilk akla gelecek alanın zihin felsefesi38 ve 

36 A.g.e., s. 4.
37 Bu isimleri tek tek saymak zor olacaktır ancak özellikle bu konuda başvurulabilecek kaynaklar belir-

tilebilir. Bkz.: Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. T. E. Tahko, Cambridge University Press, 
New York, 2012; Aristotle on Method and Metaphysics, ed. Feser Edward, Palgrave Macmillan, 
Hampshire, 2013; Powers and Capacities in Philosophy: the new Aristotelianism, ed. Ruth Groff&John 
Greco, Routledge, London, 2012. 

38 Örneğin zihin-beden konusundaki önde gelen kuramlardan birini ortaya atan (her ne kadar felsefi 
yaşamının ilerleyen evresinde kendi görüşlerini ve kendi görüşlerini dayanak yaparak ‘işlevselcilik’ 
adıyla kodlanan bir felsefi akım haline gelen görüşleri eleştirse de) Putnam’ın düşüncelerinde ilgili 
etkiyi görebiliriz. Words and Life adlı kitabının birinci bölümünün adı “Aristoteles’in Dönüşü”dür. 
İlgili bölümde açık bir biçimde kendilerini (Nussbaum ile birlikte) “Biz Aristotelesçiler” olarak adlan-
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görece daha geç bir tarihte etik39 olduğu görülmektedir ancak ilgili dönüşümün yalnızca 
bu alanlarda kısıtlı olmadığı da açıktır.40 İlgi çekici olduğunu düşündüğümüz asıl alanlar 
ise bilim felsefesi ve matematiktir.41

“(...) Aristotelesçi felsefenin –mantık ve fizik, biyoloji ve psikoloji, metafizik, etik, politika 
ve retorik gibi tüm branşlarının– çağdaş filozoflarının dikkatinin odağında olmaya devam 
ettiği ve bugünün felsefesi için kavramsal araçların yani tanımlar, ayrımlar, bağlantılar, 
sınıflamaların hakiki bir mühimmat deposu olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Bu 
durum bugün hiç kimse kendini Aristotelesçi olarak adlandırmayı istemese bile doğrudur.”42 

Dolayısıyla artık yadsınamaz bir biçimde analitik gelenek içerisinde Aristotelesçi 
bir bakış açısının yer bulduğu hatta Yeni-Aristotelesçilik gibi tanımlamalarla vurgulanır 
hale geldiği görülmektedir. 

Bu bağlamda metafizikteki Yeni-Aristotelesçilik nedir diye sorarsak, olanaklı 
cevapların başında şöyle bir cevap bulunmaktadır: “Metafizikteki yeni-Aristotelesçilik 
Aristoteles’in metafiziğinin bir yayılımı ve/ya onun bir taklididir.”43 Ancak bu yayılım 
ya da taklit olumsuz bir özelliği vurgulamak adına değil daha ziyade Aristoteles’in 
bazı konulardaki bakış açısını temel olarak almanın gerekliliğine yapılan vurgu bağ-
lamında düşünülmektedir.

Aristotelesçiliğin analitik felsefe içerisindeki ortaya çıkışı bir yandan Aristoteles 
çalışmalarının (hem filolojik hem de felsefi) artmasının bir sonucudur ancak diğer 
yandan asıl olarak güncel analitik felsefedeki bazı sorunların kendiliğinden ve önyar-

dırmışlardır. Aynı bölümün son altbölümü de “Wittgenstein sonrası Aristoteles” olarak adlandırılmıştır 
ki bu bizim de baştan beri üzerinde durduğumuz analitik felsefe içerisindeki dönüşüm bağlamında dü-
şünüldüğünde dönemin karakterini veren en etkili nitelemelerden biri olarak değerlendirilebilir. Bkz.: 
H. Putnam, Words and Life, ed. by J. Conant, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994, s. 46. 

39 İlk akla gelen isim elbette açık bir biçimde tezlerini Aristoteles ile ilişkilendirmiş olan McIntyre’dır. 
Bkz.: A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame: University of Notre Dame 
Press, 1981.

40 Bu alanlardan detaylı örnekler vermememizin nedeni buradaki asıl izleğimizin bu alanlardaki tartış-
malar olamayacak olmasıdır. Ancak bunların da belirtilmeden geçilmemesi gerekiyor. Çünkü genel 
değişimin yaşanmasına olanak tanıyan gelişmeler biraz da eşzamanlı da olsalar bu gelişmelere de 
bağlı görünmektedir. Bu iki alana hemen eklenebilecek diğer alan siyaset felsefesidir. Bunlar Aristote-
les’in pratik felsefesi olarak görülen alanlardaki çalışmalar, tartışmalardır. 

41 “Modern felsefe Skolastiklerin Aristotelesçiliğine karşı bir başkaldırı ile başladı ve geniş bir ölçüde, 
her zaman bu şekilde tanımlandı. (…) Yakın onyıllarda akademik felsefe içerisinde bu neredeyse 
herkesi kapsayan Aristotelesçilik karşıtlığına küçük ama gittikçe büyüyen bir meydan okuma vardır. 
Aristotelesçi temaların etikteki canlanışı (…) elbette iyi bilinmektedir. Ancak Yeni-Aristotelesçi gö-
rüşler bilim felsefesi ve metafizikte bile dikkat çekmektedir.” Bkz: Edward Feser, “Introduction: An 
Aristotelian Revival”, Aristotle on Method and Metaphysics, ed. Feser Edward, Palgrave Macmillan, 
Hampshire, 2013, s. 1-5, s. 1. Matematik felsefesindeki canlanış için ise Bkz.: James Franklin, “Aris-
totelianism in the Philosophy of Mathematics”, Studia Neoaristotelica, 8 (2011)/1, s. 3-15.

42 Enrico Berti, “The Contemporary Relevance of Aristotle’s Thought”, Iris European Journal of Philo-
sophy and Public Debate, III, Firenze University Press, 6 October 2011, pp. 23-35, s. 35.

43 Joshua Hoffman, “Neo-Aristotelianism and substance”, Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. 
by Tuomas E. Tahko., New York, Cambridge University Press, 2012, s. 140-156, s. 140.
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gısız bir şekilde tartışılması sonucu olmuş görünmektedir. Böylece klasik felsefenin 
bazı yaklaşımlarının yeniden ele alınması, felsefede genellikle rastlanan, tarihsel bir 
yaklaşımla bir dönemin yoğun bir biçimde çalışılmasının sonucu bir felsefi yaklaşımın 
parlaması gibi değil aksine bir anlamda zorunluluk olarak da ortaya çıkmıştır. Bir an-
lamda güncel sorunlara çözümler arayan filozofların yolu Aristoteles’e çıkmıştır. Biz 
de kendiliğinden ortaya çıkan bu dönüşümü ve bu dönüşümün görünümlerini sergile-
yebilmek için özellikle iki filozoftan hareketle konuyu incelemeye devam edeceğiz.

Elbette böyle bir incelemede daha fazla sayıda filozof ele alınabilir ve zaten bu 
bağlamda görülebilecek kimi filozoflardan da yazının bu bölümüne kadar olan kıs-
mında söz edilmiştir. Ancak özellikle söz konusu iki filozofun (Armstrong ve Lowe) 
ele alınmasının, seçilmesinin nedeni hakkında bir kaç söz edilebilir.44 Öncelikle Arms-
trong’un kendisini açık bir biçimde Aristotelesçi (dolayısıyla da Yeni-Aristotelesçi) 
olarak adlandırmadığı belirtilmelidir.45 Ancak yöntemleri ve sorunlara getirmeye 
çalıştığı çözümler, açık bir biçimde Aristotelesçidir, (ve genellikle eleştirel yaklaşsa 
da) Aristoteles’ten eserlerinde söz etmekte ve kendi yaklaşımını Aristoteles’in ger-
çekçiliğinin eksikliklerini giderme yönünde kurmaya çalışmaktadır. Lowe ise kendini 
açık bir biçimde Yeni-Aristotelesçi (ya da Aristotelesçi) olarak nitelemektedir. Ancak 
onun da bu açık gönderime rağmen yalnızca bir Aristoteles yinelemesi yapmadığı 
görülmektedir. Bu bakımdan o da eleştirellik açısından Armstrong gibi davranmaktadır 
denebilir. Yine de Lowe, Aristoteles metinlerini ve onun bakış açısını daha belirleyici 
biçimde kendi bakış açısını kurmakta kullanmaktadır.46 Ancak her iki yaklaşımın asıl 

44 Armstrong’un kendisini doğrudan analitik felsefe geleneği içerisinde gördüğüne ilişkin şu sözlerini 
alıntılayabiliriz: “Felsefe ya da hiç olmazsa analitik felsefe, konuya ilişkin öğrenciliğimden bu yana 
büyük bir değişim geçirmiştir. Genel olarak, daha iyiye yönelik değişmiştir. Daha iyiye yönelik deği-
şimlerden biri filozofların birbirleriyle işbirliğini gittikçe artan oranda olanaklı görmeleri biçimindedir. 
Elbette her zaman olduğu gibi birbirlerini yapabildikleri kadar eleştirmişler ve tartışmışlardır. Ancak 
bugün sıklıkla bazı alanlardaki genel yaklaşım konusunda hayli yakın derecede anlaşabilecekleri ça-
lışma arkadaşları bulabilmektedirler. Bazen tüm dünya için sanki birer bilim insanıymışlar gibi ‘aynı 
sonucu almaktadırlar’ bile! Görünen o ki ele avuca sığmaz disiplinimiz gittikçe daha da bir disiplin 
haline gelmektedir.” Bkz.: D. M. Armstrong, A World of States of Affairs, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997, s. xii.

45 Armstrong hiç bir yerde açık bir biçimde kendi felsefesinin Aristoteles’in devamcısı olarak adlandır-
mamıştır. Ancak Aristoteles’in tarzına yakın bir gerçekçilik savunduğunu belirttiği çalışmaları bulun-
maktadır. Bkz.: D. M. Armstrong, “Towards a Theory of Properties. Work in Progress on the Problem 
of Universals”, Philosophy, L, 192, 1975, s. 146. Bu açıdan da Yeni-Aristotelesçi olarak adlandırılan 
filozoflar arasında da adı geçmemektedir. 

46 “Emprik kuramlarımız nihai olarak bu tür bir anlamda olağandışı varolanları [yazar kendi kuramında-
ki ‘nesne-benzerleri’ ve ‘bireysel-benzerleri’ olarak adlandırdığı tam olarak birey de olmayan tam 
olarak nesne de olamamış yığınlar, elektronlar vb. türden varolanları işaret etmektedir. –ç.n.] sahip-
lensin ya da sahiplenmesin, tartışmak istediğim analitik metafiziğin bir kategorik çerçeveyi açık se-
çikleştirerek onların olanaklılıklarını belirgin kılması ve kuramcıların onların varolmalarını ortaya 
koyuşlarını anlamlı kılmamızda yardımcı olma noktasında faydalı olabileceğidir.” Bkz: Lowe, The 
Possibility of Metaphysics, s. 58. Ayrıca Karş.: a.g.e., s. 83. Ancak birazda da sözünü edeceğimiz üzere 
Lowe analitik felsefede egemen bakış açısının doğalcı bir metafizik olduğunu, kendi bakış açısının ise 
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gayesinin, güncel sorunlara yönelik çözümler getirmeye çalışan bir bakış açısı geliş-
tirme yönünde olduğu görülmektedir.47

Böylece bu iki farklı bakış açısıyla aslında Hoffman’ın sözleri de sınanmış ola-
caktır. Buna bağlı olarak yazının başlığındaki soru da bir cevap bulmuş olacaktır.

IV.I. Armstrong’un Yeni-Aristotelesçiliği

Armstrong’un genel felsefi yaklaşımının sergilenmesi elbette bu yazının kapsamını 
aşacaktır. Ancak eğer Armstrong’un güncel analitik gelenek içerisinde neden önemli 
bir yeri olduğu sorulsa verilecek ilk cevap son derece çok açıktır: Tümeller sorunu 
dolayısıyla.48 Armstrong’un tümeller sorununa yaklaşımı Aristoteles’in tümeller ko-
nusundaki yaklaşımının yenilenmiş, güncellenmiş bir yeni biçimi olarak görülebilir. 
Dolayısıyla önceliğimiz bu bağlamdaki ilişkilere odaklanmak olacaktır. 

Öncelikle Armstrong’un da tümellerin tikeller kadar dünyayı algılamada gerekli 
olduklarını düşündüğü belirtilmelidir. Ancak felsefe tarihinde sıklıkla karşılaşılan bu 
konumun (e.d. gerçekçiliğin) aksine analitik gelenek içerisinde tümelleri savunan 
ender isimlerden biri olmaktadır. (Bu bağlamda adının anılması gereken bir başka 
kişi de Moreland’dir.49) 

İkinci olarak Armstrong’un da tümellerin varlığı düşüncesinin hem dil hem de 
gerçekliğin kendisinden hareketle ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle Quine’ın 
görüşleri ve Lewis ile yürüttüğü eleştirel tartışmalardan50 ortaya çıktığı üzere ken-
disinin her iki alandaki tartışmaları da kapsayan bir biçimde konuyu geliştirmeye 

daha geleneksel bir metafizikten yana olduğunu da belirterek, yine aynı gelenek içerisinde olsa dahi 
farklı bir yerde durduğunu ima etmektedir. Bkz.: Corradini Antonella, Sergio Galvan ve E. J. Lowe, 
“Introduction”, Analytic Philosophy Without Naturalism, ed. Antonella Corradini, Sergio Galvan ve E. 
J. Lowe, London&NewYork, Routledge, 2006, s. 1-13, s. 1.

47 Zaten araştırmamız sonucunda bunun da ortaya çıkmasını umuyoruz.
48 Bu cevaba yapılacak bir itiraz Armstrong’un zihin felsefesi üzerine çalışmaları dolayısıyla bu önemi 

kazandığı biçiminde olabilir. Bu cevap da kabul edilebilirdir ancak yine de bir önem sıralaması yapılsa 
tümeller sorununa yaptığı katkılar öncelik kazanacaktır.

49 Moreland tümellerin varlığı yönünde argüman geliştiren ender güncel gerçekçi filozoflardandır. Bu-
nun yanısıra açık bir biçimde de kendi düşüncelerinin yeri konusunda da bizim analitik gelenek 
konusundaki düşüncelerimizi ortaya koyan bir önesürümde de bulunmaktadır: “Bu kitap tümeller 
probleminin göbeğindeki seçenekler ve konular üzerine odaklanan analitik ontoloji içerisindeki bir 
çalışmadır (vurgu bize ait –ç.n.). Tümeller problemi esasında özelliklerin ontolojik konumu hakkında 
aşırı adcılar, ılımlı adcılar ve gerçekçiliğin çeşitli biçimlerinin savunucuları arasındaki tartışmalardaki 
merkezi, birbiriyle ilişkili konuların bir kümesidir.” J. P. Moreland, Universals, Acumen Publishing 
Limited, Chesham, 2001, s. vii.

50 Devitt açık bir biçimde Quine’ın tavrını savunmaktadır. Bkz.: Michael, Devitt, “ ‘Ostrich Nominalism’ 
or ‘Mirage Realism’ ”, Properties, ed. Mellor&Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 93-
101 ve David, Lewis, “New Work for a Theory of Universals”, Properties, ed. Mellor&Oliver, Oxford 
University Press, Oxford, 2004, s. 188-228. 
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çalıştığı görülmektedir.51 Özellikler problemi bağlamındaki tartışmalarda tümellerin 
varlığını, öncelikli olarak dilsel yaklaşım içerisinde değil (bir dönem analitik felsefe 
içerisindeki en etkili bakış açısı olduğu unutulmamalıdır) onu da kapsayacak biçimde 
desteklemeye çalışmaktadır. Bu destek de bilimden gelmektedir. Armstrong da kendi 
felsefesinde bilimi en az Aristoteles kadar önemsemektedir. Ancak bu önem söz konusu 
benzerliğin aynı zamanda bir ayrılık olarak da anlaşılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Armstrong da Aristoteles gibi tümelleri içkin (in re) görmektedir. Ancak şeye 
içkinlik (immanent) olarak ortaya çıkan bu görüşte içkin olunan şey klasik gerçek-
çilikte olduğu gibi tikeller, nesneler değil onlarla birlikte olgular ya da durumlardır 
(state of affairs).52 

Bu güncel ya da kendi dile getirişiyle içkin gerçekçilik (immanent realism53) 
yukarıdaki türden benzerliklerin yanı sıra bu benzerliklerin dile getirilişinde de görüle-
bileceği gibi Aristotelesçi bakış açısından ayrılıklar da taşımaktadır. Bu benzerliklerin 
varlığı çok açık olsa da Aristoteles’in ontolojisi ve yöntembiliminden ayrılıklarının 
üzerinde biraz daha durmak Yeni-Aristotelesçiliğin temel niteliklerini yakalayabilmek 
adına yerinde olacaktır.

Son maddeden yola çıkılırsa Armstrong’un durumları öne çıkartmasının ne-
deni tikelleri öne çıkartan klasik Aristotelesçi (gerçekçi) görüşün (ve Aristoteles’in 
görüşlerinin) sürekli eleştirilen yanlarını ortadan kaldırmaya çalışmasıdır. Özellikle 
özelliklere dayanarak yürütülen nesne bireyleşimi sorununa dair klasik tartışmalar 
içerisinde ortaya çıkan iki karşıt görüş olan çıplak tikel-dayanak ve demet görüşleri 
karşıtlığında Armstrong’un üçüncü bir seçenek bulmaya çalıştığı görülmektedir. Bu 
seçenek ince tikel ve kalın tikel (thin/thick particular) kavramlaştırımlarıyla ortaya 
konmaktadır.54 İnce tikel hiçbir zaman özelliklerinden soyulamayacak olan tikelin bir 
anlamda özelliksiz gibi düşünülmesidir. Kalın tikel ise özelliklerle birlikte asıl anlamda 
tözsel olarak niteleyebileceğimiz varoluşudur. Bu analmda kalın tikel aynı zamanda 
duruma da karşılık gelmektedir.55 

51 Bkz.: D. M. Armstrong, “Against ‘Ostrich’ Nominalism: A Reply to Michael Devitt”, Properties, ed. 
Mellor&Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 101-112 ve D. M. Armstrong, “Properties”, 
Properties, ed. Mellor&Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 160-172. 

52 D. M. Armstrong, Nominalism and Realism, Cambridge University Press, New York, 1978, s. 114.
53 A.g.e., s. 109.
54 D. M. Armstrong, Universals: an opinionated introduction, Westview Press, London, 1989, s. 94. Bu 

yaklaşımın tamamen sorunsuz olmadığı da belirtilmelidir ancak Aristoteles’in önemli tavırlarından bi-
rinin geliştirilmeye ya da farklı biçimde de olsa savunulmaya çalışıldığının belirlenebilmesi açısından 
önemlidir. Bu tavır tözün indirgenemezliği ya da önselliği olarak ifade edebileceğimiz bir tavırdır. Ve 
yalnızca Armstrong gibi doğrudan Yeni-Aristotelesçi olarak adlandıramayacağımız kişilerin düşün-
celerinde de ortaya çıkmamaktadır. Tözün indirgenemezliğinin en açık savunuları için Bkz.: Joshua 
Hoffman, “Neo-Aristotelianism and substance”, Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. by Tu-
omas E. Tahko, 2012, s. 144. Karş.: Gary Joshua Hoffman, S. Rosenkrantz, Substance Among Other 
Categories, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

55 Armstrong, a.g.e., s. 95.
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Analitik felsefe içerisinde özellikler tartışması Frege ve Russell ile gündeme 
gelmiş ve sonrasında özellikle güncel adcılığın yıkıcı eleştirileri ile beraber adcılık 
belli bir dönem baskın bakış açısı haline gelmiştir. Bu nitelikleri yeni belli olan felsefe 
tarzı (e.d. analitik felsefe ve onun başat yöntemi olarak mantık ve/veya dil) çizgisi 
içerisinde olmasına rağmen Russell ontolojisinde tümellere yer vermiştir ancak bu 
konudaki tartışmayı tümellerin varlığına olan inancından daha öteye geliştirebilmiş 
görünmemektedir.56 Dolayısıyla da tümellerin bu savunusu ardından gelen yıkıcı adcı 
eleştiriye (e.d. Quinecı adcılık) fazla dayanıklı olamamıştır.57 Tümeller konusunda adcı 
eleştiri kadar yıkıcı bir başka eleştiri de tropçu görüşler bağlamında ortaya çıkmıştır.58 
Henüz daha başlangıç aşamasında dahi tümellerin varlığı konusunda karşıt tavır alan 
bu iki yaklaşım Russell’ın aksine aradan geçen uzun adcı hakimiyet sonrası, Arms-
trong’un başetmesi gereken iki ciddi felsefi yaklaşım olarak kendini göstermektedir.59

Dolayısıyla Armstrong kuramını hem sözü edilen türden gerçekçiliklere (hem 
Aristotelesçi hem de Platoncu ya da Russellcı) hem de bir dönem analitik felsefe içe-
risinde etkili bir yöntem olan özellikle dilsel (linguistik) çalışmalardan kaynaklanan 
argümanlara karşı kuvvetlendirmek durumunda kalmıştır.60 Kendi gerçekçiliğinin ayır-
tedici yanını sergilemedeki ilk adımı özellikle iki tür tümelin varlığını kabul etmeyerek 
atmıştır. Söz konusu negatif ve ayrık dilsel ifadelerin işaret ettiği tümeller, yüklem 

56 Bu konuda yazdığı iki makalede de tümellere neden ihtiyacımız olduğunu gayet açık bir şekilde ortaya 
koymuşsa da ne bunların yerini ne de ne türden varolanlar olduklarını tam olarak belirleyememiştir. 
İlk olarak Felsefe Sorunları adlı eserinde konuyu inceleyen Russell, yıllar sonra konuyu yeniden ele 
almış ancak bu konuda tüm hatlarıyla belirli bir kuram ortaya koyamamıştır. Bertrand Russell, “The 
Problem of Universals”, Russell on Metaphysics: selections from the writings of Bertrand Russell, ed.: 
S. Mumford, London, Routledge, 2003, pp. 143-161.

57 Quine’ın genel eleştiri ve felsefe yapma yönteminin tümce çevrimi olduğu ve bu yöntemi özellikle 
“On What There Is” makalesinde Russell’a dayanarak geliştirmiş olduğunu dile getirmesine rağmen 
bu yöntemi yine aynı makalede öncelikle tümellerin varlığına yönelik eleyici bir tavır takınarak kul-
lanması belki de Russell’ın yapması gerekeni kendisinin yaptığı (ya da o projeyi tamamlandığı) şek-
linde de yorumlanabilirçünkü gerçekten de özellikle gönderimi olmayan adların çözümlenmesinde 
ilgili yöntemi kullanan Russell’ın tümellere olan “bağlılığı” şaşırtıcıdır.

58 Trop kuramı (şu anda çoğul olarak nitelenebilirdir ancak Armstrong’un kuramını geliştirdiği dönem-
lerde tek bir trop kuramından söz etmek yeterlidir) şu anda trop adcılığı olarak nitelendirilmekte ve 
adcı kuramlar içerisinde sınıflanmaktadır. Ancak özellikle Williams’ın buna itiraz ettiği belirtilmelidir. 
Bundan dolayı burada özellikle tropçu görüşler nitelemesini kullandık. Çünkü eğer tropçu görüşler de 
adcılık bağlamında nitelenecekse klasik adcılıktan farklı olan temel niteliği yadsınmak durumunda 
kalınacaktır. O da trop kuramlarının özelliklerin nesnel varlıklarını kabul etmeleridir. İkinci olarak 
onlar da tıpkı birazdan sözünü edeceğimiz Armstrongcu gerçekçiliğin ayırt edici yanı olan bilime 
gönderimle felsefe yapma tavrını takınmaktadırlar. Özellikler nesneldirler ve bundan dolayı yalnızca 
semantik bir araştırmanın özneleri olarak görülmemelidirler. Bkz.: Keith Campbell, Abstract Particu-
lars, Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1990, s. 25.

59 Bu yazıda asıl değinmek istediğimiz Armstrong’un gerçekçilike ya da daha özelde Aristotelesçi dü-
şünceyle olan ilişkisi olduğu için ilgili eleştirilerden adcı kuramlara yöneltilmiş olanlara değinmeye-
ceğiz. 

60 Bu bağlamdaki karşılıklı bir tartışmanın izleri özellikle daha önce kısaca değindiğimiz kaynaklarda 
bulunabilir. Bkz.: 50 no’lu dipnot.
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yerine dursalar da, Armstrong’a göre herhangi bir nedensel etkiye sahip olmadıkla-
rından aslında doğrudan bir tümeli işaret etmemektedirler. Örneğin “Kalem-olmayan” 
pek çok tikelin betimlenmesine, (işaret edilmesine, kapsanmasına) olanak tanısa da 
doğrudan böyle bir tümelin varsayılmasına gerek yoktur çünkü hiçbir kalem-olmayan 
tikel, kalem-olmamayı örnekleyerek varolmamaktadır. Dahası bu tikeller arasında hiçbir 
gerçek ortaklık da bulunamayabilir.61 Buna benzer şekilde “patatestir ya da arabadır” 
gibi ayrık bir yüklemin pek çok tikel tarafından örneklendiği düşünülebilecek olsa da bu 
“tümel”in tikeller arasındaki bir ortaklığa işaret etmekten uzak olduğu açıktır. Yalnızca 
iki tikel için bir ortaklığa işaret edebildiğini düşünebilsek bile ayrık ifadelerin sonsuz 
bağlaçla kurulabileceklerininde düşünülmesi gerekmektedir. Bu durumda neredeyse 
hiçbir olumlu katkı sağlamayan bir ifade elde edilecektir. 

Böylece Armstrong klasik Aristotelesçi düşüncede içkin olan dil ile tümeller 
tartışması arasındaki birebir ilişkiyi kırmış ve ancak bu sayede sağlıklı bir gerçekçi 
yaklaşımın elde edilebileceğini ortaya koymuştur. Bu sonuca yönelik bir diğer argü-
man da bir tümelin a priori bir biçimde belirlenemeyeceğinden hareket etmektedir. 
Dolayısıyla Armstrong gerçekçiliğinin içkin bir gerçekçilik olduğu kadar bilimsel ya 
da a posteriori gerçekçilik olarak da adlandırılabileceği düşünülmektedir.62

Dolayısıyla Armstrong dil ile gerçeklik arasında olabilecek ya da olduğu düşünülen 
birebir ilişkiyi kırarak daha belirgin bir biçimde tümellere alan açmış ancak bundan do-
layı da ne türden tümellerin olduğunun belirlenebilmesi için bir başka otorite belirlemiş, 
bilimi yetkili kılmak durumunda kalmıştır. Bu da onun Aristoteles düşüncesinden bir 
diğer ayrılık noktası olarak önceden işaret ettiğimiz bilimi önemseyen tavırda kendini 
göstermektedir. Ancak Armstrong Aristotelesçi bir ilk felsefe düşüncesinden farklı 
olarak63 doğalcı bir tavırla bilimi en az felsefe kadar önemsemektedir. Bu anlamda da 
keskin bir gerçekçilik ortaya koymaktadır.

Aristoteles’in farklı adlarla dile getirse de en azından bir ilk felsefe anlayışını sa-
vunduğu açıktır. Oysa Armstrong fizikalist bir doğalcılığı savunmakta ve bunu yalnızca 

61 Ortaklığın klasik gerçekçilikteki yerinin önemine dikkat çekmemiz gerekmektedir. Tümeller 
tikeller“deki” şeyler olduklarından (öyle düşünüldüklerinden) onlar sayesinde iki ayrı tikelde bir ortak 
şey bulunmaktadır. Örneğin kırmızı tümeli hem kırmızı kalemde hem de kırmızı elmada “bulunmakta-
dır” dolayısıyla bu iki ayrı tikel ortak bir “varolan”a sahip olduklarından benzemektedirler ya da aynı 
şekilde nitelenebilmektedirler. 

62 a priorilik aynı zamanda semantik ya da dilsel zeminde kalarak geliştirilmeye çalışılan adcı kuramlara 
da yönelik ciddi bir eleştiridir: “Armstrong’un içkin gerçekçiliği aynı zamanda bir a posteriori ger-
çekçiliktir (…). Bu aynı zamanda bilimsel gerçekçilik olarak da adlandırılabilir. Hangi tümellerin var 
olduğunu a priori biçimde bilebilir değilizdir. Hatta bazı tümellerin varlığına yönelik olarak apaçık bir 
a priori kanıt doğrudan böylesi bir tümelin olmadığını düşünmek için iyi bir nedendir.” Bkz.: Stephan 
Mumford, David Armstrong, Acumen Publishing Ltd., Stocksfield, 2007, s. 31.

63 Bu konu da tartışmalıdır. Tahko açık bir biçimde Aristoteles’in de bir doğalcı olarak görülemeyeceğini 
belirmektedir. Bkz.: Tuomas E. Tahko, “Introduction”, Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. by 
Tuomas E. Tahko., Cambridge University Press, Cambridge, 2012, s. 1-8. Ancak Aristoteles’in ilk felsefe-
sinin bilimle olan sıkı ilişkisi nedeniyle bir tür doğalcılık olarak değerlendirilebileceği de ortaya konabilir.
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kendi felsefi gelişiminde iki önemli çıkış noktasından biri olan zihin felsefesinde değil 
tümeller konusunda da sergilemektedir.64 Tümeller konusunda bilime yapılan gönderim 
yalnızca a prioriliğin engellenmesi çabası nedeniyle gerçekleştirilmiş değildir. Bilimin 
devreye girmesinin bir diğer nedeni Armstrong’un doğa yasalarını tümellerle olan 
ilişki sayesinde açıklamasıdır (ya da tersi de doğrudur).65

Armstrong’un felsefesinin tümellere yönelik yanlarını inceleyerek iki noktanın 
açığa çıkmış olduğunu ileri sürebiliriz. Öncelikle dönemsel olarak Yeni-Aristotelesçi-
lik olarak adlandırılan (aşağıda bir örneğini inceleyeceğimiz) filozoflar kuşağı içinde 
olmasa da bir geleneğin problemlere yaklaşımını değiştirirken Aristoteles felsefesine 
dayanarak klasik felsefenin öneminin ortaya çıkmasına önayak olmuştur. İkinci olarak 
da her ne kadar Aristoteles düşüncesinin önemli dayanak noktalarını temeline koymuş 
olsa da hem kullanılan dil hem de örnekler ve başedilmesi gereken sorunların yenilikleri 
yeni bir eğilimin işaretlerini vermektedir.

IV.II. Lowe’ın Yeni-Aristotelesçiliği

Bu altbölümde asıl olarak Lowe’un Yeni-Aristotelesçiliği üzerinde duracak olsak 
da Armstrong’un görüşleri ile karşılaştırmalara da yer vereceğiz. Bunun nedeni Lowe’un 
da Armstrong gibi hatta ondan çok daha açık ve sürekli bir vurguyla ontolojisinde 
Aristotelesçi bir zeminden hareket ettiğini ortaya koymasından kaynaklanmaktadır.66 

Lowe temel kategoriler olarak nesneleri, tümelleri ve tropları indirgenemez ya 
da kökensel olarak ele almaktadır. Bu açıdan bir anlamda Aristoteles ile benzer (ve 
elbette Armstrongla) ancak başka bir anlamda ondan çok daha farklı bir düşünceyi ge-
liştirmektedir. Armstrong ve Lowe’un ontolojik yaklaşımları her ne kadar Aristotelesçi 
zeminden hareket ediyor olmaları bağlamında benzeseler de en temelde iki kategorili 
ve dört kategorili67 yaklaşımlar olmaktan kaynaklı temelden farklıdırlar:

“Devam etmeden önce, dört numaralı düşüncenin68 eşit derecede kökensel ancak iki 

64 D. M. Armstrong, A World of State of Affairs, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s. 5-6.
65 “Eğer doğanın tüm yasalarını keşfetsek bu durumda tüm tümellerin bir listesini bulmuş olabilirdik 

elbette bu yasalarda geçen tüm tümellerinkini.” D. M. Armstrong, Theory of Universals (Universals 
and Scientific Realism), vol. II, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, s. 8, 9). 

66 Aşağıda atıf yapacağımız pek çok eserinde bu durum çok açık bir şekilde görülmektedir.
67  Tüm varolanlar Lowe’a göre bu dörtlü bölümlemenin içerisinde yer bulmaktadırlar: nesne (ya da 

bireysel töz), tür, ilinek ve mod (ya da bireysel ilinek). 
68 Bkz.: Lowe, Four-Category Ontology, s. 11. (Tablo 1.1. Dört ontolojik sistem)
a    Nesneler Tümeller Troplar
a   1) İ   E/İ   K
a   2) K   K   E
a   3) K   E/İ   K
a   4) K   K   K
a  Anahtar: K= Kökensel, İ=İndirgenmiş E= Elenmiş
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farklı tümeller kategorisini ayırt ettiğimiz özel bir çeşidine özel olarak değineceğim. Bu 
düşünce benim de desteklediğim düşüncedir (…). Bu düşünceye göre nesneler ve troplar 
olmak üzere kökensel iki tikel kategorisi ve tözsel tümeller ya da türler ki bunların tikel 
örnekleri nesnelerdir ve özellik tümelleri ki bunların da tikel örnekleri troplardır olmak 
üzere iki kökensel tümel kategorisi vardır.”69

Armstrong ile tümellerin ontolojiye kabul edilmesi konusunda benzeşen Lowe, 
Armstrong’tan farklı bir biçimde tikel özellikleri de kökensel görmektedir. Dahası bu 
sayede hem kendi yaklaşımının daha açıklayıcı hem de daha Aristotelesçi bir zeminde 
kaldığını belirtmekte ve bu konuda da haklı görünmektedir. Bu yaklaşım da hem Arms-
trong gibi örneklenmeyen tümelleri reddetmekte ancak tikel özellikleri ontolojisine 
dahil ederek Armstrong’un karşı karşıya kaldığı tümellerin aynı anda iki yerde olma 
problemini yine Aristotelesçi bir zeminde kalarak açıklanabilir kılmaktadır:

“Tümelin ‘herhangi başka bir yerde’ varolmasına gerek yoktur çünkü uzamda 
herhangi bir konumu yoktur: yalnızca var olmalıdır ancak varolma şekline yönelik 
herhangi bir uzamsal belirlenim olmaksızın [varolmalıdır -ç.n.]. Yine de hâlâ varolma 
şeklinin tam anlamıyla olumlu bir anlamda ‘içkin’ (‘transandant’ olmak yerine) oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Yalnızca tikel örnekleri ‘içinde’ ya da ‘yoluyla’ varolduğu kadar 
kesinlikle tikeller onu örnekleri kadar varolurlar”.70 Böylece hiçbir örneklenmeyen 
tümelin olamadığını ve tikellerin tümellere nazaran Aristoteles’in inandığı gibi bir tür 
önselliğe sahip olduğu görülmektedir.

Ancak Lowe’ın ontolojik sisteminin de Aristotelesçi bir zeminden ayrıldığı nok-
talar bulunmaktadır. Bu ayrım özellikle Lowe’ın farklı varolanları da (ör: yığınları) 
kategorik olarak tözsel olmasalar da bireyler olarak görmesinden kaynaklanmaktadır:

“Bir taş yığını gibi bir nesnenin Aristotelesçi bir bireysel töz olarak nitelenemeyeceğini 
söylemek yeterlidir çünkü yığın varoluşu ve özdeşliği için kendini oluşturan taşlara dayan-
maktadır ve bu taşlardan herhangi birinin yokedilmesi ya da yer değiştirilmesi durumunda 
aynı şekilde kalmayı becerememektedir.”71

Burada Lowe’ın bir töz olmak için herhangi bir başka varolana dayanmamak 
gerektiği ilkesine dayandığını görebiliyoruz72 ancak buna rağmen bu tür varolanları 
bireyler (individual) olarak görülmesi gereksinimini Lowe, ontoloji açısından önemli 
görmektedir. Bu nokta Lowe’un da ontolojisinde güncel tartışmalara dair kuramını 

69 Lowe, a.g..e, s. 11. 
70 A.g.e., s. 25. Lowe kendi konumu Aristotelesçi olarak adlandırmakta ancak tikel ve tümel adlandırma-

sını kategori aşkın kullanımlar olarak belirleyerek daha belirgin bir kullanımı saflaştırmak istemek-
tedir. Krş.: a.g.e., s. 21. Yine dörtlü kategorik sınıflaması için Aristoteles’e atıf yaptığı yerler olarak, 
örneğin Frege’nin kavram-nesne ayrımını yetersiz görerek sentaktik bağlamda bile dörtlü ayrımı sa-
vunması adına şuraya bakılabilir: s. 58.

71 A.g.e., s. 72. Karş.: Lowe, The Possibility of Metaphysics, s. 162. Lowe’un yine Aristoteles’in görüş-
lerinden ayrıldığı bir görüşü de bu bağlamda ortaya çıkmaktadır: Yapay cisimler de en az doğal cisim-
ler kadar tözlerdirler. Bkz.: a.g.e., s. 164. 

72 A.g.e., s. 165.
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kurmaya çalıştığı noktadır. Çünkü her ne kadar yığınlar tözler olmasalar da kavramsal 
belirlenim ya da bir başka dile getirişle birey olarak ‘belirlenebilir’lerdir. Bu belirlenme 
yalnızca dilsel ya da özneye ait bir kurgu da değildir. Bizzat neyse o olarak yığınlar 
farkı türden nedenselliklere girer, kendini yapılandıranlardan daha fazlasıdır.73 Bu 
konu çok açık bir biçimde Armstrong’un görüşlerini irdelerken ele aldığımız nesne 
bireyleşimi konusuyla ilgilidir.

Lowe’un da hem tümelleri hem de tikelleri ontolojisine kabul etmesinin nedeni, 
analitik gelenek içerisinde nesne bireyleşimi bağlamında yürütülen töz-özellik ve de-
met kuramları tartışmalarına Armstrong gibi bir alternatif geliştirme isteğidir. Hemen 
belirtmek gerekmektedir ki bu kuramlar da bazı bakımlardan kendilerini Aristotelesçi 
dizgeye bağlasalar da özellikle tümeller konusunda eleyici davranan trop kuramları-
nın ve dayanak-tikel özellikler demeti kuramlarının doğrudan Aristotelesçi olmadığı 
görülebilir. Ancak nesne bireyleşmesi bağlamında yalnızca tümellerin kabul edimesi 
Lowe açısından yeterli bir çözüm ortaya koyamamaktadır. Lowe tümellerin yanısıra 
tümellerin örnekleri olarak vurguladığı tikel özellikleri kabul ederek ve nesneleri bu 
türden varolanlarla oluşturarak bu probleme de bir çözüm geliştirmek istemektedir.74 
Ancak bu yaklaşımında tikel özellikler olarak gördüğü modlar, troplardan ve tümel-
lerden farklı varoluşa sahiptirler:75 “Modlar şeylerin oluş biçimleridirler” onların 
özellikleri değillerdir ve tropların bağımlı olmasından daha başka bir anlamda nesneyle 
ilişkilidirler.76 Dolayısıyla Lowe tam anlamıyla Aristotelesçi bir dizge geliştirmeye 
çalışmaktadır. Özellikler (ister tümel ister trop olsunlar) ile nesneyi farklı varolanlar 
(entity) olarak değerlendirmek yerine her durumda tikel varolan olarak nesneden (e.d. 
töz) söz etmekte ve tüm diğer kategorik kullanımarı bu nesnenin farklı “oluşları” 
olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla çok açık bir biçimde indirgenemez 

73 A.g.y.
74 Demet kuramları ve dayanak-özellik kuramları üzerinde daha önce de durmuş olsak da detaylı bir 

açıklamayı burada vermeyi yerinde görüyoruz. Bunun nedeni Armstrong’un yaklaşımı ile Lowe’un 
yaklaşımı arasındaki temel bir farklılıktan kaynaklanmaktadır. Lowe açık bir biçimde bireyleşim so-
rununu merkeze alarak bu soruna çözüm bağlamında ilgili kuramları incelemektedir. Oysa Armstrong 
başka bir tartışmayı merkeze alarak, o noktadan bireyleşim sorununa varmaktadır. Dolayısıyla Lowe 
için bireyleşim sorunu daha temel bir tartışmadır: “Bazı metafizikçiler özelliklerin sorunsal olduğu 
seyrek ontolojileri onamaktadırlar [ilk iki vurgu bize aittir ve nedeni dipnot sonuda belirtilmektedir 
–ç.n.] –bazıları akla yatkın olmayan bir şekilde tüm özelliklerin varlığını reddetmektedir diğerleri 
ise yalnızca tümeller bağlamında özelliklerin varlığını kabul etmektedirler ve diğer bazıları da yal-
nızca troplar ya da modlar (yani tikeller olarak özellikler ya da ‘tikelleşmiş’ özellikler) anlamında 
özelliklerin varlığını kabul etmektedirler. Bazı metafizikçiler aynı şekilde özelliklerin taşıyıcıları yani 
tözler ya da ‘nesne’ler bağlamında ihtiyatlıdırlar. Bazıları nesnelerin yalnızca demet olduklarını, bu 
demet tümellerden de troplardan da [oluşmuş –ç.n.] olabilir, ileri sürmektedirler. Benim konumum 
hem özellikler hem de tözler bağlamındaki [tartışmalarda –ç.n.] daha liberaldir. Lowe, a.g.e., s. 123. 
(Bu alıntıda kendi vurguladığımız ilk kullanımı girişteki metafizik/ontoloji tartışmasına yönelik olarak 
işaret etmek istedik.)

75 Bkz.: Lowe, Four-Category Ontology, s. 96-100.
76 A.g.e., s. 97.
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bir nesne kuramını ortaya koymaktadır. Böylece Armstrong gibi Lowe da bir başka 
yaklaşımı temel almakla beraber klasik adcılık ile klasik gerçekçilik arasında üçüncü 
bir yolu işaret etmekte ve tercih etmektedir.77

Lowe’ın bu dörtlü ayrımı hem Aristoelesçi kategori anlayışını izlemekte hem de 
Metafizikteki form-madde birlikteliğine (hylomorphism) de alternatif geliştirmektedir. 
Bu alternatifte öncelikli itiraz özelliksiz madde (ilksel madde) anlayışına yönelmekte-
dir.78 Lowe’a göre maddenin farklı tanımları bulunmaktadır79 ancak bunlardan hiçbirisi 
ilkesel olarak bile özelliksiz bir madde anlayışına yol açmamalıdır.80 Ancak kendi 
bakış açısı tözsel görülebilecek bir form anlayışına (ör: insan zihni ve fiziğin temel 
parçacıkları) geçit vermektedir:

“Sonuç adına: Belli bir tür töz ontolojisini savundum, ki bu görüş Aristoteles’in Kategori-
lerindeki ile uyumlu ancak belli açılardan Metafizikteki görüşlerinin belli bir kısmıyla da 
uygundur. Ancak buna rağmen hülemorfizm kuramını (her bireysel somut şeyin madde ve 
formdan oluştuğu biçimiyle anlaşıldığında) tıpkı ‘ilksel madde’ ve maddi dayanak kuram-
larını olduğu gibi reddettim; özellikle sonuncusu şeyin kendisinden ayrı onun özelliklerini 
‘destekleyen’ bir varolan olarak anlaşıldığı sürümü içerisinde görüldüğünde. (...) Sonuç 
olarak bu görüşte ‘maddesiz’ tözlerin –madde olmadan form– olanağının düşünülmesi 
gerçekten anlamlıdır. Bu olanak fiziğin kökensel parçacıkları ve hatta bireysel insanlar 
yani kendimiz söz konusu olduğunda gerçekleşebilecektir.”81

Bu durumda Lowe’un Aristotelesçiliğinin Armstrong’un Aristotelesçiliğinden 
temelde ayrıldığı görülmektedir çünkü olgular (facts –Armstrong’a göre ise durum-
state of affair –lar) Lowe’un sisteminde kökensel değillerdir.82 Olguların ister somut 
olarak düşünülsün isterse de soyut olarak düşünülsün özdeşlik koşullarını sağlamadığını 
düşünen Lowe’a göre onların bireyseller olarak düşünülmesi de olanaklı değildir.83 

Böylece iki konu (tümeller ve tözler) açısından bu Yeni-Aristotelesçi görüşünde 
ayırt edici yanları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Armstrong ile olan karşılaştırma ve 
Lowe’un ontolojisinin son ayırt edici yanını da anlayabilmek için son alıntı da (ve önceki 
bir kaç alıntıda) geçen bireyleşimde nedenselliğin rolüne de değinmemiz gerekmektedir. 

Nedenselliğin rolü de Lowe açısından diğer probemlere benzer şekilde nesne 
bireyleşimi tartışması içerisinde ortaya çıkmaktadır:

77 Lowe, The Possibility of Metaphysics, s. 203-204.
78 A.g.e., s. 194-5.
79 A.g..e, s. 191-194.
80 A.g.e., s. 195. Madde tanımları içerisine dördüncü bir madde tanımı olarak bunu koymamasının nede-

ni aslında bu madde tanımının bir tür yığın madde anlayışının altında değerlendirilebilmesinden 
kaynaklanmaktadır. (yani kendi ikinci madde tanımı) Bir diğer neden de böylesi bir madde anlayışı 
herhangi bir özeliğe sahip olmayan dayanak anlayışının ortaya çıkmasına olanak tanır. Oysa Lowe 
açısından böyle bir olasılık yoktur. 

81 A.g.e., s. 209.
82 A.g.e., s. 228 vd.
83 A.g.e., s. 231-4.
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“Böylece, bu görüşe göre, yaprağın yeşilliğini görüyorumdur ancak gördüğüm şey tekil 
yeşillik değil tümel ki bu tümel de yaprakta ‘bütünlüğüyle mevcut’tur (ancak aynı şekil-
de başka, uzamsal olarak ayrı şeylerde de ‘bütünlüğüyle mevcut’tur). Ancak şu nedenle 
bunu kabul etmiyorum: yaprağın renk bakımından değiştiğini gördüğümde –tıpkı bir 
ateş dolayısıyla kahverengiye dönmesinde olduğu gibi– sanki yaprağın olduğu konumda 
varolması son bulan bir şey yani onun yeşilliğini görüyor gibiyimdir. Ancak bu varolması 
son bulan tümel yeşillik olamazdı çünkü en azından diğer yeşil şeyler varolmaya devam 
ettikleri müddetçe [onun varolması son bulmaz –ç.n.]. Rakibim benim gerçekten gördü-
ğüm şeyin varolması sonlanan şey olmadığını yalnızca yaprağın yeşilliği örneklemesinin 
sonlandığını ya da yeşilliğin yalnızca burada ‘bütünlüğüyle mevcut’ olmasının sonlandı-
ğını söylemelidir. Tek diyebileceğim bu önerinin algının fenomenolojsi bağlamında bana 
gayet açık bir biçimde yanlış geldiğidir. Algının nesneleri, biri de tümü de tikeller olarak 
görünmektedirler ve elbette bir nedensel algı kuramı (benim de önemsediğim) bunu sağlar 
görünmektedir ve yalnızca tikeller nedensel ilişkilere girebilirler gibi görünmektedir.”84

Lowe açık biçimde nedensellik ilişkilerine girenlerin tikeller olması nedeniyle 
indirgenemez bir nesne kuramını savunmaktadır ancak bunun yanısıra dört kategorili 
ontolojisine modları da dahil etmesinin nedenini nedensellik üzerinden meşrulaşırı-
yor görünmektedir. Modlar şeylerin oluş biçimleridirler dolayısıyla asıl etkiyenler 
şeylerdir ancak her bir nedensel ilişkiye girdiklerinde bunu belli modları aracılığıyla 
yapmaktadırlar. 

V. Sonuç

Makalenin başlığından da anlaşılacağı üzere ulaşılmış sonuçların (makale bu 
şekilde bölümlenmemiş olsa da) iki ana bölüm sayesinde olduğu ortaya konabilir. 
İlk bölüm ve ulaşılan ilk sonuç başlığın ilk kısmıyla (“Güncel Analitik Felsefenin 
Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik”) ilişkilidir ve bu araştırma sayesinde özellikle 
güncel analitik felsefedeki ontolojik yaklaşımlar içerisinde Aristotelesçiliğin ne şekilde 
ortaya çıktığı ve kendini dönemin ontolojik yaklaşımlarından (dilsel vb.) ne şekilde 
ayırmaya çalıştığı ortaya konmuştur. Bu sayede görümektedir ki güncel ontolojilerde 
çok açık bir dönüşüm yaşanmış ve bu dönüşümün genel karakterini de Aristotelesçi bir 
bakış açısı belirlemiştir. Yeni-Aristotelesçilik kendine özgü bir metametafizik tavırla 
ontolojiye yaklaşmış ve öncelikli olarak kendini burada varetmiştir. Ancak bu sayede 
Yeni-Aristotelesçiliğin yeni olup olmadığı da sorgulanabilir olmuştur.

Makalenin ikinci merkezi sonucu da dolayısıyla başlığın ikinci kısmıyla (“Gerçek-
ten Yeni mi?”) ilgilidir. Bu sorunun cevaplanabilmesi için de iki filozof paradigmalar 
olarak ele alınıp incelenmiştir ve bu sayede analitik felsefe içerisindeki Aristotelesçi 
dönüşün temel niteliklerini ortaya koyan bazı alt sonuçlara ulaşılabilmiştir. Bu sonuçlar 
şu şekilde sergilenebilir: 

84 A.g.e., s. 205.
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İlkin Yeni-Aristotelesçilik Aristotelesçi bakış açısını dogmatik olmayan bir biçimde 
kabul etmiştir. Bu yeni tarzın öncelikli rakipleri olarak güncel adcılık ve tek bir -izm 
altına düşmeyen ontolojik yaklaşımlar görünmektedir. Bundan dolayı Yeni-Aristoteles-
çiliğin dil felsefesi ya da semantik yaklaşımları dışarıda bırakmaya ya da o merkezden 
hareketle yapılan eleştirileri boşa çıkartmaya çalıştığı görülmektedir. Böylece onto-
lojiyi yalnızca bir dil çalışması olarak görmeyen bir felsefeyi öne çıkartmaktadırlar. 
Her ne kadar gönderim konusunu, kavram-nesne ilişkilerini, mantığı tartışmalarında 
kullansalar da kuramlarında yalnızca bunların etkili olmasına izin vermemektedirler.

Gerçekçilik Aristoteleste de olduğu gibi yine önemli bir dayanak noktası olma-
sına rağmen güncel tartışmalarda ilkesel olarak bilimle daha sıkı ilişkiler kurulduğu 
görülmektedir. Ortaya konan kuramlar güncel bilimsel gelişmelerle örneklendirilmekte 
ya da sınanmaktadır. Örnek olarak özellikler konusunda atomaltı parçacıkların da 
paradigmalar olarak kullanılması gösterebilir. Bunun yanısıra özellikler konusunda 
nedenselliğin önemi ve tözün indirgenemezliğine ilişkin argümanlarda gündelik dilsel 
kullanımların yanısıra sağduyu verilerinin de kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla 
bütünlüklü bir felsefi yaklaşım olarak bilgiye yönelik şüpheciliğin dışarıda bırakıldığı 
e.d. gerçekliğin bilinebilirliğine olan bir inancın söz konusu olduğu görülmektedir. Tüm 
Yeni-Aristotelesçi yaklaşımlar bilim kadar sağduyuyu da ontolojinin belirlenmesinde 
ölçüt olarak kullanmaktadır. 

Bu durumda Yeni-Aristotelesçilik, analitik gelenek içerisinde ontolojiye dönüşün 
yeni bir aşaması ya da tarzı olarak ortaya çıkmış görünmektedir ve genellikle analitik 
gelenek içerisinde töz-demet kuramı, gerçekçilik-gerçekçilik karşıtlığı, kategorilerin 
öznelliği-nesnelliği gibi ikilik yaratan tartışmalar bağlamında kendini üçüncü bir yol 
ya da seçenek olarak konumlandırmaya çalışmaktadır. 

Dolayısıyla başlıktaki soruya olumlu bir cevap vermenin mümkün olduğu hatta 
zorunlu olduğu görünmektedir. Söz konusu olan yeni bir bakış açısıdır. Temel argü-
manları Aristotelesçidir ancak bundan dolayı da bir tekrar olarak adlandırılmamalıdır. 

KAYNAKLAR

Armstrong, D. M.; “Against ‘Ostrich’ Nominalism: A Reply to Michael Devitt”, Properties, 
ed. Mellor&Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 101-112.

–––; “Properties”, Properties, ed. Mellor&Oliver, Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 
160-172.

–––; “Towards a Theory of Properties. Work in Progress on the Problem of Universals”, Phi-
losophy, L, 192, 1975.

–––; A World of State of Affairs, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
–––; Theory of Universals (Universals and Scientific Realism), vol. II, Cambridge, Cambridge 

University Press, 1978.
–––; Universals: an opinionated introduction, Westview Press, London, 1989.
Baker, Lynne Rudder; A Metaphysics of Everyday Life, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2007.



656 Egemen Seyfettin Kuşcu

Beaney, Michael (ed); The Analytic Turn Analysis in Early Analytic Philosophy, 
Newyork&London, Routledge, 2007. 

–––; The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy, Oxford, Oxford University 
Press, 2013.

Berti, Enrico; “The Contemporary Relevance of Aristotle’s Thought”, Iris European Journal 
of Philosophy and Public Debate, III, Firenze University Press, 6 October 2011, pp. 23-35.

Biletzki, Anat (ed.); The Story of Analytic Philosophy: Plot and Heroes, London, New York, 
Routledge, 2002.

Campbell, Keith; Abstract Particulars, Oxford, Basil Blackwell Ltd., 1990.
Corradini Antonella, Sergio Galvan and E. J. Lowe; “Introduction”, Analytic Philo-

sophy Without Naturalism, ed. Antonella Corradini, Sergio Galvan and E. J. Lowe, 
London&NewYork, Routledge, 2006, s. 1-13.

Denkel, Arda; Nesne ve Doğası, İstanbul, Doruk Yayımcılık, 2003.
–––; Yönletim: Dil Felsefesinde Bir Konu, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları No. 281, 

1981.
Devitt, Michael; “ ‘Ostrich Nominalism’ or ‘Mirage Realism’ ”, Properties, ed. Mellor&Oliver, 

Oxford University Press, Oxford, 2004, s. 93-101.
Feser, Edward (ed.); Aristotle on Method and Metaphysics, Hampshire, Palgrave Macmillan, 

2013.
–––; “Introduction: An Aristotelian Revival”, Aristotle on Method and Metaphysics, ed. Feser 

Edward, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2013, s. 1-5.
Franklin James; “Aristotelianism in the Philosophy of Mathematics”, Studia Neoaristotelica, 

8 (2011) / 1, s. 3-15.
Glock, Hans-Johann (ed.); The Rise of Analytic Philosophy, Oxford, Blackwell, 1997. 
Groff, Ruth & John Greco (ed.); Powers and Capacities in Philosophy: the new Aristotelia-

nism, Routledge, London, 2012.
Hacker, Peter M. S.; “Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again”, The 

Analytic Turn: Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology, ed. Michael 
Beaney, New York & London, Routledge, 2007, s. 125-142. 

Hoffman Joshua, Gary. S. Rosenkrantz; Substance Among Other Categories, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007.

Hoffman, Joshua; “Neo-Aristotelianism and substance”, Contemporary Aristotelian Metap-
hysics, ed. by Tuomas E. Tahko., New York, Cambridge University Press, 2012, 140-156.

Koons, Pickavance; “What Is Metaphysics?”, Metaphysics-The Fundementals, Wiley 
Blackwell, 2015.

Küng, Guido; Ontology and the Logistic Analysis of Language: an enquiry into the contempo-
rary vievs on universals, Dordrecht, D. Reidel Pub. Com., 1967.

Lewis, David; “New Work for a Theory of Universals”, Properties, ed. Mellor&Oliver, Ox-
ford University Press, Oxford, 2004, s. 188-228.

Loux Michael J., Dean W. Zimmerman; “Introduction”, The Oxford Handbook of Metaphysi-
cs, ed.: Michael J. Loux&Dean W. Zimmerman, Oxford, Oxford University Press, 2005, 
pp. 1-11.

Loux, Michael J., Metaphysics: A Contemporary Introduction, New York, Routledge, 2006.
Lowe, E. J.; More Kinds of Being : A Further Study of Individuation, Identity, and the Logic 

of Sortal Terms, Wiley-Blackwell, Oxford, 2009.
–––; “Individuation”, The Oxford Handbook of Metaphysics, ed.: Loux&Zimmerman, Oxford, 

Oxford University Press, 2003, pp. 75-95.



Güncel Analitik Felsefenin Ontolojisinde Yeni-Aristotelesçilik: Gerçekten Yeni Mi? 657

–––; “The Metaphysics of Abstract Objects”, The Journal of Philosophy, Vol. 92, Issue 10, 
1995, pp. 509-524.

–––; The Four-Category Ontology : A Metaphysical Foundation for Natural Science, Oxford 
University Press, Oxford, 2006.

–––; The Possibility of Metaphysics: Substance, Identity, And Time, Oxford, Clarendon Press, 
2001.

MacIntyre, A.; After Virtue. A Study in Moral Theory, Notre Dame: University of Notre Dame 
Press, 1981.

Manley, David; “Introduction”, Metametaphysics: New Essays on the Foundations of Onto-
logy, ed.: David Chalmers vd., Oxford, Clarendon Press, 2009.

Moreland, J. P.; Universals, Acumen Publishing Limited, Chesham, 2001.
Mumford, Stephan; David Armstrong, Acumen Publishing Ltd., Stocksfield, 2007.
Odenberg, David S.; “Foreword, Form and Matter: Themes in Contemporary Metaphysics”, 

Ratio, Volume 11, Issue 3 December 1998, s. 209–213.
Putnam, H.; Words and Life, ed. by J. Conant, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1994.
Russell Bertrand; “The Problem of Universals”, Russell on Metaphysics: selections from the 

writings of Bertrand Russell, ed.: S. Mumford, London, Routledge, 2003, pp. 143-161.
Schaffer, Jonathan; “On What Grounds What”, Metametaphysics: new essays on the founda-

tions of ontology, ed.: David Chalmers vd., Oxford, Clarendon Press, 2009, pp. 347-384.
Sider, Theodore; Writing the Book of the World, Oxford, Oxford University Press, 2011.
Simons, Peter; “Substance”, A Companion to Metaphysics, 2nd ed., ed.: Jaegwon Kim, Ernest 

Sosa, Gary S. Rosenkrantz, United Kingdom, Wiley-Blackwell, 2009, pp. 585-589
Stjernberg, Fredrik; “Strawson’s Descriptive Metaphysics-Its Scope and Limits”, Organon F, 

vol. 16, No: 4., 2009, pp. 529-541.
Strawson, Peter Frederick; Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, London, Rout-

ledge, 1996.
Tahko, T. E. (ed.); Contemporary Aristotelian Metaphysics, New York, Cambridge University 

Press, 2012.
Tahko, Tuomas E.; “Introduction”, Contemporary Aristotelian Metaphysics, ed. by Tuomas E. 

Tahko., Cambridge University Press, Cambridge, 2012, s. 1-8.
Thomasson, Amie L.; Ordinary Objects, Oxford, Oxford University Press, 2007.
Wiggins, David; Sameness and Substance, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980.
Zimmerman, Dean W.; “Prologue: Metaphysics after the Twentieth Century”, Oxford Studies 

in Metaphysics, Vol I, Oxford, Oxford University Press, pp. ix-xxiv.





TÜRKÇEDE ARİSTOTELES HAKKINDA YAZILAN İLK TELİF 
ESER VE ARİSTOTELES TERMİNOLOJİSİNE 

DÖNÜK BAZI DEĞİNİLER

Recep Alpyağıl*

THE FIRST TURKISH BOOK ON ARISTOTLE AND SOME REMARKS ON 
HIS PHILOSOPHICAL TERMINOLOGY

ÖZ
Bu çalışmada, Türkçede Aristoteles hakkında yazılan ilk telif eser olma özelliği 
taşıyan 1931 tarihli Aristo adlı kitap konu edilmektedir. Feylesof Mustafa Namık 
Çankı (1883-1965) tarafından kaleme alınan bu eser hem Aristoteles felsefesini 
irdelemekte hem de Aristotelesçi mefhumlar üzerinden “Kınalızade Ali Çele-
bi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, Taşköprülü Ahmet, Akkirmanî ve Gelenbevî gibi 
Türk feylesof ve alimleri”yle mukayeseler yapmaktadır. Bu itibarla anılan eser 
Aristoteles’in, klasik dönem sonrası Türkçe felsefedeki etkisini anlamak için 
önemli bir arşiv-metin niteliği de taşır. Diğer taraftan Çankı, muhtevası itibariyle 
henüz aşılamamış bir eser olan üç ciltlik Büyük Felsefe Lûgatı’nın da yazarıdır. 
Bu sözlük hem Türkçede Aristoteles terminolojisinde yaşanan sorunların çözü-
mü için hem de Aristoteles felsefesini Türkçeye daha derinlikli ve kalıcı bir dille 
aktarmak için vazgeçilemez bir kaynak olma özelliği taşımaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Türkçede Aristoteles, Mustafa Namık Çankı, Büyük Felse-
fe Lûgatı, Felsefe terimleri.

ABSTRACT
This paper investigates the first Turkish book on Aristotle. It is a book written by 
philosopher Moustapha Namik Chanki (1883-1965) in 1931. The book, Aristo, 
introduces both Aristotelian philosophy and makes very important comparisons 
with “Turk philosophers like Kınalızade Ali Çelebi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, 
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Taşköprülü Ahmet, Akkirmanî and Gelenbevî”. In this regard, stated book 
carries the future of archive-text to understand the place of Aristotle in Turkish. 
On the other hand, we emphasized that Chanki himself is also one of the unique 
philosopher to see the process of Aristotelian philosophical terminology in 
Turkish. Especially, his dictionary of philosophy (Büyük Felsefe Lûgatı) is a big 
source to overcome the crisis in Turkish philosophical terminology.
Keywords: Aristotle in Turkish, Moustapha Namik Chanki, Büyük Felsefe 
Lûgatı, Philosophical terminology.

…

 “…bazı genç arkadaşların yanlışlarını tashih ile İbni Sina ve Farabî gibi 
büyük feylesoflar yetiştiren Türklerin Anadolu ve Rumeli’nin işgalinden 
sonra da felsefe mes’elelerile temasta devam ettiklerini göstermek, bu 
suretle de felsefe lisan ve ıstılâhına hizmet etmek için, o yazıların bir 
çok yerlerine, kâh mukaddime ve kâh netice olmak üzere, Aristo felse-
fesile muvazi olarak, Kınalızade Ali Çelebi, Erzurumî İbrahim Hakkı, 
Taşköprülü Ahmet gibi Türk feylesof ve alimlerinden ibareler naklettik. 
O esasa göre yazılmış olan KadiMir’in Akkermanî tarafından şerhından, 
Türk mantıkçısı ve riyaziyatçısı Gelenbevi’nin mantıkına Nafi Efendi’nin 
şerhinden istifadede tereddüt etmedik. Binaenaleyh eserimiz, Garp Türk-
lerinin Aristo’ya dair bilvasıta mesaisinin kısmî bir hulâsası oldu.”

 Mustafa Namık Çankı1

Bu makaleye vesile olan aziz dost, Erdal Yıldız’a

I. Akademinin Unuttuğu ama Felsefe Dili Olarak Türkçenin 
Asla Unutamayacağı Bir Felsefeci: Mustafa Namık Çankı (1883-1965)

Mustafa Namık Çankı (1883-1965), tek cümleyle söyleyecek olursak, seksen 
yıllık ömrünün neredeyse tamamını felsefi çalışmalara adamış bir düşünürdür. Biraz 
sonra anacağımız eserlerinden de görüleceği üzere, Türkiye’deki felsefe çalışmalarında 
birçok ilk onunla başlamaktadır. Genel olarak Türkçe felsefe ve daha da özelde Aristo 
çalışmaları için taşıdığı öneme rağmen, onun hakkında ansiklopedik seviyede bile 
bilgi bulunamaması husûsen çalışılması gereken bir sorundur. Ancak bu makaledeki 
hedefimiz biraz daha farklı. Bu sebeple bu sorunu tartışmayacağız. Bununla birlikte 
hem işaret ettiğimiz sorunun boyutlarının fark edilebilmesi hem de bu makalede 
işleyeceğimiz konuya bir ön hazırlık olması için, çok kısaca, Çankı’nın eserlerine 
değinmek yerinde olacaktır:

1 Mustafa Namık [Çankı], Aristo, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931, s. 3.
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1. Ahlâk: Felsefe Dersleri (1926):2 Kant-
çı vazife ahlâkının ağırlıklı olarak işlendiği 
eserde, İslam ahlâk felsefesine de yer veril-
mektedir. Bu anlamda Kınalızâde’nin Ahlâk-ı 
Alâî’sine, Taşköprülüzâde’nin Mevzûâtü’l-
Ulûm’una, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Ma-
rifetnâme’sine, Ferid Kam’ın Ahlâk’ına, Salih 
Zeki’nin Felsefe-i Ahlâkıyye, Ali Haydar’ın 
Büyük Usûlü Fıkh’ına ve Ziya Gökalp’in Türk 
Medeniyeti Tarihi’ne atıflar yapılmaktadır. Bu 
kitabın bir başka önemi de en sonda yer alan 
“Lûgatçe”nin, görebildiğimiz kadarıyla, ahlâk 
felsefesi alanında Cumhuriyet döneminde ya-
zılan ilk ıstılah çalışması olmasıdır.3 Mustafa 
Namık eserin 1928 tarihli ikinci baskısında, 
“Lûgatçe” kısmını genişletmiştir.4 Eserin 
1930 tarihli üçüncü baskısı ise, Türkçe felsefe dili açısından çok daha büyük bir 
öneme sahiptir: İlkin eser, Latin harfleriyle basılan ilk ahlâk felsefesi kitabıdır. 
Öte taraftan, eserinin sonuna 21 sayfalık açıklamalı bir “Lûgatçe” ve 10 sayfalık 
“Istılahlar” kısmı eklenmiştir.5 Ki ayrı bir kitapçık olarak basılmayı hak edecek 
mahiyettedir.

2. Mantık: Felsefe Dersleri (1926-1927):6 Eser yeni mantık usulünü de içeren bir 
çalışmadır. “Manevî ve İçtimâî İlimlerin Tarîkı” adlı bölümde sosyal bilimlerin man-
tığına dair yapılan değerlendirmeler ve “Tarihî ve İçtimâî İlimlerin Münasebeti”nde 
tarih felsefesine ilişkin beyan edilenler Türkçede bu sahadaki ilk notlardandır. Döne-
mindeki kitaplardan, oldukça sistematik bir indeks içermesi ve metinde geçen birçok 
ismi ayrıca kitabın sonunda tanıtması yönüyle farklılaşır. En önemli olan nokta ise, 
bir ıstılahlar kısmına yer verilmiş olmasıdır. Bu anlamda eserinin sonunda yer alan 
“Lûgatçe”, görebildiğimiz kadarıyla, Cumhuriyet döneminde yazılan ilk mantık terim-
leri çalışmasıdır.7 Bu eser Türkiye’deki mantık dilinin oluşmasında önemli bir aşama 
olarak görülmektedir. 

2 Mustafa Namık [Çankı], Ahlâk: Felsefe Dersleri, İstanbul: Milli Matbaa, 1926. Bu eserin, Çankı ha-
yatta iken iki ayrı baskısı daha yapılmıştır: 1928’de ilk baskı yeni baştan ıslah ve tadil olunarak: 
Mustafa Namık [Çankı], Ahlâk, İstanbul: Devlet Matbaası, 2. bs., 1928. 1930’da ise Latin harfleriyle: 
Mustafa Namık [Çankı], Ahlâk, Ankara: Maarif Vekaleti, 1930.

3 Bkz. Mustafa Namık Çankı, Ahlâk: Felsefe Dersleri, İstanbul: Milli Matbaa, 1926, s. 137-143.
4 Bkz. Mustafa Namık, Ahlâk, İstanbul: Devlet Matbaası, 2. bs., 1928, s. 245 vd.
5 Bkz. Mustafa Namık, Ahlâk, Ankara: Maarif Vekaleti, 1930, s. 301 vd.
6 Mustafa Namık [Çankı], Mantık, İstanbul: Harbiye Mektebi Matbaası, 1926-1927.
7 Bkz. Mustafa Namık, Mantık, s. 187 vd.

Mustafa Namık Çankı 1883-1965
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3. Ruhiyât: Felsefe Dersleri (1926-1927):8 Klasik perspektifle, psikoloji ve felsefe 
konularının iç içe ele alındığı bir eserdir. Bu itibarla da, epistemoloji kitabı olarak da 
düşünülebilir. Konuların tasnifi hem yenilikler içerir hem de oldukça sistematiktir. 
Eserin mukaddimesi oldukça önemlidir. Zira Mustafa Namık Cumhuriyet dönemindeki 
ilk eğitim müfettişleri arasındadır.9 Bu anlamda anılan mukaddime, onun hazırladığı 
raporun bir hülasası olarak görünmektedir. 

4. Eski Yunan Terbiyecileri: İsparta Terbiyesi-Atinalıların Terbiyesi-Fisagor-Sok-
rat–Eflâtun-Xénephon-Aristo (1931):10 Eğitim felsefesi alanında yazılmış bir teliftir. 
Eserde, Yunan felsefecilere paralel olarak Kınalızâde, Ziya Paşa, Yusuf Kamil, Ahmet 
Vefik ve Ahmet Midhat Efendi gibi isimlerin terbiye anlayışlarına da yer verilmiştir.

5. Aristo (1931):11 Cumhuriyet döneminde Aristo hakkında yazılan ilk müstakil 
eserdir. Dahası 1974 yılına kadar da, Aristo hakkında Türkçedeki tek telif çalışmadır.12 
Bir sonraki kısımda detaylı olarak irdeleyeceğimiz için, şimdilik bu bilgiyle yetiniyoruz.

6. Bediiyat (1931):13 Adından da anlaşılacağı üzere, estetik çalışmasıdır. Türkçede 

8 Mustafa Namık [Çankı], Ruhiyât: Felsefe Dersleri, İstanbul: Harbiye Mektebi Matbaası, 1926-1927.
9 Bkz. Necib Asım (Yazıksız), “Kütübhanelerimiz Hakkında”, İkdam, 21 Mart 1923.
10 Mustafa Namık [Çankı], Eski Yunan Terbiyecileri: İsparta Terbiyesi-Atinalıların Terbiyesi-Fisagor-

Sokrat–Eflatun-Xénephon-Aristo, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931.
11 Mustafa Namık [Çankı], Aristo, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1931. 
12 Aristo hakkında Türkçedeki ikinci telif çalışma, Hamdi Ragıp Atademir’e aittir. Bkz. Hamdi Ragıp 

Atademir, Aristo’nun Mantık ve İlim Anlayışı, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1974.
13 Mustafa Namık [Çankı], Bediiyat, İstanbul: Sühulet ve Cihan Kütüphaneleri, [1931]. İlginçtir, Mustafa 

Namık’ın kitapları içinde doğrudan basım tarihi verilmeyen tek eser budur. Bu ise, daha sonra esere 
yapılan atıfları ve onun basım tarihi üzerinden yapılan yorumları sorunlu hale getirmiştir. Her ne kadar 
doğrudan basım tarihi zikredilmiyorsa da, eserin tam olarak ne zaman neşredildiğini tespit etmeyi müm-
kün kılan dolaylı bilgiler mevcuttur: İlkin Bediiyat kitabının sonunda (s. 189), eserin yazar tarafından 
tamamlandığını gösterir tarih mevcuttur: “18 Nisan 1930”. İkinci olarak, eserin hemen başında yer alan 
“Mukaddeme”de (s. 4), kitabın baskıya verilmeden önce yazıldığını düşündüğümüz bir tarih vardır: “5 
Temmuz 1930”. Üçüncü olarak, Mustafa Namık’ın basılan eserlerinin iç bölümünde ya da arka kapakta 
“basılan” veya “basılacak olan” eserlerinin bilgisine yer verilmektedir. Bediiyat haricindeki eserlerin 
basım tarihini bildiğimiz için, onun hangi aralıkta çıktığını tahmin edebiliriz. Dördüncü olarak Mustafa 
Namık Cumhuriyet gazetesi yazarı olduğu için, genellikle eserlerinin neşrini müteakip gazetede ilanlar 
çıkmaktadır. Bu itibarla da Bediiyat’ın ne zaman basıldığını tahmin etmek mümkündür. Bu bilgiler ışı-
ğında bakıldığında şunları söyleyebiliriz: 1931 tarihli Eski Yunan Terbiyecileri adlı kitabın iç kısmında 
[Cumhuriyet gazetesindeki reklam için bkz. 21 Temmuz 1931], Mustafa Namık’ın Aristo kitabından 
“Basılıyor”, Bediiyat kitabından ise “Basılacak” diye söz edilmektedir. Yine 1931 tarihinde neşredilen 
Aristo adlı kitabın iç kısmında [Cumhuriyet gazetesindeki reklam için bkz. 1 Ağustos 1931], Bediiyat 
kitabından “Basılacak” diye söz edilmektedir. Son olarak, 1932 tarihli Felsefe Bakaloryası adlı kitabın 
dış kapağında [Cumhuriyet gazetesindeki reklam için bkz. 25 Mayıs 1932] Bediiyat kitabını, Mustafa 
Namık’ın basılmış eserleri arasında görüyoruz. Özetle, Bediiyat’ın basım tarihi olarak 1931 sonlarını dü-
şünmek mümkün görünmektedir. Oldukça kıymetli olan bu eserin konuyla ilgili bibliyografya çalışma-
larında görülememesi, görenlerin de hatalı basım tarihleri vererek yine hatalı çıkarımlarda bulunmaları 
akademik anlamda oldukça sorunludur. Örnek için bkz. Arslan Kaynardağ, “Türkiye’de Sanat Felsefe-
sinin Gelişmesi ve Bu Gelişme İçinde Sanat Ontolojisinin Yeri”, M. Ş. İpşiroğlu’ya Saygı, İstanbul: Ada 
Yayınları, 1987, s. 121-135. Sonradan neşredilenler de, emek mahsulü değil zaten yapılanları tekrar eder 
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telif olarak kaleme alınmış dördüncü estetik kitabıdır, ancak daha öncekilerden çok 
daha kapsamlı ve çok farklı bir muhtevadadır. Eski ve yeni nazariyelerin güzel bir 
terkibi mahiyetinde olan eserde atıf yapılan klasikler şunlardır: Fuzûlî, Bâkî, Nedim, 
Şeyh Gâlip, Nâmık Kemal ve Abdülhak Hamid’in estetik anlayışları yanında; Köp-
rülüzâde Fuat’ın Edebiyat Tarihi, İsmail Habib’in Türk Teceddüd Edebiyatı, Celal 
Esat Bey’in Tarih’i ile San’at Kâmûsu, musikî ıstılahlarında Rauf Yekta Bey’in şifahi 
izahları. Kitabın sonunda, müstakil bir eser olarak da basılmayı hak eden 50 sayfalık 
açıklamalı bir “Lûgatçe” ve 12 sayfalık “Istılahlar” kısmı yer alır.14

7. Felsefe Bakaloryası: Ruhiyat, Mantık, Ahlâk, Metafizik (1932):15 Çankı’nın, sınav-
larda talebeye yardımcı olmak üzere hazırladığı oldukça sistemli, özet bir ders kitabıdır. 

8. Küçük Felsefe Tarihi (1933):16 Eserin yazım mantığını Mustafa Namık şöyle izah 
ediyor: “Felsefe derslerinde karşımıza çıkan güçlüklerden birisi de bilhassa ruhiyatta, 
ahlâkta, bediiyatta, hattâ kısmen mantıkta, hâdiselerin tasnif ve tavsifinden sonra, onları 
şümullü bir nokta etrafında toplayan nazariyeleri anlatmaktadır. Çünkü her filozofun 
hâdiseleri izah şekli kendi mezhebine ve bu da meydana geldiği tarihî ve binaenaleyh 
içtimai âmillere bağlıdır. Bunlar hakkında en muhtasar malumatı olmayan talabeye 
onların bir cüzü olan nazariyeyi hakkile ve tamamile anlatmak imkânsız olmasa bile, 
imkândan pek çok uzak bulunmaktadır.”17 

bir yapıdadır. Örnek için bkz. Ömer Naci Soykan, “Türkiye’de Estetik Düşünce: Bir Tarihçe Deneme-
si”, Türkiye’den Felsefe Manzaraları-1, İstanbul: Küyerel Yayınları, 1998, s. 63-87. Estetik konusunda 
müstakil çalışmaları olan bir araştırmacı da aynı sorunla malüldür: Beşir Ayvazoğlu, “Türkiye’de Sanat 
Tarihi ve Estetikle İlgili İlk Çalışmalar”, Erdem: Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, 1991, 5/15, s. 977-
992. Daha da enteresan olan, konuyla ilgili doktora çalışması yapan Kahraman Bostancı’nın bu kitabı 
görememiş olmasıdır: bkz. Kahraman Bostancı, Suut Kemal Yetkin’in Estetik ve Sanat Anlayışı, Trakya: 
Trakya Üniversitesi, 2001, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Bostancı 2000’de neşrettiği bir makalesinde 
şu yargıya varıyor: “Suut Kemal Yetkin’in Estetik ile Cemil Sena’nın Estetik’i 1931 yılında yayımlanır. 
Bu iki eserin Harf İnkılâbından sonra yayımlanan estetikle ilgili ilk eserler olduğu âşikârdır.”, Kahraman 
Bostancı, “Bir Estetik Kitabının Serüveni”, Türk Dili, 585, Eylül 2000, s. 269. Bostancı, on yıl sonra bu 
kanaatini değiştirmiş görünür: “1927-1928 yılları arasında Üsküdar Erkek Lisesi’nde ilk bediiyat ders-
lerini veren yazarın [Mustafa Namık] liselerin üçüncü sınıfı için hazırladığı Bediiyat adlı eseri (İstanbul, 
1930) Cumhuriyet sonrası yeni harflerle yayımlanan ilk estetik kitaptır.”, Kahraman Bostancı, “Servet-i 
Fünun Duyarlılığını Yansıtan Bir Dergi: Âşiyan Mecmuası ve Dizini”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırma-
ları, 4, Aralık 2010, s. 227. Alıntı dikkatlice okununca problemin devam ettiği görülür. Çünkü az evvel 
açıkladığımız nedenlerle Bediiyat adlı kitabın basım tarihinin 1930 olma ihtimali yoktur. Bu konuda en 
son yapılan bibliyografya çalışması ise, Mustafa Namık’ın anılan eserine hak ettiği önemi vermekten 
uzak olduğu gibi, eserin basım tarihini hem yanlış hem de tutarsız yazmıştır: “1932 yılında liseler için iki 
estetik kitabı yayımlanmıştır. Birincisi yukarıda ifade edilen Mustafa Namık’ın Bediiyat adlı eseridir.”, 
“Latin harfleriyle yayımlanan ilk estetik kitabı Mustafa Namık’ın 1930 yılında liselerin üçüncü sınıfları 
için hazırladığı Bediiyat adlı eserdir.”, Ayşe Taşkent, “Türkiye’de Estetik Çalışmaları ve İsmail Tunalı”, 
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 9/17, 2011, s. 560, 561.

14 Mustafa Namık, Bediiyat, s. 193-255.
15 Mustafa Namık [Çankı], Felsefe Bakaloryası: Ruhiyat, Mantık, Ahlak, Metafizik, İstanbul: İnkilâp 

Kitaphanesi, 1932.
16 Mustafa Namık [Çankı], Küçük Felsefe Tarihi, İstanbul: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1933.
17 Mustafa Namık, Küçük Felsefe Tarihi, s. 3.
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9. Eflâtun (1933):18 Türkçede Eflâtun hakkında yazılan ilk telif kitaptır. Eflâtun’un 
felsefesini oldukça sistematik bir tarzda işleyen eser, onun felsefi terminolojisi açısından 
da ayrı bir önemi haizdir: Eserin sonunda yer alan, Eflâtun’a ait kavramların ve bazı 
ek açıklamaların yer aldığı 40 sayfalık “Istılahat” kısmı müstakil bir eser olarak da 
basılmayı hak etmektedir.19 Ki Türkçedeki ilk Eflatun felsefesi sözlüğüdür.

10. İçtimaiyat Nedir? (1933):20 Latin harfleriyle yazılan ikinci sosyoloji kitabıdır. 
Sosyoloji konularının felsefi bir bağlamda sunulması açısından da önemlidir. Eserin 
hedefini Mustafa Namık kendisi şu cümlelerle açıklıyor: “Bundan evvel neşrettiğim 
Felsefe Tarihi’nde olduğu gibi, burada da arkasından koştuğum yüksek emel, Türk 
gençliğini tedriç ile bir garp memleketinin, yüz kırk senedir Cumhuriyetle idare olunan 
bir milletin irfan itibarile muadili olacak bir vaziyete yükseltmektir.”21

11. Büyük Felsefe Lûgatı I (1954);22 Büyük Felsefe Lûgatı II (1955);23 Büyük 
Felsefe Lûgatı III (1958):24 Bu eser Türkçe felsefe açısından son derece ayrıcalıklı 
bir yere sahip olduğu gibi, henüz aşılamamış bir eserdir de. Bu iddiamızın gerekçe-
lerini, Mustafa Namık Çankı’ya ithaf ettiğimiz bir başka çalışmamızda ayrıntılı bir 
biçimde izah etmeye çalıştık.25 Bu sebeple burada sadece birkaç noktaya değinmekle 
yetineceğiz: İlginçtir, 1926-1927’de üç kitabı, 1931-1933’de ise yedi kitabı neşredilen 
Mustafa Namık’ın 1934-1954 arasında hiç eseri yoktur. Bunun ana nedeni, birazdan 
açacağımız üzere, Büyük Felsefe Lûgatı’yla sonuçlanacak olan bir süreçle ilgilidir. 
Hemen hemen her kitabının sonuna lûgatçe eklemesi ve kullandığı felsefe ıstılahlarını 
açıklaması ile çağdaşı yazarlardan önemli ölçüde ayrılan Çankı’nın lûgat derdi, bir 
Felsefe Lûgati yazma projesine dönüşmüştür. İlkin küçük boyutlu bir Felsefe Lûgati 
düşündüğü anlaşılmaktadır: Bu anlamda 1931 tarihli Aristo kitabının kapak sayfasının 
iç bölümünde “Felsefe Lûgati: Talebeye Mahsus” adıyla ve yine 1932 tarihli Felsefe 
Bakaloryası kitabının arka kapak sayfasında “Küçük Felsefe Lûgati” adıyla yayım-
lanacak kitap ilanlarını görüyoruz.26 Ancak yaşadığı dönem itibariyle Türkçede çok 
radikal bir dönüşümün, devrim olarak adlandırılan bir sürecin yaşanması bu düşün-
cesinin hayata geçirilme sürecini geciktirmiş görünmektedir. Tam da bu noktada şunu 
özellikle yeniden hatırlatmak isteriz ki “1932, 1933 ve 1934” yılları, felsefe dili olarak 

18 Mustafa Namık [Çankı], Eflâtun, İstanbul: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1933.
19 Bkz. Mustafa Namık, Eflâtun, s. 78 vd.
20 Mustafa Namık [Çankı], İçtimaiyat Nedir?, İstanbul: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1933.
21 Mustafa Namık, İçtimaiyat Nedir?, s. 5.
22 Mustafa Namık Çankı, Büyük Felsefe Lûgatı I, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1954.
23 Mustafa Namık Çankı, Büyük Felsefe Lûgatı II, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1955.
24 Mustafa Namık Çankı, Büyük Felsefe Lûgatı III, İstanbul: Nebioğlu Kağıtçılık ve Matbaacılık, 1958.
25 Bkz. Recep Alpyağıl, Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz I: 

1851-1952, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015; Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe 
Sözlüklerimiz II: 1954-1975, İstanbul: İz Yayıncılık, 2015.

26 Benzer notlar için ayrıca bkz. Mustafa Namık, Eflatun, s. 2; Mustafa Namık, Küçük Felsefe Tarihi, 
s. 2; Mustafa Namık, İçtimaiyat Nedir?, s. 2. 
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Türkçede çok ciddi değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. [Çankı’nın dili 
bu derin krizlerden çok az etkilenmiş görünür. Bu arada onun, 1932’deki Birinci Türk 
Dili Kurultayı sürecinde felsefe ıstılahlarını konu edinen tek isim olduğunu ve sonraki 
Türk Dil Kurultayları’na da felsefeci kimliğiyle katıldığını ekleyelim.] 1934 tarihinde, 
Yeni Adam Dergisi’nde “Medeniyet Lügati” adıyla bir dizi makale yayımlar.27 Üç sayı 
süren ve ziyadesiyle ilgi gören bu çalışmanın “sonradan bir kitap şeklinde toplanacak 
tarzda forma forma neşrolunacağı” duyurulur.

“Medeniyet Lügati” okuyucularımız tarafından çok büyük bir alâka ile karşılandı. Yalnız, 
lügatin daha iyi bir şekilde toplanması için bazı okuyucularımız gazetemize ilâve halinde 
konmasını istemişlerdir. Bu fikri biz de doğru buluyoruz. Bu suretle lügat mecmuamızın 
sayfalarında dağınık olarak kalmayacak, sonradan bir kitap şeklinde toplanacak tarzda 
forma forma neşrolunacaktır. “Medeniyet Lügati”ni bu şekilde neşretmeyi düşünüyoruz.28 

Görebildiğimiz kadarıyla, derginin bu düşüncesi gerçekleşmemiştir. Buna mukabil, 
1940 yılı itibariyle Mustafa Namık Cumhuriyet gazetesinde felsefe terimlerine ilişkin bir 
dizi yazı kaleme alır. Aynı gazetenin 28 Şubat 1940 tarihli nüshasına şu ilanı okuyoruz:

Maruf felsefe Muallimlerimizden Mustafa Namık Çankı’dan, İnanç mecmuasından 
ayrıldığını bildiren bir mektub aldık, aynen dercediyoruz: 

Talebemden boş kalan vakitlerimi yazmakta olduğum Türk dili için felsefe lügatine tama-
mile vermiş olduğumdan müdürü olduğum İnanç mecmuasından ayrılmak mecburiyetinde 
kaldığımı okuyucularınıza münasib bir tarzda bildirmenizi saygı ve sevgi ile rica ederim.29

Bu tarihi, Büyük Felsefe Lûgatı adlı eserin doğumunun önemli bir merhalesi 
olarak düşünüyoruz. Ancak, Türkçede yaşanan karmaşaya ilişkin yapılan tartışma-
lar 1941 sonrasında daha farklı bir zeminde yapılmaya başlayınca, Çankı eserinin 
neşrini yine bir başka tarihe ertelemek durumunda kalmış gibidir. Zira 25 Şubat 
1942’de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde felsefe terimlerini tespit etmek için 
bir komisyon toplanmıştır.30 Mustafa Namık bu komisyona katılmış ve çok önemli 
eleştiriler yapmıştır. (Bu eleştirilerini Cumhuriyet gazetesinde neşretmiştir.) Büyük 
Felsefe Lûgatı’nın, sistematik yazımına bu tarih itibariyle başladığı bilgisini Mustafa 
Namık’tan öğreniyoruz:31

Başlama:   İkinci kânun 1942 
Tamamlama:  İkinci kânun 1947

27 Mustafa Namık Çankı, “Medeniyet Lügati”, Yeni Adam, 9 Temmuz 1934, 28, s. 11; Mustafa Namık 
Çankı, “Medeniyet Lügati”, Yeni Adam, 16 Temmuz 1934, 29, s. 11; Mustafa Namık Çankı, “Medeni-
yet Lügati”, Yeni Adam, 23 Temmuz 1934, 30, s. 11.

28 “Okuyucularımıza”, Yeni Adam, 23 Temmuz 1934, 30, s. 11.
29 Cumhuriyet, 28 Şubat 1940, s. 5.
30 Detaylar için bkz. Recep Alpyağıl, Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Söz-

lüklerimiz I: 1851-1952.
31 Çankı, Büyük Felsefe Lûgatı III, s. 450.
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Ancak, eserin kitap halinde basılması tekrardan gecikecektir. Çünkü dile ilişkin 
tartışmalar durulmamıştır. 1952 tarihinde, Millî Eğitim Bakanlığınca bir komisyon 
kurulmuş ve yeni bir terimler broşürü neşredilmiştir. Mustafa Namık’ın, bu komis-
yonun tercihlerine dönük de çok önemli eleştirileri vardır. Büyük Felsefe Lûgatı’nın 
neşri bu son hadisenin ardından olmuştur. Çankı, çoktandır yazmış olduğu bu eserin 
yeniden düzenlenip yazılması için şu tarihleri veriyor:32

Başlama:   1 Eylül 1953
Tamamlama:  4 Mayıs 1959
Sonuç olarak, Cumhuriyet dönemi felsefe maceramızda en kâmil felsefe sözlüğü 

olan Büyük Felsefe Lûgatı oldukça uzun ve fikri anlamda meşakkatli bir sürecin sonunda 
ortaya çıkmıştır. Fiilen otuz yıllık bir çalışmanın, toplamda ise elli yıllık bir birikimin 
ürünüdür. 1952’ye kadar felsefe terimlerine ilişkin yapılan bütün tartışmaların takip 
edilebileceği bir arşiv metin özelliği taşımaktadır. Ayrıca eserde hem Doğulu hem de 
Batılı kaynaklara çok derin bir vukufiyet müşahede edilmektedir. Diğer eserlerinde 
olduğu üzere, Çankı Büyük Felsefe Lûgatı’nda da İslam düşüncesindeki klasik me-
tinlere oldukça yoğun bir şekilde atıf yapmıştır. Bu atıflar, Cumhuriyet döneminde 
geçmiş mirasla çok derin kopmaların yaşandığı bir süreçte yapılması itibariyle de ayrı 
bir önemi haizdir. Eserde sadece doğulu klasikler değil, Batıdaki felsefe metinleri de 
oldukça başarıyla kullanılmıştır. Bu yönlerden Büyük Felsefe Lûgatı’nın, kelimenin 
tam anlamıyla muadili yoktur. Büyük Felsefe Lûgatı, daha önce neşredilen bazı me-
tinlerle [Felsefî Meslekler Vokabüleri (1932), Felsefe Vokabüleri (1934) ve Felsefe ve 
Gramer Terimleri (1942)] karşılaştırılamayacak kadar kapsamlı ve detaylıdır. Anılan 
metinler tam manasıyla bir lûgat olmaktan çok, terimce çalışmaları mahiyetindedirler.

II. Türkçede Aristo Hakkında Yazılan İlk Telif Eser: Aristo

Mustafa Namık hakkında araştırma yapan bir felsefeci, daha işin başında derin bir 
şok yaşamaya hazır olmalıdır. Zira Türkçede Aristo hakkında yazılanları görmek için, 
2000 yılında Türkiye Felsefe Kurumu tarafından neşredilen Türkiye Felsefe Yayınları 
Kaynakçası: Kitaplar-Makaleler 1928-199933 adlı çalışmaya göz attığımda tam da sözünü 
ettiğim hali yaşadım. Anılan kaynakçada, Mustafa Namık’ın tek bir eseri bile yoktu. 
Hatta “SÖZLÜKLER VE ANSİKLOPEDİLER” adlı majüskülle yazılan bölümde, Mustafa 
Namık’ın 2220 sayfalık Büyük Felsefe Lûgatı’nın da adı yoktu. Meslekten akademis-
yenlerin hazırladığı bir kaynakçada, bu türden bir gaflet anlaşılır gibi değil!!! Toplamda, 

32 Çankı, Büyük Felsefe Lûgatı III, s. 549.
33 Bkz. Türkiye Felsefe Yayınları Kaynakçası: Kitaplar-Makaleler: 1928-1999, haz. O. Faruk Akyol, 

Sanem Yazıcıoğlu Öge, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2000. [Cumhuriyet’in 75. yılına atfedilen 
eserin, niçin 1923’le değil de 1928’le başlamakta olduğu da bir başka sorun.]
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zaten onu geçmeyen Türkçe felsefe sözlüklerimiz 
içinde sahasında bir benzeri olmayan bir sözlüğün 
atlanması affedilir gibi de değil!!! 

Mustafa Namık’ı unutanların isimleri uzun 
bir liste oluşturur. Ancak hedefimiz bunların 
dökümünü yapmak değil. Türkçe felsefede, bir 
öncenin bir sonrasına ek-lenememe sorunu çok 
daha derin. Mustafa Namık’ın önemi tam da bu 
noktada daha bariz bir biçimde ortaya çıkıyor. 
Zira onun her bir eseri, gelen-ek içinde ortaya 
çıkan birikime atıf yapan ve onu kendi çağdaşı 
malzeme ile harmanlayan bir tabiatta. 1931 ta-
rihli Aristo adlı kitabı bunun en güzel örnekle-
rinden birini oluşturuyor. Kitabın önsözünde de 
ifade edildiği üzere “eser, Aristo hakkında olduğu 
kadar, Garp Türklerinin Aristo’ya dair bilvasıta 
mesaisini” de yansıtmaktadır.34

Çok kısaca bu eser ve muhtevası hakkında bilgi verip, daha sonra Türkçe felsefe için 
taşıdığı anlam ve öneme ilişkin konulara değineceğiz. Toplamda 167 sayfadan oluşan 
kitap, 1931 yılının zor koşullarında ortaya çıkmıştır. Mustafa Namık “Aristo gibi, felsefî, 
ve hatta ilmî şöhreti asırları hakkile doldurmuş, Şarkta olduğu kadar Garpte de fikirlere 
tahakküm etmiş bir büyük şahsiyete dair, onun kemalile mütenasip bir eser yazmak, 
bugün, bizim için kabil değildir.”35 diyor. Bu tespitine gerekçe olarak da şunları sıralıyor:

… memleketimizin son otuz senedir geçirdiği buhranların tabiî neticesi olarak, böyle bir eserin 
ne yazılması ve ne de neşredilmesi kabil bulunmamaktadır. (…) İktisadî buhranın zarureti ve 
tâbiin ısrarile birçok tafsilâtı yazdığımız halde terke mecbur olduk. Son zamanlarda yazılmış 
birçok eserlerden istifade etmek mümkün iken, onun çizdiği hududun haricine çıkmadık.36

Mustafa Namık’ın Aristo adlı eseri, buna rağmen, filozofu oldukça sistematik 
bir tarzda işlemektedir: İlkin Aristo’nun hayatının sunumu yapılmakta ve eserleri 
tanıtılmakta. Ardından her biri ayrı bölümler halinde olmak üzere, onun ilimler tasni-
fine, yöntemine, tarihçiliğine, mantıkçılığına, metafizik, fizik, matematik, astronomi, 
biyoloji, ruh ve ahlâk görüşlerine yer verilmektedir.

Kitabın en dikkat çekici yönlerinden birisi de, Aristo felsefesi üzerinden Os-
manlıdaki Türkçe felsefe birikimine oldukça yoğun atıflar yapılmasıdır. Yazar bunun 
gerekçesini, önsözde, Türklerin felsefe ile alakalarının kesintisiz bir biçimde devam 
ettiğini göstermek olarak sunuyor:

34 Mustafa Namık, Aristo, s. 3.
35 Mustafa Namık, Aristo, s. 1.
36 Mustafa Namık, Aristo, s. 2-3.
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…bazı genç arkadaşların yanlışlarını tashih ile İbni Sina ve Farabî gibi büyük feylesoflar 
yetiştiren Türklerin Anadolu ve Rumeli’nin işgalinden sonra da felsefe mes’elelerile temasta 
devam ettiklerini göstermek, bu suretle de felsefe lisan ve ıstılâhına hizmet etmek için, o 
yazıların bir çok yerlerine, kâh mukaddime ve kâh netice olmak üzere, Aristo felsefesile 
muvazi olarak, Kınalızade Ali Çelebi, Erzurumî İbrahim Hakkı, Taşköprülü Ahmet gibi 
Türk feylesof ve alimlerinden ibareler naklettik. O esasa göre yazılmış olan KadiMir’in 
Akkermanî tarafından şerhından, Türk mantıkçısı ve riyaziyatçısı Gelenbevi’nin mantı-
kına Nafi Efendi’nin şerhinden istifadede tereddüt etmedik. Binaenaleyh eserimiz, Garp 
Türklerinin Aristo’ya dair bilvasıta mesaisinin kısmî bir hulâsası oldu.37

Bu esere atıf yapan nadir yazılardan birisi de38 Hilmi Ziya Ülken’dir:

Mustafa Namık bey (…) lisanımızda ilk defa olarak büyük Yunan mütefekkirini tanıtan bir kitap 
vücuda getirmiş oldu. (…) Bu eser, Aristo hakkında garp menbalarına nazaran yapılmış bir tetkik 
olmaktan ziyade eski Türk mütefekkirleri arasında malûm olan Aristo’nun tanıtılması gayesini 
takip etmektedir. Filhakika garp menbalarından yalnız Boutroux’nun Büyük Ansiklopedi’de intişar 
etmiş olan Aristote makalesine müracaat edilmiştir. Bu vaziyet eserin noksanı olmaktan ziyade 
hususiyetidir. Çünkü bizim hakikaten İslâm aleminde tanılan Aristo’yu bilmeğe ihtiyacımız var.39

Eserin bu yönünün daha görünür kılınması için, bazı örnekler sunmak yerinde 
olur zannederiz. Aristo’nun yönteminin anlatıldığı bölümde şu ifadeleri okuyoruz:

[Aristo] diyor ki, bütün insanlarda bilmek için bir tabii arzu vardır. Biz, her türlü alâka ve 
menfaat haricinde, ilmi seviyoruz. Hikmet her türlü faide fikrinden münezzehtir. Yunanlı 
feylosoftan bilvasta mülhem olan Kınalızade’nin dediği gibi “Onun faide-i âyidesi, gayet-i 
lâzimesi, mücerret ilmi mevcudattır. Marifet-i hakayık ve mahiyettir.”40

Alıntıda “Türk filozofu” Kınalızade (ö.1571) ile Aristo arasındaki oldukça derinden 
bir köprünün kurulduğunu görüyoruz. 

Kitapta, Aristo’nun meteorolojiye ilişkin görüşleri özetlendikten sonra, az önceki 
alıntıdakine benzer bir dille şu değerlendirmeye yer veriliyor:

Aristo, bu suretle ondan bilvasıta müteessir olan Türk feylesofu İbrahim Hakkı’nın Marifet-
name’sinde de kayıt ve işaret olunduğu üzere, meselâ rüzgârları, buharların hararetlerinde 
vaki farklardan hasıl hareketlerle izah eder.41

Alıntıda açıkça görüldüğü üzere, Erzurumlu İbrahim Hakkı (ö. 1780) ile Aristo 
arasındaki olası yakınlık vurgulanmaktadır. 

Kitapta bulunan çok sayıdaki karşılaştırmalardan son bir tane daha sunarak, 
yeni bir bahse geçmek istiyoruz. Aristotelyen fizyolojinin anlatıldığı bölümde, şu ek 
bilgilerin verildiğini görüyoruz:

37 Mustafa Namık, Aristo, s. 3.
38 Eserin hemen neşrini müteakip yazılan güzel bir değerlendirme için bkz. Yusuf Osman, “Aristo”, 

Cumhuriyet, 5 Eylül 1931, s. 4.
39 Hilmi Ziya Ülken, “Mustafa Namık: Aristo”, Felsefe Yıllığı: Birinci Sene (1931-1932), İstanbul: Tür-

kiye Matbaası, 1932, s. 341-342.
40 Mustafa Namık, Aristo, s. 21.
41 Mustafa Namık, Aristo, s. 94.
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Aristo, madde ile mananın, beden ile ruhun izafetini, mütekabil münasebetini, İlmülferase 
unvanlı eserinde mütalea etmiştir. “Anınla insanın zâhiri ahvalinden, yani elvan, aza ve 
eşkâlinden istidlâl ile ahlâkı malûm olur.” (Mevzuatül’ulûm, Taşköprülüzade.) Üstadın bu 
isimde eseri, ihtimale göre, mevsuk değildir.42

“İlmülferase” tabiri, Taşköprülüzade’nin eserinden hareketle açıklanmaktadır. 
Aristo adlı eserdeki meziyetler, sadece karşılaştırmalı atıflardan ibaret değil elbette. 

Özellikle Aristo’nun teolojiye ve teleolojiye ilişkin görüşlerinin sunulduğu, ardından 
da değerlendirmelerin yapıldığı bölümler de bir o kadar önemli. Örneğin, meşhur 
hareket ettirilmeden hareket ettiren [ὃ οὐ κινούμενος κινεῖ/ho ou kinoúmenos kineî] 
hakkında şunları okuyoruz: 

… ilk lâyeteharrik muharrik, bizim bugün Allah dediğimizdir. Bu delil, şu tarzda tamim 
olunabilir: Ya bilfiil vücut, yani tamamile tahakkuk etmiş, kemalile hakikat haline inkılâp 
etmiş vücut, meselâ daneye, tohuma nisbetle fiil olan nebat, bilkuvve vücutten, yani kuvve 
halinde, mesela nebata nisbetle kuvve olan daneden, tohumdan akdemdir. Ona tekeddüm 
eder, ondan evvel bulunur. Mutlak dahilinde, sebebi vücudü kendi nefsinde olan, ve 
binaenaleyh ne tasavvur olunmak ve ne de mevcut bulunmak itibarile başkasına muhtaç 
olmıyan, binefsihî ve linefsihî kaim ve daim olan vücut te, ilk olan tohum değildir, belki 
kemale ermiş vücuttur. Bundan başka, bir şey kuvveden fiile geçmekle, meselâ bir tohum 
nebat, bir yumurta hayvan haline geçebilmek için, ondan evvel, bir fiili mahzın, her türlü 
sayruretten, tahavvül ve inkılâptan hâli, meselâ zaman ve mekân gibi kayıt ve şarttan azade 
bir fiilin vücudü lâzımdır. Allah, Aristo’ya göre, işte bu fiili mahızdan ibarettir.
Vücudü Bâri bürhani, Allah’ın varlığına delil, şu muzaaf mebdee, şu iki mukaddemeye istinat 
eder. 1. Fiil, eşyanın mutlak, yani kayt ve şarta tâbi olmıyan mahiyeti itibarile, kuvveden 
mukaddemdir. 2. Mukayyet, yani vücutte başkasına tâbi olan, gayrimukayyedi, şart ve kayde 
tâbi olmıyanı tazammun eder. Yani birincisini düşündüğümüz, mukaddeme olarak vaz’ı ve 
kabul ettiğimiz gibi, ikincisini düşünmek, netice olarak kabul etmek zarureti hâsıl olur.43

Bilindiği üzere, Metafizik’in Lamda kitabında geçen [12. Kitap 1072/25] hareket 
ettirilmeden hareket ettiren ifadesi Aristo’yu “İlk Felsefe”nin kurucu düşünürü yapıyor. 
Onun bu temel kavrayışı, düşünce tarihinde monoteistik dinler tarafından ilk hoca 
olarak görülmesinin de asli nedenlerinden biridir. Bu bağlamda Mustafa Namık’ın, 
Aristo’nun düşünce tarihindeki alımlanışına ilişkin yaptığı tespit önemlidir:

Üstadın bütün eserlerine sahip olan Araplar ile Yahudilerde Aristo felsefesinin tam ve 
kâmil mezhepleri inkişaf eder. Vahdaniyetçi ve tabiatçi olan, yani âlemden mümtaz ve 
müfarık bir tek ilâhın vücudünü kabul eden Araplar, Aristo’nun zati Bariye taalluk eden 
mezhebile tarihi tabiiye dair taharriyatile meftun oldular.44

Çok enteresandır ki İslam düşüncesinde Aristo’nun yeri ve gücü ne kadar me-
tafizik üzerindense, Protestan Hıristiyanlıkta aynı metafizik görüşler onun reddini 
mucip olmuştur:

42 Mustafa Namık, Aristo, s. 107.
43 Mustafa Namık, Aristo, s. 66-67.
44 Mustafa Namık, Aristo, s. 155.
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Luther, Aristoculuğu yalnız Hıristiyanlıktan ayıran mühim ihtilâflara dikkat etmiyor; Al-
lah’ın lûtüf ve inayeti olan iman ile ma’siyet vasıtasile fesada ve tegayyüre uğramış akıl 
arasında uzlaşmak cihetini araştırmayı bile küfür telâkki ediyor. ‘İnsanın sun’u mahsulü 
olan Aristo felsefesi, umurı ilâhiyeden bahsetmek iddiasile, hatadan kurtulamaz. Mu-
kaddesatı tecnis eder, onlara karşı hürmetsizlikte bulunur. Onun mezhebile uyuşmakla, 
din âdeta tagayyür etmiş, kendi mahiyetini kaybetmiş olur. Binaenaleyh Aristo, dinde ne 
kadar rafız ve bid’at varsa, bunların üstadıdır, en başlıca âmilidir. Dinin selâmeti, ona ait 
mezheplerin iptal ve ıskatını iktiza eder.’45

Peki, “Tarihte mevkii ne olursa olsun, Aristo’ya, bugün de fikri beşerin üstatların-
dan biri gözüyle bakılabilir mi?” Mustafa Namık bu soruya, şu şekilde cevap veriyor: 
“Bizzat felsefe mevzularına taalluku noktasından, onun hâlâ bir üstat olduğunda şüphe 
yoktur. Hatta Aristo’nun mezhebi, hasseten devrimizin fikir cereyanlarına, bilhassa iştigal 
ettiği meselelere cevap verir.”46 Bunun için sunulan örnek, bugün için onun felsefesinin 
en zayıf olduğu düşünülen bir yönden verilir: teleoloji. Eserde şu kanaat kaydediliyor:

Tekâmülcülük karşısında Aristoculuğun vaziyeti pek başkadır. Ona muarız olmaktan 
uzaktır. Onu kabul ve ihtiva eder. Tarihen onun en bilâvasıta mukaddimlerinden biridir. 
Aristo, her yerde, gerek tabiatte, gerek insanda, temadiyi, safilden âlîye doğru giden bir 
inkişafı gösterir. Nebatat madenleri, hayvanat nebatları, insan hayvanları tazammun eder. 
İnsan, tabiatin safıl mahsûllerinde taslak halinde bulunan vücudun kemalinden başka bir 
şey değildir. Bizzat insanda bile, hayal ihsastan, hafıza hayalden doğar. Zihin, hayallerin 
vücudü olmaksızın, düşünemez. Tekâmülcülüğün her ilmî müddeası, Aristo’nun felsefesile 
itilâf eder.47

Mustafa Namık, tam da bu noktada tek başına ilmin hadisleri nihai anlamda izahta 
yetersiz kalacağına şu sorularla işaret ediyor: “Fakat eşyanın bu mihaniki nizamı bir 
mutlak nizam mıdır? Bu izahlar zihne tam ve kâmil bir itminan veriyor mu?” Ona göre, 
bu sorular Aristo’nun asıl ortaya koyduğu meseleye bizi götürür: “Gayrımuayyenden 
muayyene, cinsten nev’e doğru giden nizam, ona göre, zihin için, eşyanın tekevvünün-
de, mutlak bir nizam gibi mülâhaza olunamaz.”48 Yani “bu vücudün kemali, doğmak 
lâzım geldiği, yani zuhur ve neşet edeceği maddenin tekâmülünü sevku idare eden 
bir kuvvet olmak iktiza eder.”49 Çankı’ya göre, bu konuda Aristo hakkındaki “nısfet 
ve adaletle” verilen hüküm aşağıdaki gibidir:

Aristo felsefesinin bütün bu hututu esasiyesi, bugünkü ilimde mevcuttur. Aristo, irfan 
hayatının en eski, en mümtaz; ecdadından biri olmakla beraber, hâlâ bir üstattır, onun 
görüşleri, onun anlayışları hâlâ tesirlerini göstermekten hali değildir.50

45 Mustafa Namık, Aristo, s. 158.
46 Mustafa Namık, Aristo, s. 159.
47 Mustafa Namık, Aristo, s. 161.
48 Mustafa Namık, Aristo, s. 161.
49 Mustafa Namık, Aristo, s. 162.
50 Mustafa Namık, Aristo, s. 164-165.
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III. Aristo Terminolojisinde Yaşanan 
Sorunlar ve Büyük Felsefe 
Lûgatı’nın Önemi

Daha önce neşrettiğimiz iki ciltlik Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşa-
maları ve Felsefe Sözlüklerimiz adlı çalışmada, Türkçe felsefe dilinin oturmadığı ve 
bu nedenle de Türkçede felsefî tartışmaları yönlendiren güçlü metinlerin yazılamadığı 
yolunda tespitlerde bulunmuştuk.51 İşaret edilen bu genel sorundan, Türkçedeki Aristo 
terminolojisi de muzdariptir. Burada Aristo’nun düşüncesini ifade eden kavramlarda, 
nasıl bir keşmekeş yaşandığını görmek için basit birkaç örnek vermek yararlı olacaktır. 

Malum olduğu üzere, Aristo’nun felsefe tarihine mâl olmuş en temel fikirlerinden 
birisi de dört sebep teorisidir. Metafizik’te, bu konunun anlatıldığı kısmın ilk Türkçe 
çevirisi şöyle: 

İllet kelimesinin dört muhtelif manası olabilir: Önce, bir manâya göre illet şeyin zatına, 
onu olduğu gibi olduran [Kâne alâ makân] şeye delâlet eder. (Bir şeyin iptidaî niçini, 
âkibet, ona mahsus olan tarife irca edilir; ve bu ibtidaî niçin, eşyanın bir illeti ve bir pren-
sibidir.) Eşyanın ikinci bir illeti, onların maddesi ve maddî mevzuu (sujet) dur. Üçüncü 
illet, şeyin hareketinin aslı olan illettir. Nihayet bunun zıddı olarak konulmuş bulunan 
dördüncü illet, eşyanın kendisine nazaran yapılmış bulunduğu son (gaî) hedeftir; hayrı, 
âlemde vukua gelen ve inkişaf eden her şeyin son gayesi telâkki etmek şartile, bu “gaî 
hedef” eşyanın hayrıdır.52

Bu çeviri 1935 yılında yapılmış. Aynı parçanın,1982 tarihli çevirisi ise aşağıdaki 
gibi:

Şimdi dört anlamda nedenden söz edilir: Bir anlamda, nedenden, formel tözü veya özü 
anlarız (Gerçekten de, bir şeyin varlık nedeni, sonuçta bu şeyin kavramına indirgenir ve 
ilk varlık nedeni, neden ve ilkedir). Bir diğer anlamda neden, madde veya niteliği taşıyan 
tözdür (substratum). Üçüncü bir anlamda o, hareketin kendisinden çıktığı ilkedir. Nihayet 
bu üçüncünün karşıtı olan dördüncü bir anlamda neden, ereksel neden veya iyi olan’dır. 
(Çünkü iyi olan, her türlü oluş ve hareketin ereğidir).53

Burada önemli olan husus hangi metnin aslına daha sadık olduğu değil, dilde 

51 Alpyağıl, Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz I: 1851-1952.
52 Aristo, Metafizik: 1’inci Kitap, çev. Hilmi Ziya Ülken, İstanbul: Vakit Gazete Matbaa, 1935, s. 46.
53 Aristo, Metafizik: 1’inci Kitap, çev. Ahmet Arslan, Yazko Felsefe Yazıları, 1982, 2. Kitap, s. 155. Bu 

kısmın 1985’de değiştirilmiş hali ise şöyle: “Nedenler ise dört anlamda kullanılırlar. Bir anlamda ne-
denden formel tözü, yani özü anlarız. (Çünkü bir şeyin «niçin»i, sonuçta onun tanımına (kavramına) 
indirgenir ve nihaî «niçin», bir neden ve ilkedir). Bir diğer anlamda neden, madde veya dayanaktır. 
Üçüncü bir anlamda o, değişmenin kendisinden ileri geldiği şeydir. Nihayet bu üçüncünün karşıtı olan 
dördüncü bir anlamda neden, ereksel neden veya İyi olan’dır (çünkü İyi olan, her türlü oluş ve değiş-
menin ereğidir).” Aristo, Metafizik I, çev. Ahmet Arslan, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
1985, s. 90-93.
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“öyle ya da böyle” zaten kullanılmakta olan ana kavramlarda elli yıl içinde niçin 
çok farklı kullanımların olduğudur. Oysa bin yıllık “gaî” kavramı yerine, kırk yıl 
öncesinde herhangi bir lügatte kullanımı olmayan “ereksel” kelimesinin niçin tercih 
edildiğinin felsefi bir hesabının olması gerekirdi. Herhangi bir oturmuş felsefe dilinde, 
bir felsefecinin keyfi olarak bu türden tasarruflarda bulunması düşünülemez bile. Söz 
konusu Türkçe olduğunda, bu keyfiliğin boyutları hakkında pek çok doktora çalışması 
yapılabilir desek mübalağa etmiş olmayız. 

Bir başka misal daha vererek, bu sorunu tahlil etmeye devam edelim. Aristo’nun 
İkinci Analitikler adlı eserinin ilk cümleleri 1951’de şöyle çevrilmiş:

İstidlal yolu ile verilen veya alınan her öğrenim daha önceki bir bilgiden gelir. Göz önünde 
tutulan öğrenim ne olursa olsun, bu açıktır: Öbür sanatların her biri gibi matematik ilimler 
de böyle kazanılır. İster kıyaslarla, ister tümevarımla yapılsın (…)54

Aynı kısmın 2005 tarihli çevirisi ise şöyle:

Her anlıksal öğretim ve öğrenim önceden bulunan bilgiden yola çıkar. Teklere bakıldığın-
da bu açık: matematiksel bilimler ve öteki sanatların her biri bu yolla elde edilir. Gerek 
tasımla gerek tümevarımla yapılan uslamlamalarda da bu böyle (…)55

Acaba Dünyanın hangi dilinde, Aristo gibi bir ustanın, en bilindik kavramları elli 
yıl zarfında böylesine radikal dönüşüme zorlanmıştır? Anadili Türkçe olan hangi zat, 
lügate bakmadan veya muadili olan İngilizcelerini düşünmeden “anlıksal öğretim”, 
“tasım”, “uslamlama” gibi kelimeleri anlayabilir? Hakiki felsefenin en önemli metni 
olarak okunan İkinci Analitikler’in, nev-zuhur bir argo dille çevrilmesindeki maksat 
nedir? Sadece Arapça kökenli diye “kıyas” demeye yanaşmamak, sırf öz Türkçe olduğu 
iddiasıyla “tasım” gibi bir lafzın kullanılmasını beklemek, bütün bunların yanında Yunanca 
olduğu için “retorik” kelimesini kullanmaktan da imtinâ etmemek (…) Dili bu seviyede 
kavrayan bir zihin, değil Aristocu felsefe yapmak, olsa olsa alaturka bir ideoloji yapabilir.

Bu değerlendirmeyi içeriden biri söyleyince etkisi zayıf olacaksa, dışarıdan bir 
gözlemcinin şahadetine müracaat edelim:

1984’te Ankara’da bir sosyal antropolog tarafından verilen bir konferansa katıldım. “Zih-
niyet Değişiklikleri ve Kültür” başlıklıydı ve iyi bir konferanstı. Fakat itiraf etmeliyim ki 
benim ilgimi çeken mesajdan çok, bunun için kullanılan araç (medium) oldu. Konuşmacı, 
lokal (local) kültürlerle üniversal (universal) kültür arasında bir ayrıma işaret ederek 
konferansa başladı. “Universal” kelimesi için en başta Osmanlıca küllîyi kullandı; ancak 
dinleyiciler arasındaki uğultu bunun herkes için açık veya makbul olmadığını gösterince, 
felsefi bir terim olan “universal” kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş tümeli kullanmayı 
denedi. Dinleyicilerden gelen benzer bir tepki üzerine ise üniversel dedi. Daha sonra genel, 
general kelimelerini kullandı. Salonda soru soranlardan birinin kullandığı evrenseli ise 
denemedi, ki bu sözcük “universal, cosmic” karşılığı olarak türetilmişti. Bir süre sonra ise 

54 Aristo, İkinci Analitikler, çev. Hamdi Ragıp Atademir, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1951.
55 Aristo, İkinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yay., 2005.
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her kavram için üç kelime sıralamaya başladı: 
Sözün gelişi “causality”yi anlatmak istediğin-
de, Arapça kökenli Osmanlıcasını, lazfî olarak 
‘ne.den.li.lik/from.what.ish.ness’ anlamına 
gelen yeni türetilmiş halini ve Fransızcasını 
kullandı: illiyet-nedenlilik-kozalite. İşte bu 
kitabın konusu, dilin nasıl bu hale geldiğidir.56

Bu durumu “traji-komik” olarak gören G. 
Lewis57 haklıdır. Üzücü olan husus, trajediyi 
yaşayan biz, bunun komikliğini görenlerin ise 
olayları sadece “hakikat terazisi”nden58 oku-
yanlar olması. 

Bu türden krizler, Mustafa Namık’ın ve 
Büyük Felsefe Lûgatı’nın önemini daha da be-
lirgin bir hale getirmektedir. Bu tespitimizi, 
burada tartışmaya konu olan “causality” kav-
ramının eserde nasıl izah edildiği üzerinden 
açalım. Esere yaptığımız vurgunun öneminden 
ötürü ilgili maddeyi olduğu gibi alıntılamak istiyoruz:59

CAUSAL
I. Batı dillerindeki kökeni:

Lâtince Causa’ya bağlanmış ve sonuna nisbet edatı eklenmiştir. Bu da bir şey kendisile 
veya kendi vesilesiyle husule gelen veya vuku’ bulan diğer şey. Fail illet, esas, sebep, 
dâiye, vesile, hal, iş — kâfi illet; bir şeye sebep olarak gösterilen cihet, ma’zeret, bahane, 
bozgunluk — müzakereye bağlı iş, adlî iş, dâva — taraf, fırka, fırka işi — dostluk müna-
sebeti, rabıta — daha geniş olarak münasebet, hal, vaziyet, mevki ve icap — İş, sipariş 

56 Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success, Oxford: Oxford University 
Press, 1999, s. 4. Maalesef Türkçe çeviride, ana metindeki bazı yerler atlandığı gibi, kelime incelikleri 
de hakkıyla verilememiştir. Bkz. Geoffrey Lewis, Trajik Başarı: Türk Dil Reformu, çev. Mehmet Fatih 
Uslu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2007, s. 4.

57 Lewis, The Turkish Language Reform, s. 1.
58 The Balance of Truth: Essays in Honour of Professor Geoffrey Lewis, ed. Çiğdem Balım-Harding, 

Colin Imber, İstanbul: The Isis Press = İsis Yayımcılık, 2000.
59 Mustafa Namık, Büyük Felsefe Lûgatı I, s. 335-338. Büyük Felsefe Lûgatı’nda, felsefe terimlerinin 

yazılışında –Türkçe felsefe dili henüz oturmağı için– kelimelerin Fransızca asılları tercih edilmiştir. 
Felsefe terimlerinde Fransızca kelimeleri ve alfabetik sırayı esas alma tutumu, Istılahât-ı İlmiy-
ye Encümeni ile başlamış, sonrasında Rıza Tevfik ve İsmail Fenni tarafından devam ettirilmiştir. 
Bu tutum Cumhuriyet döneminde de sürmüştür. Bu tercihin temel nedenlerinden birisi, o gün için 
baskın dil olan Fransızcadan oldukça yoğun bir şekilde yapılan çevirilerdir. Henüz Türkçe ıstılah-
lar yerleşmediği için, çeviri eserlerde hangi Türkçe kelimenin neyin karşılığı olarak kullanılmakta 
olduğuna ilişkin bir mutabakat yoktu. Tabiatıyla, yapılan lûgatler kaynak dili kullanma yolunu ter-
cih etmişlerdir. Bu durum oldukça anlaşılabilirdir, zira bugünkü çevirilerde bile bu zaruret kendini 
hissettirmektedir.
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— bir ifadenin esası, vesilesi, mevzuu — hastalık sebebi, hastalık — Causalis illetle 
alâkası, münasebeti olan — Almancası aynen kullanılır. Başkaca Ursalich. İlk cüz’ü illet, 
mebde, menşe, sebep, dâiye. İkincisi nisbet edatı. — İngilizcesi ve Fransızcası farksızdır.

II. Klasik Türkçe felsefe dilindeki karşılıkları, kullanımları ve kritiği: 

İllî: “Kaziyei illîye edatı talil ile yekdiğerine merbut olan iki kaziyedir. ‘Dinle, çünkü 
hakimsin.’” [Felsefe-i Ûlâ, 143.] — “Tekarüni illî tekarüni şuurîye munkalip olmak lâzım-
dır”. [İlmü’n-Nefs Tercümesi, 109.] — “Hâvadisin yekdiğerini tâyin etmeleri beyinlerinde 
bir nisbeti illîye bulunmaktan neş’et eylediğine binaen havâdis beynindeki irtibatın illeti 
hüküm olup olmadığını taharri etmek usuli tabiîyatça mehamı umurdandır”. [136.] — İllî 
illete mensup demektir. İllet, Arapça maraz mânâsınadır. Alili işgal eylediği veya arazı 
mütekerrer olduğu için tesmiye olunmuştur. — Hades ve bahaneye ıtlak olunurki sahibine 
teveccüh eylediği cihetten ivek ve işgal eder — sebep ve bâis manasına müsta’meldir, 
Fukahanın şeri’de müsbiti hüküm olan emre illet ıtlâkı bundandır, [Kâmûsu’l-Muhît 
Tercümesi.] — Türkçe Başkaca sakatlık, alil adamın hali — sar’ada vücut titremesi ve 
baş dönmesi gibi bir adama musallat olup ayrılmıyan ve her vakit rahatsız eden maraz — 
maksat, gaye, niyet [Kâmûs-ı Türkî.]
Sebebî: “Eşyanın, teselsülü sebebî tertip üzere bazısı önce bazısı sonradır”. [Şifâ, ] — “Şul 
kimselerki zihinde hasıl olanın eşyanın suretleri ve şebahları ki mahiyette eşyaya muhalif 
ve münasebeti mahsusa ile eşyaya münasipdir. Ol münasebet sebebi ile ol suretlerin bazısı 
eşyaya âlem olur derler”. — [İklîlü’t-Terâcim, Kısım III, Fasıl VI.] — Havadisi tabiîyenin 
beynindeki nisbetlerin bir nisbeti sebebîye ile mürtebit ve sabit olup tesadüf kabilinden 
olmadığını tahkik için, usüli tecrübîyeye müracaat eylemelidir”. [44.] — Sebep için bkz. 
Causalité.
Limmî: “Delilden akıl ile netice beyninde mutavassıt olan cüz zihinde ve hariçte netice 
için illet olursa, bu delil limmîdir”. [Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî, 276.] — “Bürhanı 
limmî müessirden esere istidlâl suretile olandır. (…) Geceleyin ateşi görüp te onda duman 
zuhur eylediğini istidlâl eylemek gibi”. [Miftâhü’l-Fünûn, 158.] — “Delil.. Müessir ile 
esere istidlâl olunursa innî.. tesmiye olunur”. [Mi’yâr-ı Sedad, 126.] — Başta lâm harfi 
mim ile birlikte niçin, hangi mânâsına gelir. Talil ifade eder: “Lâmın bir mânâsı da talildir. 
İçin ile tercüme olunur. Her lâmi meksureyi için ile tercüme münasip değildir”. [Mehmet 
Zihni, Elmuktezip, 351-352.] — “Lime niçin demektir. Harfı cer alan lâm ile maddei is-
tifhamîyeden mürekkeptir”. [357.] — Sonda I harfi müsbet edatıdır. “Bir ismi mücerreti 
mensup kılmak için kaide o ismin aharına yai müşeddede getirmek ve o ya sebebile aharını 
meksur okumaktır”. [Aynı müellif, Elmüşezzep, 50.] — “Limmi kesri lâm ve teşdidi mim 
ile olup limmiyet yani illiyeti ifadesi mucib tesmiyedir. Zira lime ile suale bu kısım delil 
ile cevap verilir”. [Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî, 277.] 
Ötürü: Batı Çağatay, Azerî ve Uygur lehçelerinde talil edatıdır. İçin, o sebeple, ondan, 
dolayı, naşi — karşı, mukabil [Türk Lûgatı: Türk Dillerinin İştikâkî ve Edebî Lûgatları.] 
Buna göre sebep ve illet mânâsına gelir. Yalnız kendisinin Lâtince: Arapça olduğu gibi 
geniş mânâları yoktur. Belki de tâbirin, mantıkî, mabadüttabiî delâletine mahsur olmak 
ve böylece karışıklığı mucip bulunmamak gibi bir meziyeti vardır.
III. Dil İnkılâbı sonrasında Türkçe felsefe dilindeki karşılıkları ve kritiği: 
— Dil Kurumu tarafından 1942’de neşredilen Felsefe ve Gramer Terimleri’nde, neden 
denilmiştir. — Bu da “ne” sual ve “den” sebebiyet edatlarından terkip olunmuştur. İkisi 
birden kezalik sual halini almakta ve yalnız başına “den” sebep ifade edememektedir. 
Maksadı ifade edecek Türkçe kelime varken neden ziyade külfete katıldığını, istifham 
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şekline müracaat edildiğini anlıyamıyoruz. Nisbetinde nedensel denilmiştir. 
— Biz ötrüye bağlıyarak ötrügil diyoruz.
— Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimde terim birliğinin sağlanması için teşkil ettiği komis-
yon tarafından 1952’de neşredilen Orta Öğretim Felsefe Terimleri’nde sebepli, sebeple 
ilgili denilmiştir. — Bu ikincisi öncekinin tarifidir.
IV. Sözlük manası: 
İllete taallûk eden, ait olan veya illeti teşkil eden. İlletin eser ve nisbetini gösteren.
Mantıkta. — Sebebî kaziye. Aralarında sebebin müsebbibe, esere nisbeti bulunandır. 
Zira, çünkü, taki gibi bir kelimeyle bağlı iki kaziyeyi ihtiva eden bir mürekkep kaziyedir. 
Felâket zenginler içindir. Çünkü onların tesellileri bu âlem içindedir. Kötüler yükselirler, 
taki yüksekten düşerek sukutları daha büyük olur. Binaenaleyh kendisini teşkil eden iki 
kaziye gerek bir fail illet ile, gerek gaî illiyet ile birleşebilir. Takı, bu son nisbete işaret-
tir. Sebebî kaziyelerde her cüz’ün ayrı ayrı ve bundan başka aralarında mevcut tabiiyet 
nisbetinin isbat olunması lâzımdır. Binaenaleyh hakikî olması için mürekkep olduğu iki 
kaziyenin sıtkı, bundan başka kendilerini birleştiren nisbetin de sıhhati lâzımdır. Bu cihetle 
kendilerine yukarıda kaydolunan üç suretle itiraz olunabilir.
İllî delil. — Yâni illet noktasından delil. İbni Sînâ’ya uyarak [Necât, İşârât.] mantıkta iki 
kısma ayrılır. Binaenaleyh Causal’in karşılığı bizim eski kitaplarda limmî olmak lâzımdır. 
1.) “Delilden akıl ile netice beyninde mutavassıt olan cüz zihinde ve hariçte netice için 
illet olursa, bu delil, delili limmîdir. Zeyd mahmumdur. Zira ahlatı müteaffendir. Her ahlâtı 
müteaffen olan mahmumdur. Zeyd gibi. Kıyasında cüz’i mutavassıt ahlâtı müteaffen olup 
bu ise bizim için cümlenin sübutuna zihnen illet olduğu gibi haricen de Zeyd için sübuti 
hummaya illettir.” — 2.) “Her nar bulunan gecede duman bulunur. Lâkin mukademe 
(…) Mutavassıt olan vücudi nar zihinde vücudi duhana illet olduğu gibi, hariçte de illeti 
duhandır. İşte bu cihetle işbu delileyin delili limmîdir.. Delili limmî tahakkuki hükmü 
müfit olması ile beraber illeti de müfittir”. [Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî, II, 276-277.]

CAUSALITE
I. Batı dillerindeki kökeni:

Lâtince, Causa’dan alınmış ve sonuna ismiyet edatı eklenmiştir. — Almancası Causalität, 
İngilizcesi Causality ve Causation. 
II. Klasik Türkçe felsefe dilindeki karşılıkları, kullanımları ve kritiği: 
İlliyet: “Hususiyeti aslın illiyete şart veya hususiyeti fer’in illiyete mâni olması caiz olarak 
bu halde intifai şart ve yahut vücudi mâniden dolayı feri’de. illiyeti cami müntefi olur”. 
[Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî, II, 175.] — “Muttasılânın mukaddem ve talisi beyninde 
illiyet gibi bir alâkayı malûmeden dolayı ittisalin vukuu yahut lâvukuu ile hüküm olunursa, 
lüzumîye tesmiye olunur”. [Mi’yâr-ı Sedad, 50.] — “İlleti gaîyede illiyet ve malüliyet 
vardır”. [İklîlü’t-Terâcim, 187.] — “Kanuni tedai, mebdei illiyetin bir muadili amelîsini 
şuura bahş ederek maziyi hale, hali müstakbele rapt etmekde şuuru muztar kılar”. [İlmü’n-
Nefs Tercümesi, 121.] İllete, mastariyet edatı ekliyerek kurulmuştur.
Sebebiyet: “Hükema ve mütekellimin muktezayı meslek ve mezheplerine ciheti tevfiki 
gözeterek ilmin taaddüdi hududuna sebebiyet vermişlerdir”. [Tercüme-i Burhân-ı Gelen-
bevî, I, 16.] Daha ziyade causation ıstılâhına uygun düşer — “Ahvalin cümlesi tebeddülâtı 
cismanîye ile tehavvülâti manevîye arasında sıkı ve samimî bir alâka — hem bir rabıtai 
sebebiyet — olduğunu isbat eder gibi görünüyor”. [Kâmûs-ı Felsefe, I, 558.] 
Sebep. Arapça ip ve urgan — bir nesneye tavassül eylemeye vesile ve alet olan şey — alâkai 
rahim ve karabet — hayat [Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi.] — [Bkz. Raison.] 
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Deymumet: “Hükmün deyumetine, yâni illetine nazar olunmıyarak”. [Tercüme-i Burhân-
ı Gelenbevî, II, 277.] — Deymumet, Arapça daim ve berkarar olmak [Kâmûsu’l-Muhît 
Tercümesi.] — Türkçe daimlik, devam, sürme [Kâmûs-ı Türkî.] 
Ötürü kelimesine mastarlık lâhikası ekliyerek maksadı ifade edebiliriz. O halde ötrülük olur. 
III. Dil İnkılâbı sonrasında Türkçe felsefe dilindeki karşılıkları ve kritiği: 
— Dil Kurumu tarafından 1942’de neşredilen Felsefe ve Gramer Terimleri’nde neden-
sellik denilmiştir.
— Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimde terim birliğinin sağlanması için teşkil ettiği komis-
yon tarafından 1952’de neşredilen Orta Öğretim Felsefe Terimleri’nde sebeplilik denilmiştir.
IV. Sözlük manası: 
A. Ruhiyâtta: İlletin hal ve keyfiyeti, tavır ve mahiyeti. İllet olmak itibarile illetin fiil ve 
eseri. Bir şey’i illet kılan hassa.
B. Mantıkta: İllet ile eserin birbirile mevcut nisbet ve münasebeti, illetin esere, malûle 
nisbeti. İlleti esere bağlıyan rabıta — Kant’ın makulelerinden biridir. Bu nisbet D mânâ-
sında olarak bir fiil ve te’siri olur veya olmaz [Bkz. Rapport.]
C. 1) Bir ihtibarî veya hâdisevî illiyet vardır. Burada illiyet kendisi olmaksızın başkası 
husule gelemiyen bir hâdisedir. Hâdiseden zait bir şey değildir. Onsuz olarak başka hâdi-
se asla husule gelemez. Yahut hâdiselerin iştirâkidir. Daima onunla birlikte husule gelir. 
Yahut bir muahhar hâdisenin zarurî bir mukaddemidir. — 2.) Bir de mabadüttabiî veya 
vücudiyatçı illiyet vardır. Burada illiyet bir hâdise değildir. Belki fail ve müessir bir cev-
herdir, bir kuvvettir, Allah âlemin illetidir, irade fiillerin illetidir gibi. Mabadüttabiî illiyet 
bir dereceye kadar ihtiyar mefhumu ile mutabık bulunabilir. Bir kuvvetin kendi eserini 
keyfî olarak husule getirdiği bir kuvvet menbaı, bir ilk illet gibi tasavvur olunabilir. Fakat 
ihtibarî illet zaruret mefhumuna münhal olur, ona varıp dayanır. Sonunda ondan ibaret 
olur. Hâdiseler nizamında zarurete, muayyeniyet derler. [Bkz. Determinisme.]
İllî te’sirin bir cevherden diğerine geçtiğini tasarlamaktan ibaret olana müteaddî illiyet 
derler. Meselâ Baldwin hiçbir vahide kendi haricinde olarak hiçbir te’sirde bulunamaz, 
dediği vakit kendisinin inkâr ettiği cihet, bu illiyettir. Mündemiç illiyet kendi faaliyeti 
ile kendi has tavırlarını husule getiren, kendi üzerinde birtakım tahavvülleri mucip olan 
cevherin illiyetidir.
Ç. Bazan illetin eserle olan nisbetlerini zaptetmek kuvveti.
D. Gall’in mezhebinde. İnsanda mevcut teemmül kuvvetlerinden biri.

***
1) İlliyet mebdei veya kanunu
Düşüncenin veya aklî mebde’lerin mütearifelerinden biridir. En ziyade kullanılan ifade 
şekli, düsturu şudur: “Her hâdisenin bir illeti vardır”. — “Aynı şartlar dahilinde aynı illetleri 
aynı eser takip eder.” Yoksa her eserin bir illeti vardır şeklinde değildir. Çünkü eser keli-
mesinin bugünkü mânâsına göre [Bkz. Effet.] bu kaziye mükerreri tekrardır, bir haşivdir.
Başka tarzlarla da ifade olunmuştur: “Muayyen illetten bizzârure bir eser hasıl olur. Bilâ-
kis hiçbir illet mu’ta olmazsa, bir eserin husulü imkânsızdır”. [Spinoza. Ahlâk. Kısım I. 
Mütearife 13.] Her şey’e gerek mevcut olmak, gerek madum bulunmak için bir sebep 
göstermek lâzımdır”. [Aynı eser. Kısım I, Kaziye II, Burhan II.]
“Hiçbir şey bir illeti veya mucip sebebi olmaksızın bu neden madum değildir de mevcuttur 
olduğu, bu şey neden başka türlü değildir de böyledir bulunduğu kablî olarak kendisine 
izah edebilecek sebep bulunmaksızın vaki olmaz”. [Baldwin. Adaleti ilâhiye. 44.] — [Bkz. 
Cause ve Raison suffisant.]
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Bu mebdei tecrübenin ikinci mümasileti olarak tatbik eden Kant’ta bunun iki muhtelif 
tarzda ifade olunduğu görülür: 1) Husul mebdei. Her vaki’ olan veya mevcut olmaya baş-
lıyan kendinden önce mevcut olup bir kaideye göre kendinden husule geldiği bir şey’in 
varlığını iktiza eder”. [(Aklı Mahzın Tenkidi). Birinci tab’ı. Müteali tahlil. Kitap II, bap II.]
2) İllet mebdeine göre, zaman zarfında tevali mebdei. Bütün tebeddüller illet ile eser 
arasında rabıta kanununa göre olur”. [Aynı mahal. İkinci tab’ı.]
Schopenhauer’e göre “Bu anda mülâhaza ettiğimiz eşya (hâssanın tamamî) istihzârları.” 
hakkında kâfi illet mebdei, bir illiyet kanunu olarak kendini arzeder. Bu itibarla ona 
sayruretin kâfi illeti mebdei diyorum. Şu suretle ifade olunur: Bir veya müteaddit hakikî 
şeyden bir yeni hal husule geldiği vakit, kendisine bir başka halin tekaddüm etmesi, 
ondan muntazaman, yâni birincisi vaki’ oldukça, kendisinin husule gelmesi zarurîdir”. 
[Kâfi illet mebdeinin murabba cezrine dair. Bap IV, bent 20.] — Aynı fıkrada 1) İlletle şart 
arasında münasebetlere dair bir tenkit. 2) Wolf ile Brown’ın illeti tarif edişleri üzerinde 
bir tenkit vardır.
İllet kelimesinde Hamilton’un tarifine bakınız. Bu, aynı zamanda illet mefhumunun tarifidir.

***
İlliyet mefhumu nereden geliyor. Descartes illet ve eser, mukaddemle netice arasında bir 
münasebet mevcut olduğunu düşünüyor. İlliyetten tahlil suretile eser çıkarılabilir. Maleb-
ranche tabiatta ancak âdi illetleri, sebepleri görüyor. Hume illiyet mefhumu zarurî izafet 
mefhumundan ibarettir iddiasındadır. Halbuki Maine de Bran ve talebesi bu mefhumu 
cehtile izah etmek isterler. İntikatçılara göre bizzat cehit nefsin bir esere sebep olmak 
iradesini iktiza eder. Binaenaleyh illiyet mefhumu her türlü tecrübeden önce gelir. Zihnin 
hususî bir kanunudur, kablî bir makuledir. — Şuur bize illet mefhumunu hazırlar, akıl 
illiyet mebdeini tasavvur ettirir.
İlliyet mebdei. — Yukarıda kaydu işaret ettik, her hâdisenin bir illeti vardır kaziyesini 
tasdikten ibarettir. Bununla 1) Her vakıa içinde husule geldiği ahval ile muayyendir 
mânâsını anlamalıdır. Daha doğrusu bir vakıanın mukaddemleri arasında birtakım ahvalin 
iştirâki vardır. O suretle ki ahval arasında bu iştirâk tahakkuk ederse, o vakıa da bizzarure 
husule gelir. Fakat o ahvalden biri noksan olursa, o vakıa husule gelemez. İlliyet mebdei 
bu mânâda anlaşılırsa muayyeniyet ile karışmış olur [Bkz. Determinisme.] — 2) Gerek 
cevher, gerek hâdise olsun, mevcut olmaya başlıyan her şey’in kendinden mukaddem başka 
bir şeyde varlık sebebi vardır. Bu halde illiyet mebdei daha küllî, daha şümullü bir vüs’at 
alır. İhtibarî illiyet kadar mabadüttabiî illiyeti de ihtiva eder. Fakat zaman zarfında başlıyan 
veya değişene taallûk etmez. Şu suretle ifade olunur: “Mutlak bir bidayet yoktur.] — 3) 
Her şey ki zatında kendi varlık sebebi yoktur, onun kendinden farklı ve bizatihi üstün bir 
şeyde olmak üzere varlık sebebi vardır. — Mebde burada daha küllîdir, daha şümullüdür. 
Çünkü zamandan müstakil bir illet kabul eder. Âlemin imkânı ile veya kemal mefhumu 
ile Allah’ın varlığını isbat edişte illiyete bu mânâ ile müracaat olunmuştur.

“CAUSALITY” kavramı hakkındaki bu uzun alıntıya, ayrıca açıklanan “CAUSA 
SUI”, “CAUSATION” ve “CAUSE” kelimelerini de eklemek mümkündü. Ama bu 
kadarı yeterli. 2220 sayfalık metin bunun örnekleriyle doludur. 

Burada olası bir yanlış anlamayı önlemek için, son bir açıklama yapmak gereği 
duyuyoruz: Türkçede Aristo terminolojisinde yaşanan sorunlar bağlamında ifade 
edilenler, felsefe dili söz konusu olduğunda yeni kavramlar üretmenin ve hatta kav-
ram yaratma arzusunun aksine söylenmiş değildir. Bunlar felsefe etkinliği esnasında 
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zaten olan, olması gereken durumlardır. Ancak sorunlu olan husus, bir bütün halinde 
felsefe dilinde yaşanan toptan-dışlamacı yaklaşımdır. Bu keyfiyete, Mustafa Namık 
daha 1931’de şöyle işaret ediyor:

Aristo, tabirleri, ıstılahları tarif için iki vasıta kullanır: Biri an’anavî kelimelerin med-
lûlünü ilmî bir surette tayin etmek, onlara sarih bir mana vermektir. Diğeri yeni tâbirler 
icat eylemektir. Feylosof birincisini hâkim kılmak suretile, her ikisini de kullanmıştır. 
Ekseriya müstamel ve maruf bir tabirden hareket eder. Bu tabirin manasını, bazan hasır 
ve bazan tevsi eder. Onu mantıkî bir mefhumun, bir küllînin ifadei sahihası haline getirir. 
Fakat birçok noktalarda, an’anavî lisanın boşlukları vardı. Aristo, onları doldurmak için 
kelimeler icat etmiştir. Fakat bu işte bizzat an’anenin hududu dahilinde bir istinat noktası 
araştırmıştır. Bu suretle teşkil ettiği ıstılahatın kemali sayesinde, umumî bir ilmî lisanın 
hakikî müessisi olmuştur.60

IV. Değerlendirme 

Makalemizde de müşahade edildiği üzere, Mustafa Namık Çankı Türkçe felsefe 
söz konusu olduğunda birçok ilke imza atmış bir felsefecimizdir. Bu itibarla akademik 
felsefe çalışmalarında neredeyse unutulmuş olması, yine evrensel akademik ölçütler 
açısından anlaşılabilir değildir. Makalemizde, hem bu soruna dikkat çekmeye hem 
de Mustafa Namık’ın Türkçedeki Aristo çalışmaları için taşıdığı özgünlüklere işaret 
etmeye çalıştık. Metin içinde sunulan gerekçelerden hareketle, sonuç olarak, felsefe dili 
olarak Türkçe’nin gelişiminin Çankı olmaksızın akademik seviyede yazılamayacağını 
söyleyebiliriz. Bu tespite Aristo çalışmaları da dahil görünmektedir.

60 Mustafa Namık, Aristo, s. 150-151.
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1 Bu başlığı açıklamak başlı başına başka bir çalışmanın konusu olabilir. Ancak burada ele alınan konu-
ların açıklanması bakımından, kısa olması pek de mümkün olmayan bazı noktaların açıklığa kavuş-
turulması zorunlu görünüyor. Var olmanın/varlığın ne olduğu (on, onta; what is or what are) hiç kuş-
kusuz felsefenin temel sorularındandır. Ve bu bakımdan, felsefe tarihindeki hiçbir filozof Aristoteles 
kadar etkileyici olmamıştır denilebilir. Onun Metafizik adlı eseri bugün de hâlâ varlık üzerine olan 
incelemelerin locus classicus’u durumundadır. Aristotelesçi bir filozof olan J. Owens dikkatimizi var-
lık kavrayışlarına yönelterek, Aristoteles’in onlar arasındaki radikal düşünsel kavrayışını şöyle ifade 
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ON ARISTOTLE, NUSSBAUM AND TURKEY or FROM DUNAMIS 
 TOWARDS ENERGEIA 

ÖZ 
Bu çalışmanın esas konusu Aristoteles’in ve Nussbaum’ın insan kavrayışını du-
namis (olanak) ve energeia (etkinlik, işlev) terimleri ile bağlantılı olarak ele alıp 
incelemektir. Aristotelesçi ahlaki kimlik kavrayışının insan doğası ile derinden 
bağlantılı olduğu tartışılır. Aristoteles, insanın hem sosyal ve hem de yalnız bir 
varlık olduğunu ve bu her iki kapasitenin/olanağın insanın ahlaki kimliğinin 
kuruluşu bakımından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu söyler. Çünkü bu 
ikisi yalnızca kendi aralarında uzlaştırılmayı gerektirmez, aynı zamanda pratik 
bir gerekliliği de ifade ederler. İnsan olma, insanın kendi kapasiteleri/olanakları 
ve içinde yaşadığı toplumun belirlenmişlikleri bağlamında ortaya çıkan tercih-
lerinde açığa çıkar.Birey olma sosyal olmaya bağlıdır; biz sosyal olabilmemiz 
sayesinde birey olabiliriz. Bu kavrayış ışığında Türkiye’deki bazı etik ve politik 
problemler ele alınıp tartışılmaya çalışılır.
Anahtar Kelimeler: Dunamis, energeia, Platon, kinesis, olanaklılık, işlev ve 
faydacılık.
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eder: “Aristotelesçi yaklaşım Parmenidesçi yaklaşımın tersidir. Parmenides varlığı birlik olarak gördü 
ve onun nasıl çokluk olduğunu sordu. Aristoteles ise, varlığı çokluk olarak gördü ve tek bir doğaya 
dayanarak çokluğun nasıl açıklanabileceğini araştırdı.” Joseph Owens, The Doctrine of Being in the 
Aristotelian Metaphysics, 3rd. ed, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1978, s. 437. 
Onun bu değerlendirmesi son derece yerindedir. Aristoteles Metafizik’te şöyle der: “Var olan çok an-
lamlıdır” (to on legetai pollakhos; What is’ is spoken of in many ways). Aristoteles bu ifadeyi çeşitli 
yerlerde tekrar eder (Met. 1003a33, 1028a5, 1026a33). Bu bakımdan Owens’ın Aristotelesçi varlık 
anlayışını Parmenidesçi-Platoncu varlık anlayışının karşısına koyması son derece yerinde bir değer-
lendirme olarak kendini gösterir. Şimdi; Metafizik, ontoloji üzerinedir; ama ontoloji terimi de modern 
bir buluştur. Bununla birlikte ve yine de o, Aristoteles’in araştırma konusunu tarif etmesi bakımından 
uygundur. Aristoteles var olan nedir, (on) veya var olanlar nedir, (onta) sorusunu sorar. Ve bu soruyu 
şöyle de sorabiliriz: Var olmak nedir; ne demektir? Metafizik Zeta’da Aristoteles şöyle der: “Var olan 
nedir?” sorusu (what is it that it is, to on) varlık nedir? (ousia; What is being?) töz) sorusunun aynıdır. 
Şimdi bu noktada bazı kavramsal açıklamalar vermek yerinde olacaktır. “On” geniş anlamda var olan 
herşeyi ifade eder; aynı “to me on”nun olmayanı ifade ettiği gibi. Dar anlamda ise, o, gerçekten var 
olanı (to ontos on), değişmeyen-yok olmayan ve sonsuz olan şeyi ifade eder ve o, gignomenon’un, 
yani değişenin, ortadan kalkanın karşıtı olarak kullanılır. Bu bakış açısı, Parmenides, Platon ve Atom-
cular arasındaki tartışmada önemli bir yere sahiptir. Platon’un bu zeminde geliştirdiği varlık anlayışı 
Aristoteles tarafından bence hiçbir biçimde kabul görrmedi. O, gerçekliğin bireysel şeylerin dışında 
araştırılması gereğine hiçbir biçimde inanmadı. Eğer sırf Akademi’de 20 yıl kaldı diye, Aristoteles illa 
da Platoncu kabul edilecekse şu söylenebilir: Aristoteles formların aşkın olarak var olduğuna inanma-
yan bir Platoncudur. Böyle bir Platonculuk da benim açımdan sorun teşkil etmez. Aşkın ve maddi ol-
mayan varlık öğretisi bizlerin ilgisini çekebilir; buna hayret edebiliriz ama bu onu doğru kabul ettiğimiz 
anlamına gelmez. Nitekim bazı efsaneler de bizde büyük bir hayret, ilgi ve merak uyandırabilmektedir. 
Aristoteles’i de bu hayretinden dolayı suçlamak sanırım makul olmayacaktır. Aristoteles için formun 
veya özün var olandan ayrılığı zihinsel bir etkinliktir; bu ayrılık doğanın kendisinde yoktur. Ancak bu-
rada da dikkatli olmak gerekir. Çünkü Aristoteles için form veya öz doğada karşılığı olmayan yalnızca 
mantıksal bir soyutlama değildir. Bireysel olanın özü, spesifik olanın değişmeyen formu, maddi olma-
yan ama var olandır ki o, doğanın bizzat kendinde varlığını gösterir, aşkın bir dünyada değil. Varlığın 
bu var olma tarzını anlama çabası başka bir soruşturmanın konusudur. Ancak hemen belirtmek gerekir 
ki; Aristoteles için “töz (ousia) bir bakıma maddedir, bir bakıma da formdur ki o da energeia’dır.” 
(morphe kai energeia) (Met.1043a27-28).Şimdi; Aristoteles için ‘birşeyin ne olduğunu’ sorma, o şeyin 
kendine özgü bireysel var oluşunun ne olduğunu sormaktır; yani onun tözünün (ousia, substance) ne 
olduğunu sormaktır. Ancak Aryeh Kosman’ın da ifade ettiği gibi, tözün ne olduğunu anlamak için de 
energeia kavramına /terimine dönmek gerekir. Şimdiye kadar energeia terimi “gerçeklik”, “bilfiil”, 
“etkinlik” gibi terimler aracılığyla Türkçeye çevrildi. İngilizceye ise, “actuality”, “complete reality” ve 
bazı zaman da “perfection” ve “activity”olarak çevrilmeye devam edilmektedir. Şimdi; bu çevirilerin 
bizim tözün ne olduğuna ilişkin kavrayışımızı aydınlatmaktan çok bizzat onu engellediği söylenebilir. 
Çünkü Aristoteles, tözü, ölü/durgun bir var olma durumu/biçimi olarak anlamaz. Töz; dinamik, etkin 
birşeydir. Başka bir ifadeyle töz, etkin bir şey olarak her ne ise o olandır. 

a Tözün bu yeni ve radikal kavranışı Aristoteles’in düşüncesinde çok önemli bir yere sahip olan bazı kav-
ramları kökten değişikliğe uğrattı. Ve bu kavramların başında ise, hareket, bilinç, öz, canlılık, eylem ve 
tanrı gelmektedir. Birşeyi tanımlamak için onun özünü bilmek gerekir. Birşeyin özünü bilmek ise, o 
şeyin işlevini (ergon) bilmektir; yani ne için olduğunu bilmektir. Aristoteles’in töz üzerine soruşturması 
sanat ve doğada erekliliğe ve işleve yönelmekle sonuçlanır. Birşeyi tanımlamak için onun özünü bilmek 
gerekir. Birşeyin özünü bilmek ise, o şeyin işlevini (ergon) bilmektir; yani ne için olduğunu bilmektir. 
Burada Aristoteles’in varlık ve insan kavrayışının temelinde bulunan madde-form ve dunamis-energeia/
entelecheia arasındaki derin bağa tanık oluruz. 

a  Altını önemle çizmek gerekir ki Aristoteles’in “gerçeklik” veya formun kendini tam anlamıyla gerçek-
leştirmesi için en fazla kullandığı terim eidos değil, ama energeia’dır; yani etkinliktir.
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ABSTRACT
The present concern of this study is to investigate the conception of the human 
being in Aristotle and Nussbaum in relation to the terms dunamis (capability) 
and energeia (activity, functioning) in essence. It argues that Aristotelian con-
ception of moral identity is profoundly connected to the human nature. Aristotle 
says that human being is both social and solitary and these two capacities are 
crucial to form moral identity. For not only these two capacities require reconcil-
iation between them, they are also of a practical necessity. Being a human being 
is revealed in one’s capacity to be what she/he chooses to be within her/his limits 
and within a society. The ability of being individual depends on being social; we 
can be individuals because of being able to social. In the light of this conception 
some of ethical and practical problems in Turkey are tried to be discussed.
Keywords: dunamis, energeia, Platon, kinesis, capability, functioning, utilitari-
anism.

...

a  Bu konuda diğer çok önemli bir açıklama ve örnek Nikomakhos’a Etik’ten gelir. Erdem heksis’itir ama 
insanın işlevi (ergon) erdemlere sahip olmak değil, erdeme uygun etkinliktir. Bir insan tüm erdemlere 
sahip olabilir ama hayatı boyunca uyuyabilir veya hiçbir şey yapmayabilir (N.E.1098 a16, 1095 b32).
Ontoloji ve etik bir kez daha birbirine bağlanır ve Metafizik’ten şunları okuruz: “Ousia bir bakıma mad-
dedir, bir bakıma da formdur ki o da energeia’dır” (morphe kai energeia, Met.1043a27-28). Yeni bir 
ontolojinin, daha doğru bir ifadeyle, yeni bir Aristotelesçi ontolojinin olanağı burada görünüşe çıkar. 
Nussbaum’ın böyle bir ontoloji içinden geliştirdiği yeni insan felsefesi ve ondan yeşeren olanaklar/kapa-
siteler etiğinin kökleri de buradadır.

a  Şimdi; tüm bunlar, bir bakıma bu çalışma boyunca birbirlerinin yerine kullanılan “iyi insani var oluş”, 
“insanın ahlaki var oluşu”, “iyi insani yaşam” ve “var olma/var oluş” gibi ifadeleri kullanmanın hem ne-
denlerini ve hem de onları Türkçede tek bir sözcük veya terimle açıklayamamanın yarattığı “teorik ger-
ginliği” de tarif eder. Aynı şey Aristoteles’in dunamis terimini açıklama için de sözkonusudur. O nedenle, 
dunamis kimi zaman “kapasite”, kimi zaman “olanak” ve kimi zaman da “güç” olarak karşılanmıştır. Ve 
bu her iki kavram aynı zamanda Nussbaum’ın insan felsefesinin ve etiğinin de temelinde bulunur. Tüm 
bu açıklamalar yukarıdaki başlık nedeniyledir. Çünkü bu başlığın akla getirdiği şey, Aristoteles’in ve 
aynı zamanda Nussbaum’ın varoluşçu geleneğe yakın kılınması olabilir. Bana göre ve felsefi bakımdan 
böyle bir çağrışımın hiçbir sakıncası yoktur. Bununla birlikte böyle bir çağrışım; hem Aristoteles’in ve 
hem de Nussbaum’ın, var olmayı/var oluşu öznel bir kavrayış içinden kurmaması bakımından pek de 
mümkün görünmemektedir. Eudaimonia (iyi insani var olma/oluş, iyi yaşam) insanın sahip olduğu ola-
naklarını gerçekleştirmeyi ifade eder. Böyle olması bakımından o hem etik alanı ve hem de politk alanı 
ilgilendirir. Yani, iyi insani yaşam salt kişisel bir proje değildir. Nitekim insan yaşamı hem kinesis’i içerir 
ve hem de energeia’yı. Örneğin yemek yeme, uyuma, bir çocuk dünyaya getirme “yorucudur”, çünkü 
onlar aslında kinetik hareketlerdir. Zaten kinesis kendi amacı olmayan, kendi amacını kendi içinde taşı-
mayan harekettir; sonlanması gerekir. Buna karşın energeia kendi amacını kendi içinde taşır ve iyi insani 
var oluşu tanımlar; aynı eudaimonia’da olduğu gibi.

a  İnsan tüm zahmetlere insani var oluşu tanımlayan eudamonia için, deyim yerindeyse, katlanır. Çünkü 
asıl amaç iyi bir insani yaşamdır; yani eudamonia’dır ve eudaimonia kinesis değil, energeia’dır. Şimdi 
tüm bu söylenenlere rağmen Aristoteles ve Nussbaum eğer varoluşçu geleneğe bağlanırsa bağlanır ama 
en azından “var olma”/“var oluş” ayrı yazılmak kaydıyla!

*  Burada öne sürülen görüşler, daha önceki çalışmalarımda şu ya da bu ölçüde mevcut olmakla birlikte, 
esasında yeni bir ontoloji ışığında (Aristotelesçi-Nussbaumcu) yeni bir insan ve ahlak anlayışını antro-
polojik temelde ele alması bakımından özgündür.
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  “İnsan olan değil, olabilen bir varlıktır.”
    ***
  “Fakir bireylerden zengin bir toplum oluşmaz.”
    ***
  “Bugün ise bilimler kuram değilse de en azından uygulamada çoğulcu 

bir yaklaşıma yönelmiş görünüyor. Bu ölçüde biz bugün Aristotelesçi bir 
çağdayız: 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan Aristoteles hayranlığı 
belki de bundandır. Dolayısıyla günümüzün bilimleri, tek tek yapılarında 
olsun, aralarındaki organizasyonda olsun, Aristotelesçi köklerini keşfet-
mekte ya da yeniden keşfetmektedir.”

  Pierre Pellegrin 
 
  “Hepimiz ya Platoncu ya Aristotelesçiyiz.”
      Coleridge

 

Giriş: 21. Yüzyıl Aristoteles Rönesansı ve Yeni Bir Var Olma/Var Oluş 
Kavrayışı Üzerine İlk Belirlemeler

Aristoteles’in düşünceleri Batı’dan Doğu’ya, başka bir ifadeyle, kendi zamanından 
ve içinde bulunduğu kültür alanından başlayarak Hıristiyan, İslam ve Yahudi dünya-
sında heyecan verici bir seyir izlemiştir. Bugün de dünyada bir Aristoteles Rönesansı 
yaşandığını söylemek pek yanlış olmayacaktır. Çalışmanın ilerleyen satırlarında bununla 
ne demek istendiği üzerinde durulmaya ve açık kılınmaya çalışılacaktır.

Şimdi; geçtiğimiz yıl, 2016 yılı, UNESCO tarafından Aristoteles’in doğumunun 
2400. yılı olması nedeniyle Aristoteles Yılı ilan edilmişti. Bu vesileyle dünyanın hemen 
hemen tüm önemli akademik merkezlerinde başta Heidelberg, Leuven, Padua, Paris, 
Helsinki, Lizbon, Notre Dame, Moskova, Kordoba ve Atina olmak üzere “Günümüzde 
Aristoteles: 2400. Doğum Yıldönümü” başlığı altında birçok etkinlikler gerçekleştirildi, 
çeşitli toplantılar düzenlendi. Bunlardan, örneğin, Selanik’teki Aristoteles Üniver-
sitesinde düzenlenen uluslararası kongreye yaklaşık olarak bin beş yüz konuşmacı 
bildirileriyle katılmıştı. Atina Üniversitesinde gerçekleşen uluslararası kongreye ise 
yine altı yüz elli civarında akademisyen bildirileriyle katılmıştı. Türkiye’de çeşitli 
toplantılar yapılmış olmakla birlikte, dünya çapında bir etkinlik gerçekleştirilmemişti; 
belki de gerçekleştirilememişti demek daha yerinde olur. Bunun da birçok nedeni ol-
duğu söylenebilir; ama bana göre en önemli nedeni zihniyetimizden ileri gelmektedir. 
Ülke olarak, toplum olarak ve belki de denilebilir ki biz; kültür olarak Aristotelesçi 
kavrayışa uzak, Platoncu kavrayışa son derece yakınız. Biz Platoncuyuz. Bunu, insan 
kavrayışından topluma, ahlaktan politikaya, bilimden sanata kadar birçok alanda göre-
biliriz. Türkiye üzerine analizler, bu nedenle, esas olarak düşünme biçimleri üzerinden 
yapılmalıdır. Ve bana göre, bu bakımdan, ahlaktan politikaya, bilimden sanata ve tüm 
diğer alanlarda Türkiye’de tek bir düşünme biçimi izlenmektedir ki o da Platonculuktur. 
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Hayata bakışımız Platoncudur! Bu konuya sonuç kısmında yeniden değinilecektir. 
21. yüzyılın en önemli çağdaş Aristotelesçi filozoflarından olan Nussbaum ve 

Nobel ekonomi ödülü sahibi de olan ekonomist ve filozof Amartya Sen yeni bir insan 
felsefesi ışığında yeni bir etik kavrayışı geliştirmekteler. Her ikisine göre de yeryü-
zünde halihazırda tanık olunan her anlamdaki sefalet, yoksulluk, açlık, cinsiyetçilik, 
yoksunluk vb. gibi şeyler hem bu problemlere ilişkin kavramsal çözümlemelerin ve 
hem de ahlaki başarısızlığın göstergesidir ki bu başarısızlık bilimsel, teknik ve poli-
tik alanlardaki başarısızlığı da içerir. Nussbaum, Sen ile birlikte, özellikle ekonomik 
gelişme/kalkınma düşüncesine eşlik eden etik kavramları sorgulamaya yönelirler. Bu 
kavrayışın kökleri ise Aristotelesçi felsefeye uzanır ve özellikle onun insani var olma/
var oluş ve insanın kendini gerçekleştirme anlayışı üzerinde yükselir. Ancak hemen 
de belirtmek gerekir ki burada zaman zaman Sen’in düşüncelerine göndermelerde 
bulunulacak olunmakla birlikte, esas olarak Aristoteles ve Nusbaum’ın düşünceleri 
üzerinde durulucaktır. 

Nussbaum bu yeni kavrayışı “Aristotelesçi ahlaki sorgulamalar” ve “Aristotelesçi 
sosyal demokrasi” adları altında sürdürür.2 Nussbaum’ın ve Sen’in bu Aristotelesçi 
sorgulamaları birbirinden bazı bakımlardan farklı olsa da onların her ikisi yeni bir insani 
ve ahlaki kavrayışta birleşirler. Bu yeni kavrayış iki temel kavram üzerinde yükselir 
ki onlar “gelişim/gelişme” ve “olanaklar/kapasiteler”dir. Ve onların böyle bir kavrayış 
içinden geliştirdikleri etik anlayış da “gelişim/gelişme” (development ethics) veya 
“olanaklar/kapasiteler” etiği (capability ethic) olarak adlandırılmaktadır.3 O nedenle; 
Martha Nussbaum’ın Amartya Sen ile birlikte geliştirdikleri Olanaklar Yaklaşımı 
(Capabilities Approach) özünde ve esasında bir insan felsefesidir. Onun günümüzde 
karşılaşılan birçok probleme yanıt verme esnekliğine sahip olduğu görünmektedir. 
Ancak özellikle altını çizmek gerekir ki Olanaklar Yaklaşımının gerisinde, temelinde 
etik bir kaygı sözkonusudur. Ve hiç kuşkusuz bu kavrayış Aristoteles’in felsefesi 
üzerinde yükselir. 21. yüzyılda bir Aristoteles Rönesansından söz edilebilmesinin 
temelinde de bu vardır.

2 Martha Nussbaum, “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution”, Oxford 
Studies in Ancient Philosophy, suppl. vol. 1988, s. 145-84; “Non-Relative Virtues: An Aristotelian 
Approach”, Midwest Studies in Philosophy, 13: 1988, s. 32-53; “Aristotelian Social Democracy”, Li-
beralism and the Good, ed. R.Bruce Douglass, Gerald R. Mara, and Henry S. Richardson, New York 
and London: Routledge, 1990, s. 203-52. 

3 David A. Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Develop-
ment Ethic”, Political Theory, 20, 1992, s. 585-586.
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Aristoteles’te İnsani Var Oluşun Doğası Üzerine

Aristoteles’e göre, dunamis’ini gerçekleştirmek için akıl yürütmeye ihtiyacı olan 
tek tür insandır. Ayrıca kendi doğasına özgü var oluşunu gerçekleştirememe olanağına 
sahip tek tür de yine insandır. Bazı insanların biyolojik olarak insan formuna sahip 
olmalarına rağmen yine onları insani var oluşlarını gerçekleştirememiş olarak görmek 
de bu kavrayışın doğal sonucudur. İnsan dışındaki varlıklar ve özelde de diğer canlılar 
akıl yürütme olmadan da var olurlar; yani onlar doğalarını/var oluşlarını akıl yürütme 
olmaksızın gerçekleştirirler. Bu noktada Aristoteles’in doğal köle, praksis ve etkinlik/
aktivite (energeia) üzerine olan düşüncelerine yakından bakmak gerekmesine rağmen 
bunu ayrıntılı olarak ele alma alma konunun sınırlarını aşar. Bununla birlikte şu kadarını 
belirtmek gerekir ki Aristoteles’e göre, insani var oluş akıl, energeia ve praksisi talep 
eder. İnsan kendi var oluşunu ancak akıl ile gerçekleştirebilir. İnsanın doğası bunu 
talep eder. O nedenle; tek başına yaşayan insanlar iyi yaşayamazlar ama hayvanlar 
iyi yaşayabilir. Çünkü insan doğası, bitkilerin ve hayvanların doğasının aksine, akıllı 
bir dunamis’in (yetinin/olanağın/kapasitenin) gerçekleşmesidir ve o böyle olması 
bakımından yalnızca uygun koşullar ve araçları değil, irade ve seçimi de gerektirir.

 Aristotelesçi bir kavrayış içinden söylenecek olursa; insan, ontik, epistemik, poetik 
ve etik-politik bir varlıktır. Bu bakımdan, insan var oluşsal birliğini çokluk içinden 
geçerek kurabilen bir varlıktır. Dolayısıyla ve Aristoteles’e göre, insanın kendine, 
kendi ruhuna yolculuk yaparak keşfedebileceği birşey yoktur. Tam tersine, insan; var 
oluşunu varlığın tüm boyutlarına katılarak gerçekleştirebilir. Aristoteles’in dünyası, 
bu nedenle, olanaklar (to be able to), eylemler (praksis) ve etkinlikler (olanaktan et-
kinliğe giden, from dunamis to energeia) dünyasıdır. Böyle bir kavrayış içinden insanı 
ele almaya yönelen Nussbaum da, insanı aşkın bir yerden ele alan tüm metafiziklere 
karşı durur. Onun için denilebilir ki Nussbaum bir anlamda “nedir metafiziğini” Ola-
naklar/Kapasiteler Yaklaşımı ile, en hafif ifadeyle, işlevsiz bırakır. Ona göre, genel 
olarak ama özellikle de etik-politik alanda, insan kendi sahip olduğu olanaklarından 
(dunamis, capacity) hareketle ele alınmak durumundadır.4 Neyim, ereğim (telos) ne, 
işlevim (ergon, function) ne ve ne yaparak kendimi “kurabilirim”/gerçekleştirebilirim? 
Nussbaum’da bu ve benzeri tüm sorular insanın kendi sahip olduğu olanaklardan 
hareketle ele alınıp incelenir. 

Bu noktada dunamis terimine daha yakından bakmak yararlı olacaktır. Şimdi; 
Nussbaum için var olma, bir bakıma olanaklara sahip olmadır; ama bu var olmanın nihai 
ereğini ifade etmez. Çünkü olanaklara sahip olarak var olma belli anlamda “verilmiştir” 
yani, o bir ontik belirlenimdir; ama var olanın gerçekleştirilmesi etik- politiktir, sosyal 
yapılanmadan bağımsız değildir. “Capable”, “capacity” ve “capability” terimlerinin 

4 Martha Nussbaum, “Capabilities and Human Rights”, Fordham Law Reviev, Vol. 66, Issue 2, 1997, s. 
275.
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kökeni Latince capere fiiline dayanır. Hepsinin ortak anlamı “sahip olmak”, “taşımak” 
ve “güçlü olmak”, “yetenekli olmak”tır. Aristoteles felsefesinde ise onun karşılığı du-
namis, dunamei, dunaton’dır. Aristoteles dunamis kavramını hareketi açıklamak için 
kullanır. Ancak; dunamis terimi yanında diğer iki terime de bakmak gerekir ki onlar 
energeia/entelecheia ve kinesis’tir. Nussbaum’ın Olanaklılık Kuramı büyük oranda 
bu ayırıma dayanır. Sonra onun Platoncu metafiziği reddetmesinin temelinde de aynı 
nedenin yattığı söylenebilir. Çünkü Nussbaum “var olanın sahip olduğu kapasiteler”den 
hareketle “var olanın etkinliği”ne geçer.

 İşte bu çalışmanın amacı da Aristoteles ve Nussbaum’da kendini bulan böyle bir 
anlayış içinden hareketle, insanın kendini ahlaki olarak nasıl kurduğu, gerçekleştirdiği; 
başka bir ifadeyle, ahlaki var oluşunu/kimliğini nasıl bir bağlam içinden kurduğunu 
analize yönelmektir. Belirtmek gerekir ki burada kimlikten kastedilen fiziksel anlamda 
varlığını sürdürmeyi ifade eden “fiziksel kimlik” (physical identity) değildir; çünkü 
ahlaki kimlik (moral identity) salt olgusal bir gerçeklik (as a matter of fact) olarak 
düşünülmemektedir.5 Bununla birlikte, ahlaki kimliğin kendisi insan doğasından ba-
ğımsız olarak da değerlendirilmemektedir. Hayvanların Tarihi’nde Aristoteles, açık ve 
net bir biçimde, insanın hem sosyal ve hem de tek başına/yalnız bir varlık olduğunu 
söyler (488a7). Buradan hareketle denilebilir ki insanın sahip olduğu bu iki olanak/
kapasite/yeti ahlaki kimliğin kurucu öğeleridir. Bu iki kapasitenin karşılıklı bağıntıları 
yalnızca istenen birşey değil, aynı zamanda, onların her ikisi ahlaki yaşam için, insanın 
kendi “iyi var oluşunu” gerçekleştirebilmesi için bir gerekliliktir.

 İnsanın Ahlaki Var Olmasının/ Oluşunun/Kimliğinin Kuruluşu 

İnsan olma, bir insanın kendi sahip olduğu yetenekler/kapasiteler/olanaklar bağ-
lamında belli bir toplumda belli bir biçimde var oluşuna yönelik kendi seçimini ifade 
eder. Birey olma kapasitesi sosyal olabilme olanağına bağlıdır; yani bizim bir birey 
olma olanağımız insan olarak sosyal olabilme olanağımızda saklıdır.

 Aristoteles’in ahlaki kimlik konusundaki düşüncelerini anlayabilmek için onun, 
insanın ne olduğuna ilişkin kavrayışına bakmak gerekir. Metafizik’in 1050b26 satırları 

5 İlgili konuda şu çok önemli çalışma için: Stephen R. L. Clark, Aristotle’s Man, Oxford: Oxford Cla-
rendon Press, 1975, s. 98. Türkçede etik ve ahlak terimleri üzerine olan tartışmalar bir bakıma bu 
çalışmanın konusu dışındadırlar. Burada önemli görülen şey, insanın kendini “nasıl” kurduğudur. Do-
layısıyla, hem Aristotelesçi bir ahlak ve hem de bu ahlakın içinden insanın kendini nasıl kuracağı, 
ahlaki bir varlık olarak kendi var oluşunu nasıl gerçekleştireceği asıl kaygıyı oluşturmaktadır. Ayrıca; 
“insan, “kişi”, “birey”, “özne” terimleri de birbirlerinin yerine kullanılmışlardır ve herhangi bir ‘gele-
neğe’ göndermede bulunmamaktadırlar. Çünkü her yorum/anlama çabası bir yeniden yaratmadır, iyi 
veya kötü. Burada da yapılmaya çalışılan budur. Aristoteles’i dünden bugüne “çağırabilme” kaygısı 
kimi zaman “özne”, kimi zaman “birey” ve kimi zaman da “kişi” terimlerini kullanma anlamlı görün-
müştür. 
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arasında herşeyin zorunlu olmadığı söylenir. Olanaklı olan herşey ise, gerçekleşme-
yebilir. Bu bağlamda var olma gücüne sahip olan birşey olabilir veya olmayabilir. O 
halde böyle bir var olma tarzına sahip olan birşeyin var olmaması da olanaklıdır. Ayrıca 
ve yine Metafizik 1048a 8’de, karşı etkinin olanaklı olduğu yerde, arzunun belirleyici 
olduğu söylenir. Eğer bu söylenenler ışığında düşünülecek olursa, Aristoteles’in, insanı 
bütünüyle belirlenmiş bir varlık olarak düşünmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
Ezeli-ebedi olan varlıklar, yok oluşa tabi olan varlıklar gibi zıtların gücünü içermezler; 
dolayısıyla onların hareketi “yorucu” (kinetic) değildir. Oluş ve yok oluşa tabi olan 
varlıkların hareketlerinin “yorucu olması”, onların zıtların gücünü içermelerindendir. 
Bu “yoruculuğun” ve “zahmetin” nedeni, yok oluşa tabi olan varlıkların tözünün ikili 
bir yapıdan meydana gelmesidir; yani onların özünde olanaklılığın bulunmasıdır.6 
Olanaklılığın bulunduğu yerde var olma, zamanı ve hareketi (kinesis) içerir. Bu ise 
başka birşeye göndermede bulunur: dunamis ve kinesis’in içinden varlığa katılan şeyler 
tamamlanmamışlardır; eksiktirler. İnsan da böyle bir yapıdadır ve de bundan dolayı, 
onun ikili doğaya sahip olduğu söylenebilir. Hareketin içinde var olan insanın kendini 
kurması, o nedenle, “yorucudur.” Başka bir ifadeyle, insan tam da bu nedenle, önceden 
belirlenmiş bir doğaya sahip değildir ve tam da bu nedenle ahlaki kimlikten, onun kuru-
luşundan söz etmek bir olasılık ve olanak bağlamında mümkün görünmektedir. Çünkü, 
insan çeşitli kapasitelere sahiptir ve onları gerçekleştirebilmek için kendi iradesini 
kullanabilir. Özetle, eğer insan baştan belirlenmiş bir doğaya sahip değilse, bu onun 
seçme olanağına sahip olduğunu gösterir. Dolayısıyla; bir insanın insan olarak var oluş 
biçimi/kimliği onun seçmiş olduğu insani yaşama yoluna bakılarak değerlendirilebilir.

Şimdi; eğer insan belirlenmiş/verili bir doğaya sahip değilse, ahlaki var oluş/
kimlik nasıl kurulur? Bu noktada Aristoteles’te ahlaki kimliğin analizi bakımından 
vazgeçilmez bir öneme sahip olan iki terimden söz etmek gerekir ki bunlar sırasıyla, 
yukarıda da değinildiği gibi, energeia ve dunamis’tir. Hiç kuskuşuz bu iki terimin diğer 
dillerde nasıl karşılanacağı açıkça son derece önemli olan felsefi bir yorum meselesidir. 
Çünkü dunamis İngilizceye “power”, “capacity” ve “potentiality” olarak çevrilirken, 
Türkçeye “güç”, “kapasite”, “yetenek”, “imkan”, “bilkuvve” ve “olanak” olarak çevril-
mektedir. Şimdi; dunamis teriminin genel anlamına bağlı kalınarak, onun bir kapasite 
olduğunu ve bu kapasite aracılığıyla birinin yapabileceği şeyi yapabilmesini ifade 
ettiği söylenebilir. Dunamis böyle bir terim olarak energeia/entelecheia teriminden 
açık ve net bir biçimde ayrılır. Ve Aristoteles’e göre, her bir şey her ne ise o olmayı 
ancak ve ancak energeia durumunda başarır. Bilindiği gibi, Aristoteles aynı zamanda 
energeia ve kinesis’i de birbirinin karşıtı iki terim olarak tanımlar.7 Aristoteles’in bizzat 

6 Metafizik. IX, 1050b26 ve ilerisi.
7 Daha fazla açıklama için: H. Nur Beyaz Erkızan, Metafizik ya da İlk Felsefe Üzerine, Bursa, Sentez 

Yayınları, 2012 içinde: “Aristoteles’te Energeia ve Kinesis Üzerine (I)”, “Aristoteles’te Energeia ve 
Entelecheia Terimleri Üzerine Bir İnceleme (II)”, “Aristoteles’te ‘Energeia’  ve ‘Entelecheia’ Terim-
lerine İlişkin Bazı Tartışmalar (III)”.
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kendisinin bulduğu/oluşturduğu “energeia” ve “entelecheia” terimleri, yalnızca yeni 
bir terim/terimler buluşunu ifade etmekten çok daha fazlasını ifade eder. Hareketin 
(kinesis) veya değişmenin varlığı kavramada açtığı yol bakımından düşünülürse, söz 
konusu bu iki terimin Aristoteles’in var olanı kavramada bir kırılma noktasını tarif ettiği 
söylenebilir. Bu “kırılma” noktasının ne olduğunun da henüz anlaşılmaya başlandığını 
söylemek yanlış olmayacaktır. Zaten olanaktan var olmaya/var oluşa uzanmaya imkân 
tanıyan da onun kinesis’in sınırlılığını görerek energeia/entelecheia terimlerini bizzat 
bulmuş olmasıdır. Yukarıda ifade edilen düşünceler ışığında, dunamis’i “potansiyel”, 
“potansiyalite” (potentiality, bilkuvve) ve energeia’yı da “gerçeklik” (actuality, bilfiil) 
olarak karşılamayı pek uygun bulmuyorum. Bu karşılıklar Aristoteles’in varlık anla-
yışını kavramamızda bile çok ciddi sıkıntılara yol açarken, insanın ahlaki var oluşunu 
anlamamızda yaratacağı tuzakları hayal etmek pek de zor olmasa gerek. Çünkü, ahlaki 
kimlik konusu hiç kuşkusuz etik üzerine soruşturmanın bir parçasıdır ve bu terimlerin 
anlamlarının açık kılınması bu bakımdan ve yürütmüş olduğumuz soruşturma bakı-
mından büyük bir öneme sahiptir. Şimdi; energeia yalnızca bir olanağın gerçekleşmesi 
değilse, onun bir kapasitenin ya da olanağın etkin kullanılması olarak yorumlanması 
mümkündür. Dolayısıyla, bu çalışma boyunca, ben, energeia’yı etkinlik (activity) ve 
dunamis’i de kapasite/olanak olarak çevireceğim. Çünkü, energeia terimini (gerçeklik/
gerçekleşme) olarak ve dunamis’i de “güç” veya “bilkuvve” olarak çevirmek bizim 
Aristoteles’i anlamamızı ciddi anlamda gölgelemektedir. İlgili terimlerin yukarıda 
ifade edildiği gibi karşılanması, özellikle etik bakımdan, bizim dikkatimizi daha çok 
değişmeye ve harakete çekerken, insanın ahlaki bir varlık olarak kuruluşuna dair 
kaygıları da gözardı etmeye neden olmaktadır; yani olmaktan ve ben-olmaktan çok, 
kinetik varoluşa göndermede bulunmaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi, Aristote-
lesçi bir kavrayış ahlaki kimliği fiziksel kimlik içinden kurmaya onay vermez. Ayrıca 
ve yine buna bağlı olarak; ahlaki var oluş/kimlik, fiziksel kimliğin (physical identity) 
bir parçası olarak da düşünülmez. Dolayısıyla ve bu anlamda, burada önemsenen ve 
önemli olan, yeniden adaletli veya seven bir kişiye dönüşmek değildir; önemli olan 
adaletli olma, seven biri olmadır. Başka bir ifadeyle, dünya mekanik olarak gerçek-
leşecek olan ihtimallerin ve olanakların toplamından ibaret değildir; çünkü insan, 
Aristoteles’e göre, eylemin öznesidir, ilkesidir.8 Eğer insan olma bilinçli tercihlerde 
bulunma olanağına sahip olmak ve onu etkin kılmak ise, ahlaki kimlik, yani benim 
ne olduğum (what I am) hiç kuşkusuz benim kapasitelerimden ve etkinliklerimden 
bağımsız olarak düşünülemez. Başka bir ifadeyle, ne olduğum, ne yapabildiğimdir.

Burada sorgulanan fiziksel kimlik meselesi bağlamında bir kişinin tüm zamana 
karşı aynı kalıp kalmadığı değildir. Zaten ahlaki kimlik de sahip olunacak birşey 
değildir. Ahlaki kimlik etkin olarak kurulan birşeydir, ister iyi isterse de kötü olsun.

8 Nicomachean Ethics, III, 1112b31.
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Var Olmanın/Var Oluşun İki Temel Bileşeni Olarak Yalnızlık ve 
Toplumsallık

Şimdi; araştırmamızı biraz daha derinleştirelim. Aristoteles şöyle der: “İnsan ya-
şadığı sürece yalnızdır”.9 Aristoteles’in bize duyurduğu şudur: Yalnız olmak kesinlikle 
fiziksel bir kavram değildir. Yalnız olmak ancak ve ancak bir toplum içinde olanaklıdır. 
İnsan olabilmenin ilkesi bilinçli tercihte bulunabilmedir ve böyle bir tercihin eşlik 
ettiği eylemin öznesi/ilkesi insandır. Ahlaki kimlik veya “insanın her ne ise o olması” 
insanın kendi seçtiği yaşama yolunda vermiş olduğu somut, tikel kararlarda görünüşe 
çıkar. İnsanı iyi ya da kötü yapan nedir? Aristoteles’e göre, insanı iyi veya kötü yapan 
şey onun seçiminde açığa çıkar.10 Belli bir şeyi seçerek ve belli bir biçimde eyleyerek 
kendi varlığımızı kurar, kendi ahlaki kimliğimizi bireysel bir varlık olarak inşa ederiz. 
Biz kendimizi tekil olarak inşa ederken, aslında dünyayı kendi varlığımıza katarız. 
Seçimlerimizdeki tutarsızlıklar ise, bizi yokluğa götürür; çünkü tutarlı kararlar vermek 
bizi her ne isek o kişi yapar. Şimdi; akratik kişinin hiçbir biçimde tutarlılık kaygısı 
ve duygusu yoktur ve bu nedenle her anlamda sosyal bir varlık olarak kendini böler 
ve parçalar. Böyle bir kişi, kendine, doğru erekler koysa bile, onu gerçekleştirecek 
bir iradeden ve eyleme gücünden yoksundur. Bir insanın bir günde birden fazla insan 
olması, o insanın kötü bir insan olduğunu gösterir. Böyle bir var oluş, kinetik var 
oluştur; insanın kendi ergon’undan uzağa düşmesidir. Çünkü her varlık kendi ergon’u 
ve kapasitesi tarafından tanımlanır.11 

Böyle bir insan kendi hayatını içsel olarak bütünleyici bir güce sahip olmadığı 
gibi, kendi ahlaki kimliğini bütünleyecek seçimleri yapmaktan da acizdir. Bu nedenle 
Aristoteles ahlaki olarak çökmüş birinin bir bütünlük değil, çokluk olduğunu söyler. 
Böyle bir kişi aynı günde bile değişkendir, kararsızdır ve parçalanmışlık yaşar.12 Bu 
noktada Aristoteles’in bütünleyici insan kavrayışının önemine dikkat etmek gerekir; 
çünkü ona göre, ahlaki var oluş/kimlik ancak ve ancak birey olabilen kişide mümkün-
dür ve ahlaki kimlik verili bir gerçeklik değil, inşa edilen birşeydir. Clark’ın da son 
derece yerinde bir biçimde işaret ettiği gibi, bizim sosyal var oluşumuz bireysel var 
oluşumuzun olanağıdır.13 Dolayısıyla insanın kendini sevmesi, kendine dost olması 
bir zorunluluktur ki ancak bu sayede insan kendisini tanımlayan bir yaşama yolu 
seçebilmiş olsun ve kendini bu seçimiyle kurabilsin. Eudemos’a Etik’te Aristoteles 
şöyle der: “İnsanın kendisiyle dostluğu kan bağı gibidir; her ikisi de çözülemez. Hatta 
onlar inkar edildiğinde bile, bu gerçeklik değişmez ve insan yaşadığı sürece yalnızdır.” 
(E. E. 1240b34). 

9 E. E.,1240b34. 
10 N. E. III, 1112a.
11 Politics, I, 1253a23.
12 Eudemian Ethics,1240b16, N. E. VIII, 1159b7.
13 Clark, Aristotle’s Man, s. 102 ve ilerisi. Aynı zamanda; N. E. III, 1113a6.
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Var Olmanın/Oluşun Sosyal Bağlamı
 
Aristoteles’te “iyi insan” ile “iyi yurttaş” olmanın aynı anlama geldiği söylene-

mez; çünkü insanın ahlaki kimliği yalnızca sosyal ilgiler bağlamında tüketilemez.14 
Bununla birlikte insan, insan olması nedeniyle sosyal bir varlıktır. Aristoteles şöyle 
der: “Belki de “tek kişiyi” mutlu saymak anlamsız; nitekim hiç kimse bütün iyilere 
tek başına sahip olmayı seçmez; çünkü insan sosyal bir varlıktır ve birlikte yaşamak 
onun doğası gereğidir.”15 İnsan, insani var oluşunu ancak insanlar arasında yaşayarak 
kurabilir ve yeşertebilir. Başka bir ifadeyle, insan insanlığını ancak bir toplumda ku-
rabilir. Bu demektir ki toplum insanın ahlaki kimliğini yeşertebilmesinin koşuludur. 
Çünkü insan için başka bir seçenek olanaklı görünmemektedir. Dolayısıyla, Aristoteles 
için yalnız yaşayan birisi ya bozulmuş insandır ya da bir biçimde tanrısal bir var oluşa 
sahiptir. Çünkü insan, kendini belli bir toplum dışında kurma olanağına sahip değildir. 
Toplum dışında yaşamak, insanın kendini insani var oluştan koparması anlamına gelir. 
İnsanlık birlikte yaşamaktır; insan kendini diğer benlere birlikte yaşama dolayımında 
bağlayabilir. İnsanlığın, birlikte yaşama dışında varlığı ve kuruluşu söz konusu değildir.

 Özetle; Aristoteles, doğal bir tarzda var olan veya varlığa gelen herşeyin, ken-
disinde oluş ve varlığın doğal ilkesini taşıdığı halde, insanın form veya yapıya sahip 
olmadığı sürece henüz doğası olmadığını söyler ki buradan çıkarılacak sonuç; tüm 
insani var oluş biçimlerinin de kendi doğalarını gerçekleştirebilmeleri için olanakları-
nın bir form kazanması gerektiğidir. Bu form ancak ve ancak yalnızlık ve diğerleriyle 
birlikte yaşayabilme kapasitesi ile olanaklıdır.

 Aristoteles’ten Nussbaum’a ve oradan da bize ulaşan kavrayış, insani var oluşun 
olanaklar üzerinden ve onlar aracılığıyla mümkün olduğudur. Nussbaum’ın geliştirdiği 
bu özgün dilin önemi de burada kendini gösterir. Çünkü onun kurucu kavramlarından 
ikisi olan olanak (human capability) ve işlev (human functioning) Aristoteles’in du-
namis ve energeia terimleri üzerinde yükselir. Olanaklar Yaklaşımının (capabilities 
approach) Aristotelesçi kökleri oradadır.16

O nedenledir ki Nussbaum buradan hareketle insanın olanaklara sahip bir varlık 
olarak bu olanakları kullanabildiği bir yaşamı, insani gelişim için gerek-şart olarak 
görür. Aristoteles’in on kategorisine de sayısal olarak denk gelen bu belirlemeler in-
ternalist özcü insan anlayışının temel niteliklerini ifade eder. Ona göre, yaşamın insani 
bir yaşam olarak görülebilmesi için şu niteliklere sahip olması gerekir.17 

1. Ölümlülük.Tüm insanlar ölümlüdür; her insan belli bir zamanda ölüm ile karşı 

14 N. E. V, 1130b28; Pol, III,1276b34.
15 N. E., IX, 1169 b17.
16 Nussbaum, “Capabilities and Human Rights”, s.275.
17 Martha Nussbaum. “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, 

Political Theory 20, 1992, s. 2016-220.



690 H. Nur Beyaz Erkızan

karşıya gelir. Ölüm fenomeni insan yaşamının önemli bir parçasıdır ve onu belirler. 
Ölümlülük insan için bir gerçeklik olmasına karşın ondan kaçınma da yine insana 
özgüdür. Bazı durumlarda ölüm yaşama tercih edilebilir ama her ne olursa olsun 
sevilen birinin yitirilmesi veya kişinin kendi ölümüne ilişkin algısı korku, kaygı, en-
dişe ve üzüntü yaratır. Şimdi; eğer biz “ölümsüz bir insana” rastlarsak veya ölümden 
kaçınmak için hiçbir çaba göstermeyen birini görürsek her iki durumda da başka bir 
yaşama biçimi ile karşı karşıya olduğumuzu düşünürüz. Ölümsüzlük, insani yaşamın 
bir biçimi değildir.

2. Bir Bedene Sahip Olma. İnsanın bir bedene sahip olması ve onun taşıdığı kırıl-
ganlıklar, zayıflıklar ve olanaklar her insanın kendi yaşamını kendi bedeni ile yaşadığı 
anlamına gelir. İnsan bedeni kendine aittir; o şu ya da bu topluma ait değildir. İnsanın 
bedeni onun evidir. İnsan bir bedene sahip olarak farklı zaman, mekân ve toplumlarda 
yaşar. Bu insanın ayırt edici özelliğidir. Hiç kuşkusuz bedenin deneyimleri kültürel 
olarak belirlenir ama bedenin kendisi kendi sınırını belirler ve bu belirleme diğer 
bedenler için de özsel olarak geçerlidir. İnsan deneyimlerinin ne kadarının bedende 
yaşandığı konusunda dinsel ve metafiziksel tartışmalar devam etmektedir. Ancak 
listenin metafiziksel olmayan yapısı gereği hemen herkes tarafından kabul edilen 
bedenin üç deneyimi şöyle ifade edilebilir: a) Açlık, susuzluk, yiyecek ve içecek. 
Her insan yaşamak için beslenmeye gereksinim duyar. Beslenme biçimi ne kadar 
kültürel olarak değişiklik gösterse de beslenme gereksinimi duymayan biri “bizden 
biri”, yani insan değildir. b) Barınma insan bedeninin yapısı ile doğrudan ilgilidir. 
Bazı canlılar sıcaktan, soğuktan, yağmur ve buzdan korunmak için çeşitli özelliklere 
sahiptir; ama insan “çıplak”tır. c) Cinsel arzu her ne kadar beslenme ve barınma kadar 
gerekli olmasa da insan yaşamını biçimler. Çünkü o, diğerini insan olarak tanımayı 
talep eder. d) Hareketlilik insanın en önemli özelliklerinden biridir. Hareketi bedeni-
mizle deneyimleriz. İnsan, hareketliliğin kısıtlanmasından hoşlanmaz. Yaşamından 
ölümüne kadar hiç hareket etmeyen birini insan olarak tanımlamak mümkün değildir.

3. Acıyı ve Hazzı Deneyimleme Kapasitesi. Acıyı ve hazzı deneyimleme biçimi 
kültürel, sosyal ve tarihsel olarak biçimlenebilir. Ancak, bu insanın acı ve haz duygusunu 
duygu olmak bakımından ortak olarak yaşama kapasitesine sahip olmadığı anlamına 
gelmez. Özellikle acıdan kaçınmanın insanın en ilksel duygularından biri olduğu 
söylenebilir. Acıdan kaçınmayan biri veya bir toplum, insanlığın sınırları dışındadır.

4. Bilişsellik Kapasitesi/Olanaklılığı. İnsan, hayal edebilen, düşünebilen, ayrımlar 
yapabilen ve anlama çabası içinde olan bir varlıktır. Bu kapasiteler insan için merkezi 
bir öneme sahiptir. Hiç kuşkusuz bu kapasitelerin ne kadar etkin kılındığı veya kılınması 
gerektiği birçok eleştiriye açıktır. Ama eleştiriye açık olmayan şey şudur: Tümüyle 
algılama kapasitesinden veya hayal gücünden veya düşünme yeteneğinden yoksun 
olmak insan-olmanın negatif sınırlarıdır. Görünüş ne olursa olsun, bu yeteneklerden 
yoksun olmak insan-olmamak anlamına gelir.
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5. Erken Çocukluk Gelişimi. Tüm insanlar bebek olurlar, çocuk olurlar. Böyle bir 
varlık olarak insan, duygusal bakımdan birilerine yakın ve uzak olmayı öğrenmenin yanı 
sıra yardıma gereksinimi olduğunu ve kendi başına kendi varlığını sürdüremeyeceğini 
de öğrenir. Her toplumda bebek ve çocuk olmak farklı olabilir; ama bebek ve çocuk 
olma durumu karmaşık duyguları öğrenmenin ve deneyimlemenin beşiğidir. Üzüntü, 
kaygı, korku, sevgi, yakınlık duyma, kaçınma, nefret ve benzeri duyguların eşliğinde 
kendimizi ve ötekini tanırız. Duyguların oluşumu ve biçimlenmesi bu dönemde kök 
salar. Şimdi, eğer biz insan biçimli varlıklarla karşılaşıp da onların hiç bebek ve çocuk 
olmadıklarını öğrenirsek bunun anlamı şu olacaktır: bu insanlar bağımlılık, gereksinim, 
şefkat, sevgi vb. duyguları tanımazlar, çünkü onlar hiç bebek ve çocuk olmamışlar. 
Dolayısıyla; böyle bir yaşam biçimi insani yaşam biçimi olarak düşünülemez.

6. İnsanın Kendi Aklını Kullanarak Yaşamını Planlaması (Pratik Akıl). Her 
insan kendi yaşamını planlama arzu ve isteğini taşır. Neyin iyi neyin kötü olduğunu 
sorgular ve bu sorgulama ışığında kendi yanıtlarını bulmaya çabalar. Bu çaba, yaşamın 
biçimlenmesinde etkin olma ile kendini açık kılar. Bu yeteneğin kendisi çeşitli formlar 
altında kendini gösterebilir ama böyle bir yeteneğin yokluğu bir insanı insan olarak 
görmeme için yeterli nedendir. Kendi yaşamını biçimleyememe olsa olsa insani-ol-
mayan bir yaşama formu olabilir.

7. Diğer İnsanlarla Dostluk/Bağ Kurabilme. İnsan, insan için kaygı duyabilen 
bir varlıktır; insan, insan için hissedebilen ve bağlılık duyabilen bir varlıktır. İnsan, 
insan için yaşayabilen ve birlikte yaşayabilen bir varlıktır. Bu elbette kişisel bağları 
ve sosyal bağları içerir. Bağsız yaşam insanȋ yaşam değildir.

8. Diğer Varlıklarla/Canlılarla ve Doğayla Bağ Kurma. İnsan evrende yalnız 
değildir; onun merkezinde de değildir. Canlı bir varlık olarak diğer canlılarla birlikte 
yaşar. Evrende bitkiler, hayvanlar ve diğer varlıklar arasında bağlayıcı içsel bir ilişki 
vardır. İnsan evrene sayısız görünen nice bağlarla bağlıdır. Hangi temelde, ne kadar 
ve kime ne borçlu olduğumuzu tam olarak bilmemekle birlikte yine de evrene karşı 
sorumlu olduğumuz ve ona saygı duymamız gerektiği duygusu taşırız. Bir kuşa ya da 
kuzuya bir taş gibi davranan kişi pek de insan sayılmaz. Evrenin sahip olduğu düzene 
ve güzelliğe karşı ilgi göstermeyen böyle biri, herhalde, başka bir yaşama formuna 
ait olacaktır!

9. Eğlence ve Oyun. Eğlence ve oyun insanî yaşamın en önemli özelliklerinden 
biridir. İnsan nerede yaşarsa yaşasın yaşamına eğlence ve oyunu dâhil etmiştir. Bunun 
biçimleri farklı olabilir; ama özünde “insan gülen bir varlıktır.” Bir insanın veya bir 
çocuğun gülme veya eğlenme yeteneğini kaybetmesi derin bir rahatsızlığın işareti 
olarak kabul edilir. Bir insanın sürekli bu durumda kalması onun insanî bir yaşamı 
sürdüremeyeceğinin göstergesi olarak alınır. Hele bir toplumun böyle bir yetenekten 
yoksun olması hem tuhaf ve hem de korkutucu olacaktır.

10. Ayrı-olmaklık. İnsan her ne kadar başkaları ile birlikte ve başkaları için yaşarsa 
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da o aslında doğumdan ölüme kadar olan yolu yalnız başına yürür. Her insan acısını 
kendi başına yaşar, esasında. Her insan kendi ölümünün sahibidir. Ontik olarak ölüm 
bir kişinin ölümüdür. Ölümün tikelliği kaçınılmazdır. İnsana ilişkin bu gerçekler ifade 
edilmek durumundadır; çünkü insan başka türlü de olabilirdi. Zaten insanın yaşadığı 
en yakın ilişkiler bile bir “bütünleşme”, “birleşme” veya “birbirinde erime” (fusion) 
değil ama “yanıt verme”dir (responsiveness). İnsan ilişkilerinde “yanıt verme” değil de 
diğerinde erime/yok olma amaç edinilirse sonuç kaçınılmaz olarak derin hayal kırıklığı 
olacaktır. Bireyin olmadığı sosyal yapılanmanın politik olarak olumsuz görülmesinin de 
temelinde bu yatar. Ayrı-olmaklık her insana kendi yaşamını yaşama olanağını sunar. 
Her insan kendi başına bir öyküdür; zamanı, mekânı, dostlukları, acıları, sevinçleri 
olan ki o bu bakımdan tam heterojenlik gösterir. “Benim” yerine “benim olmayan”, 
“bizim olan” insan gerçekliği ne ontik olarak ne de yaşam olarak söz konusu değildir. 
“Sevmek”, “dokunmak”, “ölmek” vb. şeylerin hepsi bireyseldir. Tüm bunlar “ayrı-
olmaklığı” talep eder. Zaten karşılıklı etkileşim de en az iki ayrı şey gerektirir.18 

 Nussbaum, bu on kategorinin iki bileşeni olduğunu söyler: Sınırlılıklar ve ola-
naklar. Olanaklar bakımından düşünüldüğünde onlar insan-olmaklığı ifade eder. İn-
sanın sahip olduğu kapasitelerden yoksun olması veya onlardan bazılarını şu ya da 
bu nedenle yitirmesi insan yaşamını yoksul kılar, eksik kılar. Böyle bir yaşam “iyi bir 
insani yaşam” olamaz. Kapasiteler ya da olanaklar, dolayısıyla, iyi kavrayışının teme-
lini oluştururlar. Sınırlılıklar konusu daha karmaşıktır, çünkü insan yaşamı boyunca 
onlara karşı savaşır, mücadele eder. İnsan yaşamı bir bakıma bu yaşamın sınırlarına 
karşı bir duruşu simgeler. İnsan aç olmaya, üşümeye, acıya ve ölüme karşı savaş verir. 
Ama insanın sınırlarına karşı verdiği mücadelenin sınırlarını çizmek son derece zor 
görünür. İnsanın hiç acı çekmediği, hiç acıkmadığı, üşümediği ve hatta içinde ölümün 
olmadığı bir yaşam mümkün müdür? Bunlar çok farklı değerlendirmelere açık olan 
konulardır. Ama kamusal politikalar bakımından önemli olan sınırlılıklar değil kapasi-
telerdir. Ayrıca; insanın sahip olduğu kapasiteleri etkin olarak gerçekleştirebilmesi de 
çok önemlidir. Yaşamı zorunlu gereksinimlerle sınırlamak insan yaşamını fakirleştirir 
ve böyle bir yaşam “iyi yaşam” olamaz. Bir toplumun salt en temel gereksinimleri 
sağlama kaygısı ile çevrelenmesi esef edilecek bir durumdur. Sonra; “iyi yaşam” yal-
nızca toplumun veya devletin çabasıyla da gerçekleştirilemez. Bireyin seçimi, kendi 
kendini nasıl tanımladığı da son derece önemlidir. Bu nedenle; insanın sahip olduğu 
kapasiteleri etkin kılması için gerekli yapılanma devletin ve toplumun görevidir; ancak 
“iyi yaşamı” isteme ve onu gerçekleştirme bireyin kendi tercihidir. Bununla birlikte; 
yasalar ve kamusal düzenlemeler insanın sahip olduğu kapasiteleri dikkate alarak 
yapılmalıdır. Çünkü burada önemli olan insanın halihazırda içinde bulunduğu durum 
değil, insanın olabileceği şeydir.

18 Nussbaum, “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 2016 
ve ilerisi.
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 Nussbaum’ın internalist/içkinci özcü insan anlayışına göre bunlardan birinin 
yokluğu “insan olmayı” engeller. Sahip olunan diğer hiçbir şey onların yerine geçemez. 
Onların hepsi özsel bir öneme sahiptir. Dolayısıyla; aralarında herhangi bir öncelik 
veya sonralık söz konusu olamaz. Niceliksel değerlendirme ve pazar ruhuna uygun 
değiş-tokuş da geçerli değildir; çünkü onlar niteliksel olarak kendi içlerinde bütünsel 
ve birbirine indirgenemezler. Sonra; işlevsel kapasiteler kendi aralarında kompleks bir 
bütünlük taşırlar. Bununla birlikte, yine de aralarında iki kapasite var ki -pratik akıl 
ve bağ kurabilme- bunlar ayrı bir öneme sahiptirler. Onlar olmadan diğerleri düşü-
nülemez ve zaten insanı insan yapan da onlardır. Her canlı kendini besler, duyularını 
kullanır ama insanı insan kılan şey, onu kendine uygun bir biçimde yapmasıdır. Zaten 
diğer tüm kapasitelerin işlevlerini yerine getirebilmesi için onların pratik akıl tara-
fından gerçekleştirilmesi gerekir.19 Ve elbette onlar da ancak başkaları ile birlikte ve 
başkaları için düşünüldüğünde anlamlıdır. İnsanın beslenmesi hayvanın beslenmesine 
benzemez, aynı insan cinselliğinin hayvan cinselliğine benzemediği gibi. Çünkü insan 
kendi beslenmesinin nasıl olacağına kendisi karar verir ki aynı şey insan cinselliği için 
de geçerlidir. İnsanın sosyal ve politik bir varlık olduğunu söyleyen Filozofu burada 
anımsamak zorunludur. İnsan kendi misafirlerini bile yiyen bir Kiklop değildir. İnsan 
insana karşılıklı ilgi ve kaygı bağlarıyla bağlıdır. İnsanı insana bağlayan salt fiziksel 
var-oluşun gerektirdiği zorlama bir-aradalık değildir.20 

İyi Yaşam (Eudaimonia) ve İnsanın İşlevi 

Daha baştan ifade etmek gerekir ki bugünlerde genel bir varlık kuramından 
beklenen şey -bu neredeyse Aristoteles’in varlık kuramının yorumları içinde söz 
konusu- sağduyuya uygun olarak varlığın sahip olduğu hareketi fiziksel durum ve 
süreçlere indirgemektir. Bu anlayışın doğal sonucu olarak insan da şeyler durumuna 
indirilmiştir. Ancak insan inanç ve isteklere sahiptir ve o, acı ve hazzı bizzat deneyim-
leyerek, eyleminin öznesi olarak, her türlü bireysel aktivitenin başlatıcısıdır. Bu ise en 
azından genel olarak birey tanımının bir parçasını oluşturur ve yine işte bu tanımdır 
ki aynı zamanda birçok problemi de bağrında taşır. Burada beni esas ilgilendiren şey 
insanın, harekete sahip varlık alanı içindeki “var oluşu” ve bu “oluşun” doğası ve er-
gon’u uyarınca gerçekleştirdiği eylemleri ve aktiviteleridir/etkinlikleridir. Aristoteles 
Nikomakhos’a Etik’te (VI, 1141a20) şöyle der: “Politikanın veya yaşama bilgeliğinin 
(phronesis) en değerli olduğunu düşünmek saçma olurdu. Çünkü insan evrendeki en 
değerli, en iyi şey değildir.”21

19 Nussbaum, “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 222-
23.

20 Nussbaum, “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 223.
21 Var olanın doğası nedir? İnsanın doğası nedir? Bu sorular dünden bugüne çok sayıda analizin, yoru-
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Bu nedenle Aristoteles, Sokrates’in insanı; felsefenin asıl ve tek kaygısı yap-
masını esefle karşılar gibidir (Met. 1.987 b2) Burada belki de esas eleştiri, insanı 
doğadan ve evrenden (phusis ve kosmos) ayrı olarak ele almanın büyük bir yanlışlık 
olduğunadır. Psikoloji ve biyoloji üzerine çalışma, var olanı anlama bakımından çok 
önemlidir ama bu kendinde bir önem taşımaz. Fakat onlar var olanı daha kucaklayıcı 
bir kavrayış içinden görebilmeye olanak tanıması bakımından değerlidir. İnsanın salt 
kendinden hareketle ve de kendini analizinden hareketle var oluşunu kavrayabilece-
ğine ilişkin düşünce Aristoteles’e oldukça uzaktır. Bununla birlikte bilme çabasında 
her zaman en fazla bilinebilir olandan hareket etme en uygun olanıdır (Fizik, I, 184 
a16) Dolayısıyla insan dünyada en yakından tanıdığımız canlıdır (hayvandır); onunla 
başlamak bu bakımdan doğrudur (Hayvanların Tarihi, 491 a19). İnsan dünyadaki en 
ilginç varlıklardan biridir ve de “var olmak için ne yapmalıyım?” sorusu hemen hemen 
herkesin kaygısıdır; kimimiz bu soruyla bazen hiç ilgilenmiyormuşuz gibi yapsak da. 
Soru önemlidir; onun önemini inkâr etmek veya gizlemek bizi “sorunun” yükünden, 
dayanılmaz ağırlığından kurtarmaz. Sorulardan kaçamaz insan! Sorgulama, bulunduğu-
muz yerden başlar. Sorgulamanın zamanı ve mekânı da önemlidir. Biz buradan, içinde 
yaşadığımız zaman ve de mekân içerisinden kendimiz ve de Aristoteles’i anlayabiliriz; 
şu an yaptığımız gibi.

“İnsan olarak ‘var olabilmek’ için ne yapmalıyım?” “İnsan için iyi yaşam nedir?” 
Nikomakhos’a Etik’in I.kitabında iyi yaşamın eudamonia olarak tanımlanması gereği 
üzerinde durulur. İngilizceye ve de Türkçeye “mutluluk” (happiness) olarak çevrilen 
eudaimonia sözcüğün özüne ilişkin çok şeyi gizler. Aristoteles’in kaygısı, hepimizin 
kendimize amaç olarak “iyi hissetmeyi” koyması değildir; yani mesele “iyi hissetme” 
meselesi değildir. İyi yaşayan iyi hissedebilir ama “iyi hisseden” iyi yaşamış sayıl-
maz. Eudaimonia “iyi yaşamanın” adıdır; “iyi yaşamayı” ifade eder. Dolayısıyla iyi 
yaşamanın ne olduğunu anlamak için de insanın ergonu’nu (işlevini), bu ergon’un 
doğasının ne olduğunu ortaya koymak gerekir.

Nikomakhos’a Etik’in I. Kitabının 1097 b28 satırlarında ve ilerisinde şunları okuruz: 

“Marangozun, ayakkabıcının işlevi/işi var da insanın kendi işlevi (ergon) yok mudur? Yani 
insan işlevsiz midir? Onun doğal bir işlevi yok mudur? Yoksa nasıl ki gözün, elin ayağın 
ve her bir parçanın bir işlevi olduğu gibi, insanın da bir işlevi olduğunu söyleyebilir miyiz?
 Bu ne olabilir? Yaşamak bitkilerle ortak olan bir şey ama biz insana özgü olanın ne ol-
duğunu arıyoruz. Dolayısıyla beslenme ve büyümeyle ilgili yaşam aranılan şey olamaz. 
Sonra, duyusal yaşam/algı yaşamı (aisthetike) geliyor ki bu at, öküz ve diğer bütün hay-
vanlarda ortak olan şey görünüyor. Geriye akıl sahibi olanın… bir tür etkin (energeia) 
yaşamı kalıyor.” 

mun ve de tartışmanın konusu olmuştur. Ancak özellikle 1950’lerden bu yana Aristoteles’in varlık 
anlayışının bazı Aristoteles yorumcuları tarafından derin ve kökten bir biçimde yeniden ele alınması 
insanın doğasının ne olduğu yönündeki görüşleri de derinden etkilemeye başlamıştır. Bu sorgulamayı 
başlatanlar arasında G. A. Blair, J. Lear, M. V. Wedin ve A. Kosman anılabilir.
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Burada ‘ergon’ terimini işlev (function) olarak anlamanın genel kabul gördüğü 
söylenebilir. Ve işlev ancak bir sistem içinde, bir bütünlük içinde belli bir anlama sahip 
olabilir. Bununla birlikte Aristoteles’in şu uyarısını da hatırlamak yerinde olacaktır: 
Sözcükler çeşitli bağlamlarda farklı anlamlar ifade edebilir (Poetika, 1461 a31).

Ergon’un farklı bağlamlarda farklı anlamlar kazandığını gösteren birçok durum 
söz konusudur. Görme, gözün işlevidir (N.E.I.107b 24). Eğer göz yaşayan hayvan 
olsaydı görme onun ruhu olacaktı (De Anima, 412 b 18). Bitkisel ruhun işlevi, bes-
lenme ve büyümedir. “Yaşama”, “ruh” ve ergon aynı özellikleri ifade eder. Telos 
(erek, amaç) da aynı anlama gelir; çünkü görme aynı zamanda gözün ereğidir (De 
Generation Animalium, 77 8a 33 ve ilerisi). “Her bir şeyin ergon’u onun telos’udur 
(Eudemos’a Etik, 1219a8).22 Son olarak; “Çünkü ergon telos’tur ve de etkinlik (ener-
geia) “ergon”dur.”(IX, 1050 a22).

 Yaşayan varlıkların ergon’u belli bir yaşama formunu ifade eder. Her bir “parça”nın 
etkinliği bir sistem, bir yapı içinde anlam kazanır. Bize anlamsız görünen bir parça 
bu sistem yapı/içinde işlev kazanır. Yapı ve işlev arasındaki bağıntı yaşama formunu 
belirler. Ayrıca; şeylerin ergon’unun ne olduğunu bilene kadar hiç bir şey tanımlana-
maz. Bir şeyi bilmek o şeyin ergon’unu, o şeyin telos’unu ve o şeyin kendisine özgü 
etkinliğini (energeia) bilmektir. Yaşama, o nedenle, etkinliktir. Var olmak, var olan 
şeyin etkin olmasıdır; onun ne yaptığıdır (doing); yoksa ona ne yapıldığı (to be done, 
being done) değildir.23 Yaşama, ‘var olma’ kereste tozu olmaktan ibaret değildir. Böyle 
düşünme olsa olsa cahilliğin göstergesi olabilir ve ayrıca da hiçbir şeyi bildirmez.

Aristoteles’e göre asıl anlamda “var olma” (to be) tözsel etkinlik içinde (subs-
tantial activity) olmadır; onunla var olmadır (Metafizik, 1071b20; 1048a30-1048b8).24 
Aristoteles için bir şeyin ne olduğunu sormak o şeyin bir şey olarak var olma tarzını 
bilmektir ki bu da tözdür (ousia). Ancak töz nedir? Töz kavramından neyi anlama-
lıyız? İşte Aristoteles’in yeni ve radikal yorumu tam da burada başlar. Bu anlayışa 

22 Bir at için at olmak ne anlama gelir? Bunun yanıtı felsefi bir totoloji olarak görünse de şudur: Atların 
etkinlikte bulunduğu gibi etkinlikte bulunmak; bir at olarak atların kendilerine özgü olarak ortaya koy-
dukları etkinlikleri yerine getirmek. Atların kendilerine özgü etkinlikleri ise onların ergon’unu ifade 
eder. Bu bağlamda bir at olmak etkin (energos) olmaktır. Var olma, var olmayı olanaklı kılan etkinlik 
ile olanaklıdır. Bu aslında “nedir metafiziğinin” sonudur. Energeia (activity) var olanların var olma-
larını belirlediği gibi onların var olma biçimlerini de belirler. Bu aslında tözün kendisini ifade eder; 
tözü anlatır. Bir at olmayı tanımlarken aslında onun etkin bir varlık olarak ne olduğunu dile getiririz. 
O nedenle, bir at olma aslında at olmanın ne tür bir etkinlik olduğunu söylemektir.

23 Özellikle A.Kosman’nın Aristoteles yorumu şu iki anlayışa karşı çıkar ve de onları sert bir biçimde 
eleştirir: I) Töz niteliklerin toplamıdır II) Töz görünüşlerin gerisindeki şeydir. 

aa Bu kavrayış belirlenime sahip varlıkların nasıl kendi kendilerini belirleyen etkinlik içinde olabilecek-
lerini gösterir. Bu anlayışın olanaklı kıldığı şey insanın da belli bir varlık olmasına rağmen nasıl kendi 
kendini belirleyen bir etkinlik içinden ve yine buna dayanarak kendini gerçekleştirebileceğini gösterir. 
Daha fazlası için Kosman’ın şu olağanüstü önemli çalışmasına bakılabilir. Aryeh Kosman, The Acti-
vity of Being: An Essay On Aristotle’s Ontology, Harvard: Harvard University Press, 2013.

24 A.g.e, s. 122-151.
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göre; tözü anlamak için energeia kavramı vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Çünkü 
o, şimdiye kadar gerçekliğin/tamamlanmışlığın (actuality,completion) kendisi anla-
mında kullanıldı. Oysa energeia teriminin karşılığı ne olmuş/gerçekleşmiş ve ne de 
tamamlanmış olandır. Energeia başka bir var olma tarzına işaret eder ki bu var olma 
tarzı etkin olarak var-olmadır.25 Bu yaklaşıma göre; Aristoteles’in Metafizik’i yanlış 
anlaşılmıştır. Çünkü töz; katı, hareketsiz, olup-bitmiş olan olarak düşünülmüştür ki 
bu da tözün Aristoteles tarafından dinamik bir etkinliğe sahip olan bir şey olarak gö-
rüldüğü gerçeğinin üzerini örtmüştür. Oysa tözün etkin olarak anlaşılması var olanı 
anlamamızı derinden değiştirir. Böyle bir kavrayış, hareket, değişme, bilgi, bilinç, 
düşünme, eudaimonia, theoria ve de öz kavramlarını yeniden ele almayı gerektirir. 
Başka bir ifadeyle insanın ne olduğundan tanrısal olanın ne olduğuna kadar her şeyi 
yeniden düşünmeyi gerektirir.

Şimdi; Aristoteles insani yaşamı akıl ışığındaki pratik etkinlik olarak tanımlar 
(N.E. I, 1098a ve ilerisi). Burada kötü insanın da aynı iyi insan gibi akıl üzerinden 
hareket ettiği ileri sürülebilir. Ancak, insan için iyi yaşam “salt pratik yaşam” değildir 
ama iyi pratik yaşamdır. Eudemos’a Etik’te (1219a25 ve ilerisi) Aristoteles şöyle der: 
“Diğer yandan psykhe’nin (soul, ruh) işlevi (ergon) yaşamayı sağlamaktır. Yaşamak 
ise çabadır ve ‘uyanık olmadır.’ (Çünkü uyku bir çeşit etkisizlik, durgunluktur. Bu 
nedenle; psykhe’nin işlevinin ve erdeminin (arete) bir ve aynı olması zorunludur. 
Psykhe’nin ergon’u erdemli bir yaşam olsa gerek. Bu mükemmel iyi olandır… ve 
mutluluk (eudamonia) budur. ”26 Yaşama ve iyi yaşama bir bakıma aynı şeydir; çünkü 
iyi yaşamama yaşamamaya yakındır. Kötü insan, o nedenle, irrasyonel olana yönelerek 
yok olmaya yakınlaşır; çünkü onun aklı kötü olandan hareket eder. Ayrıca insan pratik 
etkinliğinin toplamı da değildir; o diğer birçok yönü de kendi içinde taşır. İnsanın 
doğası biraz hayvanlığı ve biraz bitki olmaklığı da içerir. İnsan acıkan, etrafında olup 
bitenleri algılayan, kendi benzerini üreten bir varlıktır. Bu ise, insanın bir bütünlük 
olduğunu gösterir. İnsana ilişkin problemin kendini gösterdiği yer de burada ortaya 
çıkar. İnsanın doğası kompleks bir yapı gösterir ki bu nedenle onun insanî işlevini 
açığa çıkarma ve belirleme tözsel bir öneme sahiptir.

İnsani yaşam çeşitlilik gösterebilir ama bu çeşitlilik nasıl bir görünüm arz eder? 
İnsanın pratik etkinliği şeylerin sıradan bir biçimde yapılmasından nasıl ayrılır? Bir 
canavarın/hayvanın algıya sahip olduğu söylenebilir ama onun pratik etkinlikte bulun-
duğu söylenemez; çünkü o praksise katılmaz (N. E. VI, 1139 a20). Bunun nedeni ise 

25 İlgili konularda daha geniş analizler için; H.Nur Beyaz Erkızan, “Aristoteles’te Energeia ve Kinesis 
ayrımı Üzerine”, Felsefelogos, Sayı: 8, İstanbul, 1999, s. 149-55, “Aristoteles’te Energeia ve Entelec-
heia Kavramları Üzerine Bir İnceleme (I)”, Felsefelogos, Sayı: 7, İstanbul, 1999, s.199-209; “Aristo-
teles’te Entelecheia Ve Energeia Terimlerine İlişkin Bazı Tartışmalar–II”, Felsefe Tartışmaları, S. 29, 
İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2002, s. 51-56.

26 H.Nur Beyaz Erkızan, “Aristoteles’te Düşünmenin İki Ayrı Boyutu: Tanrı ve İnsan”, Felsefe Tartışma-
ları, S. 27, İstanbul: 2000, s. 98-107.
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canavarın prohairesis’e, yani bilinçli tercih yeteneğine sahip olmamasıdır (N. E. III, 
1111b12). Bu bir canavarın/hayvanın neden mutlu (eudaimonia/eudaimon) olmasının 
olanaksız olduğunu da gösterir. Mutlu olmak bir aklı, bir işlevi, akla dayalı olarak 
etkinlikte bulunmayı ve de bilinçli tercihi içerir. Prohairesis praksisin kaynağıdır 
(N. E. VI, 1139a32). Kölenin neden köle olduğu da bu kavrayış içinden anlaşılabilir; 
çünkü köleler prohairesis’e sahip değildirler. O nedenle, onların eudaimon/mutlu olma 
kapasitesine de sahip oldukları söylenemez. Onlar ne mutluluktan ve ne de yaşamdan 
pay alabilirler (N. E. X, 1177a 8). Çünkü insanî yaşam etkin olmadır (praksis, ener-
geia doing) ama üretme/yapma (poiesis, making) değildir (Politika, I, 1254 a 7 ve 
ilerisi). Bir araç olarak yaşamak, bir araç olmak yaşamak değildir; insanın kendisini 
gerçekleştirmesi hiç değildir. “İnsan olan ama kendi doğasının gerektirdiği gibi insan 
olmayan ama başkasının doğası uyarınca (not being by her/his nature but by another’s 
nature) olan insan doğal köledir, doğal olarak köledir (Pol. I, 1254a15). Aristoteles, 
hiç kuşkusuz insanın köle olduğunu söylemez; ama köle olmanın kendi doğası gereği 
değil de başkasının doğası uyarınca var olmak olduğunu da açıkça belirtir. Özgür 
insan, insanın ne olduğunu gösterir; insan olmanın ne demek olduğunu ifade eder. 
Ancak ve ancak özgür insan “kendisi için olabilir” (being by her/his own nature, “var 
olabilir” (Met. I, 982 b25).

Buradan hareketle söylenebilir ki Aristoteles pratik etkinliği insan olmanın tözsel 
karakteri olarak tanımlarken etik söylemin öznesinin kim olduğunu da gösterir. Etik 
söylemin öznesi özgür insandır. Ancak ve ancak özgür insan yaşamını bir tasarı ola-
rak görebilir; kendisi için bir telos koyabilir ve de onu gerçekleştirmeye yönelebilir. 
Özgür insan “Ne yapabilirim?”, “Ne yapmalıyım?” ve “Niçin/neden seçmeliyim?” 
diye kendine ve kendisi için soru sorar. Özgür insan, karar verir; verdiği bu karar ile 
kendi kararını paranteze alsa bile. Bundan dolayıdır ki hayvan/canavar etik söylemin 
öznesi olamaz; etik kategoriler onun dışındadır ve de onlar yalnızca ikincil, ilineksel 
olarak “köle”yi ilgilendirir. Bu nedenledir ki doğal (phusei dulos) köle etik söylemin 
öznesi değildir; olamaz.

Aristoteles iyi yaşamın doğasının ne olduğunu insanın işlevinden, insanın işlevinin 
doğasından hareketle ele alır. Başka bir ifadeyle, iyi yaşamın konusu ve başlangıcı 
insandır. Çünkü soruşturma, soruşturmanın konusundan/nesnesinden bağımsız ele 
alınamaz. İyi yaşamın konusu/öznesi insandır. İnsanın iki ayaklı canlı olması ancak 
olumsal olarak doğrudur (Met. VIII, 1043b11) İnsan başka veya herhangi bir form 
içinde olamasa ve fiziksel bakımdan bazı kesin belirlemeleri talep etse de bu, insanî 
yaşama için yeterli değildir. Yaşama formu yalnızca fiziksel belirlemeler tarafından 
belirlenmezler. Bu da insanî yaşama formunun insanın fiziksel formuna indirgene-
meyeceği anlamına gelir. İnsanın biçimi fiziksel bakımdan zorunlu olsa bile insanın 
tanımının bir parçası olamaz (örneğin; nasıl durduğu, hareket ettiği gibi). Çünkü 
insan dışındaki hiçbir canlı/hayvan “yaşamaz”. Onlar belirlenmişliklerini aşamazlar; 
dolayısıyla yalnızca belirlenmiş olmaklığı “sürdürürler”. Eğer biz insan olarak iyi 
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“yaşamayı” umut ediyorsak ve amaçlıyorsak sahip olduğumuz yeteneklere/kapasi-
telere uygunluk içinde onu gerçekleştirmeye yönelmeliyiz. Yine, yaşamımızı iyi bir 
biçimde sürdürmeyi istiyorsak bizi insan kılanın salt fiziksel formumuz olmadığı 
gerçeğini anlamalı ve tanımalıyız. Bu “tanıma” şunu duyurur: “İyi yaşama” bizim 
yaptığımız, gerçekleştirebileceğimiz şeydir; o, başkaları tarafından bizim adımıza 
gerçekleştirilebilecek bir tasarı olmadığı gibi, yine onlar tarafından armağan edilen 
hazlardan oluşan bir demet de değildir. Çünkü, yaşam bir haz demeti değildir; alınıp 
verilen. Nasıl yaşayacağımız, ne için yaşayacağımıza karar vermek durumundayız. 
‘İyi yaşama’ hazların toplamı değildir; eğlenme ve haz alma hiç değildir. Hiçbir ey-
lemde bulunmadan, hiçbir karar almadan ve hiçbir tercihte bulunmadan kendimizi 
“iyi hissetmemiz” iyi yaşam değildir. İyi bir yaşam iyi hissetmeyi içerir ama “iyi 
hissetme” iyi bir yaşamı içermez. Ne perilerin sihirli değneklerinin dokunuşuyla ve 
ne de özellikle modern tıbbın “mutluluk haplarıyla” iyi bir yaşam söz konusu olabilir. 
Seçtiğimiz yaşamı yaşamalıyız; çünkü inkâr edemeyeceğimiz şey seçtiğimiz yaşamı 
yaşadığımız ve bundan sorumlu olduğumuzdur (Pol. V.I.9).

Aristoteles kendi yaşamını bir bütünlük içinde kuramayan insanın son derece 
aptal olduğunu düşünür (E. E. 1214b7). Çünkü; insanın kendi varlığını yeşertmeyi 
seçmesi ve onu gerçekleştirmeye yönelmesi harika bir şey olacaktır. Aristoteles insanın 
kendinden başka bir şey olmayı seçmesini onaylamadığı gibi bunu bir çeşit intihar 
olarak da görür (N. E. 1177b31 ve ilerisi)

İnsan kendi işlevini gerçekleştirebilir; çünkü insani yaşama formu olumsaldır. Sa-
hip olunan kapasiteler/yetenekler insanın kendisi dışındaki herhangi bir ilke ya da güç 
tarafından etkin kılınmazlar. O, sahip olduğu potansiyelleri gerçekleştirme olanağına 
sahiptir ve bu olanak her halükârda doğal olarak olumsaldır. O nedenle; insanî var oluş 
kendini etkin olmada gösterir. Zaten insani var oluşun asıl örneğini de kendi varlığını 
olanaktan var olmaya/insanî var oluşa, yani etkin olmaya çeviren insanda görürüz. 
İnsan “çocuktur”. İnsan formunda doğarız ama insanî var oluşumuzu gerçekleştirme, 
onu yeşertme bize bağlıdır, her şeyden önce ve diğer her şeyin yanı sıra.

 Aristoteles Kategoriler’de tözün derecelendirme kabul etmediğini söyler. İnsan 
tözdür; ilksel olandır, özne’dir (Kat.3b33 ve ilerisi). Metafizik’e gelindiğinde ise, 
bireysel varlığın bileşik (composite) töz olduğunu ifade ederek onun derecelenmeyi 
kabul ettiğini belirtir. Çünkü bileşik olan tözler olumsallığı ve olanaklılığı (contingen-
cy, potentiality) içerir. Olanaklı olan bir şey gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de 
(1044a11). Dolayısıyla; insanın kendi ereğini gerçekleştirmesi bizzat onun kendisiyle 
ve kendi doğasıyla ilgilidir. İnsan olma, insani bir yaşamayı gerçekleştirmedir. İnsan, 
potansiyel olarak her ne ise onu gerçekleştirmeye yönelmelidir. İnsan bu bakımdan 
olan değil, olabilendir ve bu da kendisinden başlar. İnsanî var oluşun arkhesi insanın 
kendisidir. Onun mükemmelliği verilmiş değildir; kendisi tarafından “yapılır”. İnsanın 
mükemmelliği onun etkin bir yaşam sürmesinde ortaya çıkar ve “bu doğası” etkinlikte 
güneş ışığı gibi parlar; aynı Aristoteles’te, İskender’de, acımasızca çanak-çömlek par-
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çalarıyla derisi yüzülüp katledilen ve neredeyse yakın zamanlara kadar hiçbir felsefe 
tarihi kitabının adını dahi anmadığı filozof Hypatia (kadın!) ve Atatürk’te olduğu gibi.27 
Aristoteles’in insanı, kendi yaşamı ile insanın ne olduğunu/var oluşunu topluma ve 
dünyaya gösterebilendir.

Günümüzdeki Bazı Anlayışlara Aristotelesçi İtirazlar ya da 
Gelişme Nedir?

Son olarak tüm bu söylenenler ışığında ve esas olarak Aristotelesçi insanî var 
oluş kavrayışından hareketle, özellikle ekonomizm içinden yeşeren günümüzdeki 
çeşitli anlayışlar ele alınıp incelenecektir. Çünkü, Olanaklar Yaklaşımının kendisine 
sert eleştiriler yönelttiği ve etkili olduğu alanların başında da ekonomizm gelmektedir. 

Şimdi; Olanaklar Yaklaşımının üzerinde durduğu önemli kavramlardan biri de, 
daha önce değinildiği gibi, “gelişim”/“gelişme”dir (development). Söz konusu yakla-
şım ilgili kavramın analizi üzerinde durduğu kadar “gelişimin”/“gelişmenin” insani 
var oluş bakımından ne anlama geldiğini de sorgular.28 Bu bağlamda ve doğal olarak 
karşımıza çıkan ve sorulması gereken soru, özellikle ekonomik kalkınmanın/gelişmenin 
ne anlama geldiğidir. Çünkü İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası da olmak üzere 
felsefeden ekonomiye ve diğer birçok alanda en fazla üzerinde konuşulan sözcük “ge-
lişme” olmuştur denilebilir. Bu bakımlardan Nussbaum “gelişme” kavramının yeniden 
ele alınıp tanımlanması gerektiğinde ısrar eder. Çünkü “gelişme” sözcüğünün kendisi 
değer yüklüdür ve bu bakımdan onun neyi ifade ettiği, içeriği açık kılınmaya ihtiyaç 
gösterir. Gelişme sözcüğü bazı sosyal değişmeleri iyi olarak ima etmesinin yanı sıra, 
yararlı değişimleri ve esas olarak da insanlar için daha iyi bir yaşamı gerçekleştirmeye 
gönderimde bulunur. Ve işte tam da bu bağlamda ekonomik kalkınma/gelişme veya 
kişi başına düşen ulusal gelirin neyi ifade ettiği, ne anlama geldiği yeniden ve eleştirel 
düşünmenin konusu olur. Nussbaum ve Sen ile birlikte tarihsel olarak ekonominin 
temel terimlerinden biri olan gelişme/gelişim doğrudan insan felsefenin ve özel olarak 
da etik soruşmanın merkeze aldığı kavramlardan biri haline gelir. Başka bir ifadeyle, 
gelişme kavramı yeni bir felsefi kavrayışla ele alınır ve bazı sorular sorulur. Ekonomik 
gelişme bir araç mıdır, yoksa amaç mıdır? Kişi başına düşen ulusal gelir bir toplumdaki 
zenginliğin adaletli dağılımını ifade eder mi etmez mi? Ekonomik kalkınma/gelişme 
neyi amaçlar? Ve eğer amaçlanan birşey varsa, o amaç ne olabilir? Bu amaç insanın 
“iyi var oluşu” mudur? Nussbaum açık bir biçimde ekonomik gelişmenin insanın “iyi 
var oluşunu” gerçekleştirmek olması gerekiğini söyler. Bu bağlamda “gelişme” hem 

27 H. Nur Beyaz Erkızan, Felsefe Tarihi I: Antik Çağ Ve Orta Çağ Felsefesi Tarihi, (2. Baskı), Ankara: 
Sentez Yayınları, 2013, s. 189, 90, 91 ve ilerisi.

28 Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Et-
hic”, s. 584, ve ilerisi.
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teoride ve hem de pratikte insanın ne olabileceği, olması gerektiği ve yapabileceği ile 
bağıntılı bir biçimde ele alınmalıdır. Sonra; Nussbaum gelişme kavramını işlevler ile 
bağıntılar ki o da var olma ve eyleme ile ilgilidir. Buna göre gelişme, insanın insana 
özgü işlevlerinin etkin klınması, iyileştirilmesi ve insanın sahip olduğu kapasitelerin/
olanakların/güçlerin insanî var oluşun amacına uygun olarak etik-politik olarak ger-
çekleştirilmesidir.

Buradan hareketle Nussbaum gelişme kavramını yeniden tanımlamakla kalma-
yıp, yukarıda da ifade edildiği gibi, yeni bir insan ve buna bağlı olarak yeni bir etik 
kavrayışın da kuruculuğunu yapar. O, bunu yaparken Aristoteles’in etiğine yönelir. 
Sonra, metaetik soruların analizini de Aristotelesçi kavrayış ile uygunluk içinde ele 
alarak, doğa, yöntem, ahlaki sorgulamanın nesnelliği, kültürel farklılıklar gibi soruları 
da analiz eder. Nussbaum’ın metaetik analizleri epey bir zamandır yorgun düşülen 
karşıtlıkları da aşmaya yönelir; örneğin öznellik/nesnellik, mutlakçılık/relativizm, 
özcülük/anti-özcülük ve evrenselcilik/tekilcilik gibi. Onun bu çabasının gerisinde 
yatan esas kaygı, ahlaki soruşturmanın kültürel ve ulusal sınırlar aşarak küresel bir etik 
yaratılmasına katkıda bulunabilmedir. Ona göre, sosyal bilimler; açlığı, yoksulluğu, 
insani var oluşu, yaşama niteliğini ve gelişmeyi açıklayacak bir etiğe muhtaçtırlar. 
Ve bu etik dünyada neler olup bittiğini açıklamaya ve anlamaya yarayacak empirik 
araştırmalara yönelmelidir. Ve elbette bu araştırmaların da bir amacı olmalıdır ki bu 
da daha iyi bir insanî var oluşu mümkün kılmaktır. Yoksulluk, açlık, şiddet ve cinsi-
yetçilik yeryüzünde ahlaki yoksunluğun en açık göstergeleridir. Ve sanki Nussbaum, 
Nikomakhos’a Etik’ten uyarlanarak sorulacak şu soruyu sorar gibidir: Her bilimin/
bilginin bir işlevi var da, insanî bilimlerin/sosyal bilimlerin bir işi/işlevi (ergon) yok 
mudur?29 Ancak şimdilik bu soruyu sormakla yetinelim ve halihazırda ele aldığımız 
konuyu incelemeye devam edelim.

Nussbaum, gelişme ile yalnızca normatif ve empirik bakımdan ilgilenmez; o aynı 
zamanda gelişme politikaları ve uygulamaları ile de yakından ilgilidir. İlk defa 1990 
yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan İnsani Gelişme 
Raporu’nda Sen ve Nussbaum’ın etkisi son derece büyük olmuştur. Buna göre, ulusal 
gelişme ile insani gelişme içsel ve doğrudan bir bağıntıya sahiptir. Bu anlamıyla ge-
lişme, insanın sahip olduğu olanakların/kapasitelerin etkin bir biçimde kullanımı ile 
ilgilidir. Bu bağlamda UNDP’nin hazırladığı rapor ilk kez “insani gelişme/gelişmişlik 
indeksi”ni (human development index) önererek hem gelişmenin araçlarına ve hem de 

29 H. Nur Beyaz Erkızan, “Felsefe İnsanlığın Hizmetinde Nasıl Olabilir? Ya da Aristoteles ve Nussbaum 
Üzerinden Felsefenin İşlevi Üzerine Bir İnceleme” (3-6 Nisan, 2017 tarihinde Çukurova Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen Adana Felsefe Festivali’nde sunulan bildiridir ve yakında bildiri kitabında 
yayınlanacaktır).

a Martha Nusbaum’ın –dünyanın en önemli ödüllerinden biri olan ve Japonya’da verilen– Kyoto Ödü-
lü’ne layık görülmesi vesilesiyle yaptığı konuşma bu çalışmaya hem ilham vermiştir. https://www.
youtube.com/watch?v=wUPVjp-QVfo.
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gelişmenin amaçlarına ışık tutmuştur. Aslında buna “gelişmenin ahlakı” da denilebilir. 
Bu rapora eşlik eden felsefi kavrayış sayesinde “kalkınma” terimi eleştirel olarak ele 
alınabilmiş ve de ekonomi, felsefenin konusu haline gelmiştir. Bu da esasında insani 
iyi var oluşun her bağlamda ahlaktan bağımsız olarak ele alınamayacağını göstermiştir.

Şimdi; Nussbaum’ın öncülük ettiği gelişme etiği veya olanaklar etiği empirik 
olanı dialektik sorgulama ile bağıntılayarak gelişme kavramını hem teorik zeminde ve 
hem de pratik zeminde analize yönelir ki bu gelişmemişliği aşmaya yönelik kamusal 
politikaların oluşturulmasını da içerir. Böylelikle olanaklar etiği (capabilities ethic) 
son derece yaratıcı bir biçimde beraber ele alınması gereken tüm parçaları bir araya 
getirir. Dolayısıyla, gelişme konusuna uygun düşen yaklaşımın ne olması gerektiğine 
ilişkin en iyi yanıtı Nussbaum’ın verdiği söylenebilir. Ona göre olanaklar etik için 
sağlam bir temel oluştururlar. Burada temelden kastedilen şey ezeli-ebedi, değişmez 
ve aşkın gerçekler değildir. Başka bir ifadeyle, Nussbaum insanı anlamayı ve özelde 
de etiği aşkın bir yerden kurmaya yönelmez. Bu bakımdan, onun her türden “dışsall-
cılığı” (externalism) reddederek, tarih-dışı özcülüğü de dışarıda bıraktığını söylemek 
gerekir. Nussbaum’a göre, insanın tarih-dışı bir özünden söz edilemez. Bu ontolojik 
ve epistemolojik kavrayış her türden aşkın söyleme doğal olarak itiraz eder. Ona göre, 
“tarihin dışından”, “mutlağın bakış açısından” insanın seçimlerini, umutlarını, sev-
gilerini ve korkularını, yani insanı anlamamız mümkün değildir. Buradan hareketle, 
aşkın söylemin her türü tümden reddedilir. Nussbaum, bunun yerine, insana “içten” 
bakmaya yönelir. Onun internalist/içkinci özcü kavrayışı mutlakçı ve relativist ikiciliği 
de ortadan kaldırır. Birincisi, tarih-dışı hakikat arayışına yönelirken ikincisi geçici ve 
yerel geçerlilikler (hakikatler?) peşinde koşar. Zaten Nussbaum’ın da neredeyse Post-
modernizmin her türlü formunu ikincisi içinde değerlendirip reddetmesinin gerisinde 
de bu vardır.30

İnsanî iyi var oluşu temellendirme konusunda Nussbaum, Aristoteles’in iyi yaşa-
mın ne olduğu sorusunu yeniden ele alır. İnsan nasıl yaşamalıdır? İnsanın yeşermesi/
kendini gerçekleştirmesi ne anlama gelir? İnsan için iyi olan nedir?

Bu etik soruşturma birbiriyle bağlantılı iki yöntemi izler. Birincisi, hem toplum-
sal olarak ve hem de bireysel olarak insan, etik yargılara ilişkin tutarlılığı ve uyumu 
amaçlar. Birey, karşılıklı etkileşim içinde yaşadığı toplumdan edindiği iyi kavrayışı 
ışığında kendi yaşamını kurmaya yönelir. Çünkü, sosyal anlatılar ışığında etik sınır-
ları öğreniriz; örneğin hayvan ve tanrı arasındaki sınırın ne olduğunu veya insan ve 
canavar arasındaki farkın ne olduğunu öğrenmemizde olduğu gibi. İkincisi, genel 
normlar üzerine düşünmedir. Bu düşünme genel-geçer sonuçları içermez; çünkü her 
zaman birey toplumda öne sürülen görüşlerden ayrılabilir. Nussbaum bu konuda da 
Aristoteles’i izler. O, toplumda çeşitli görüşlere ve halihazırda işlerliliğini devam et-

30 Nussbaum, “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 213-
14 ve 241-42.
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tiren çeşitli pratiklere başvurur. Nussbaum’ın izlediği bu yöntem internalist anlamacı 
soruşturma yöntemi olarak değerlendirilebilir. Buna göre ve bu kavrayış ışığında 
bakılması gereken etik alan, insanın sahip olduğu olanaklar ve işlevlerdir. İnsanın 
kendini gerçekleştirmesinden söz edildiğinde dikkat çekilen nokta insana ilişkin iç-
kin bir değerlendirmedir. Bu da başka bir ifadeyle, insanın değerine ilişkin içkin bir 
kavrayıştır ve etik soruşturmanın ileri taşınmasında neye bakılması gerektiğine işaret 
eder; yani olanaklara ve var olma/var oluş biçimlerine. 

Kinetik Var Oluşun Yıkıcı Ahlakı Üzerine Ya da Şeyciliğin Ahlakı
Üzerine

Etik kategorileri tanımlamanın çeşitli biçimlerinden biri de, onu şeylere özdeş 
kılarak aynı zamanda iyi, vazgeçilmez ve asıl öğe olarak görmektir. Maddi gelir, kişi 
başına düşen ulusal gelir ve ekonomik gelişme yakın zamana kadar ve hatta bazılarınca 
günümüzde de, özellikle ekonomistler ve politikacılar tarafından, gelişmenin kurucu 
etik kategorileri olarak kabul edilmektedir. Hiç kuşkusuz gelişme maddi öğeleri içerir 
ama gelişme maddi bileşenlerden ibaret değildir. İnsanın fiziksel varlığını sürdürebil-
mek için belli şeylere gereksinim duyduğu açıktır. Ayrıca, şeylerin insanî var oluşun 
gerçekleşmesinin önemli araçlarıdırları olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir. Problem, 
araçların amaç kılınmasıyla kendini gösterir. Bu noktada Nussbaum ve Sen, Marx’ı 
izleyerek şeyler fetişizminin/meta fetişizminin insanî var oluş için yıkıcı olduğunu 
söylerler.31 Çünkü bu durumda artık şeylerin insanî bir yaşamı gerçekleştirmedeki işlevi 
tersine dönmüştür. Yani, şeylerin insanın kendini gerçekleştirmedeki araçsal işlevi, 
insanı şeylerin aracı haline getirmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yıkımın 
ve yıkıcılığın gerisinde de bu anlayış yer almıştır. Şeyler; iyi olanın, iyinin yerine geç-
miştir. Bu anlayışın eleştirel kökleri hiç kuşkusuz Aristoteles’e uzanır. Aristoteles’e 
göre, şeyler kendinde iyi ya da kötü değildirler; onlar insan ile ilgileri bakımından 
iyi ya da kötüdürler. Ayrıca, bir insanın iyi durumda olması onun ne kadar zengin 
olduğu ile ilgili değildir; çünkü şeyler iyi olmanın araçlarıdır; asla kendi başlarına bir 
amaç oluşturmazlar. Dolayısıyla, üzerinde durulması gereken insanın nasıl bir yaşam 
sürdürdüğüdür; yani ne yapabildiği ya da yapamadığı, ne olabildiği ve olamadığıdır.

Aristotelesçi Sosyal Demokrasi adlı makalesinde Nussbaum şöyle der: “Zenginlik, 
gelir ve şeyler kendilerinde iyi olan şeyler değildirler. Ancak birçok insan şeyleri birik-
tirme tutkusuna tutulmuş gibidir… onların gerçekte sahip oldukları üst üste yığılmış 
şeylerden başka birşey değildir. Onlar, yararlı şeyler olabilir, ama yine de yığıntılardır; 
insanî yaşamı gerçekleştirmede ve yaratmada kullanılmadığı sürece hiçbir şeydirler.”32

31 Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Et-
hic”, s. 589 ve ilerisi.

32 Nussbaum, “Aristotelian Social Democracy”, s. 210.
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İnsanın iyi var olması/oluşu üzerinden hareket eden Aristotelesçi kavrayış, doğal 
olarak şeylerin kendisini kendi başına bir değer olarak görmez; başka bir ifadeyle, 
şeylerin insanı, insanın hayatını hegemonyası altına almasını onaylamaz. Bu, toplumsal 
bakımdan da geçerlidir. Var oluşunu şeyler üzerinden tanımlayan bireyler ve toplum-
lar, bizzat kendilerinin teknolojinin araçları konumuna düştüklerini görmeyebilirler. 
Sonra; çok yüksek ulusal gelire sahip olmaları onların insanî gelişmişlik düzeyini 
yakaladıklarını da göstermeyebilir. Olanaklar yaklaşımı bu nedenle her türden kültürel 
relativizmi de aşma olanağını taşır.33

Nussbaum, Aristotelesten hareketle, iyi insanî var oluşu şeyler üzerinden tanımla-
yan anlayışı eleştirmeyi sürdürür. Şeyler ne insani var oluşu olanaklı kılan tözsel şeyler 
ve ne de değişmez şeylerdir. Hatta onların çokluğu zararlı ve kötü bile olabilir. Şeylere 
olan açlık (gözü doymazlık) insanı kötü anlamda yarışmacı, baskıcı ve küstah yapabilir. 
Öyle ki bu çeşit insanlar kendi benliklerini bile “şey” olarak; yani alınıp satılabilen 
şeyler olarak görebilirler. Onlar her şeye “tüccar” mantığı içinden bakarlar. “Tüccar 
mantığı” ise hayatı alınıp satılan şeylerin alanı olarak görür. Bu insanın metalaşmasıdır; 
insani var oluşun metalaşmasıdır. Başka bir ifadeyle; hayatın şeyleşmesidir. İnsanî var 
oluşun metalaştığı toplumlarda alınıp satılmayacak olan hiçbirşey kalmamıştır; örneğin 
kadının bedeni araçsallaşmış ve alışverişin konusu olmuştur. Tecavüze uğrayan kadının 
mahkemelerde hukuka konu olma biçimi bile bunun dışında değildir. Ölçülmeye ve 
tespit edilmeye çalışılan şey, bedene ne kadar zarar verildiğidir. Ruhun yaraları o kadar 
da önemli değildir! Kinetik ahlak (ahlaksızlık?) estetik ameliyatlarda, sporcuların do-
ping yoluna gitmesinde ve hatta hızlı okuma tekniklerinde kendini açıkça ortaya koyar. 
Çünkü mesele artık iyi insanî var oluşu gerçekleştirmek değil, şeyleştirilen beden ve 
benlik üzerinden tüccarlık yapmaktır. Tüccarlık ise doğal olarak kâr ve zarar hesabı 
yapar; onun insanî olanla ilgisi ve bağıntısı yoktur. Kinetik ahlakın yıkıcılığı beden 
üzerinden ruhu öldürür; insanı öldürür; yani iyi insanî var oluşu ortadan kaldırır.34

Genel olarak iyi insanî var oluşu (eudaimonia, happiness, mutluluk) şeyler üze-
rinden tanımlayan tüm görüşler (faydacılık, refahçılık vb.) şeyleri, iyi yaşamın tözü 
olarak görürüler; yani onlara göre, iyi yaşam şeylerin içinde ve ancak onlarla olanak-
lıdır. Mutluluğun kendisi de zaten şeylere sahip olmaktır. Kinetik ahlak bu bağlamda 
mutluluğu “olma” (to be) yerine “sahip olma” (to have) üzerinden kurar ve şeyciliğin 
ahlakı da zaten bunu talep eder. Bu ve benzer kavrayışların, diğer eksikliklerin yanısıra, 
en büyük yoksunluğu insanın özne anlamında töz olmasını görmezden gelmeleridir. 
İnsan, bunlara göre, şeyler arasında bir şeydir; yani armut mutluluğu ile insan mut-
luluğu arasında pek bir fark yoktur. Şeylerin artırılması ise olsa olsa tam bir gurme 
mutluğudur. Oysa, Aristotelesçi kavrayışa göre, şeyler mutluluk değildir. Nussbaum’ın 

33 Nussbaum, “Aristotelian Social Democracy”, s. 203-52. 
34 Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Et-

hic”, s. 592.
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olanaklar yaklaşımı tam da bu noktada, Sen’in sözünü ettiği şeylerin hegemonyası 
yerine pozitif özgürlüğün konması gerektiği yönündeki düşüncesiyle kesişir.35 Nasıl 
ki negative özgürlük, ister devlet isterse de diğer otoritelerin baskısından muaf olmayı 
ifade ederse, pozitif özgürlük de insanın insanî bir yaşamı gerçekleştirmesini olanaksız 
kılan öğelerin sınırlandırıcığının ortadan kalkmasını ifade eder; örneğin yoksulluk, 
yoksunluk, cahillik, seçimsizlik gibi. Pozitif özgürlük, insanların kendi akıllarına ve 
kapasitelerine/olanaklarına dayanarak farklı yaşama yollarını seçebilmelerini ve buna 
dayanarak kendi yaşamlarını kurmalarını ifade eder. Şeyler üzerinden insanî var oluşu 
tanımlayan görüşler belki negative özgürlük ile karşıtlaşmazlar ama pozitif özgürlük 
konusunda duyarsızdırlar. Buna göre, etik ve politika yalnızca negatif özgürlük ile 
ilgilenmemelidir; onlar insanın sahip olduğu olanakların gerçekleşmesini önemseyen, 
merkeze alan pozitif özgürlüğü de dikkate almalıdırlar. Olanaklar yaklaşımı, özgür-
lüğü, insanın kendi aklına dayanarak ve sahip olduğu kapasitelerden hareketle farklı 
yaşama yollarını arama ve gerçekleştirme içinden düşünür. Bu bakımdan çoğulcudur; 
çünkü varlığın var olma biçimlerinin bu çoğulculuğa izin verdiğinden hareket edilir. 
Seçme özgürlüğü seçebilme olanaklılığına dayanır. Liberal kavrayış içinden olanaklar 
yaklaşımına çeşitli eleştiriler yöneltilmektedir. Çünkü liberal kaygıya eşlik eden şey, 
herhangi bir iyi kavramından hareket etmenin baskıcı olabileceğidir. Bu bakımdam 
liberal gelenekte hak, iyiye öncelenir. Ancak Nussbaum bu kaygının bile iyi ile bağın 
aslında asla çözülemeyeceğini gösterdiğini iddia eder.36 Örneğin Rawsl’ın (primary 
goods) “iyileri” bile halihazırda belli bir ahlaki iyi kavrayışına tekabül eder. Ayrıca 
bizzat liberallerin hayli değer verdiği merkezi kavramlardan biri olan otonomi kav-
ramı da liberal iyi yaşam anlayışının temelinde yer alır. Konuya dönerek özetleyecek 
olursak, Nussbaum olanakları/kapasiteleri insanın sahip oldukları “güçler” (dunamis, 
powers) olarak görür ki onların gerçekleşmesi hem politik alanı ve hem de etik alanı 
ilgilendirir. Bu bakımdan olanaklar, etiğin ve politikanın ontolojik dayanağı olurlar. 

 Şeycilik yaklaşımı, ister kaba şeycilik isterse de liberal şeycilik olsun, özellikle 
Rawsl bağlamında, iyi insanî var oluş tartışmasında şeylerin önemini abartırken insanı 
ihmal eder. Faydacılık, ki refahçılık, onun en önemli versiyonlarından birini tanımlar, 
insanların öznel memnuniyetini abartarak insanî yaşamın diğer yönlerini görmezden 
gelir. Hatta refahçılık, insanî gelişmeyi ve insan için iyi olanı “ihtiyaçlar” kategori-
sinden hareketle ele alması bakımından şeyciliğin gerisine gider. Ayrıca, o insanın 
belli bir yönüne vurgu yapması bakımından, yani insan için faydalı olanı merkeze 
alması bakımından yanlış bir yöne gider. İnsanın zihinsel tepkilerinin yalnızca fayda 

35 Amartya Sen, Justice: Means versus Freedoms, Philosophy and Public Affairs, 19 (2): s. 111-21. Aynı 
zamanda şu çalışmaya da bakmak yararlı olabilir. Hatice Nur Beyaz Erkızan, “Aristoteles ve Nuss-
baum’da İnsan: “Kinetik Varoluşun Eleştirisi Üzerine (I)”, Özne, 25. Kitap, Çizgi Kitabevi, 2016, s. 
251-63.

36 Nussbaum. “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 208 
ve ilerisi.



Aristoteles, Nussbaum ve Türkiye Üzerine Ya Da Olanaktan Var Olmaya/Var Oluşa Doğru 705

üzerinden biçimlenmesi insan için iyi bir yaşamın ne olduğu sorusunu yanıtlaması 
bakımından son derece yanlış ve eksiktir. Bununla birlikte o hem neo-klasik ekonomiyi 
desteklemekte ve hem de bugün bile etik-politik bağlamda felsefede son derece etkili 
olmaya devam etmektedir.

Ancak insanın refahı, özellikle maddi refahı, değerli olan tek şey değildir. Refah-
çılık insanı öznel-zihinsel durumların toplamı olarak görür gibidir. Oysa insan yalnızca 
deneyleyen, hisseden, algılayan, memnun olan, memnuniyet verici deneyimlerde 
bulunan bir varlık değildir. İnsan belkide daha çok düşünen, yargılayan, değerlendiren 
ve eyleyen bir varlıktır; yani insan çeşitli memnuniyetlerin ve hissedişlerin yaşandığı 
bir alanın toplamına eşit değildir. Sonra, fayda ve memnuniyet insanın peşinden koş-
tuğu ve kendisini onunla tanımladığı tek şey de değildir. Bağımsız bir töz olarak özne 
olma ve iyi var oluş insan olmanın birbirine indirgenemez olan iki temel boyutudur.

Faydacılık iyi bir yaşamı kapsamaz; hatta kapsadığı varsayılsa bile faydaya dayalı 
ölçüm iyi insanî var oluşu ifade etmeyebilir; hatta o çok önemli yoksunlukları gizleye-
bilir bile. Örneğin, insanlar birçok şeyin yoksunluğu ile karşı karşıya olabilirler ama 
yine de küçük şeylerle mutlu oldukları görünümünü verebilirler. Hatta kötü yaşam 
koşullarını içselleştirebilirler. Nussbaum ve Sen bu noktada insanın kendini nasıl da 
yoksunluklara uydurduğunu açık örneklerle ortaya koyar. Uydurulmuş/uyarlanmış 
tercihler (adaptive preferences) insanın gerçek seçimlerini ifade etmez.37 Çünkü kavra-
yışlar ve koşullar tercihlerimizi ve hayal gücümüzü sınırlar.38 Bir insan yaşamdan fazla 
birşey beklemiyorsa/bekleyemiyorsa veya birçok insanî olanaktan yoksun olmasına 
rağmen hâlâ mutlu “hissediyorsa” burada ciddi bir problem var demektir. Aşağıda 
verilen örnekler üzerinden düşünüldüğünde, özellikle cinsiyet bakımından, ne demek 
istendiği daha iyi anlaşılabilir.39

37 Beyaz Erkızan, “Aristoteles ve Nussbaum’da İnsan: ‘Kinetik Var Oluşun’ Eleştirisi Üzerine (I)”, s. 
251-65

38 Amartya Sen, Inequality Re-examined, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992; Nussbaum, 
“Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 230 ve ilerisi.

39 Özellikle kadınların tercihini uyarlanmış/uydurulmuş tercihler bakımından ele alan önemli bir çalışma 
için: Sandrine Berges, “Why Women Hug their Chains: Wollstonecraft and Adaptive Preferences”, 
Utilitas, 23, s. 72-8. Kadınlar içinde bulundukları sosyal durum içerisinde kendi istek ve tercihleri-
ni oluşturamayabilirler. Sosyal uyarlanmışlık içinde gerçekleşen tercihler sorgulamaya açıktır. Zaten 
sosyal uyarlanmışık/biçimlenmişlik/hizaya getirilmişlik kavramını etimolojik olarak analiz ettiğimiz-
de bunu daha açık bir biçimde görebiliriz. Sosyal /uyarlanmışlık/uydurulmuşluk (social malleability) 
geç İngilizcede “çekiç ile yola getirilme”, “yumuşatma” veya “yumuşatılma” anlamlarına gelir (able 
to be hammered) ki İngilizceye de eski Fransızca ve Orta Latince üzerinden geçmiştir (malleabilis; 
malleus:‘a hammer’: çekiç). Kadınlar ‘çekiç altında’ uyarlanmış tercihlerde (adaptive preferences) 
bulunurlar. Zaten çoğu zaman ve genelde de insanlar ulaşamayacakları şeyleri istemezler. Çünkü, 
daha önce de söylendiği gibi, koşullar hayal gücünü sınırlar. Bu ise memnuniyet aldatmacası (Subjek-
tivizm!) üzerinden statükoyu güçlendirir ve meşrulaştırır.

a  Özellikle kadınlar açısından onlarca çekiçle uydurulmuş tercihe ilişkin trajik öykü anlatılabilir. İşte 
onlardan biri.

a Melek elli yıllık evli ve o da 14 yaşında evlendirilmiş. Çok zeki olmasına rağmen, gönderildiği okul, 
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Nussbaum’ın Faydacılığı Eleştirisine Devam 

Verili sosyal-kültürel durumu temel almaları bakımından Nussbaum hem kaba 
gerçekçiliği ve hem de faydacılığı eksik ve yetersiz bulur. Özellikle, İnsanlığı Ye-
şertmek/Yaratmak (Cultivating Humanity) adlı eserinde verili olan sosyal-kültürel 
yapının sorgulanması Nussbaum’ın etik anlayışının temelinde yer alan prote arkhe, 
yani ahlaklılığın ilk ilkesi olarak kendini gösterir. Sokratesçi kavrayış insanın içinde 
bulunduğu değerlere eleştirel yönelimini ve kendini tanımayı talep eder.40 Nussbaum’ın 
Aristotelesçi insan kavrayışı işte tam da bu noktada Sokratesçi kavrayış ile buluşur. 
Faydacılık “yaşamın niteliğini” faydalılık esasına göre ölçer. İnsanların çeşitli konularda 
neler düşündükleri anket vb. tekniklere dayalı olarak ortaya konur. Faydacı yaklaşı-
mın merkezinde insanın olduğu inkâr edilemez ve onun çeşitli kaynak ve araçların 
insan yaşamındaki işlevi ile ilgili olduğu da doğrudur. Ancak; her şey insanın son 
derece öznel olan ifadelerine de dayandırılamaz; çünkü istekler, arzular ve tercihler 
her zaman güvenilir değildirler. Onlar insanın gerçekte neye gereksinim duyduklarını 
da göstermeyebilir. Arzular, istekler, gereksinimler oldukça sübjektif ve çoğu zaman 
kolayca manipüle edilebilir yani biçimlendirilebilir şeylerdir. Zengin ve şımarık biri, 
içinde bulunduğu koşulların herkesin içinde bulunduğu koşullar olduğu yanılgısına 
düşebilir. Yoksul ve yoksun yaşama sahip olan birinin iyi yaşama ilişkin beklentisi 
de içinde bulunduğu koşullarla uygunluk içinde son derece düşük olabilir. Bu ise şu 
gerçeği açık kılar: Koşullar hayal gücünü hapseder. Çünkü insan bildikleri ışığında 
arzularını ve hayallerini biçimler. Dolayısıyla, anket vb. sorgulamalarla elde edilen 
veriler temel alınamazlar, onlar gerçekte insanların memnuniyetlerinin veya memnu-
niyetsizliklerinin asıl kanıtı olarak gösterilemezler. Özellikle eğitimden yoksunluk 
bu bakımdan çok önemlidir. Sorgulamayan, kendi yaşamını kendi aklına dayanarak 
planlama gücüne sahip olmayan ve de farklı yaşam seçeneklerinin de olduğunun bil-
gisine sahip olmayan birinin fikri ne derecede “iyi yaşama” dair bir kavrayış olarak 
değerlendirilebilir? Nussbaum, özünde Sokratesçi olan bu düşünceden hareketle, fay-

ileride evine yardımcı olması bakımından uygun bulunan biçki-dikiş kursudur; başka tercihlerde bu-
lunma hakkı yoktur. Birgün babası eve gelir ve kendisini birine verdiğini söyler. Melek karşı durmaya 
çalışssa da babanın yanıtı nettir: Ben tükürdüğümü yalamam. Melek durumun değişmezliğini anlar ve 
der ki “hiç olmazsa okulumu bitirip biçki-dikiş hocası olayım”. Babanın yanıtı yine nettir: “Diploma 
almana gerek yok; çünkü evleneceksin ve evlendiğin için de çalışmana gerek yok.” Melek’in yapacağı 
bir tercih kalmamıştır. Evlenir! Kocası ayakkabıcılık işiyle uğraşır ve Melek de en az kocası kadar ça-
lışır. Bir gün kocasına kendisinin de emekli yapılması yönündeki dileğini belirtir. Kocanın yanıtı yine 
nettir: “Gerek yok! Zaten parası olan kadın konuşur.” Melek sesini çıkarmaz ve bir daha da konuyu 
açmaz. Ulaşamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri isteyemezsiniz! 

a Şimdi Melek elli yıllık evli, 4 çocuk ve birkaç torun sahibi… Memnundur! Memnuniyet başarılmıştır. 
Yaşamın memnuniyet (satisfaction) üzerinden, genelin memnuniyeti ve ortalaması üzerinden, insanlı-
ğın yarısının memnuniyeti üzerinden ölçümü son derece başarılıdır değil mi?

40 Martha Nussbaum, Cultivating Humanity, USA: Cambridge, Massachusetts, London: Harvard Uni-
versity Press, 2003, s. 53 ve ilerisi.
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dacılığın ve faydacı insan anlayışının statükocu ve radikal değişmeye karşı olduğunu 
söyler. Hindistan’da yapılan bir anketi değerlendirerek onun nasıl insani bir yaşamı 
gerçekleştirme konusunda oldukça yetersiz kaldığını gösterir. Hindistan’da erkek ve 
kadın dullar üzerine bir anket yapılır. Erkek dullar birçok sorunları olduğunu dile 
getirirken kadın dullar içinde bulundukları durumdan oldukça memnun olduklarını 
belirtirler. Fakat daha sonra her iki grup üzerinde yapılan bir sağlık taraması gösterir 
ki kadın dullar erkeklerle karşılaştırılamayacak kadar sağlıksızdırlar. Özellikle de 
beslenme bozukluğu ve yetersizliği dikkati çeker. Bunun nedeni ise yalnızca gelir 
eksikliği değildir; çünkü kadınlar yaşamları boyunca daha az yemek yeme, yemeğin 
daha kötü kısmını paylaşma konusunda kültürel olarak biçimlenmişlerdir. Bunun yanı 
sıra kadınların bu ve benzeri konularda fikirlerini de açıklamaları yine geleneksel 
olarak hoş karşılanmamaktadır. Ve durum kadınlar arasında doğal ve gerçekte olması 
gerekenin kendisi olarak kabul edilmektedir. Aynı grup üzerinde ve birkaç yıl sonra 
politik bir program kapsamında “bilinç geliştirme” eğitimi yapılır. Bu kez kadınlar 
kendi bedenlerine, kendi sağlıklarına ilişkin kendi düşüncelerini belli ölçüde dile ge-
tirebilme olanağına kavuşur ve neredeyse daha önce memnun olduklarını söyledikleri 
şeylerin tamamından şikâyet ederler. Nussbaum’a göre, bu bize hem arzu ve tercihlerin 
nasıl sosyal ve kültürel olarak belirlendiklerini ve hem de bilgi ve eleştiriden bağımsız 
gelişen fikirlerin nasıl değişken ve güvenilmez olduğunu gösterir.41 “İyi yaşam” veya 
“yeşeren yaşam” konusunda sağlam bir bilgiye sahip olmayan bireyin tercihi özünde 
pseudo-tercihtir, eğer bireyin kendisi de değilse. 42

Aristotelesçi bakış açısından insan tercih edebilen, tercihte bulunabilen bir varlıktır. 
Zaten Nussbaum’ın; insanı, onun sahip olduğu olanakları veya sahip olduğu kapasiteleri 
ışığında tanımlaması da bundandır. Ancak; tercih boşlukta gerçekleşmez. İnsanın, ph-
ronimos olan insanın (yaşama bilgesi olan insanın), yaşamı bilgi ile yeşertmesi gerekir. 
Örneğin, cahillik bir tercih olamaz. Faydacı kuramı savunanlar tercih konusundaki bu 
sorunu gördüklerinden dolayı “düzeltilmiş/sorgulanmış tercih” (corrected preferences) 
ayırımına başvururlar. Ancak; Nussbaum yine de faydacılığın, deyim yerindeyse, bu 
düzeltme ile düzeltilemediğinde ısrar eder. Çünkü faydacılık değerlerin ölçülebilir-
liğinden vazgeçemez ve eğer iki şey arasında bir tercih yapılacaksa bu yine “ölçme” 
yoluyla yapılmak durumundadır. Bu ise “iyi yaşam” ve “yaşamın niteliği”nin ancak ve 
ancak niceliksel bir değerlendirme olma zorunluluğunu ifade eder. Böylelikle; amaçlar 
ve değerler tamamen ticari değiş-tokuşun hesapçı aklına bırakılır. Aristotelesçi anlayış 
böyle bir yaklaşımın tamamen karşısındadır. İnsanın sahip olduğu temel kapasitelerin 
hiçbiri diğerine irca edilemez. Onlardan biri diğerinin yerine alınıp konulamaz. İnsanın 
bilişsel kapasiteleri onun bağımsız bir bedene-ruha sahip olmasına tercih edilemez. 
İnsan bir bütündür ve sahip olduğu işlevsel kapasiteler her türlü pazarlığın dışındadır.

41 Nussbaum “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 208- 
29 ve ilerisi. 

42 Nussbaum, Cultivating Humanity, s. 15-50. 
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Yaşamı salt niceliksel değerlerle sınırlayan ekonomik faydacılık için her şey para 
ile bağıntılıdır. İnsanın işlevleri bile kâr-zarar tablosundan görülür. Her şeyin üzerinde 
para etiketi görme ekonomik faydacılığın ruhunu yansıtır. Bir Aristotelesçi için bu 
oldukça itici bir şeydir.43 Çünkü para, insanın yaşamını yeşertmesi için yalnızca bir 
araçtır ve o bu amaca yardım ettiği sürece önemlidir. Sonra; Nussbaum’ın da belirttiği 
gibi, daha çok olan daha iyi değildir her zaman. Doğru ölçü var olanın işlevini yerine 
getirebilmesidir. Bazı şeylerin çokluğu zararla özdeş olabilir, örneğin aşırı iştah gibi. 
Sonra; insanın olanakları/kapasiteleri ticari ürün değildir ve dolayısıyla da ticareti 
yapılamaz; onlar ticareti yapılan şeyler değildir. İnsanın temel işlevsel kapasitelerinin 
ekonomik faydacılık içinden ele alınmasının en olumsuz sonuçlarından biri, insanın 
kendi benliğine yabancılaşmasıdır.44 Onlar neredeyse benliğe iliştirilmiş etiketler 
gibidir; alınabilir, satılabilir veya değiş-tokuş edilebilir. Böylelikle, örneğin -elbette 
insanî nedenler dışında- bazı organların yüksek fiyatla alım-satımı veya para karşılığı 
taşıyıcı anne olması doğal kabul edilir. Hatta insanın bedensel parçaları yüksek fiyatlı 
sigortalamanın ticari nesneleri olurlar. Özetle; insanın sahip olduğu işlevsel kapasi-
telerin ticarileşmesi benliğin “fayda” karşılığı feda edilmesidir, başka bir ifadeyle; 
benliğe fiyat biçilmesidir. Oysa; insan temel işlevsel kapasitelerini gerçekleştirmeden 
bir benliği kuramaz; onlarsız bir benlik yoktur. İnsanı insan yapan öğeleri şeyleştirmek 
benliğe karşı bir saldırıdır ve o nedenle de, ekonomik faydacılık asla kabul edilemez.

Aristotelesçi “İyi Yaşam” Karşısında Yerel Gelenekçi 
Relativizmin Sefaleti 

Yukarıda söylenenlerden de açıkça görüleceği üzere, Nussbaum, fayda kavramı 
temelinde biçimlenen insan anlayışına ve onun iyi yaşam konusundaki düşüncelerine 
radikal bir biçimde karşı durur. İnsanın sahip olduğu temel işlevsel kapasiteler para 
ve ticaretin kâr nesneleri değildir. Gerek genel olarak faydacılık ve gerekse ekonomik 
faydacılık –ki aslında genel faydacılık ekonomik faydacılıktır– insanı metalaştırır. 
O nedenle; insanın kendini bütünsel bir varlık olarak gerçekleştirmesine, yeşertme-
sine izin vermez. Bütün bu nedenlerden dolayı, faydacı anti-özcü insan anlayışını 
olumsuzlayan Nussbaum günümüzde son derece yaygınlık kazanmış olan bir diğer 
anti-özcü anlayışı sorgulamaya yönelir. Ona göre, yerel gelenekçi relativizm de aynı 
faydacılık gibi subjektivisttir. Ancak o, geleneksel toplumlarda varlığını devam ettiren 
gündelik yaşamın kendisine karşı yakın ve duyarlı olmak bakımından faydacılıktan 
ayrılır. Fakat yerel gelenekçi relativizm tercihleri eleştiri dışına taşıması bakımından 

43 Aristoteles: Pol. 1. 8 ve 7. 1.
44 Nussbaum, “Aristotelian Social Democracy”, s. 203-52.-.210. Aynı zamanda ilgili konunun analizi 

bakımından bir diğer önemli çalışma için: Amartya Sen, Commodities and Capabilities, Amsterdam: 
North Holland, 1985.
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da faydacı anlayışla uzlaşır. Bu bakış açısına göre, tercihler her türlü eleştirinin ve 
değerlendirmenin dışında tutulmalıdır. Çünkü yerel geleneksel toplumlarda var olan 
değer ve düşünceleri eleştiriye tabi tutmak bir çeşit emperyalizmdir. Yerel gelenekçi 
relativistler açısından şunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır: “Sorgulanmamış 
yaşam yaşanmaya değmez” diyen Sokrates en büyük Antik emperyalisttir. “Aklını 
kullanma cesaretini göster” diyen Kant, “Sorgulama düşünmenin dindarlığıdır” diyen 
Heidegger de “en büyük emperyalisti” izleyenlerin önde gelenleri arasındadır. Yerel 
gelenekçi relativistler her türlü değerin eleştiri konusu yapılmasını yerel değerlere, 
daha doğrusu yerel yaşam biçimine bir müdahale olarak görürler. Onlar, yerel ola-
rak oluşturulmuş değerleri ve normları “iyi” olarak tanımlarlar. Hatta Nussbaum’a 
göre modern romantizmin yeni formu kendini en açık bir biçimde yerel gelenekçi 
relativizmde görünür kılar. Fakat bu romantizm sahte bir romantizmdir. Onun yerel 
değerlere ve yerel yaşama biçimlerine duyarlı olduğunu söyleyerek yarattığı üstünlük 
havası da sahtedir. Faydacılık gibi o da yerel değerleri ölçülebilir görme potansiyeli 
taşır. Kültür, gelenek ve yaşama biçimi benliğin parçaları yerine geçer. Ve eğer bazı 
yerel gelenekler veya kültürler tüm değerleri ölçülebilir görüyorsa buna karşı çıkmakta 
elbette doğru olmayacaktır. Çünkü yerel değerler her ne olursa olsun korunmalıdır! 
Gelenekte “sarılı”, “oturmuş”, “var-olmuş” (embedded life) yaşam ve değer anlayışı 
“iyi yaşam” ile özdeştir ve sorgulanmadan saygı gösterilmeli ve kabul edilmelidir. 
Yerel gelenekçi relativistlerin “gelişme” sözcüğünün hiçbir anlamından hoşlanmama-
ları bundan dolayıdır. Eğitim, tarım, teknoloji vb. hiçbir alanda gelişmeyi onaylama-
malarının nedeni budur. Nussbaum’ın bu noktada çözümlemesi derin ama yalın bir 
kavrayışın varlığına işaret eder. Nussbaum, onların romantize ettikleri yerel yaşam 
biçimlerine kısa bir süre için bile dayanamayacaklarını iddia eder. O nedenle; yerel 
gelenekçi relativizmin sloganlaştırdığı farklılığa saygı duymanın içi boş bir retoriğe 
dönüşme olasılığı ve olanağı oldukça yüksektir. Nussbaum bu eleştirilerini bazı somut 
çalışmaları dayanak alarak daha da keskinleştirir ve anti-özcü yaklaşımların taşıdığı 
derin çelişkileri ve problemleri ortaya koyar.45

45 Nussbaum anti-özcü anlayışların temelinde bulunan etik kavrayışın içerdiği problemleri Textualité 
Mitosu’nda anlatır. Textere Latince’de “dokumak” “örmek” ve “işlemek” gibi anlamlara sahiptir. Ede-
bi, bilimsel, özgün ve kutsal metin anlamına da gelen textus aynı kökten gelir ve diğer Batı Dillerine 
de buradan geçmiştir. “The Planet of Textualité” deyimi, Nussbaum’da, negatif anlamda retoriğin 
(sophistry) egemen olduğu, insanın kendine, diğerlerine ve içinde bulunduğu yaşama ve doğal dün-
yaya karşı düşünsel samimiyetini yitirdiği bir yeri ifade eder. Türkçe’de ilgili deyimi onun anlam 
içeriğini vererek karşılamak oldukça zor görünüyor. Önerilen karşılık “Edebi Gezegen” veya “Kitabi 
Gezegen”dir. Burada bu karşılıklara ilişkin duyulan kaygı ise şudur: Edebiyatın ve Kitabın Nussba-
um’ın relativizme ve subjektivizme karşı ürettiği mitos bağlamında olumsuz anlam içeriği ile kullanıl-
masıdır. Ve mitos!

a “Yazılı-teorik uzayın sonsuz derinliklerinde bir yerde Kitabi diye bilinen bir gezegen varmış. Bu ge-
zegenin sakinleri çok iri cüsseli ve her birinin tek bir gözü varmış. Bunları saymazsak onlar insanlara 
çok benziyormuş. Mitolojilerine bakılırsa onlar buraya dünyadan göçmüş birilerinin soyundan geli-
yorlarmış. Bunlar, ataerkil baskılardan ve dualist düşünceden kaçabilecekleri bir yer bulma umuduyla 
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Bunlardan biri Marty Chen’in de içinde yer aldığı gelişim projesi kapsamında 
Bangladeş’in bir köyünde kadınlara yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmasıdır. Köy-
deki kadınlar her bakımdan son derece düşük statüye sahipler. Onlar, beklenildiği gibi, 
yine her bakımdan erkeklerden daha kötü beslenmekte, daha kötü eğitim görmekte, 
daha az özgür ve de daha az saygınlardır. Kadınların içinde bulundukları bu durum 
bir tercih meselesi olabilir mi? Özellikle eğitim söz konusu olduğunda durum daha da 
karmaşıklaşır. Faydacı bakış açısından yapılan anketlere bakıldığında kadınların eğitim 
olayına uzak oldukları, onların daha yüksek ve daha iyi eğitim alma konusunda pek 
de istekli olmadıkları görülür. Anketler yapılır, sorular sorulur ve sonuçlar elde edilir 
ama bu çalışmayı hiçbir proje ya da etkinlik izlemez. Aristotelesçi bakış açısından 
ise durum trajiktir. Çünkü eğer insan temel işlevsel kapasitelerini etkin bir biçimde 
kullanamıyorsa ve onlarla uygunluk içinde “kendini yeşertme”, “açma”, “gerçekleştir-
me” olanağına sahip değilse böyle bir yaşam yoksun bir yaşam, insanlık bakımından 
yoksun bir yaşam değil midir? Nussbaum, Aristotelesçi insan anlayışının asla böyle bir 
durumu onaylamayacağının altını kesin bir biçimde çizer. İnsan olmak insanın sahip 
olduğu insansal işlevlerini etkin olarak gerçekleştirmekle olanaklıdır. Faydacı bakış 
açısından yapılan anketler vb. çalışmalar kadınların geleneksel veya kültürel değerler, 
güçler tarafından baskı altına alınmış olma olasılığını kolayca göz ardı ederler. Çünkü 
birçok toplumda kadının daha az eğitim talep etmesi, daha az sağlığına önem vermesi 
ve hatta kendi yaşamı konusunda bile daha az veya mümkünse hiç söz sahibi olmaması 
“geleneksel”, “yerel” ve “kültürel” bir değerdir. Ve kadınlar da, dolayısıyla, eğitim ile 
yaşamlarında nelerin değişebileceğinin bile farkında değiller.

dünya gezegenini terk etmişler. Onlar farklılık, fayda ve güç oyununu serbestçe yaşamanın zevkini 
tatmak istiyorlarmış.

a Kitabi Gezegen’de birçok millet varmış. Bazıları zengin, bazılarıysa çok fakirmiş. Bu milletlerin bü-
yük bir bölümü arasında büyük eşitsizlikler söz konusu ve de onların vatandaşların sağlık, hareket 
özgürlüğü ve eğitim seviyesi üzerinde gözle görülür etkileri varmış. Gelin görün ki Kitabi Gezegen’in 
sakinleri, bu meselelere bizim onlara baktığımız gibi bakmıyorlarmış. Çünkü onlar –sadece teoride 
değil, gündelik yaşamın dokusunda da– birinin komşusunun acısını bizzat hissetmesi gerektiği veya 
bir yabancının acısını bir komşusunun acısı gibi önemseme ve bunu da evrensel insan düşüncesi ve in-
sanın yeşermesi ışığında anlama yönündeki dünyevi eğilimi gerçekten işe yaramaz bir düşünce olarak 
artık bir tarafa bırakmışlar. Bu insanlara göre yabancılar, kısaca yabancı. Onlar, kendi yaşamlarıyla 
herhangi ortak bir öze sahip olmayan değişik yaşam biçimlerini sürdüren kişiler gibi görünürlermiş. 
Bunlar nadiren duygu ve düşüncelerini grup normlarını belirleyen yerel belli topluluklarla paylaşır, 
normal zamanlarda ise her biri kendi işi-gücü, menfaati ve iktidarını elde etme peşinde koşar; diğer 
herkese de yabancı muamelesi yaparlarmış.

a Acaba Kitabi Gezegen’in bu sakinleri, aç, hasta veya hor görülen bir yabancı gördüklerinde hiç acı 
duyarlar mı? Hayır, onlar aslında bu sefil şeylerin sefilliklerini görmekten tiksinirlermiş. Onlar birileri-
nin, arkadaşlarının halinden anlayıp acımaz; çünkü bunun demode olmuş Dünyevi bir düşüncenin ka-
lıntısı olduğunu düşünürlermiş. ‘Biz, bu varlığın yiyecek kıtlığından ızdırap duyduğunu nerden bilelim 
ki’ derlermiş. “Çünkü bu bizimkinden farklı bir yaşam biçimi ve biz farklılığın rolüne minnet duymak 
üzere yetiştirildik.”Onlar, bunu söyleyerek kendi oyunlarına devam eder ve çekip giderlermiş.” Nuss-
baum “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 241-242.
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Chen’in çalışması bu bakımlardan çok büyük önem taşır. Chen ve birlikte çalıştığı 
grup eğitimin insan için iyi ve en temel şeylerin başında geldiğine inanmaktalar. İlk 
başta yerel yönetimle birlikte işbirliği içinde kadınlara eğitim ile ilgili çeşitli materyaller 
sunarlar ve onlara bunları nasıl kullanmaları gerektiği veya kullanıp kullanmamaları 
gerektiği konusunda hiçbir telkinde bulunmazlar. Okuma materyallerinin dağıtımı ne 
kadınların pratik yaşamları ve ne de onların iyi yaşama ilişkin kavrayışları üzerinde 
hiçbir değişikliğe neden olmaz. Bu olumsuz sonuca karşın eğitim projesinde görev 
alanlar eğitimin insan için vazgeçilmez öneme sahip olduğu düşüncesinden vazgeç-
mezler, hatta ona olan inançları daha da artar. Çünkü kadınların içinde bulundukları 
durum son derece sefilcedir ve hiçbir insan böyle bir durumdan memnun olamaz. Ve 
onlar bu trajik durumun nedeni olarak yerel geleneğin ataerkil yapılanmasını görürler. 
Ataerkil yapı, kadınların içinde bulundukları durumda belirleyici bir işleve sahiptir. 
Onlar tüm bunları dikkate alarak çalışmalarına devam ederler. Köyde kadınlarla birlikte 
bir kooperatif kurarak onlarla katılımcı bir diyalog geliştirirler. Kadınlara eğitimin 
insan hayatındaki yerini ve onun insan hayatını diğer yerlerde nasıl değiştirdiğini 
anlatırlar. Öte yandan, kadınlarla geliştirilen katılımcı iletişim bu kez kadınların ken-
di yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmalarına olanak tanır. Onlar eğitim 
almakta nasıl zorlandıklarını, yerel değerlerin buna nasıl izin vermediğini anlatırlar. 
İlerleyen zaman sürecinde kadınların kendilerine ve yaşama bakışlarında derin bir 
değişme kendini gösterir. Onlar eğitimin insan yaşamından bağımsız, soyut ve genel 
bir şey olmadığını ve de insan yaşamını değiştirme ve dönüştürmede nasıl bir işleve 
sahip olduklarını görerek eğitime büyük bir ilgiyle yönelirler. Kadınlar terzilik alanında 
köyde etkin söz sahibi olurlar, kendi yaşamlarını dışarıda çalışarak kazandıkları para 
ile sürdürme olanağına kavuşurlar. Bunları diğer birçok değişim ve dönüşüm izler. 
Tüm bunlar kadınların yaşamını derinden etkiler ve değiştirir. Daha iyi beslenme, 
sağlık koşullarındaki olumlu değişim bu etkilerden bazıları olarak kendini gösterir. 
Nussbaum burada haklı olarak şu soruyu sormamızı ister: Eğer Chen ve birlikte çalıştığı 
kişiler eğitimin insan için önemli ve iyi olduğuna inanmasalardı bu değişme müm-
kün olabilir miydi? Özcülük ve durumların biricikliği birbirine karşıt olmak zorunda 
değildir. Her ikisi de yaşamı kavrama çabasının iki yanını ifade ederler. Eğer projede 
yer alan kişiler kadınları kendileri gibi “insan” olarak görmeselerdi, onlarla ortak 
insanî bir özü paylaştıklarını düşünmeselerdi, birbirleri ile öykülerini paylaşabilirler 
miydi? Köydeki kadınlar kendi “var-oluşlarını” onlara aktarabilir miydi? Bütün bu 
paylaşımları, aktarımları ve dönüşümleri mümkün kılan şey ortak insanlık düşüncesi 
(common humanity) ve onun tanınmasıdır.46 Tüm diğer şeyler ancak bu temel üzerinde 
yükselebilir. Nussbaum’a göre, Chen ve birlikte çalıştıkları kişilerin izlediği yol hiç 
kuşkusuz Aristotelesçi bir kavrayışa dayanır. Onlar ne faydacılar gibi kadınlara soru 

46 Nussbaum “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”, s. 239 ve 
ilerisi. Aynı zamanda daha geniş bilgi için; Marty Chen, A Quiet Revolution: Women Transition in 
Rural Bangladesh, Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 
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sorup yanıtını kaydetmekle yetinirler ve ne de yerel gelenekçi relativistler gibi köy 
yaşamını emperyalist müdahalede bulunmama kaygısıyla (bahanesiyle) romantize 
ederler.47 Zaten kadınların içinde bulundukları kötü sağlık koşullarının, yetersiz ve 
kötü beslenmenin ve de eğitimsizliğin romantize edilecek bir yanı da yoktur.

Kavrayış ve Koşullar üzerine

Kavrayış, koşullardan önce gelir (conception is prior to condition). Şu açıktır ki 
felsefi, politik, etik veya dinsel düşünceler hayatı biçimlendirirken birçok yoksunluğun 
da gizlenmesine neden olabilir. Onlar yoksunlukları kabul etmenin araçları haline 
gelirken veya getirilirken aynı zamanda yoksunlukları haklı çıkarmanın ve meşruiyet 
sağlamanın dayanağı olarak da işlev görebilirler. Meşruiyet kazandırılan ve haklı çı-
karılan yoksunluklar karşısında insan isteklerinden, hayallerinden ve esas önemlisi de 
gerçekleştirebilecekleri ve değiştirebilecekleri birçok şeyden vazgeçerler. Kendilerini 
en aza ikna ederler. Umutsuzluk nedeniyle en kötü koşullara en kötü biçimde teslim 
olurlar. En dibe vurmuş ilham gücü yoksunluğu ve alışılmış en kötü talih beklentisi 
içindeki insan, “küçük şeyleri” hayatın en büyük armağanı olarak görür. Böylesi 
durumda olan biri, yoksunlukları üzerinde düşünme yerine insanî kapasitelerinden/
yeteneklerinden vazgeçer. Böylesi bir hayat kavrayışı içinde olan biri ile, insan için 
iyi bir yaşam ve sosyal adalet hakkında konuşmak neredeyse imkânsıdır. Umutsuz bir 
dilenci, çok az bir ücret karşılığı sabahtan akşama kadar tarlada ya da başka bir yerde 
çalışan işçi, neredeyse tüm insanî olanaklarından yoksun bırakılmış bir kadın küçük 
şeylerden sahte mutluluklar üretebilir. Ve bu bir hayatta kalma strarejisi olabilir ama 
asla insanî bir var oluşun kendisini ifade etmez. Yoksunlar böylelikle eşitsizliği kabul 
etmeye yönelir ve de yoksunluğun sürüdürülmesini sağlar.48 Öte yandan untulmama-
lıdır ki birinin çok zengin olması da iyi bir insani var oluşu gerçekleştirmenin yeter 
şartı olmayabilir. Çünkü Aristotelesçi bir kavrayış içinden söylenecek olursa; koşullar 
insani var oluşun araçsal işlevini amaca dönüştüremez.

Özetle, refahçı ve faydacı etik-politik anlayışlar çok ciddi ahlaki eksikliklere ve 
boşluklara sahip görünmekteler. İnsanî yaşam, fayda ile özdeş kılınamayacağı gibi; 
insan için iyi olan da salt fayda üzerinden tanımlanamaz. Bunu kabul etmek adaletsizliği 
onaylamaktır. Bugün bize, bunları değiştirecek yeni bir kavrayış olanağı veren, insan-
ların ne yapabileceği ve ne olabileceğini asıl kaygı edinmiş olan “gelişme etiği” veya 
“olanaklar etiği”dir. İyi var oluşunu kendi aklı ve özgür iradesi ile gerçekleştirmeye 
yönelen insan, kendi yaşama yolunu bulma ve onu gerçekleştirme uğraşında sahip 
olduğu insanî olanaklarını onurlandırır. Bir insan, insan olarak sahip olduğu insan 

47 Nussbaum, “Human Functioning and Social Justice: In Defense of Aristotelian Essentialism”,  s. 239.
48 Nussbaum, “Capabilities and Human Rights”, s. 280 ve ilerisi.
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olabilme olanağını “olma”ya çevirebildiğinde insan olur. O nedenledir ki insan, olan 
değil, olabilen bir varlıktır. 

Bir Aristotelesçi ısrarla bir insanın gerçekte ne yapabildiğini ve olduğunu sorar. 
Dolayısıyla onun yalnızca eğitim isteyip istemediğini değil, fakat nasıl eğitim aldı-
ğını; kendisini sağlıklı olarak görüp görmediğini değil, ama ne kadar yaşadığını, kaç 
çocuğunun hayatta olup, kaçını kaybettiğini de sorar. 

Şimdi birazda 1970’lerde güçlenen, bugün de önemli ölçüde etkinliğini devam 
ettiren ve yine esas olarak ekonomik kavrayış içinden yeşeren bir diğer anlayışa, 
temel ihtiyaçlar yaklaşımına (the basic needs approach, BNP) dönelim. Bu yaklaşım 
gelişmeyi salt ekonomik gelişme ile bağıntılayan yaklaşımlara karşıdır. Başka bir ifa-
deyle, o, şeyler ve fayda üzerinden gelişme kavramına yaklaşmaz. Ona göre gelişme 
insanın, insanî var oluşunu geliştirme ile ilgilidir ki bu da temel insanî ihtiyaçların 
yerine getirilmesinden başka birşey değildir. Buna göre biz bir toplumun geliştiğini 
söyleyemeyiz; eğer o toplumu oluşturan tüm bireyler için iyi bir yaşam sözkonusu 
değilse ve de bu yaşam seçme özgürlüğünü olanaklı kılmıyorsa. Ancak ilk bakışta 
Aristotelesçi kavrayışa pek de uzak görünmeyen bu yaklaşımın refahçılık ile arasına 
yeterli mesafe koymadığını söylemek gerekir. Temel ihtiyaçlar nelerdir? Temel ihtiyaçlar 
indirgenemez ahlaki bir kategori oluşturur mu? Temel ihtiyaçların sağlanması aslında 
insanların şeylere olan ihtiyacının mı giderilmesidir? Eğer öyle ise bu bir bakıma yeni 
bir meta-fetişizmi değil midir? Esas olarak da konumuz açısından sorulması gereken 
en önemli soru şudur: İhtiyaçlar kategorisi ahlaki bakımdan en temel kategori midir? 
Burada ve ayrıca önemli olan bir diğer konu, ihtiyacın doğası ve içeriğinin ne oldu-
ğudur. Çünkü onun etik bir kategoriye dönüşebilmesi için şeyciliğin ve yararın dışına 
çıkması gerekir. İhtiyaçların refahçı çemberin dışına çıkabilmesi için de onun insanî 
olanaklar ile birleşmesi gerekir; yani sağlıklı olma, iyi beslenme, okur-yazar olma 
ve elbette özgürce belli bir yaşama yolunu seçebilme ve onu gerçekleştirmeye yöne-
lebilme. Bu yapıldığında meta fetişizminden/şeycilikten ve yararcı subjektivizmden 
kurtulmak olanaklı olur. Çünkü önemli olan insanın neye, ne için ihtiyaç duyduğunu 
açık kılmaktır. Bu da ihtiyaçları insanın sahip olduğu kapasiteler/olanaklar ışığında 
ele almayı gerektirir. İhtiyaçlar, insanın sahip olduğu kapasitelerden bağımsız ele 
alınamaz. İyi insanî yaşam için duyulan temel ihtiyaçlar bizzat insanın kapasiteleri 
ile doğrudan bağlantılıdır. Örneğin, insan yiyeceğe ihtiyaç duyar, bundan bağımsız 
olarak bir yiyecek ihtiyacından söz edilemez. Temel ihtiyaçlardan sayılan yiyecek, su, 
barınma ve hastane insandan bağımsız ele alınamaz. Yol yapılabilir ama üzerinden 
geçecek insan yoksa anlamsızdır; ev yapılabilir ama içinde yaşayacak insan yoksa 
anlamsızdır. Ayrıca tüm bu temel ihtiyaçlar insandan insana da değişebilir. Her insanın 
aynı temel ihtiyaçlara aynı ölçüde sahip olması ya da her insanın diğer insanlarla aynı 
şeye ihtiyaç duyması da söz konusu olmayabilir. 

Temel ihtiyaçlar yaklaşımı, ihtiyaçları da ikiye ayırır: Temel ihtiyaçlar ve temel-
olmayan ihtiyaçlar. Esas vurgu da böylelikle temel ihtiyaçlara kayar ki onlar yiyecek, 
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su, barınma vb. olarak tasvir edilir. Böylelikle insanî var oluşun ufku temel ihtiyaçların 
minimum miktarda karşılanması talebiyle ne yazık ki bir toplum veya birey için asıl 
olana dönüşür. İnsanî var oluşun ufku, temel ihtiyaçların sığ tepesinde sonlanır. Bu 
yaklaşım açıkça yoksun insanları ve yoksul toplumları değerlendirmek içindir. Oysa daha 
kapsayıcı bir görüş tüm insanlar için geliştirilmelidir. Üzerinde durulması gereken esas 
önemli nokta tüm dünyada biryesel ve toplumsal bağlamda insanın kendini gerçekleşti-
rip gerçekleştiremediğidir. Kaç insanın insanî var oluş koşulları dışına düştüğü önemli 
olmakla birlikte, esas önemli olan bir toplumda eşitsizliğin, adaletetsizliğin, yoksulluğun 
ve cinsiyetçiliğin ve şiddetin olup olmadığıdır. Temel ihtiyaçlar bir insanın hayatta kalıp 
kalmaması üzerinden tanımlandığı sürece insanî var oluşun ahlaki düzlemine yakla-
şamaz. Çünkü önemli olan insanî bir yaşamı sürdürmenin etik-politik olanaklılığıdır. 
Bu bakımdan temel ihtiyaçlar temel insanî olanaklar/kapasiteler ile yer değiştirmelidir. 
Birincisi nicelikseldir. Açlık ve yoksulluk sınırı hesapları bu bakımdan pek de insanca 
ölçekler değildir. Oysa kapasiteler yaklaşımı için önemli olan yaşamın niteliksel olarak 
değerlendirilmesidir. Kamusal politikaların oluşturulması bakımından düşünüdüğünde 
de kapasiteler yaklaşımı insani var oluş için hükümetlere daha farklı sorumluluklar 
yüklerken, diğeri yalnızca açlık ve yoksulluk sınırları ile kendini bağlayabilir. Bir başka 
önemli nokta, bizzat ihtiyaç kavramının edilgenliğidir. Koşulların sağlanması iyi insanî 
var oluşu gerçekleştirmenin yeter koşulu değildir.49 Buna karşın olanaklılık yaklaşımı 
(capabilities approach) insanın sahip olduğu ‘güçleri’ merkeze alır ve bu bağlamada 
edilginliği dışarıda bırakır. Zaten pozitif özgürlük kavrayışı da olanaklar ile yakından 
bağıntılıdır. Bir insan her tür otorite ve baskıdan uzak olabilir ama bu onun insanî var 
oluşu için yeter-koşul oluşturmayabilir. İnsanî var oluş, insanın kendisinin gerçekleşti-
rebileceği ahlaki var oluştur. Bu bağlamda olanaklar yaklaşımında insan, ihtiyaçlarının 
karşılanması ile yetinecek bir varlık olmaktan çıkarak onun ne yapabiliceğine bağlanır. 
Başka bir ifadeyle, “Bir insan için ne yapılabilir?” sorusu, yerini “Bir insan ne yapa-
bilir?” ve “Bir insan ne olabilir?” sorularına bırakır. Bu da Aristoteles’in ahlaki kimlik 
anlayışı ile doğrudan bağlantılıdır. Ahlaki kimlik edilgen bir söylem içinden ve üzerinden 
kurulamaz. Başka bir ifadeyle, iyi insanî var oluş, öznesiz ve edilgin bir biçimde inşa 
edilemez. İnsanî var oluş, koşulların bir ürünü veya sonucu değildir.

İhtiyaçlar yaklaşımı çocuklar, engelliler ve hastalar için anlamlı olabilir ama bu-
radan asla ahlaki var oluşa yol çıkmaz. Dolayısıyla gelişme kavramını merkeze alan 
refahçı etik-politik anlayışları bu bakımdan yeniden düşünmek gerekir. Hükümetlerin 
refahı dağıtmaları önemlidir ama daha da önemli olan insanlar için olanakların yara-
tılması, seçim yapabilmenin mümkün kılınması; diğer bir ifadeyle, insanların kapa-
sitelerini yeşertebilecekleri yaşama alanlarını iyileştirmektir. Bu da insanların ahlaki 
özneler olarak görülmesini gerektirir. Çünkü zaten gelişme ahlaki var oluşu mümkün 

49 Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s Development Et-
hic”, s. 592. Daha ayrıntılı eleştiriler için: Amartya Sen, Resources, Values and Development, Harvard: 
Harvard University Press, 1984.
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kılacak olanakları sağlamaktır; yoksa devletin veya hükümetin veya filozofların, ör-
neğin Platon gibi, söylediklerini dikte ettirmek değildir. 

Sonuç olarak söylenecek olursa; Nussbaum ile birlikte gelişmeden ne anlaşılması 
gerektiği yeni bir boyuta ulaşır. Daha öceki satırlarda da vurgulandığı gibi, şeyler insanın 
var oluşunu sürdürmek için gerekli ama insanî var oluşun yeşermesi için araçsal bir 
değer olmanın ötesinde değildirler. Faydacılık -hangi versiyonu olursa olsun- en iyi 
haliyle, iyi yaşamın ne olduğuna ilişkin belli bir gerçekliği yakalamakla birlikte bizzat 
yoksunlukları ve eşitsizlikleri gizleyebilir. Temel ihtiyaçlar yaklaşımı memnniyetin 
öznelliğini dışarıda bırakarak belli ölçüde nesnel olan ihtiyaçların belirlenmesinde 
önemli bir işlev görür. Ancak, yukarıda değinildiği gibi, o da faydacılığın ve şeyciliğin 
tehlikelerini bertaraf etmekte zorlanır görünür. 

Olanaklılık etiği veya gelişme etiği yeni bir insan felsefesi paradigması içinden 
yeşeren yeni bir etik kavrayıştır. O, insanî gelişmeyi nesnel temellerinden koparmadan 
insanın ahlaki var oluşunun yollarını ve yönünü işaret eder. Bu bir bakıma 18. yüzyılın 
en önemli kavramlarından biri olan ilerleme kavramının da bir dönüşümü ve yine bu 
bakımdan 18.yüzyıl Aydınlanmasının da bir eleştirisi ve aşılması olarak görülebilir. 
Olanaklar Yaklaşımı içinden yeşeren gelişim/olanaklılık etiği, insanı ahlaki bir özne 
olma olanağına sahip bir varlık olarak görür ve buna göre de o, insanî var oluş yol-
larını seçebilir ve gerçekleştirebilir. Bu var oluş çabası ise politik alandan bağımsız 
değildir; etik politik olana sıkıca bağlıdır. Bu bağlamda, devletin veya hükümetin 
sorumluluğu insanî var oluşu mümkün kılacak, yeni yaşama yollarını keşfetmeye izin 
verecek olanakları yaratmaktır sadece. Çünkü ahlaki var oluş insanın ancak ve ancak 
kendisiyle başlayabilir; kendisiyle mümkündür. İnsan, insanî var oluşun başlangıcıdır. 
Dolayısıyla, insanların hangi yaşama yolunu izleyecekleri, neyi seçecekleri filozofların 
ya da devletin işi değildir, kendileri bilirler! 

Bu kavrayış insanın var oluşunu, kadının var oluşunu, insan haklarını ve hem 
de insan olmayan hayvanların var oluşunu ve haklarını temellendirmeye imkân tanır.

Olanak bir hâl/durum (heksis) değil, bir “gerçekliktir”. O nedenle, etiğin, politika-
nın ve bu bağlamda adaletin amacı insanca bir yaşamın seçilebilmesini ve gerçekleştiri-
lebilmesini mümkün kılmaktır. Adalet yalnızca maddi olnanakların eşit dağılımını değil, 
insanların insanca var olmalarını gerçekleştirebilme olanağının sağlanmasıdır. Zaten 
devletin ve yasamanın işlevi de bundan bağımsız ele alınamaz. Olanaklar Yaklaşımı 
bakımından değerlendirildiğinde iyi bir anayasa yapmanın amacı bireyin olanaklarını, 
kapasitelerini geliştirebileceği bir alan açmaktır. Bu bağlamda insan yapabilen (able 
to do) ve olabilen (to be) bir varlık olduğuna göre, adaletin amacı buna uygun bir 
düzenleme olmalıdır. Çünkü, daha önce söylenildiği gibi, insan olan değil, olabilen 
bir varlıktır. Bu kavrayış ışığında temel insan hakları da yeniden yorumlanabilir. Son 
derece muğlak bir zemin içinden ele alınan temel insan hakları, evrensel hakların retorik 
bir ifadesi olmaktan çıkarılıp insanî var oluşun/ahlâkî var oluşun gerçekleşmesinin 
etik-politik dayanağı olarak görülebilir. Ancak bu başka bir incelemenin konusudur.
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 Sonuç: Aristoteles’ten Nussbaum’a ve Nussbaum’dan Bize… 

İnsan, toplum ve bilim (tüm bilim dalları) varlığını ve kaynağını hepimizin paylaş-
tığı logos’ta bulur. Çünkü Metafizik’in ilk cümlesi bize şöyle seslenir: “Bütün insanlar, 
doğaları gereği bilmek isterler”. Bu, insanı insan yapandır. Birlikte yaşamayı, bilinçli 
tercihte bulunmayı (prohairesis) ve istemeyi ve planlamayı kılar. Zaten dostluk da 
(philia) “birlikte yaşamaktır”. Dostluk yalnızca insanlar arasında ortaya çıkabilir; 
çünkü yalnızca insan bilinçli tercihte bulunur, seçer, karar ve değer verir. İşte insan 
böyle olması bakımından politik/sosyal bir canlıdır/varlıktır. Böylelikle insan akıllı 
bir varlık olarak etik-politik var oluşunu kurabilir. Dik duran bir hayvan/canlı olarak 
insan bu yolla varlığını kurar (Pol. III, 1280 b39; 1253a2; II.2, 3; E. E. 1236b5).

İnsanî yaşam etkinlik yaşamıdır; çünkü o ancak “sosyal”ve “politik” olan içerisin-
den yeşerir. Bu yaşamı tanımlayan, o nedenle, algılama ve düşünebilme yeteneğidir. 
Bu bakımdan üç temel problem kendini gösterir: İnsanın kendi ahlaki var oluşunu inşa 
etmesi, kendini bir birey olarak tanıması, bilmesi ve belirlemesi ve sosyal/politik alana 
var oluşunu taşıması. Tüm gerilimler ve problemler, insanın bu üçgen içinde kendi var 
oluşunu gerçekleştirmeye yöneldiğinde ortaya çıkar. Eğer bir toplum ya da devlet onu 
oluşturan üyelerinin farklı yaşama yollarını imkânsız hale getirmişse orada insanın 
ahlaki var oluşunu gerçekleştirmenin olanakları da ortadan kalkmıştır. O nedenle, 
Aristoteles’in de dediği gibi, “bir olan” toplumdan/devletten hiçbir iyi şey meydana 
gelmez; çünkü “bir olan” toplumda/devlette artık bireyden söz edilemez. Böyle bir 
toplum/devlet bireyi gömmüştür; o artık bireylerden oluşan bir birlik değildir (Pol. 
II, 1261 a16). S. Clark bu konuda anıtsal bir değerlendirmede bulunur ve şöyle der: 
“Kendi isteğiyle tamamen inzivaya çekilmiş bir insanı hayal etmek son derece zordur. 
Ancak ve eğer bu imkânsız, inanılmaz durum söz konusu olursa onun düşünsel/zihinsel 
yetenekleri/melekeleri kısa sürede körelecek, dumura uğrayacaktır. İntihar bize bir 
seçenek olarak her zaman açıktır”.50 

İnsanın sosyal/politik bir varlık olması onu ilgilendiren şeylerin neler olduğu ile 
doğrudan bağıntılıdır. Çünkü biz bir konuda karar vermeden önce bunu bilmek duru-
mundayız. İnsani ilgilerin ne olduğundan habersiz olarak herhangi bir konuda karar 
vermek anlamsız ve olanaksızdır. Ayrıca, insanın kendi bireysel var oluşunu kuracağı 
yer/mekân ve bağlamda burada ortaya çıkar: İnsan, insan olarak varlığını, kimliğini 
sosyal/politik alan ve bağlam içinden yeşertebilir. “Var olmanın olanağı” buradadır. 
Aristoteles Nikomakhos’a Etik’te (IX, 1169b17) şöyle der: “Hiç kuşkusuz ‘tek kişiyi’ 
mutlu saymak oldukça tuhaf olacaktır. Nitekim hiç kimse dünyadaki her şeye sahip 
olmayı tek başına olma koşuluyla seçmez. Çünkü insan sosyal/politik bir varlıktır ve 
o doğası gereği birlikte yaşamaya yönelir. O nedenle, mutlu insan diğerleriyle yaşar.”

Aristoteles iyi yaşamın doğasının ne olduğunu insanın işlevinden, insanın işlevinin 

50 Clark, Aristotle’s Man, s. 24.
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doğasından hareketle ele alır. Başka bir ifadeyle, iyi yaşamın konusu ve başlangıcı 
insandır. Soruşturma, soruşturmanın konusundan/nesnesinden bağımsız ele alınamaz. 
İyi yaşamın konusu/öznesi insandır. İnsanın iki ayaklı canlı olması ancak olumsal olarak 
doğrudur (Met. VIII, 1043b11) İnsan başka veya herhangi bir form içinde olamasa ve 
fiziksel bakımdan bazı kesin belirlemeleri talep etse de bu insanî yaşama için yeterli 
değildir. Yaşama formu yalnızca fiziksel belirlemeler tarafından belirlenmezler. Bu 
da insanî yaşama formunun insanın fiziksel formuna indirgenemeyeceği anlamına 
gelir. İnsanın biçimi fiziksel bakımdan zorunlu olsa bile insanın tanımının bir parçası 
olamaz (örneğin; nasıl durduğu, hareket ettiği gibi). Çünkü insan dışındaki hiçbir 
canlı/hayvan “yaşamaz”. Onlar belirlenmişliklerini aşamazlar; dolayısıyla yalnızca 
belirlenmiş olmaklığı “sürdürürler”. Eğer biz insan olarak iyi “yaşamayı” umut edi-
yorsak ve amaçlıyorsak sahip olduğumuz yeteneklere/kapasitelere uygunluk içinde 
onu gerçekleştirmeye yönelmeliyiz. Yine, yaşamımızı iyi bir biçimde sürdürmeyi 
istiyorsak bizi insan kılanın salt fiziksek formumuz olmadığı gerçeğini anlamalı ve 
tanımalıyız. Bu “tanıma” şunu duyurur: “İyi yaşama” bizim yaptığımız, gerçekleşti-
rebileceğimiz şeydir; o, başkaları tarafından bizim adımıza gerçekleştirilebilecek bir 
tasarı olmadığı gibi, yine onlar tarafından armağan edilen hazlardan oluşan bir demet 
de değildir. Çünkü, yaşam bir haz demeti değildir; alınıp verilen. Nasıl yaşayacağımız, 
ne için yaşayacağımıza karar vermek durumundayız. “İyi yaşama” hazların toplamı 
değildir; eğlenme ve haz alma hiç değildir. Hiçbir eylemde bulunmadan, hiçbir karar 
almadan ve hiçbir tercihte bulunmadan kendimizi “iyi hissetmemiz” iyi yaşam değil-
dir. İyi bir yaşam iyi hissetmeyi içerir ama “iyi hissetme” iyi bir yaşamı içermez. Ne 
perilerin sihirli değneklerinin dokunuşuyla ve ne de özellikle modern tıbbın “mutluluk 
haplarıyla” iyi bir yaşam söz konusu olabilir. Seçtiğimiz yaşamı yaşamalıyız; çünkü 
inkâr edemeyeceğimiz şey seçtiğimiz yaşamı yaşadığımız ve bundan sorumlu oldu-
ğumuzdur (Pol. V.I.9).

Aristoteles kendi yaşamını bir bütünlük içinde kuramayan insanın son derece 
aptal olduğunu düşünür (E. E. 1214b7). Çünkü; insanın kendi varlığını yeşertmeyi 
seçmesi ve onu gerçekleştirmeye yönelmesi harika bir şey olacaktır. Aristoteles insanın 
kendinden başka bir şey olmayı seçmesini onaylamadığı gibi bunu bir çeşit intihar 
olarak da görür (N. E. 1177b31 ve ilerisi).

İnsan kendi işlevini belli ölçüde gerçekleştirebilir; çünkü insani yaşama formu 
olumsaldır. Sahip olunan kapasiteler/yetenekler insanın kendisi dışındaki herhangi 
bir ilke ya da güç tarafından etkin kılınmazlar. İnsan sahip olduğu potansiyelleri ger-
çekleştirme olanağına sahiptir ve bu olanak her hâlükârda olumsaldır. Gerçek insan 
doğası kendini etkin olmada gösterir. Zaten gerçek insanı ve insanî yaşamı da kendi 
varlığını potansiyel olandan etkin olmaya çeviren insanda görürüz. İnsan “çocuktur”. 
İnsan formunda doğarız ama insanî var oluşumuzu gerçekleştirme, onu yeşertme bize 
bağlıdır, her şeyden önce ve diğer her şeyin yanı sıra.

İnsan dışındaki canlılar isteseler de istemeseler de fiziksel olarak büyürler. Bu 



718 H. Nur Beyaz Erkızan

bir bakıma insan için de doğrudur. Ancak insanın insan olarak yeşermesi, “büyümesi” 
bütünüyle kendisine bağlıdır. Çünkü; eğer yaşam bir tasarı ise onun gerçekleştirilmesi 
bize bağlıdır. İnsan yüklemlerden oluşan bir hamal özne değildir.51 Aristoteles’in bize 
binyıllar önce duyurduğu gibi insanî olan, insanın kendi doğasına dayanarak var ol-
masıdır. Başkasına dayanarak, başkasının doğası aracılığıyla var olma tanımı gereği 
kölesel/yüklemsel var oluştur. İnsanî iyi var oluşa uygun düşmez.

Şimdi; insanın bir toplumda yaşamasının doğal olduğunu söylemek bunun ko-
lay olduğu anlamına gelmez.52 Bütün dostluklar ve benzeri oluşumlar kişinin kendi 
kendisiyle bağından yükselir.53 İyi insan kendine dosttur ama kötü insan bu doğal 
dostluğa karşı eyler.54 Dolayısıyla, bireysel ahlaki kimliğin kuruluşuna ilişkin güçlük 
ikili bir zorluk gösterir ki bu da şimdiye kadar söylenenlerden çıkarsanabileceği gibi, 
kendimizi bir bütünsellik içinde kurma ve de doğru bir toplumda yaşama ile ilgilidir. 
Ahlaki kimliğin kuruluşu hem çeşitli insanî kapasitelerin birlikte etkin kullanımı ve 
hem de onların yeşermesine olanak tanıyan uygun sosyal-politik yapı ile ilgilidir.

İyi bir yaşam yalnızca bedensel hazlardan, politik tutkulardan veya benzer şey-
lerden oluşmaz. İyi insan, kendini özgür bir varlık olarak gerçekleştirebileceği yaşamı 
diler; kendi kapasitesi uyarınca böyle bir yaşama katılmayı arzu eder. Çünkü iyi yaşamı 
gerçekleştirmek isteyenler arasında yarış yoktur. Onlar ancak erdemli bir biçimde ve 
erdemli olmada birbirleriyle yarışırlar ve bu da diğerinin erdem bakımından geride 
bırakılması anlamına gelmez. Diğer insanlara saygı duymak ve onların kendi iyilerini 
gerçekleştirmeye olanak sağlamak aslında bizim de kendi yaşama yolumuzu özgürce 
bulmamızın olanağıdır. Eğer diğerlerinin var oluşlarına izin vermezsek biz de kendi 
var oluşumuzu kuramayız. Özgürlüğün olmadığı yerde hiçbir iyi şey yeşermez. Hem 
insan ve hem de toplum kinetik döngüyü aşamaz. Kinetik insan ve kinetik toplumun 
var oluşu yorucudur; her defasında baş ağrısı ile sonuçlanır.

Aristoteles refleksif etkinliğin her anlamda olanaksız olduğunu düşünür. Çünkü 
o öznenin ve yüklemin birbirinden ayrı olarak analizine izin vermez. Dolayısıyla, 
Aristoteles ısrarla düşünmenin ve algılamanın her zaman birşey hakkında veya birşe-
ye ilişkin olduğunu söyler. Örneğin, birini sevmek veya birinin kendi yaşamına özen 
göstermesi anlamına gelir ki bu da kendi başına bir iyiyi ifade eder. Bu bağlamda, 
kendini sevme aslında insanın sahip olduğu aklı/nous’u sevmesidir ve yine bu temelde 
kendini noetik bir varlık olarak tanımasıdır. Burada nous, akıl ile aynı anlamda kulla-
nılmamaktadır; çünkü akıl daha çok bu anlamda hesap edendir ve böyle birşey olarak 
o hiçbir şeyi hareket ettiremez.55 Ben, nous’u herkesin sahip olduğu ve onun aracılığla 

51 H. Nur Beyaz Erkızan, “Çağdaş Aristotelesçi Düşüncede İnsan: Nussbaum’ın Özcü (Essentialist) İn-
san Anlayışı Üzerine Bir İnceleme”, Özne - Aristoteles Özel Sayı, Kitap 11-12, Adana: Çizgi Yayınevi, 
2009, s. 86-103.

52 Pol. II, 1263a15. 
53 N. E. IX, 1166a1.
54 N. E. 1166b25.
55 De An. 432b26; N. E. VI, 1144 a7.
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yaşamı noetik bir varlık olarak kurabildiği bir kapasite olarak ele almaya yakınım. 
Noetik bir varlık olarak insan, diğer insanları da düşünebilme ve onlar hakkında özen 
duymaya yeteneklidir. İnsanın kendini sevmesinin bencil olmakla hiçbir ilgisi yoktur; 
tam tersine, bu olması gerekendir. Bu kendini sevme hiç kuşkusuz doğru eylem ile 
bağlantılıdır. Çünkü var olmak eylemektir (being is doing). Dolayısıyla şunu söylemek 
doğru olacaktır: İnsanın olduğu şeyi sevmesi, yaptıklarını sevmesidir. Bu anlamda asıl 
kendilik bilgisinin içebakışla (introspection) ile bir ilgisi yoktur; onun nesnesi öznenin 
gerçekleştirdiği eylemlerdir, yapıp-etmeleridir.

Özetlenecek olursa, şu söylenebilir ki insanın ahlaki var oluşu bakımından ince-
lendiğinde etik ve politika arasında derin bir bağlantı söz konusudur. Aristoteles bunu, 
Nikomakhos’a Ethik’in I. kitabının 1094b7 ve Politika’nın VII. kitabının 1324a25 
satırları arasında açıkça dile getirir. Bir toplumun/devletin iyi yaşamı ile bireyin iyi 
yaşamı arasında yakın bir ilişki vardır. Her ikisi de iyi olana yönelmelidir. Her ikisi de 
sorumluluğunu yerine getirmeli ve birbirlerine saygı duymalıdır. Bu saygının teme-
linde ise, gerektiğinde farklı olana gerektiği gibi farklı davranma, tanıma ve anlama 
bulunmalıdır.56 Hem toplum/devlet ve hem de birey, her ikisi de insanlığı, insanın 
diğer insan ile birlikteliğinden hareketle kurmaya yönelmelidir. Bu birliktelik, farklı-
lığın gerçekliği üzerinden kendini kurar; çünkü her insan kendinde bir bütünlüktür ve 
birliktir. Her ikisi de kendi var oluşunu gerçekleştirmeye yönelir. Her gerçekleştirme 
çabası bir amacı hedefler. Oysa ereksiz hareketler (kinesis) kendinde bir amaç taşımaz; 
onun duracağı bir yer de yoktur ve kendine bir amaç bulamadığı zaman yıkıcılığı sınır 
tanımaz. Çünkü energeia (kendi ereğini kendi içinde taşıyan etkinlik) olmadan kinesis 
yıkıcıdır; o, ilkesel olarak yıkıcı bir doğaya sahiptir.57 Örneğin; savaş, barış içindir; 
ama barış, savaş için değildir. Dolayısıyla; en yüksek ortak iyi, ne savaştır ve ne de 
sosyal/toplumsal çatışmadır.58 

Bu noktada Aristoteles’in philetikos (seven) ve philotimos (tutkulu olan) arasında 
yaptığı ayırıma bakmak yerinde olacaktır.59 Birincisi sever; o, kendini sevme etkin-
liği içinden kurar; ikincisi ise, sevilmeyi talep eder ve o böyle olması bakımından 
etkin olarak sevmeyi dışarıda bırakır. Philotimos şefkati red ederken toplumsal onuru 
önemser ve onu elde etmek için savaşır. Bu insan kinetik insanı tarif eder ve de kinetik 
insan anlayışlarının da temelinde bulunur. Onlar böyle olmaları bakımından insanı, 
insanlığından alırlar; başka bir ifadeyle onlar, insanı insan olarak görmeyi reddederler. 
Kinetik bir kişi olarak philotimos kendini philetikos’tan daha fazla sevmez; hatta o 
kendini sevmez veya yetersiz sever. Çünkü insanın kendini sevmesi eylemedir; ger-
çekleştirmedir; daha doğrusu, doğru etkinliklerde bulunmadır. Önceki satırlarda ifade 
edildiği gibi, insanın kendi yapıp etmelerinden bağımsız bir benliği yoktur; bu ister iyi 

56 Pol. VII,1324b32.
57 Phys: V, 229a25.
58 Pol. VII, 1235a25; Pol. VII, 1325a5.
59 E. E. 1239a26.
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isterse de kötü olsun. Doğru benlik, iyi insanî var oluş iyi eylemlerle kurulur. İnsan, 
insanî var oluşun işlevine ve ereğine uygun davranarak kendinde ve içinde yaşadığı 
toplumda insanlığı bulabilir, onu kurabilir, yeşertebilir. Başka türlü eylemek insanın 
kendi kendisini yıkıma götürür ve belki de yıkılacak bir benlik bile bırakmayabilir. 
Dolayısıyla; kinetik kişi ya da benlik toplum için canavarlardan daha az tehlikeli değildir.

İyi ve doğru bir toplumsal oluşumda sevgi, eşitlik ve hukuk benimsenir. İnsan 
kendi ahlaki kimliğini/var oluşunu ancak bir toplumsal içinden kurabilir; hem bireysel 
ve hem de toplumsal bağlamda kinesizmin yıkıcılığı ancak böyle aşılabilir. Bu anlamda 
doğru yaşama topluma hizmet eder ama doğru ve iyi yaşama önce böyle bir yaşama 
yolunu seçen kişiyi onurlandırır. Böyle bir yaşama yolunu seçerek biz, sömürmeden 
sevmeyi başarabilir, iyi bir insan olabilir ve var oluşumuzu kinetik yıkıcılıktan kurta-
rabiliriz. Çünkü yalnızca böyle insanlar varlığı anlayabilir ve insanları insan olmaları 
bakımından takdir edebilirler. 

Aristoteles’e göre, anlamlı bir konuşma/iletişim bizi diğerlerine bağlar ve biz bu 
bağ aracılığla insan için iyi olan yaşamın ne olduğuna dair bir kavrayışa sahip oluruz. 
Konuşmak insan için amaç değildir; çünkü o sosyal yaşamın bir parçasıdır ve böyle 
olması bakımından insan için iyi olanın ne olduğu yönündeki araştırmaya aracılık 
eder. Aristoteles Politika’da kendi üyelerine iyi bir yaşamı sağlayamayan yönetim-
lerin kötü olduğunu söyler.60 Çünkü insan devlet için var değildir, devlet insan için 
vardır. Bu bakımdan devlet kendinde bir amaç değildir. Ve toplum özgür bireylerin 
birarada olduğu bir yapıdır.61 O nedenle, mükemmel bir toplumda özgürlük ve sosyal 
yapı arasında bir çatışma söz konusu değildir. Dolayısıyla, iyi bir toplum yaratmanın 
amacı insan için iyi yaşamı mümkün kılmadır ki ancak böyle bir toplumda insanlar 
iyi bir yaşamı kurabilirler, kendi ahlaki kimliklerini yeşertebilirler. Etik-politik alanda 
ve daha genel olarak kamusal alanda konuşma konusunun bunun dışına çıktığı yerde 
ise, artık demogoji vardır. Logos susmuştur!

O nedenle, bir toplumun kimliği onun anayasasında saklıdır; çünkü onun yaşama 
yolu veya planı anayasada dile getirilir. Bu aynı zamanda demektir ki bir toplumun/
kentin/devletin gündelik yaşamı onun kurumları tarafından belirlenir. Bir toplum 
kimliğini anayasa ile kurar; başka bir ifadeyle, bir devlet/toplum kendi anayasasıdır; 
yani onun kalbi kendi anayasasıdır. Anayasadaki önemli ve bütünsel bir değişiklik 
bir toplumun hangi yöne doğru gitmeye çalıştığını gösterir.62 Örneğin demokrasinin 
ereği; özgürlük, aristokrasinin; kültür ve liyakatı esas alan yönetim, tiranlığın ise, 
kendini korumadır.63 

Nasıl ki ereği olmayan biri, insan olarak düşünülemezse, aynı biçimde ereği olma-

60 Pol. III, 1279a30.
61 Pol. III, 1279 ve ilerisi.
62 Pol. III, 1276b10.
63 Rhet. 1366a4. 
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yan bir devlet de olamaz.64 Yalnızca ekonomik kaygıyla oluşturulan ittifaklar, birlikler 
ise, kendi üyelerinin iyi ve kötü olmalarıyla ilgilenmezler. Ancak vurgulamak gerekir ki 
devlet bir ereğe sahip olmak durumundadır ve de o, üyelerinin yaşama yolu ile ilgilidir. 
Bu, devletin mümkün olduğunca homojen olması gerektiği anlamına gelmez; çünkü 
aşırı birliğe/homojenliğe yönelen devlet, devlet olmaktan kesilir. Clark’ında açık bir 
biçimde vurguladığı gibi, bütünüyle homojenleşen bir devlet artık bireylerden oluşmaz 
ve bu nedenle de devlet olmaktan çıkar.65 Devlet birbirine özdeş olmayan parçalardan 
oluşur ve o birliğini ancak iyi yaşama ilişkin ortak bir kavrayış üzerinden kurabilir 
ki bu ortak kavrayış da kendi üyelerinin gerçekleştirmeye çalıştığı yaşama yollarını 
kapatmamak durumundadır.66 

Sonuç olarak; bireysel var oluşun kuruluşu bakımından birey ve toplum/devlet 
arasında yakın bir ilişki vardır.67 İnsan toplum tarafından kendisine verilen sorumlu-
luklara karşı ilgisiz kalmamalıdır. Noetik bir varlık olma dolayımında olan bir varlık 
olarak biz, yaşamı değerli bulur, farklı kavrayışlar bağlamında onu kurmaya yöneliriz. 
İşte bu çaba ve yönelimki bize kendi insanî var oluşumuzu verir, onda kendi benliği-
mizi buluruz ve ancak onunla “burada olmamızın”, bir hayata sahip olmanın anlamı 
ile karşılaşırız, onu diğerleriyle yaşar ve paylaşırız.68 

Sonuç olarak; bireysel var oluşun kuruluşu bakımından birey ve toplum/devlet 
arasında yakın bir ilişki vardır.69 İnsan toplum tarafından kendisine verilen sorumlu-
luklara karşı ilgisiz kalmamalıdır. Noetik bir varlık olma dolayımında olan bir varlık 
olarak biz, yaşamı değerli bulur, farklı kavrayışlar bağlamında onu kurmaya yöneliriz. 
İşte bu çaba ve yönelim ki bize kendi insani var oluşumuzu verir, onda kendi benliği-
mizi buluruz ve ancak onunla “burada olmamızın”, bir hayata sahip olmanın anlamı 
ile karşılaşırız, onu diğerleriyle yaşar ve paylaşırız.70 

Aristoteles bize uygun düşen yaşama formunun bu olduğu düşüncesindedir ve 
ancak bu form içinde kendi benliğimizi kurarak ahlaki kimliğimizi ve aynı zamanda 
insanî var oluşumuzu gerçekleştirebileceğimizi söyler. İnsanî var oluşun mimarisi ise, 
ne salt münzevi/asketik ne de salt toplumsal/sosyal bir yaşamdır. İz Çıkarılacak sonuç; 
insanın sahip olduğu tek başına olma ve beraber yaşama kapasitesinin uzlaştırılmasına 
ilişkin gerekliliktir. Ve de buradan hareketle, insanın kendi özünün yeşermesi, kendi 
benliğini kurarak diğer insanlarla beraber var oluşunun anlamlı olduğu söylenebilir. 
Benliğimizi kendimiz kurar, insanî var oluşumuzu kendimiz yaratırız. Ve Clark’ın 
dediği gibi, kurulacak en anlamlı benlik, yaratılacak en anlamlı insanî ve ahlaki var 

64 Pol. V, 1309b34.
65 Clark, Aristotle’s Man, s. 103; Pol. II, 1261a18
66 Hist. An. 486a5.
67 N. E. VI, 1140b10; 1142a9, E. E. 1218b13. 
68 N. E. X, 1172 a1.
69 N. E. VI, 1140b10; 1142a9, E. E. 1218b13. 
70 N. E. X, 1172 a1.
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oluş/kimlik dostluktan (philia) geçmektedir71. Bugün açıkça karşı karşıya kaldığımız 
en temel problem böyle bir var oluşu, benliği, kimliği; daha açık bir ifadeyle, kine-
tik-olmayan bir insanî var oluşu pek de gerçekleştirememiş olmamızdır. Halihazırda 
tanık olduğumuz gibi, hem toplumsal ve hem de bireysel bağlamda kinetik var oluşun 
sınırlarında yaşamak ‘insanlığımızı’ ve ‘ ortak insanlığımızı’ açıktan tehdit etmektedir.

Nussbaum’dan Bize…

Nussbaum bir meslektaşı ile birlikte birgün Konfüçyus’un mezarını ziyarete gider. 
Yüzlerce insan tanrısal ve kutsal biri olarak kabul edilen Konfüçyus’u anmak ve önün-
de eğilmek için bir aradadır. Bizzat kendisi de bir filozof olan Li Zhen, Nussbaum’a 
dönerek şöyle der: İşte Konfüçyus ile Aristoteles arasındaki fark burada. Aristoteles 
hiçbir biçimde kendisine böyle davranılmasına izin vermezdi.72

Dün olduğu gibi bugün de Aristoteles’in düşüncesini sistematize etme çabası 
onun düşüncesi hakkında bizim bir yanılsamamız gibi görünür. Ve yine bu görüntü-
dür ki bizim Aristoteles kavrayışımıza da önemli ölçüde gölge düşürmüştür. Çünkü 
Platon ile karşılaştırıldığında, Aristoteles katı ve dogmacı görünür. Oysa Pellegrin’in 
de belirttiği gibi Aristoteles bir dogmacı değil, bir arayıcıdır. O bu bakımdan diya-
lektiği yeniden tanımlamıştır. Onun için diyalektik Platon’da olduğu gibi en önemli 
bilim değildir; iki konuşmacı arasındaki tartışmayı kurala bağlayan bir disiplindir. Bu 
bakımdan diyalektik önemli bulunur ama bilimselliğini kaybeder. Diyalektiğin işlevi 
onun bilimlerin ilkelerinin ortaya konması bağlamında yeniden ele alınır. Dolayısıyla, 
diyalektik ilkelerdeki kavramları endoksa (konu ile ilgili önde gelen saygın görüşler) 
ışığında ele alıp inceler. İşte bu kavrayıştır ki Aristoteles’i bir okulun, bir dinin ve başka 
herhangi bir yolun takipçisi olmaktan alıkoymuştur. Ve yine Aristoteles bu anlayış 
doğrultusunda felsefeyi sokaktaki insanın “anlama/bilme arzusuna” açık kılmıştır.73 
Ona göre bir konu incelenirken o konu ile ilgili bütün görüşler hesaba alınıp, üzerinde 
durulmalıdır; elbette Sofistler gibi çelişki meraklıları dışında. Çünkü her görüş hakikat 
tahtasına atılmış bir ok gibidir; şu ya da bu ölçüde onun bir bölümünü dile getirir. 
Bu bakımdan da Nussbaum Aristoteles’i yakından izler. Ona göre felsefe bir kült 
olmamalıdır Gizli/gizemli/kapalı söylemler demokratik akıl karşıtıdır. Dolayısıyla; 
felsefi söylemin açık ve eleştirel olmasının yanı sıra onun bir külte de dönüşmemesi 
gerekir. Söylenilenleri yalnızca bir grubun ya da birkaç kişinin ya da belli bir sınıfın 
anlayacağını öne sürmek demokratik akıl ile uyuşamaz. Külte dönüşen her felsefe tam 

71 Clark, Aristotle’s Man, s. 113.
72 Martha Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton, New 

Jersey: Princeton University Press, 1996, s. 75 note: 52.
73 Pierre Pellegrin, “ Aristotelesçi Yol”, Çev. Ömer Aygün, Cogito, S. 78, Yapı Kredi Yayınları, 2014, s. 
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da buradan hareketle totaliter bir söyleme dönüşebilir veya totalitarizme payandalık 
yapabilir.74 Çünkü; eğer felsefi söylem karşısındakini eşit olarak görmezse, söylemin 
öznesi kendini aşkın ya da içikin bir yerde konumlar. Bu ise demokratik aklın önünü 
kapar. Aklın belli bir gruba, sınıfa ya da kişiye ait olduğunu varsaymak bizzat kendi 
başına bir tehdittir. Bu veya buna benzer felsefenin insanlığa verebileceği hiçbir şey 
yoktur. Özellikle kadınları akıldan dışlayan Doğu- Batı aklının totaliterliğine karşı 
dikkatli olunmalıdır. Elbette bu felsefenin kolay bir düşünme etkinliği olduğu an-
lamına gelmez. Ancak aklın birilerine armağan edilip diğerlerinden esirgenmesi de 
etik ve demokratik değildir. Böylelikle Aristotelesçi endoksa Sokratesçi sorgulamayı 
izlerken Nussbaum aracılığıyla da bize ulaşır, kısa bir uyarıyla: Bir uçtan bir diğer uca 
savrulmamak için ise, filozoflar pop starlığa da özenmemelidirler.

Nussbaum’a göre halihazırda orataya konan görüşler ve özellikle etik teoriler 
günümüzde karşılaşılan problemleri çözmekte başarısız olmuşlardır. Dünyada eşit-
sizlik var… Dünyada adaletsizlik var… Dünyada yoksulluk var… Dünyada şiddet 
var… Dünyada savaş var… Dünyada yoksunluk var… Dünyada cinsiyet ırkçılığı 
var… Dolayısıyla; insana yakışan saygın bir insanî yaşamın kurulmasına ihtiyaç var. 
Nussbaum’ın Aristoteles’ten hareketle geliştirmeye çalıştığı yeni bir insan anlayışının 
temelinde böyle bir etik kaygı yer alır. Ona göre, uzun zamandan beri ekonomik gelişme, 
gelişmenin asıl amacı olarak görüldü. Yaşamın niteliği meselesi hiçbir ekonomistin 
kaygısı haline gelmedi. Kişi başına düşen ulusal gelir, gelirin dağılımı dikkate alın-
madan değerlendirildi. Gelişmekte olan ülkelerde bu kriter yoksulluğun, adaletsizliğin 
ve eşitsizliğin gizlenmesinin dışında bir işe yaramadı. Sağlık, eğitim, cinsiyetlerarası 
adalet ve eşitlik gibi kaygılar önemli görülmedi. O birşeyleri açıklamaktan öte giz-
lemeye yaradı. Nussbaum’ın dediği gibi; kişi başına düşen milli gelir kriteri insanlar 
için gerçekten neyin önemli olduğu ile ilgili değildir. O, insanlar için değer verdikleri 
bir hayatı sürdürmelerine ilişkin kaygıyı da ifade etmez. Oysa ve hiç kuşkusuz bir 
ülkenin asıl zenginliği insanlarıdır. Gelişmenin amacı insanlara kendilerini, insani var 
oluşlarını gerçekleştirebilecekleri bir hayatı mümkün kılmaktır. 

Nussbaum’ın Olanaklar Yaklaşımı etik bir kavrayışı ifade eder; o, adaletli bir 
toplumun nasıl olması gerektiğine ilişkin ahlaki bir kaygıyı barındırır. Bir insanî ya-
şamın nasıl olması gerektiğine ilişkindir. Bu yaklaşımı her toplum, her kültür kendine 
uyarlayabilir; örneğin bir toplum bunu kendi dinsel kavrayışına dayandırabilir; yani 
“komşun aç iken sen tok yatma” veya tercihler söz konusu olduğunda “her koyun 
kendi bacağından asılır” gibi, tercihin önemi vurgulanabilir.

Bu temelde biçimlenen adalet anlayışı gelişme kavramını da dönüştürür; yani 
gelişme kavramı ekonomizmin sınırlayıcılığından kurtulur. Çünkü yalnızca kişi başına 
düşen ulusal gelir göstergesi yaşamın niteliğine ilişkin bize hiçbir ipucu vermeyebilir; 

74 Martha Nussbaum, 2016 Kyoto Ödül Töreni konuşması için: https://www.youtube.com/watch?v= 
wUPVjp-QVfo.
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örneğin Çin ve ırk ayırımcılığının olduğu dönemdeki Güney Afrika. Sonra; kişi başına 
düşen ulusal gelir sıralamasında Katar ve Lüksemburg üst sıralarda olmak bakımından 
birbirleriyle yarışabilmekteler. Ancak bu, Çin’de ve Katar’da insan haklarının yeşerdi-
ğini, yaşamın niteliğinin son derece yüksek olduğunu, cinsiyet eşitsizliğinin aşıldığını 
ve gelir dağılımının adil bir biçimde yapıldığını göstermez İşte bu ve benzeri şeyler, 
gelişme kavramının felsefi analizinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Böylelikle, 
adaleti yalnızca gelişme bağlamında ve ekonomistler tarafından ele alınması gereken 
birşey olmadığı da ortaya çıkar. Özgürlük, çoğulculuk, iyi yaşamın ne olduğu, arzu, 
tercih gibi kavramlar da merkezi bir işleve sahip olurlar. 

Nussbaum’un dediği gibi, niyetler herşey değildir.75 Her ne kadar faydacı anlayış 
yaşamın niteliğini yükseltmeyi amaçladıklarını söylemiş olsalar da gerçekler bunun 
pek de öyle olmadığını gösteriyor. “Yaşamın niteliği” problemi, o nedenle, adalet 
ve kamusal politika bakımından vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Nussbaum, tüm bu 
nedenlerden dolayı, bizi; önce kendimize ve sonra da içinde yaşadığımız topluma 
ve de dünyaya bakmaya ve buradan hareketle daha iyi bir insani ve ahlaki var oluşu 
gerçekleştirme çabasına çağırır.

Ve Türkiye Üzerine Bazı Belirlemeler…

Felsefe, Aristoteles’in, İbn-i Sina’nın ve Nussbaum’un izlediği yoldan giderek 
insanlığa hizmet edebilir ve etmelidir de. Nussbaum’ın dediği gibi, “dünyanın dü-
şüncelere, iyi bir yaşamın ne olduğuna, onun nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin 
düşüncelere ihtiyacı vardır”.76

Akademide felsefe yapanlar bencil olmamalıdırlar. Belli ölçüde refaha ve iş gü-
vencesine sahip olan akademisyenler insanî var oluşun etik-politik, estetik ve epistemik 
kaygılarına duyarsız kalmamalıdırlar. Hiç kuşkusuz orada yaratılan düşünceler dünyaya 
taşınmalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki Ortaçağ’da ve yakın denilebilecek zamanlara 
kadar filozoflar/bilim insanları ekonomik olarak politikos’a/klerikos’a (Hükümdara 
veya din adamlarına) bağlıydılar. Başta Fransa olmak üzere, neredeyse tüm Avrupa 
ülkelerinde ve buna Amerika da dahil, Hıristiyan inancına mensup olmayan veya bu 
inancı onaylamayan filozoflar/bilim insanları üniversitelerde ders veremiyorlardı; ders 
verme hakkına sahip değillerdi; örneğin Rousseau. Açık ve kesin olarak, onlar maddi 
bakımdan da yöneticilere ve din adamlarına bağımlıydılar ve bu neredeyse her yerde 
aynıydı. İbn-i Sina da bir dönem yanında kaldığı Fakih Ebubekir al-Baraki’nin arzusu 
üzerine 20 cilt olan İşarat ve’l-Tembihat ve Risale fi-İlmi’l Ahlak adlı eserleri yazdı. 
Bu her iki çalışma da Fakih Ebubekir’in malıydı; onlar hakkında her türlü tasarrufta 

75 Martha Nussbaum, 2016 Kyoto Ödül Töreni konuşması. 
76 Martha Nussbaum, 2016 Kyoto Ödül Töreni konuşması.
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bulunma hakkı kendisine aitti.77 Şimdi, Türkiye’de ve dünyada üniversitelerde bazı 
sorunlar ve sıkıntılar olabilir ancak akademik özgürlük ve ekonomik bağımsızlık 
belli anlamda geçmiş ile karşılaştırılmayacak kadar ileridedir. Dolayısıyla, yaşamın 
yeşermesinde ve insan onuruna yakışacak bir yaşamın kurulmasında felsefe sorum-
luluğunu unutmamalıdır. 

Felsefe; (insani bilimler bağlamında), insanın iyi var oluşunu mümkün kılma 
çabasından vazgeçmemelidir. İbn-i Sina’nın ana felsefe eserinin adı bu bakımdan 
düşünüldüğünde son derece çarpıcıdır: Kitabü’ş Şifa; yani şifa bulmanın kitabı. Bu 
anlayışın bir diğer tarihsel anını da Platon verir bize. Sokrates ve diğerleri Devlet’in 
başında tartışırlar. Sokrates orada şöyle der: “Adalet bir şans, talih meselesi değildir. 
O, bir insanın nasıl yaşaması gerektiğine ilişkindir.”78 Mesele şudur: İyi bir yaşam 
armağan olamaz, birileri tarafından verilen ve alınan. İnsan nasıl yaşaması gerektiği 
üzerine herşeyden önce düşünmek durumundadır.

Şimdi; politika ve ahlak felsefesi her zaman ve neredeyse her yerde pratik bir 
disiplin olmuştur; öyle ki bu alana ilişkin dile getirilen teoriler bile aslında iyi bir 
yaşamın nasıl mümkün olabileceği kaygısı üzerinden biçimlenmiştir. Onlar insana 
yakışan adaletli, saygın bir yaşamı kendilerine kaygı edinirler; hatta bunu inkâr eden-
ler bile. Dün olduğu gibi bugün de rekabetin, korkunun ve karmaşanın ortasındayız. 
Sorulması gereken soru şu: Felsefe daha iyi ve daha insanca, insana yakışan saygın 
bir yaşamın kurulmasında nasıl bir işleve sahiptir ya da olabilir? Belki de soru şöyle 
de sorulabilir: Neden felsefeye ihtiyaç vardır? Görüldüğü üzere bir sürü toplum, bir 
sürü insan felsefesiz de yaşamlarını sürdürmekteler. Neden felsefe gereklidir?

Demokrasinin ve demokratik erdemlerin yeşerdiği toplumlarda felsefe birçok ba-
kımdan yaşamın biçimlenmesinde etkili olmaktadır. Felsefe, insanların ve toplumların 
hayatında merkezi bir öneme sahip olan konularda önerilerde bulunmaktadır ki adalet, 
toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaleti, eşitlik ve özgürlük onların başında gelmektedir. 
Politikacılar ve ekonomistler bu bakımdan konuya ciddi ilgi göstermekteler. Hiç 
kuşkusuz J. Rawsl’un adil bir toplumun kuruluşuna ilişkin düşünceleri, Habermas’ın 
müzakereci demokrasi anlayışı ve M. C. Nussbaum ve hem ekonomist ve hem de 
felsefeci olan A. Sen’in geliştirdikleri Olanaklar Yaklaşımı kamusal tartışmaları ve 
politikaları çok ciddi bir biçimde etkiledi.

Bugün uygar dünya ile uygar-olmayan dünyayı belirleyen “insanî gelişmişlik/
gelişim” kriteridir ki o, Nussbaum ve Sen’in Olanaklar Paradigması olarak da adlan-
dırabileceğimiz, olanaklar/gelişme/gelişim etiğinin bir sonucudur. 

İnsan hakları Türk Aydınlanma Devriminin temelinde yer alır. Atatürk, gerçekleş-

77 I. Sergejew-K. Winter-Ernest Bloch, İbn Sina: Aklın Ustası Çev: Mehmet Çallı-Gazi Ateş, İstanbul: 
Evrensel Yayınları, 2016, s. 39.

78 I. Kitap neredeyse bu tartışmaya ayrılmıştır ve özellikle bkz: 363d. Ayrıca şu önemli çalışmaya da 
bakılabilir: J. Annas, An Introduction to Plato’s Republic, Oxford: Oxford Clarendon Press, 1991.
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tirdiği değişiklikler yoluyla yurttaş olan bireyin kendini gerçekleştirmesini amaçladı. 
Ancak tüm yapısal değişikliklere karşın neden hala birçok problem aşılamamıştır? 
Böylesi büyük başarıların ardından neden demokratik ideal birçok alanda ve bağlamda 
kendini gerçekleştirememiştir? 21. yüzyıl Aydınlanması’na yönelimi gösteren birçok 
politik, sosyal ve düşünsel gelişmelere rağmen yine bu alanlarda yaşanılan ve karşı-
laşılan çok ciddi problemlerin varlığını nasıl anlamalıyız; onların nedenleri nelerdir?  

Benim buna yanıtım şudur: Kurumlar, demokratik aydınlanmanın gerçekleşti-
rilmesi için çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir. Atatürk; Cumhuriyet’in 10. 
yılında yaptığı konuşmada der ki: “Cumhuriyet yönetim biçimi, demokrasi dizgesi ile 
devlet biçimi demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk. O, on yaşını doldururken demokrasinin 
bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.” Demokrasinin gerekleri 
nedir? Demokratik birey kimdir? Demokratik aydınlanma/akıl ne anlama gelmektedir? 
Demokratik erdemler neyi ifade eder? Demokratik erdemler ile iyi insanî ve ahlaki var 
oluş arasında bir ilişki var mıdır? Bu soruların her biri kendi başına ele alınıp yanıt-
lanmayı gerektirir. Ancak ve bununla birlikte; tüm bu soruların içine gömülü sosyal, 
kültürel ve düşünsel alana ilişkin bazı verilere göz atmak bizzat problemin görülmesine 
yardımcı olacağı gibi çözümün doğrultusunu işaret edebilir.79

Yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş olanların oranı yüzde 39 
iken, bu oran erkeklerde yüzde 60 düzeyinde bulunuyor. Ekonomik, politik alana ka-
tılıma veya kız çocukları için ortaöğretime bakıldığında da Türkiye çok iyi durumda 
değil. Kadınların parlamentodaki temsil oranı %15’in altındadır. Kadın bakan sayısı 
bir-iki kişiyi geçememektedir. Üniversitelerde kadın rektörler de “mumla” aranmaktadır. 
Sonra, bizzat felsefe bölümlerinde kaç kadın öğretim üyesinin bulunduğu ve kaçının 
bölüm başkanı olduğu da hem cinsiyet eşitliği bakımından hem de demokratik aklın 
neliği bakımından önemlidir.80

Konumuza dönecek olursak; elbette böylesine büyük bir devrimin ardından bugün 
beklenen düzeyde olamayışımızın çok çeşitli nedenleri vardır. Ayrıca, son iki yüzyılda 
dünya değişmiş ve son 30 yılda da hızla değişmiştir. Bu değişmelere (bilimsel, sosyal ve 
teknik) katkılarımız ve katılımlarımızdan söz etmek oldukça güçtür. Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) İnsani Gelişmişlik Endekslerine ve raporlarına bakıldığında 
bu açıkca görülür. UNDP tarafından 1990’dan bu yana her yıl düzenli olarak yayımla-
nan, cinsiyet eşitsizliğinden çok boyutlu yoksulluğa, sağlıktan eğitime, kaynak kulla-
nımından sosyal bütünleşmeye, güvenlikten uluslararası entegrasyona, çevreden gelir 
dağılımı eşitsizliğine kadar çeşitli konularda ülkelerin insanî gelişmesi derecelendirilerek 
karşılaştırılmaktadır. Ne yazık ki Türkiye bu sıralamalarda oldukça gerilerdedir. İnsani 

79 H. Nur Beyaz Erkızan, “21.Yüzyıl Aydınlanması, Atatürk ve Türkiye Üzerine”, Uluslararası Medeni-
yet ve Kadın Kongresi, Cilt 2, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2016, s. 1173-1190.

80 Yakın zamanda YÖK’ün Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’ni yayınlaması ve üniversiteleri bu 
konuda etkin adımlar atmaya çağırması son derece önemlidir. Umulur ki, niyetler gerçeğe dönüşür!



Aristoteles, Nussbaum ve Türkiye Üzerine Ya Da Olanaktan Var Olmaya/Var Oluşa Doğru 727

Gelişmişlik Raporunda yıllar değişse de sıralamalar pek değişmiyor. Genellikle ilk sı-
rayı Norveç alırken, onu Avustralya, İsviçre, Hollanda ve ABD izliyor. 2016 yılında da 
sıralamalarda çok şey değişmedi; örneğin Almanya 4. İngiltere 16., Japonya 17., Fransa 
21., Yunanistan 29. sırada bulunurken, endekste, en az insanî gelişmişlik kategorisindeki 
ülkeler ise Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun,  Çad, Sierra Leone oldu. Türkiye 
ise 188 ülke arasında 71. sırada yer aldı. Türkiye’nin bir üstünde Gürcistan ve İran gibi 
ülkeler yer alırken bir altında da Venezuela ve Sri Lanka yer alıyor. Toplumsal Cinsi-
yet Eşitsizliği Endeski’nde (TCEE) Türkiye, 0,360’lık değerle 145 ülke arasında 130.
uncu sırada yer aldı. Cinsiyet eşitliğinde en iyi puanı alan ülkeler İskandinav Ülkeleri 
olurken Asya ve Pasifik ülkelerinde de durum pek parlak değil. Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Ülkeleri ise genelde toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından en alt sıralarda yer 
aldı; örneğin Suudi Arabistan 145 ülke arasında 141. sırada yer alırken onu Suriye iz-
ledi. Türkiye’de parlamentodaki sandalyelerin yüzde 14,42’sinde kadın milletvekilleri 
otururken yüzde 85,58’inde erkek milletvekilleri oturuyor. Yetişkin kadınlar arasında 
6 ve üstü yaştaki 64 milyon 241 bin 226 kişilik nüfusun 4 milyon 930 bin 12’si (yüzde 
7,68) hala okuma yazma bilmiyor. Okur-yazar olmayanların yüzde 79,98’i ise kadın. 
Nüfusun yaklaşık %7’sinin ise okuma yazma bilip bilmediği tespit edilememiş durumda. 
Zaten kişi başına düşen ortalama eğitim yılı da 4-5 yıldır. Bunun kadınlarda çok daha 
düşük olacağı açıktır. Ayrıca daha nesnel bir veri olarak kabul edilecek trafik kazalarına 
bakalım. 2016 yılında trafik kazalarında yaşamını yitiren insan sayısı neredeyse sekiz 
bin civarında. Kazaya neden olan kusurlar içinde sürücü kusurları yüzde 89.3. Bana 
göre tüm bunların temelinde henüz kendimize, içinde yaşadığımız topluma ve dünyaya 
ilişkin sağlam bir kavrayış geliştirmemiş olmamızdır. Var olana karşı kavrayışımız 
kusurludur.Hayatımızın ilkesi olarak kendimizi görmediğimiz gibi, eylemlerimizin 
ilkesi olarak da kendimizi görmüyoruz. Kendisne mikrofon uzatılan her insan –özellikle 
televizyonlarda– olan herşeyden –iyi ya da kötü– politikacıları sorumlu tutar. O nedenle, 
ülkemizde önce politika ve sonra ahlak gelir. Aristotelesçi bir duyuşla söylenecek olursa; 
politikanın ahlaktan önce geldiği toplumlarda iyi olan hiçbirşey yeşermez. Türkiye’de 
kurumsal yapılanma bakımından herhangi önemli bir eksikliğimizden söz edilemez. 
Neredeyse insan hakları ve benzeri konulardaki tüm anlaşmaları imzalamış bulunmakla 
birlikte hâlâ birçok problemle karşı karşıya bulunmaktayız. Öyle görünüyor ki yaşanılan 
sıkıntılar “ahlaki var oluş” veya aynı anlama gelmek üzere “ iyi insani var oluş” sancı-
larıdır; yani bizzat insanın kendi insanî var oluşunu gerçekleştirme sancılarıdır.Çünkü, 
hiçbir yasa, yönetmelik, anlaşma ve benzer şeyler, önemli olmakla birlikte, iyi insanî 
var oluşumuzu otomatik olarak gerçekleştirmeye muktedir değildir. Ve açıktır ki, insanî 
var oluş sancıları bizi ya “ileri” ya da “geri” atacaktır.81 Bunu belirleyen/belirleyecek 
olan ise hiç kuşkusuz “biz” olacağız; bizim tercihlerimiz olacaktır. 

81 H. Nur Beyaz Erkızan, Türkiye Felsefe Yazıları: Yaşamın Anlam Olanakları Üzerine, Ankara: Sentez 
Yayınları, 2013, s. 135 ve ilerisi.
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Platon bunların hiçbirini önemsemedi. Değişmeye karşı geliştirdiği korku ve endişe 
onun hem varlık ve bilgi kavrayışını ve hem de etik ve politkasını derinden etkiledi. 

Zaten metafizik realist özcülük insanın bilişsel kapasitelerine bağlı olmayan kendi 
başına bir dünyanın var olduğunu kabul eder. Şeylerin varlığına ilişkin tanımlama 
ancak onlara uygun düştüğü zaman doğru olur. Çünkü metafizik realizm kuşkucu 
olamaz, dolayısıyla da, aşkın dünyanın gerçekliğine ilişkin inanç onun temelinde yer 
alır. Özellikle bilgi söz konusu olduğunda bu daha da açık bir biçimde görünür olur. 
Tanrı veya insanın/bazı insanların var olanı kendinde olduğu gibi bildiği, kavradığı 
iddia edilir. Bilgi bağımsız bir biçimde var olan gerçekliğin bilgisidir. Platon’nun 
Phaedrus dialoğunda tanrıların tanık olduğu dünya böyle bir dünyadır ve onun bilgisi 
de değişmeyen, sonsuz ve gerçek bilgidir. Düşmüş ruhlar bu gerçekliği göremedikleri 
gibi onun bilgisine de ulaşamazlar. Bazı ruhlar ise –tanrılar ile düşmüş ruhlar arasında 
olanlar– gerçeği bilme arzu ve mücadelesiyle yanıp tutuşurlar ki işte onlar insanlardır. 
Bunların dışında kalanlar hakikate kapalıdırlar, onun dışındadırlar. Onlar en aşağıda 
yer alan hayvanlardır. Metafizik-realist özcü anlayışta insanın ne olduğu sorusu ise hiç 
kuşkusuz onun varlık ve bilgi anlayışı ile uygunluk içinde olacaktır. Buna göre, insan 
kendi başına var olan gerçekliğin, evrenin bir parçasıdır ve onun içindeki yeri, işlevi 
de bellidir. İnsan ontik, epistemik ve etik olarak bağımsız değildir. İnsanın tercihleri, 
umutları, sevgileri ve korkuları insana ait değildir. Onlar içinde bulunulan gerçekliğin 
bir parçasını oluştururlar. İnsanın ne olduğunu bilmek, bu nedenle, bağlama, zamana 
ve mekâna göre ya din adamının ya filozofun ya da biyoloğun işidir. Platon, insandan 
hareketle insanı anlamayı reddetti. Yaşamı aşkınlık üzerinden aşkın ilkelerle açıkla-
maya çalıştı.

Yasalarda şöyle der: “Bizim için herşeyin ölçüsü insan değil, tanrıdır. Öyleyse 
onunla dost olacak kişinin, olabildiğince ona benzemesi zorunludur...” ( Yasalar, 716 
c ve ilerisi).

Şimdi, Aristoteles’e ve elbette Nussbaum’a baktığımızda ise, her ikisinin de her 
türden aşkınlığa karşı durduklarını görürüz. Aristoteles varlığın çok anlamlı olduğu-
nu söylerken iyinin de, adaletin de güzelin de birden fazla anlama geldiğini duyurur. 
Parmenidesçi ve Platoncu varlık anlayışlarının değişme konusunda gösterdikleri bazı 
itirazları haklı bulurken varlık ve hareket arasındaki bağı asla inkâr etmez. Hatta ona 
göre var olmak ancak bir harekete (kinesis) ve etkinliğe (energeia) sahip olarak müm-
kündür ki bu konuda yeni bir terim de bulmuştur. Ve o, Batı dillerindeki enerji teriminin 
kaynağı olduğu gibi Türkçe’deki enerji teriminin de kendisinden geldiği energeia’dır. 

Aristoteles insanın tanrıya değil, insana benzemesi gerektiğini düşünür. O neden-
le, onun kaygısı insanî var oluşun ne olduğu üzerine derin bir soruşturmayı tanımlar. 
Aristoteles’e göre insan, düşünen bir varlık olarak kendi insanî var oluşunu kurabilecek 
olanaklara/kapasitelere sahiptir. Platon için bu asla geçerli olamaz. Ona göre, insanın 
kurtuluşu salt politika içinden mümkündür. Platon’un bu anlamda bir ahlak önerdiğinden 
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bile söz etmek pek mümkün görünmemektedir. Devlet Adamı ‘nda şöyle der: “ Filozoflar 
sitede yönetici olmadıkça veya yöneticiler gerçekten filozof olmadıkça veya yani bir 
aynı insanda adalet gücü ile akıl gücü birleşmedikçe, bunun yanına kesin bir yasayla 
herkese kendi yapacağı iş verilmedikçe, insanlığın, sitenin başı dertten kurtulmaz. 
(473d-e, Mektuplar VII.) Oysa Aristoteles bilginin birbirine indirgenemeyecek farklı 
dallara bölünmesini savunurken, artık filozof da ne en iyi matematikçidir ne de kenti 
yönetmekle uğraşması gereken kişidir. Filozof yasa koyucuya yardımda bulunabilir, 
katkı sunabilir ama o kadar. Platon filozofların birgün iktidara gelmesini umarken, Aris-
toteles filozofları en fazla danışılacak, fikirlerine başvurulacak kişi olarak görüyordu.

Türkiye’ye baktığımızda insanların bilmeye çalışan değil, bildiğini iddia edenlerle 
dolu olduğu görülür. Tartışmalar ister tarihsel/düşünsel/ideolojik zeminden isterse de 
dinsel zeminden hareketle biçimlensin herkes hakikate sahip olduğuna inanır. Araştırma 
ve şüphe bize uğramaz gibi! 

Ayrıca ve ne yazık ki bizde; iyi bir toplumun zengin bireylerden, ahlaki var oluşunu 
inşa etmeye çalışan bireylerden meydana gelebileceği düşüncesi pek rağbet görmez. 
Bunun yerine ya iyi bir lider, ya yanılmaz bir din adamı ya da güçlü bir politikacının 
kurtarıcılığına güvenilir ve beklenilir. Cumhuriyetimiz daha 100.yaşına ulaşmadan 
çok sayıda darbelerle karşılaşmışsa bunun Platon ile veya Platonculukla bir bağı var 
gibi görünür. Kurtaran ve kurtarılan bir toplumun bireylerden oluştuğunu söylemek 
zordur. Kamusal tartışmalar bu nedenle demogojiyi aşamaz. Platon hem Devlet’te ve 
hem de Yasalar’da iyi bir toplumun ancak ve ancak ya devletin iyi olanı dikte etme-
siyle ya da yasaların kusursuz ugulanmasıyla mümkün olduğunu düşünür. Öyle ki 
devlet yurttaşına karşı neredeyse her zaman alarm durumundadır.82Şimdi, ülkemizdeki 
darbeler bu Platoncu alarm durumlarının bir ifadesi ve sonucu değil de nedir? Sonra 
ve neredeyse her darbeyi savunan, meşru ve makul göstermeye uğraşan -açıklamaya 
çalışan değil!- “devlet entellektüeleri”nin olması, aslında onların Platon’nun Devlet’inin 
filozof yöneticilerine ve Yasalar’ın lisanlı şairlerine ve masal anlatıcılarına ne kadar 
da yakın durduğunu göstermiyor mu? 

 Atatürk, 1925 yılında Kastamonu’da yaptığı konuşmada şöyle der: “Beş altı sene 
içinde kendimizi kurtarmışsak, bu zihniyetimizdeki tebeddüldendir (değişikliktendir).” 

Coleridge’ın söylediklerini analım: “Hepimiz ya Platoncu ya Aristotelesçiyiz.” 
Kendimizi kurtarmak için belki de yeniden zihniyetimiz üzerine, Platoncu zihniyeti-
miz, üzerine düşünmemiz gerekir. Ve birkez daha düşünmek için onlara dönelim yine:

‘Siyasetin bir kenti/toplumu/ülkeyi yönetmesinden dolayı aynı zamanda Tanrıları 
da yönettiği söylenemez.’ 

 Nikomakhos’a Etik: 1145a 10-11, Aristoteles

82 Platon, Devlet; 5.473 c-d. Platon’un devlet yöneticisi öylesine müdahaleci ve totaliterdir ki örneğin şöyle 
der : “ Üretime dayanmayan tüm cinsel birleşmeler onaylanmamalıdır.” Yasalar; 8.836 c- 841 d. Özellik-
le 10. Kitap’ta Platon tam bir klerikos olarak ortaya çıkar; bkz. 716c-1717a. Mektuplar VII, 473 d-e.
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“Bizim için herşeyin ölçüsü insan değil, Tanrı’dır. Öyleyse onunla dost olacak 
kişinin, olabildiğince ona benzemesi zorunludur…”

 Yasalar, 716c, Platon
“Biz, bir başkasının amacı için değil, kendi amacı için var olan insana özgür 

insan deriz.” 
 Metafizik, 982b25.
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FELSEFİ HERMENÖTİK REFLEKSİYONUN TEMELİ 
OLARAK ANLAMA-DİL İLİŞKİSİ

Yakup Kahraman*

COMPREHENSION AND LANGUAGE RELATION AS A BASIS OF 
PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS REFLECTION

ÖZ
Modern epistemolojinin ortaya çıkması ile birlikte bilinç ile dış dünya arasında-
ki ilişkinin daha sık sorgulandığını görmekteyiz. Bu paradigmaya dayalı bilme, 
anlama-yorumlama ve bunun aktarımı konusunda ortaya konulan fikirlerin ise 
biçimsellikle sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu biçimselliğe sistematik şekilde 
karşı çıkan felsefi hermenötik ontolojik bir yapı ve süreç önermektedir. Buna 
göre bireyin anlama deneyimi dil üzerinden başlamaktadır ve zamansal, mekân-
sal faktörleri bir arada bulundurmaktadır. Bizim bilme ve anlama etkinliğimiz 
tarihsellik barındırmaktadır ve bu tarihselliğin yönlendirdiği ufuk dil sayesinde 
bize kazandırılmaktadır. O halde tarihsellikten sıyrılmış bir anlama mümkün de-
ğildir. Bununla birlikte bu anlamayı yönlendirme gücü olandilin otantik bir ya-
pısı bulunmaktadır. Bu çalışmada anlama ve dili matematiksel yapıya indirgeye-
rek nesnel, genel-geçer bilginin mümkün olduğunu göstermeye çalışan modern 
epistemolojinin aksine felsefi hermenötiğin anlama ve dili yaşamın içerisinde 
nasıl konumlandırdığı gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Anlama, yorum, dil, hermenötik, modern epistemoloji.

ABSTRACT
Along with the appearance of modern epistemology, we see what the relation 
between consciousness and external world is questioned more frequently. Also we 
can say that recognition, comprehension, interpretation based on this paradigm 
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and opinions about transferring all of these remain limited to formalism. FB 
Objecting to this formalism systematically, philosophical hermeneutics put 
forward an ontological structure and process. Accordingly, learning experience 
of an or the individual begins with language and it includes temporal and spatial 
factor together. Our recognition and comprehension involve historicism and we 
get this historical horizon by means of language. In that case, it is impossible 
to think a meaning free from historicism. Besides, language which has a power 
of leading this comprehension has an authentic structure as well. In this study, 
contrary to modern epistemology that tries to show possibility of objective and 
de facto knowledge by reducing language to mathematical structure, we have 
tried to indicate the philosophical hermeneutics, way of situating comprehension 
and language in life.
Keywords: Comprehension, interpretation, language, hermeneutics, modern 
epistemology

...

1. Giriş

Modern epistemolojinin Aristoteles ve onu izleyen metafizikçiler tarafından gelişti-
rilen bilgi teorilerinden ayrılan en belirgin yönü, onun bilmenin imkânı ve şartlarını yani 
“özne”yi hareket noktası varsaymasıdır. Bu anlayış tecrübe nesnesinin düşünülebilirliği 
veya tecrübe edilebilirliğini, Varlık, öz ve kavram’ın kavranabilirliğini “özne için nes-
ne” olarak kabul etmektedir. Modern epistemolojik kurguda öznenin kendisinden yola 
çıkarak transendantal bir yapı oluşturma çabası vardır. Modern epistemoloji böylelikle 
öznenin nesneden bağımsızlaşabileceğini, anlamayı bilgiye ulaşmada öznenin kendi 
bilincinde gerçekleştirdiği bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu sürecin işleyişi 
ise doğa bilimsel ilkelere uyumlu bir teori ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Felsefi 
hermenötik ise kendisini bu yaklaşım karşısında konumlandırmakta ve anlamanın 
sadece bilişsel bir deneyim olmadığına dikkat çekmektedir. Modern epistemolojinin 
alan ve içeriğindeki hangi özellikler felsefi hermenötik açıdan eleştiri konusu olmuştur? 
Modern epistemolojinin varsayımlarına karşı felsefi hermenötik yaklaşım anlamayı 
hangi zemin üzerinden kurgulamıştır? Felsefi hermenötiğin anlama deneyiminin içeriği 
ile ilgili özgün fikirleri nelerdir? 

Doğa bilimsel yöntemden hareket edilen ve matematik örüntülerle oluşturulmuş 
felsefi zemin ile varlık, bilgi, ahlak, siyaset, sanat, vb. alanlarda hakikate ulaşılabileceği, 
genel-geçer, evrensel bilgiyi yakalayabileceği inancı modern epistemolojinin yöntem-
sel bir perspektif kazanmasına yol açmıştır. Buna göre insan zamandan toplumdan ve 
hatta dünyadan kendisini yalıtarak bir anlama deneyimini gerçekleştirebilecek yeter-
liliktedir. Bu deneyimin gerçekleşmesi ise yöntem bilincine bağlıdır. Yöntem bilinci 
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ile anlama deneyimini gerçekleştiren her birey sonuçta aynı hakikati yakalayabilecek 
yeterliliktedir. Denilebilir ki modern epistemoloji açısından insana ait olan ve onun 
yaşam perspektifinin en önemli zemini olan anlama fizik ve matematik ilkelere göre 
işleyen bir süreçten başka bir şey değildir. Bu sürecin hakikat değeri kazanabilmesi 
ise yöntemsel ilkeleri uygulamasıyla doğru orantılıdır.

Anlama olayının doğa bilimsel ilkelere göre gerçekleştiği zaman hakikate yaklaşıla-
bileceği fikri 17. yüzyılda temeli atılan modern epistemolojinin en önemli teorik zemini 
olarak görülmektedir. Buna göre doğa bilimleri matematik ve geometriden beslenen 
akıl ilkeleri ve deneysel yöntemleri takip ederek kesin, genel-geçer ve evrensel bilgiyi 
yakalamayı başarmıştır. Bu yöntemsel perspektif felsefi yaklaşımlarda da gösterilirse 
zamansallık ve mekânsallığın sınırlılığı ile oluşan anlama deneyimi aşılabilecek ve 
evrensel bir epistemoloji oluşturulabilecektir. Burada modern epistemolojinin en 
temel özelliği yukarıda değindiğimiz gibi öznenin kendisinden yola çıkarak varlığı, 
varlığa ilişkin bütün unsurları anlayabileceği gibi monolojik bir tavrı benimsemiş 
olmasıdır. Bu tavır kendisine sıfır noktası belirleyebileceğini, önyargılardan, tarihsel-
likten sıyrılabileceğini hatta bütün bir tarihi ve insani olan her etkinliği film izler gibi 
izleyebileceğine, temaşa edebileceğine inanmaktadır. Öznenin yöntem takip ederek 
nesnel-objektif bir anlama imkânı yakalayabileceği varsayımı da bu epistemolojinin 
temelini oluşturmaktadır.

Modern epistemolojinin kuramsal zeminine önemli katkısı bulunan ve anlama 
deneyimini analitik bir çözümlemeye indirgeyen Descartes’ın yöntemsel kurguya olan 
inancı o kadar güçlüdür ki o, yöntem sayesinde, ortaya konulan görüşlerin hangisinin 
gerçek hangisinin yanılsama olduğunu rahatlıkla görebileceğimizi iddia etmektedir.1 
Bu bakış açısına göre yapılması gereken felsefeyi yöntemsel kesinliklerin güvenli 
yoluna sokmak ve anlamayı böylece yanılmaz bir noktaya getirmekten ibarettir.2 Bu 
yöntemsel perspektifte yapılması gereken ise sadece kuralları belirlemek ve nesneyi bu 
kurallar bağlamında değerlendirmektir. Bunun için matematik bilimlerin çalışmaları ve 
ondan ayrılmayan yöntemin öğrenilmesi bütün felsefeden önce gelmektedir. Bu şekilde 
felsefe belirli bir yönteme uygun hale getirilmektedir. Fakat Descartes için felsefe sa-
dece yöntem ile şekillenen bir bilim değil, kendisine yöntem tarafından diğer bilimlere 
ilkelerini sağlamak son çözümlemede en yalın ve en mutlak olanı belirlemek görevi 
verilen bilimdir.3 Ernst Cassirer’e göre bu anlayış bizim madde olarak adlandırmaya 
alıştığımız şeyin, kendi saf varlık niteliğine göre, mekâna, yayılıma indirgenmesine 
ve doğa bilgisi açısından yeni bir norm’un oluşmasına neden olmuştur. Böylece biz 
doğanın içeriksel doluluğunu ve çeşitliliğini ancak geometrik bir şematizm vasıtasıyla 
ifade edebildiğimizde, doğanın kavranışından, onun içindeki varlığa ve yasalılığa 

1 Rene Descartes, Metot Üzerine Konuşma, Çev. Atakan Altınörs, Paradigma Yayınları İstanbul, 2010, 
s. 4.

2 Descartes, Metot Üzerine Konuşma, s. 22
3 Jean-marie Beyssade, “Descartes: Felsefi Bir Devrim Mi?”, Cogito, Çev. Tülin Bumin, Sayı:10, Yapı 

Kredi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 70.
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hakiki bir vukufiyetten söz edebiliriz.4 Descartes’ın ortaya koyduğu ve modern epis-
temolojinin temel yaklaşımı olan anlama deneyimini sadece yöntemsel refleksiyona 
indirgeme çabası varlığı nicelleştirmeyi de beraberinde getirmektedir.

Modern epistemolojiye göre birey bilme iradesinin tetiklediği boş bilinç ile dün-
yaya yönelmekte, oradaki görünür kaosu kavram altında bileşime tâbi tutarak bilgiyi 
üretmektedir. Bu tip bir şema, bilen ile bilineni birbirinden ontolojik olarak iki ayrı töz 
olarak betimler ve aradaki bağın, ilişkinin hesabını vermek konusunda son derece zayıf 
kalır.5 Özne-nesne ontolojisine dayalı modern epistemolojik kurgu nesneyi öznenin 
matematik ilkelere ve deneysel yöntemlere göre belirlediği ilkeler ile anlayabileceğini 
yani anlamamızı olumsuz etkilediğini düşündüğü bütün dışsal faktörleri paranteze alarak 
objektif, nesnel anlamanın olabileceğini iddia etmektedir. Böylece anlam herhangi bir 
sübjektivite taşımadan kesinlik sağlayabilecektir.

Descartes’ın yukarıda bahsi geçen anlayışının tarihselliği içinde barındırması 
gereken bir anlamaya olumsuz yansımaları olması doğaldır. Görebildiğimiz kadarıyla 
Descartes anlamanın zamansal ve mekânsallığını yani tarihselliğin anlama üzerindeki 
etkisinin yöntem aracılığıyla kaldırılabileceğini düşünmektedir. Bize göre ise anlama, 
kendisinde geçmiş ve şimdiki zamanın sürekli olarak birlikte bulunduğu geleneksel 
birikime nüfuz etmek demektir. Dolayısıyla anlama dediğimiz hadise karşımızda 
anlaşılmak üzere bulunan herhangi bir şeyin içinde olmayı gerektirmektedir. Yani an-
lama insan varlığını çok boyutlu olarak kuşatan bir etkinliktir. İşte felsefi hermenötik 
bu etkinliği gözler önüne sermeye çalışmakta ve anlamayı bir metodolojiden ziyade 
ontolojik bir süreç olarak görmektedir.

2. Felsefi Hermenötiğin Temel Yaklaşımı Olarak Anlamanın 
Varoluşsal Boyutu

Anlamanın tarihsellikle, gelenekle ve önyargıyla ilintili boyutlarına değinen ve 
epistemolojik boyutta değil ontolojik boyutta değerlendirilmesi gerektiğini savunan 
Martin Heidegger ve Hans Georg Gadamer’in anlamayı insan yaşamının temel belirle-
nimi olarak kabul edip dil ile ilişkilendirmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Modern 
epistemolojinin anlama ve dili matematiksel ifadelere dönüştürme çabasının karşısında 
anlama ve dil varlığını yaşamdan yola çıkarak diyalojik eksende anlamaya çabalayan 
bu yaklaşım felsefi hermenötiğin temelini oluşturmaktadır. Bu felsefi zemin yöntem 
bilincinin meydana getirdiği hiyerarşik-monolojik anlama tavrı yerine ontolojik-di-
yalojik bir tavır benimsemektedir. Bu yönüyle hem anlamanın nasıl vuku bulduğunu 

4 Ernst Cassirer, Bilginin Fenomenolojisi, Çev. Milay Köktürk, Hece Yayınları, Ankara, 2005, s. 624.
5 Emrah Günok, “Heidegger Felsefesi Bir Özne Felsefesi mi?”, Baykuş Felsefe Yazıları Dergisi, S. 7, 

2011, s. 53.
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soruşturma şekli hem de dil varlığının anlama çabası içerisinde nasıl bir rol oynadığı 
ile ilişkili fikirleri oldukça dikkate değerdir. Hermenötik bu açıdan öncelikle anlama 
denilen hadiseyi tahlil etmekte daha sonra ise anlamanın zemini olarak gördüğü dil 
varlığının anlamayı nasıl yönlendirdiğini göstermeye çalışmaktadır.

Felsefi hermenötiği sistematik hale getiren Gadamer, kendi araştırmasında mo-
dern bilimleri mümkün kılan bilgimizin sınırlarını araştıran Kant’ın sorduğu felsefi 
soruya benzer bir soru sorarak işe başlamaktadır. Gadamer’in sorusu insana özgü tüm 
dünya deneyimi ve yaşam deneyimi söz konusu olduğunda “anlamanın nasıl mümkün 
olduğu” hakkındadır.6 Felsefi hermenötik açıdan bu soru anlamı inşa etmeye çalışan 
öznel faaliyeti aşmaya çabalayan bir sorudur.

Gadamer’in amacı metodolojik olarak anlamanın yakın bir teorisini kurmak 
değildir.7 Gadamer’in ortaya koyduğu şekliyle felsefi hermenötik, yöntemsellik yak-
laşımlarının iddia ettiği doğrulanabilirlik karakterinin çözümlemesini ya da tartış-
masını yapmanın ötesinde anlama işleminde sürdürülen bir tutumun ya da vaziyet 
alışın betimlenmesini yapmaktır.8 Yani insan bilimlerinin yöntemsel öz bilinçlerinin 
ötesinde gerçekte ne olduklarının ve onları dünyaya ilişkin deneyimimizin bütünü ile 
neyin bağladığının anlaşılması için bir arayıştır.9Böylece Gadamer yöntem bilincini 
ve yöntemle belirlenmiş bilimleri aşan bir görev bilinciyle hareket etmekte, anlamayı 
var olmanın temel tavrı olarak görmektedir. Var olmanın temel tarzı olarak anlama 
nasıl tezahür eder? Felsefi hermenötik anlamayı evrensellik ve görecelilik bağlamında 
nereye oturtmaktadır? Anlama hadisesini belirleyen faktörler nelerdir?

Gadamer için anlama, bir deneyimleme, tecrübe etme tarzıdır. Ancak bu tarz, 
doğa bilimlerinin tanımladığı deneyim modelinden oldukça farklı, teorik ve teknik 
yaklaşımla anlaşılamayacak bir şeydir.10 Tecrübenin kendisinin bir sınırı olmamakla 
birlikte bunu yaşayan insan, her öngörünün sınırlı ve her planın belirsiz olduğunu 
idrak eder. Böyle bir anlayışın sonucu olarak diyebiliriz ki Dilthey’ın öngördüğü gibi 
birey kendi tecrübesinden yola çıkarak başka tecrübeler hakkında, bu tecrübeleri ya-
şayanlar gibi bir anlamaya sahip olamaz, fakat yaşanan bu tecrübeyi kendi anlam ufku 
içinde yorumlayabilir. Gadamer’e göre, yorumcu ya da anlayan kişi ile çeşitli çağlar, 
kültürler, sınıflar, arasında sanat yapıtında olduğu gibi, kaçınılmaz, zorunlu bir mesafe 
vardır. Gadamer’in zamansal aralık dediği bu mesafe anlama edimine gerilimini ve 
özneler-üstü yönünü verir.11

6 Burhanettin Tatar, Felsefi Hermenötik ve Yazarın Niyeti, Vadi Yayınları, Ankara 1999, s. 43.
7 Arslan Topakkaya, Felsefi Hermeneutik, Flsf Dergisi, Sayı: 4, 2007, s. 85.
8 Dieter Misgeld, “Gadamer’in Hermeneutiği Üzerine”, Hermeneutik ve Hümaniter Disiplinler, Çev. 

Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 85.
9 Rüdiger Bubner, Modern Alman Felsefesi, Çev. Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul, 1993, s. 57.
10 Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, Çev. Hüsamettin Arslan-İsmail Yavuzcan, Cilt:2, Paradig-

ma Yayınları, İstanbul, 2009, s. 132.
11 Hans Georg Gadamer, “Hermeneutik”, Hermeneutik Üzerine Yazılar, Çev. ve Der. Doğan Özlem, 

İstanbul: İnkılap Yayınları, 2003, s. 23.
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Felsefi hermenötik zeminde anlama uğraşısı yalnızca metodolojik bir problem 
değil, kaygı ve tarihsellik üzerine kurulu insan varoluşunun çok temel bir niteliğidir 
ve bu etkinlik insanlık durumuna atfedilen bütün tanımlamaların kültürel ve tarihsel 
bir bağlamda ortaya çıkan bir süreçtir. Dolayısıyla hermenötik refleksiyon anlama ve 
yorumlamada yöntemi aşarak özne ve nesneyi aynı ortamda buluşturma becerisini 
geliştirebilmeyi amaçlamaktadır.

Gadamer’e göre anlama özneye bağlı bir edim olarak düşünülmekten çok, geç-
miş ile şimdinin bir araya geldiği bir iletişim olayına katılma olarak anlaşılmalıdır. 
Kanaatimizce şimdinin tarihsel konumundan uzaklaştırılmış bir yorum yöntemsel bir 
yabancılaştırmayı getirecektir. Oysa Gadamer’e göre tarih ilineksel ve vazgeçilebi-
lir bir etken değildir. O ontolojik bir etkendir.12 Bilincin içinde bulunduğu durumu 
anlaması ve aydınlatmaya çalıştığı durumu diyalektik bir süreç içerisinde tarihsel 
mesafenin üstesinden gelme çabası hermenötik durumun kendisini ifade etmektedir. 
Tarihsel mesafeyi dolduran öğeler, nesnel anlama imkânını ortadan kaldırmakta ve 
anlamamızı yönlendirmektedir. Diyebiliriz ki hermenötik refleksiyonda farklı diller 
ve yorumların zamansal ve mekânsallığın sınırlarında diyalektik bir süreç içerisinde 
birbirlerine daima açık olduğu ve yorumun herhangi bir yöntemin izi üzerinden değil 
açık uçlu bir etkinlik olarak devam ettiği varsayımı ile anlama olayı temellendirilmeye 
çalışılmaktadır.

Modern epistemolojinin mesafe aldığı en önemli kavramlardan birisi de şüphesiz 
önyargı kavramıdır. Bu anlayışa göre önyargılar bizim herhangi bir olay veya nesne 
hakkında doğru bilgi sahibi olmamızı engelleyecek manipülasyonları yapabilmektedir. 
Bu önyargılardan kurtulmak ve objektif bir anlama yeteneği kazanmak ise mümkündür. 
Felsefi hermenötik ise önyargıların anlamanın temel unsuru olduğuna dikkat çekmek-
tedir. Gadamer’e göre önyargılar, dünyaya açılışımızın temelidir.13 Önyargıların bu 
yapısına değinen Heidegger’e göre bir şeyi bir şey olarak yorumlama her zaman öngörü, 
önanlayış, önceden sahip olma gibi ön yapılarla mümkündür.14 Bu yapılar ise içinde 
bulunduğumuz tarihsel durumun bilincimize katkılarıdır. Dolayısıyla her yorumlama 
ediminde anlama, önceden sahip olduğumuz dil, kültür, gelenek gibi bağlamsal yapılar 
içinde gerçekleşir ki bunlar anlamanın ön yapılarını oluştururlar. Öte yandan, sahip 
olduğumuz bakış açıları her yorumlama ediminde, işleme koyduğumuz öngörülerdirler. 
Yine sahip olduğumuz kavram dağarcığı yorumlama etkinliğimizin önanlamalarını 
oluşturur. Böylece her yorum, bahsedilen ön-yapı içinde hareket eder. Heidegger’in 
deyişiyle, “bizatihi dünya içinde karşılaşılanlar zaten hep dünyayı anlama içinde 
açımlanmış olan bir ilintiliğe sahip olup, bu ilinti yorum aracılığıyla açığa taşınır.”15

12 David Linge, “Editor’s İntroduction”, Philosophical Hermeneutics, Hans Georg Gadamer, London, 
University of California Press, 1977, s. XIV.

13 Gadamer,  Hakikat ve Yöntem, cilt: 2, s. 278
14 Martin Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 158.
15 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 158.
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Gadamer’in, Heidegger’in, “Dasein’ın zamansallığından türettiği anlamanın da-
iresel yapısı” olduğunu söylediği hermenötik daire, içinde her hangi bir bilgi türünün 
dolaştığı bir çevrim olmayıp, Dasein’ın kendi varoluşsal ön yapısının ifadesidir. Her-
menötik dairede bilmenin en ilksel imkânı saklıdır. Anlamanın takip ettiği bu döngü 
insanın dünyayı ve kendisini anlamasının temelini oluşturur. O nedenle Heidegger’e 
göre hermenötik dairenin içinde hareket ettiği önyapılar, asla terk edilmesi gereken 
yüzeysel ve temelsiz değerlendirmeler olarak görülmemelidirler.16 Anlıyoruz ki felsefi 
hermenötik modern epistemolojik kurgunun tam aksine bizim temel anlama faaliyeti-
mizin içinde bulunduğumuz varoluş koşullarıyla doğrudan ilişkili olduğunu varsayar ve 
olumsuz anlam atfedilmesine karşı çıkar. Bununla birlikte bu varoluş koşullarının hiç de 
modern epistemolojinin inandığı gibi öznenin kendisinden sıyrılamayacağını savunur.

Felsefi hermenötik, anlamanın ancak anlayanın özgül tasarımlarını devreye sokma-
sıyla mümkün olacağı olgusundan hareket eder. Yorumcunun üretken katkısı, önlenemez 
bir şekilde, bizzat ‘anlama’ denilen şeyin neliğine aittir. Bu, öznel ön kabullerin, özel 
ve keyfi değerlendirmelerin meşrulaştırılması demek değildir. Çünkü söz konusu olan 
şey, tam bir disiplinleştirme değeri taşır.17

Burada ifade edelim ki felsefi hermenötiğin ortaya koyduğu anlamanın temeli 
olan hermenötik daire, anlama etkinliği için ileri sürülmüş bir reçete değildir.18 Anla-
mayı belirli formülasyonlara indirgeyerek tabir yerindeyse düşünceyi tüm yönleriyle 
kuşatabileceğini düşünen yöntemsel perspektifin aksine felsefi hermenötik, düşünce 
seyrinin kontrol altına alınamayacağını öngörmekte ve bu seyri kontrol altına alabi-
leceğini varsaymak yerine ortaya çıkan anlam süreçleri üzerine yoğunlaşmaktadır. 
Dolayısıyla felsefi hermenötik, anlama ilkelerini veren bir disiplin değildir ve onun 
vasıtasıyla bilinç herhangi bir varlığı aşmaya çabalayamaz. 

Hermenötik anlamanın görevi kendi tarihsel bağlamımızdan soyutlanabilece-
ğimize bizi ikna etmek olmadığı gibi herhangi bir tarihsel öznenin içine sıçrayarak 
onun hakikatini kavrayabileceğimize bizi ikna etmek de değildir. O halde anlam ve 
anlama psikolojik süreçler, birbirinden kopuk olaylar ya da zihin durumları değildir; 
bunlar asli olarak ve gerçekten linguistiktirler.19 Felsefi hermenötiğin bu yaklaşımı 
anlamanın temeli olarak dili işaret etmektedir. Peki, burada nasıl bir dil yaklaşımı bize 
ontolojik anlama imkânı sunmaktadır? Anlamayı tamamen dil zeminine yerleştirmek 
bizi Logosentrizm’e götürmez mi? 

16 Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 158-159.
17 Gadamer, “Hermeneutik”, Hermeneutik Üzerine Yazılar, s. 11-32.
18 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, cilt: 2, s. 5.
19 Richard J. Bernstein, Objektivizm ve Rölativizmin Ötesi, Çev. Feridun Yılmaz, Paradigma Yayınları, 

İstanbul, 2009, s.182.
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3. Anlamanın Zemini Olarak Dil Varlığının Yapısı

Gadamer, anlamanın bilgiye ulaşmadaki bir evre değil, bir varlık ya da varoluş 
evresi olduğu düşüncesine varmıştır. Gadamer’e göre, kartezyen düşüncenin epistemo-
lojiye olan merakı anlama sürecini yanlış anlamaya yol açmış, dili, anlamaya aracılık 
eden sıradan bir nesneye dönüştürmüştür. Oysa dil, insanların kullandıkları pek çok 
araçtan, irademizin istediği şekilde kullanılamaz oluşu bakımından ayrılmaktadır. Dil, 
içinde dile geldiği dünyadan bağımsız bir varlığa sahip değildir. Tam tersine, varlı-
ğın içinde meydana geldiği ortamdır.20 Görebildiğimiz kadarıyla felsefi hermenötik 
yaklaşımda dil yalnızca sözel doğayı yani geleneği anlamanın özel nesnesi olmakla 
kalmayıp anlamanın kendisinin asli zeminini oluşturmaktadır.

Anlama, dil vasıtasıyla iki farklı referans çevresinin veya öznenin ufuklarının 
buluştuğu ontolojik bir süreçtir.21Gadamer’e göre dil yalnızca elimizdeki bir nesne 
değildir, geleneğin haznesi ve içinde varlığını sürdürdüğümüz ve kendisiyle dünyamızı 
algıladığımız ortamdır.22 Ona göre dil daha çok, kendi başına gündelik hayatta hepi-
mizin angaje olduğu yorum oyunudur. Bu oyunda hiç kimse başka herkesin üzerinde 
ve başka herkesten öncelikli değildir: herkes merkezdedir ve bu oyundaki “o” dur. 
Bu nedenle o daima yorum olma eğilimindedir. Bu yorumlama süreci, anladığımız 
her durumda gerçekleşir, özellikle de önyargılarımızla baktığımızda ya da gerçekliği 
gizleyen sahte tavrın foyasını ortaya çıkardığımızda kendini gösterir.23 Görülmektedir 
ki Gadamer anlamanın kendisinin pratik akletme ve pratik bilgi biçimi olduğunu dü-
şünmektedir. Bu pratiğin içerisinde dil’in konumu nedir? Anlamanın ontolojik sürece 
dâhil edilmesinde dil nasıl bir görev üstlenmektedir?Gadamer varlığı dile indirgemek 
mi istiyor? Varlık ve dili özdeşleştiriyor mu? Yoksa dil yoluyla varlıkla ontolojik bir 
bağ kurulduğunu mu göstermeye çalışıyor?

Anlamayı mümkün kılan en önemli unsurun dil olduğu düşünüldüğünde, bu 
yapının içerisinde bilinci şekillenen bizlerin kendi başınalığı pek mümkün görünme-
mektedir. Dil, geçmişten getirdiği birikim ile bizim anlamamızı gerçekleştirdiğimiz 
“şimdi” nin nesne veya olgusuna karşı bir perspektif kazanmamızı sağlamaktadır. 
Bu perspektif, bizim dışımızda, şekillendiremediğimiz, farkında olmadan içine gir-
diğimiz dil sayesinde ortaya çıkar. Anlama sadece bu perspektifle sınırlı bir durumu 
ifade etmemektedir. Fakat refleksif anlamadan önce bu linguistik yapı düşüncemizi 
etkisi altında bulundurmaktadır. Bu etki bütün anlama etkinliğimiz boyunca bizi terk 

20 Hans Georg Gadamer, “İnsan ve Dil”, İnsan Bilimlerine Prologomena, Çev. Hüsamettin Arslan, Para-
digma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 68.

21 Anthony Giddens, Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi, Çev. 
Ümit Tatlıcan, Bekir Balkız, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2003, s. 82.

22 Hans Georg Gadamer, “Hermenneutik Refleksiyonun Kapsamı ve Fonksiyonu”, Retorik Hermeneutik 
ve Sosyal Bilimler, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 11.

23 Gadamer, “Hermenneutik Refleksiyonun Kapsamı ve Fonksiyonu”, s. 13.
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etmemekte yorumumuzun son haline kadar kendi otoritesini hissettirmektedir. Bununla 
birlikte tüm anlamanın sadece bu etkiyle şekillendiğini söylemek de yanlış olacaktır. 

Bilinç, farklı olarak karşılaştığı yeni durumları anlamaya çalıştığında karşıda 
kendisini bizim zihnimize dikte etmeye çalışan yeni bir anlam alanıyla karşılaşmakta-
dır.24 Anlama edimimizin en önemli özelliklerinden biri de burada ortaya çıkmaktadır. 
Böylece kendi anlam dünyamız farklı bir zemini de algılama imkânı bulmakta ve yeni 
yorum tarzları geliştirmektedir. Her anlama yorumlamadır ve her yorumlama nesnenin 
kelimelerde dile gelmesine ve fakat aynı zamanda yorumcunun kendi diline gelmesi-
ne imkân sağlayan dil ortamında gerçekleşmekte ve tecrübesinden ayrılmamaktadır. 
Şüphesiz burada tasarlanan dil, sadece düşüncenin aracı olan ve matematiksel örgülere 
indirgenerek gramatik yapı olarak tasarlanan şeyden daha fazlasına işaret etmektedir. 

Evrenselci perspektife yerleşmiş olan Aydınlanmacılar, düşünme ve dili iki farklı 
etkinlik olarak görmüş, dili, kendisini önceleyen düşüncenin bir aracı olarak telakki 
etmişlerdir.Akıl yetisi, dilden önce olmalıydı. O, bağımsız ve tümel bir var oluşa 
sahiptir. İnsan, aklî bir varlık olarak, kendi dilini de akılsal ilkelere göre yaratmış ol-
malıdır. Buna göre dilin duyusal varoluşundan gelen eksiklik ve yetersizlikleri de yine 
akla başvurularak giderilebilirdi.25 Buradaki yaklaşım dili sembolik ifadeler kümesi 
olarak görmüş, ontolojik ve otantik yönünü görmezden gelerek evrensel, genel-geçer 
anlamın sadece bir aracı olarak değerlendirmiştir.

Gerçekliği inşa eden ve yaratıcı bir dil görüşünde varoluş, zamana rapt edilmiş-
ken, nesnel ve temsili bir dil görüşünde varoluş, “şimdiyi” teğet geçerek, daha ziyade 
mekânsal olarak izah edilmektedir. Dilin yaşayan bir varlık olması ya da temsili olarak 
telakki edilmesinde, bu iki ayrım önemlidir. İlkinde “söz, zamana bağlıyken, aralarında 
kopmaz bir ahit varken, ikincisinde dil, mekânsal ve mekaniktir.”26 Şüphesiz burada-
ki mekânsallık geometrik anlamda evrenselci perspektife yerleşmiş olan bir mekân 
anlayışını içermektedir. Bu perspektif dilde anlam kaybı meydana gelmesine böylece 
şiir, müzik, edebiyat gibi alanların olgusal bağlama indirgenmesine neden olmaktadır.

Dil’in benim dışımdaki reel dünyanın tam bir bilgisini vermek gibi bir görevi var 
mıdır? Dil bizim temaşa ettiğimiz bu dünyanın bir toplamı mıdır? Yoksa bu temaşanın 
arkasındaki anlamla ilişkili boyutları mı ortaya çıkarır? Ellul felsefi hermenötiğin dil 
yaklaşımının biraz daha ötesine giderek dilin gerçeklikle ilgili olmadığını söyler. Ona 
göre dil sürreel, meta-reel, veya metafizik diye adlandırabileceğimiz bu farklı evreni 

24 Anlama, geçmişin, geleneğin, tarihselliğin bizde meydana getirdiği önanlamanın verdiği ufuk ile baş-
ka anlamlara ait ufukla buluşunca Gadamer’in tabiriyle ufukların kaynaşmasıyla anlama meydana 
gelir. Her iki anlam formu arasında kalan kişinin içerisinde olduğu gerilim yeni anlamaların oluşu-
muna yol açmaktadır. Bu konu hakkında bakınız: Hans Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem, Çev. 
Hüsamettin Arslan-İsmail Yavuzcan, Cilt:2, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2009, s. 62.

25 Taylan Altuğ,Dile Gelen Felsefe, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 60.
26 Aliye Çınar,“Modern Batı Düşüncesinde Dilin Kökeni Olarak Ontolojik Farklılık Sorunu”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:16, Sayı: 1, 2007, s. 202.
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yaratma kapasitesiyle ilgilidir. O, yalnızca dil’in hakikat düzenine ulaşabileceğini ve 
hakikati tesis edebileceğini savunur.27Onun bu yaklaşımını logosentrizm olarak değer-
lendirebiliriz. Fakat onun burada bize felsefi hermenötik bağlamda gösterdiği en önemli 
şey dilin gerçekliği aşan yapısına işaret etmesidir. Felsefi hermenötik dili gerçeklikle 
ilişkisi bağlamında değerlendirmenin yanı sıra bu varlığın oluşumunun sadece ger-
çeklikten kaynaklanmadığının farkındadır. Dili buradaki anlamıyla gerçeklikle sınırlar 
isek Wittgenstein’ın “Dilimin sınırları dünyamın sınırlarını gösterir”28 ifadesiyle sınırlı 
kalırız. Fakat modern epistemolojik zeminden hareket edenlerin ve Wittgenstein’ın 
yaptığı gibi dil matematiksel bir betimleme olarak düşünülemez. Eğer dili matematiksel 
betimlemelere indirger isek varlığın kompleks zengin yapısını gözden kaçırmış oluruz. 
Bunun yanı sıra Ellul’un belirttiği gibi cebirsel dil asla bir hikâye üretemez veya bir 
hikâyeyi sunamaz.29 Şüphesiz Aydınlanmacıların ve Wittgenstein’ın temel motivasyonu 
da bununla ilgilidir: Doğru bir dünya resmi ortaya koyabilmek. Felsefi hermenötik ise 
dilin ontolojik yönü düşünüldüğünde bunun mümkün olmadığını bize göstermektedir.

Dil’in matematikselleştirilmesi insanın kendi özgürlüğünü kendi elleriyle sınırla-
masıdır. İnsan dil ile özgürlüğünü keşfedebilir. O halde diyebiliriz ki dil asla mekanik, 
sabit bir yapıya sahip değildir. Dolayısıyla analizler yardımıyla anlayabileceğimiz bir 
çerçevenin dışında kendine özgü otantik bir gerçekliği bulunmaktadır.Bu durum her 
bir farklı dil alanının dünyaya ait resmi kendi tarihselliği ile yorumlaması anlamına 
gelmektedir. Bu dilsellik olgusal içeriğin yanı sıra ahlak, estetik, metafizik alanları 
da içerebilmektedir.

Brice R. Wachterhauser’a göre insan zihninin, kendinde gerçekliği bir saf görme 
kapasitesine, ebedi ve ezeli boyutları ile gerçekliği bir sözsüz/dilsiz kavrayış yeteneği-
ne sahip olmadığını belirtmesi, anlamın dilsiz, dil dışında gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığını gösterir. Zira bütün bir insani anlama asla sözler/kelimeler/dil olmaksızın 
ve asla zamanın dışında gerçekleşmez. Geçmişi şimdiye intikal ettiren ve geleceğe 
götüren temel tarayıcı dildir. Bütün bir anlamanın, tarihsel olarak şekillenmiş bulunan 
şimdimizin herhangi bir konu ya da nesne hakkındaki yorumumuzu bilgilendirdiği 
yer durumundaki tarihsel bağlam içinde gerçekleşmesinden, dilde içkin olmamız so-
rumludur.30 Bu yorumdan anlıyoruz ki anlamanın kendisinin dil ile asli bir bağlantısı 
bulunmaktadır. Bu asli bağlantıya dikkat çeken Nermi Uygur dil sayesinde insanın 
evrenin içine sokulabileceğini, etrafında olan varlıklarla dil sayesinde bağ kurabile-
ceğini belirtir.31 Bu yaklaşım felsefi hermenötiğin de temel varsayımlarından biridir.

27 Jacques Ellul, Sözün Düşüşü, Çev. Hüsamettin Arslan, Paradigma yayınları, İstanbul, 1998, s. 40.
28 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Çev. Oruç Aruoba, Metis Yayınları, İstanbul, 

2013, s. 133.  
29 Ellul, Sözün Düşüşü, s. 38.
30 Brice R.Wachterhauser, “Anlamada Tarih ve Dil”, İnsan Bilimlerine Prolegomena, Der-Çev. Hüsa-

mettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2002, s. 214.
31 Nermi Uygur, Dilin Gücü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2005, s. 68.
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Felsefi hermenötik dilin sadece olgusal olanın bir ifadesi olmadığını savunmak-
tadır. Bu yaklaşıma göre dil geçmişten getirdiğimiz bütün birikimin, hayallerimizin, 
sevinçlerimizin, üzüntülerimizin zemini olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilin bizim 
bütün anlama deneyimimizi yönlendirdiği de göz önünde tutulursa, nasıl bir yaklaşımla 
biz dilde içkin olan bu yönleri yakalayabileceğiz? Dilin bu ontolojik yönüne dikkat 
çeken Heidegger’e göre dil kendisini varlık üzerinden açmaktadır. Dilin anlamını 
kavrayabilmek için bu varlıkların zamansal ve mekânsal yönleri fenomenolojik bir 
tavırla ele alındığı zaman dil kendini açımlayacaktır. Aslında bütün bu anlam yapısı 
dile sinmiş olarak bulunmaktadır. Bize göre Heidegger’in dili varlığın evi olarak 
betimlemesinin32 temelinde de bu anlayış yatmaktadır. Ona göre sözcüklerle konuşan 
ve sözcüklerle yaratanlar bu barınağın muhafızlarıdır.33 O, burada dilin basit bir aracı 
olmasının ötesinde, insanla diğer varlıklar arasında ontolojik bir zemin meydana ge-
tirme gücüne sahip olduğunu iddia etmektedir. 

İnsan kendini dile eklemleyerek varlığın özünü düşünmeye başlamaktadır. Dil, 
bizleri diğer tüm varlıklardan ayırır. İnsan, dil sayesinde yeryüzündeki varlıklarla 
ilişkiye geçmektedir ve bu yolla kendi varlığı üzerine düşünme refleksi geliştirir. 
Heidegger için dil, varlığın temelinde yer almaktadır. İnsan, varlığını fark etme gücü 
yakalayabildiği gibi dil sayesinde neler yapabileceğini tasavvur etmeyi de öğrenmiştir. 
Bütün düşünme girişimleri dil sayesinde meydana gelmektedir. Dil olmadan bütün 
edim, içinde yapıp edebileceği her türlü uzamdan yoksun kalır. Dil, insan özünün ilkin 
varlığı ve onun seslenişini karşılamaya ve bu karşılayışta varlığa ait olmaya tamamen 
güç erdirebildiği boyuttur. Bu asli karşılama, bizzat yerine getirildiğinde, düşünmedir. 
Düşünme yoluyla her şeyden önce, varlık yazgısının sağalmasıyla çatının sağalmasının 
olup bittiği bölgede barınmayı öğreniriz.34 Heidegger’in meydana getirdiği bu felsefi 
zemin tarihselliği ve otantik yapıyı korumayı kendi içerisinde barındırmaktadır ve 
Gadamer’in felsefi hermenötiğine temel teşkil etmektedir.

Heidegger’e göre, dil, kökensel anlamda “olan”ın değil, “olmakta olan”ın dilidir. 
Heidegger açısından dünyadaki varlığın yani Dasein’ın özünü oluşturan, onu diğer 
var olanlardan ayıran, etrafındaki tüm varlık alanları ile bir arada bulunabilme, oraya 
dil sayesinde yerleşebilmesidir. Böylece dil, insan ve dil arasındaki bir ilişki olarak 
düşünülemez.35 Heidegger, dil ve insan arasındaki yapının matematiksel, mantıksal 
neden-sonuç ilişkilerine indirgenemeyeceğini düşünmektedir. Dil burada dünyadaki 
varlıklara anlam yüklemenin de ötesine gitmektedir. Burada Heidegger’in logosentrik 
bir bakış açısıyla dili değerlendirdiği izlenimi ortaya çıkmaktadır. Fakat onun dili var 

32 Martin Heidegger, Pathmarks, Editedby William McNeill, Cambridge University Press, 1998, s. 254.
33 Martin Heidegger, “Hümanizm Üzerine Mektup”, Hümanizmin Özü, Çev. Ahmet Aydoğan, İz Yayın-

ları, İstanbul, 2002, s. 37.
34 Martin Heidegger, Teknik ve Dönüş, Çev. Necati Aça, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1998, s. 51-

52.
35 Ünal Nalbantoğlu, Patikalar, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997, s. 128-129.
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olmanın ön şartı gibi ortaya koymasının temelinde insanın bütün anlama deneyiminin 
oturduğu temel kaide olarak dili görmesi bulunmaktadır. Her şey bir anlam ifade etmekle 
ve bir şeyle düşünülüp söylenerek dile gelmektedir. Bundan dolayı dil var olanların 
açıklıkla buluştuğu ilk yerdir.Ona göre dil insana temel insani varoluş imkânını lüt-
feden donanım ve güçtür.36 O halde diyebiliriz ki insan olmak dile verilmiş olmaktır. 
Yani dil sadece yaşamı yansıtan bir öğe değil, yaşama şekil veren bir yapıya sahiptir.

Dil varlığın yapısının bir yansımasının ötesinde tecrübemizin düzeninin ve ya-
pısının içinde ilk şekillendiği ve sürekli değiştiği şeydir. Gadamer’e göre dil’in bu 
yapısı sonlu ve sınırlı bir varlık olduğumuzun en önemli göstergesidir. İşte sonlu ve 
sınırlı varlık olarak bizim dünya tecrübemiz ve özellikle de hermenötik tecrübemiz 
kendisini dilde tomurcuklanarak çiçeklenir.37 Dil, varlığın yerine geçmez, çeşitliliği 
sayesinde onun sonsuz tezahür biçimlerini yansıtır. Yorumda, metnin nesnel anlamı 
hiç bir zaman kesin bir şekilde bulunamadığı gibi, varlığın anlamı sürekli dil ufkunda 
tekrar kendini açığa çıkarır. Bu şekilde, nesnelleştirilemeyen varlık temel ötekiliğini 
korur ve ontolojik anlama faaliyeti sonsuz bir boyut kazanır.38

Görüldüğü üzere temelini Heidegger ve Gadamer’in oluşturduğu felsefi herme-
nötik yaklaşım dilin icra edildiği ortamın bütün özelliklerini kendisinde barındırdığını 
göstermeye çalışır. Bunun yanı sıra ortam dediğimiz ve bizim meydana getirdiğimiz 
dünyanın ancak dilde karşılığını bulacağını savunur. Bu diyalojik ilişkiyi sürekli ola-
rak vurgulayan Gadamer’e göre, hermenötik ufka ulaşabilmek için bizim bu ilişkiyi 
sorgulamamız gerekir.39

Hermenötik tecrübenin yapısı bütün boyutlarıyla dilin karakterine bağlıdır. Bu-
nun nedenlerinden birisi dilin kullanımı ve gelişiminin bireysel bilincin karşısında 
duramayacağı kadar kompleks olmasıdır. Diğer bir nedeni ise hermenötik fenomeni 
hermenötik fenomen yapan şeyin lügat dil olarak dil olmayıp aynı anda hem kendisine 
mal etme hem de yorum olan olaydır.40 Dolayısıyla insanın bir dünyasının olması dile 
bağlıdır. Dil sayesinde meydana getirilen bu doğanın en önemli özelliği ise linguistik 
olmasının yanı sırasözel olmasıdır. Bu özellik insana linguistik kalıpların ötesinde 
kendine özgü bir anlama ve yorumlama imkânı sunar.

Gadamer’e göre anlamanın sözel oluşundan yola çıktığımız takdirde, anlamanın 
daima somutlaşma sürecinde olduğu dil olayının sonluluğunu/sınırlılığını vurgularız. 
Şeylerin sahip oldukları dil “logos ousias” değildir ve sınırsız bir aklın kendi kendisini 
tefekkürüyle oluşturulamaz.41 Kanaatimizce Gadamer tarafından meydana getirilen 

36 Martin Heidegger, On The Wayto Language, tr. Peter D. Hertz, Harper&SanFrancisco, 1982,  p. 112.
37 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s. 273.
38 Selami Varlık, “Felsefi Hermenötik ve Metafiziğin Sonu Meselesi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fa-

kültesi Dergisi, S. 27, 2012, s. 181.
39 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, cilt: 2, s. 253
40 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, cilt: 2, s. 282
41 Gadamer, Hakikat ve Yöntem, cilt: 2, s. 300
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felsefi hermenötik dilin insanın koyduğu sınırların ötesinde sadece insanın kendisinin 
belirlemediği, statik olmayan üretken yapısını göstermeye çalışmaktadır. İnsan varo-
lan ile diyalog halinde iken meydana gelen hadise dil zemininde anlaşılmaktadır. Bu 
hadise sadece insana bağlı gerçekleşmemektedir. O halde dil ontolojik yönünü insanın 
varolan ile ilişkisi üzerine meydana getirmektedir. Felsefi hermenötiğin dil’e olan ilgisi 
işte burada başlamaktadır.

Bu ontolojik dil anlayışına göre, dili anlamak varlığı anlamak, varlığa kulak ver-
mektir. Bu nedenle konuşmanın gerisinde ve önünde dinleme yer alır. Burada dinlemek, 
bir fiziksel sesi veya konuşmayı işitmekle aynı şey değildir. Her işitilen şey, kendini 
açığa vurmayabilir. Oysa dinlemek, deyim yerindeyse, varlığın, ifşa olmak suretiyle 
insan bilincinde bir rezonans ve transformasyona yol açmasıdır.42

4. Sonuç

Dil, varolan ile şekillenen yapısı ile statik, nesnelleştirilmiş bir varlık değil ya-
şam ile süregiden bir faaliyettir ve bu faaliyetin kendisi bizim anlama deneyimimizin 
temelidir. Birey kişiliğini ancak dil aracılığıyla kazanır ve kendini birey olarak dilsel 
iletişimin dolayımında kurulan yaşam biçimlerinde gerçekleştirir. Yoksa modern 
epistemolojinin kabul ettiği gibi dili sadece bir aracı olarak görmek ve anlama dene-
yimini analiz yoluyla açıklayıp tek boyutlu olarak tasarlamak varlığı nicelleştirmeye 
yol açmaktadır. Modern epistemolojinin ontolojik boyutu yok sayarak bütün bilme 
ve anlama deneyimini sadece epistemolojik temelden hareketle kurgulaması ve dili 
sadece bu kurguda bir araç rolüne indirgemesi şüphesiz evrensel, genel-geçer ve nesnel 
bir zemin yakalamak içindir. Bu çaba aynı zamanda farklı yaşam alanları arasında 
şekillenen anlama-dil ilişkisini de yok sayacaktır. Hâlbuki zamansal ve mekânsal 
farklılıkları bünyesinde barındıran varlık ve insan sürekli şekilde birbirini etki altında 
bulundurmaktadır ve bu etkiyi biz dil sayesinde fark etmekteyiz. Anlamanın vuku 
bulduğu zemin olarak dil varolan yaşam gerçekliklerinin etkisini üzerinde barındırır 
ve biz bu etki ile birlikte anlama deneyimini gerçekleştiririz. 

Anlama ve dilin yaşam ile doğrudan ilişkisini fark eden Uygur yaşam yoluyla 
şekillenen dilin ve bu dil üzerinde ortaya çıkan anlamanın kişiliği şekillendirmedeki 
rolünü göstermek için insan olarak doğmak ve insan olmak arasındaki ayırıma dikkat 
çeker. Latince konuşanlar çocuğa, pek küçük çocuklara “insan” demeye yanaşmazlarmış. 
Latincede çocuk “infans”tır. “İnfans” konuşmayan, henüz dili olmayan anlamına gelir. 
İnsan oluş dilin oluşturduğu bir süreçtir. Çocuğun, dünyaya gelir gelmez, insan dünya-
sının tam bir üyesi olduğunu söylemek yanlıştır. Ne zaman ki çocuk konuşmaya başlar 

42 Burhanettin Tatar, “Ayrımların Eşiğinde Anlama”, Güncel Dini Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 429.
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o zaman insan dünyasının eşiğinden içeri atlar.43 Anlıyoruz ki anlama ve yorumlama 
faaliyetine başladığın zemini oluşturan dil insani varoluşun temelini oluşturmaktadır. 
Felsefi hermenötik bu ön kabul ile birlikte anlama ve dil bağıntısını ele almakta, dilin 
sadece basit bir aracılık görevi olmadığını göstermeye çalışmaktadır. Bu yaklaşıma 
göre dil, insanlık ve varlık arasındaki buluşma ortamı olarak görülmektedir. Buna 
göre bir insanın kendisini fark etmeye başlamasıyla dilin onunla birlikteliği aynı anda 
başlamaktadır.
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THOMAS KUHN VE ONUN MANTIKSAL OLMAYAN 
RASYONALİTESİ

Serdal Tümkaya*

THOMAS KUHN AND HIS IRRATIONAL RATIONALITY

ÖZ
Thomas Kuhn bugün halen, çok az sayıdaki istisnai felsefeci hariç, Türkçe felse-
fe literatüründe bilimsel faaliyeti, onun yöntemlerini, bulgularını veya bilimsel 
alandaki kuram seçimini irrasyonel gibi gösteren bir felsefeci olarak değerlendi-
riliyor. Hatta bilimin kendisini, güvenilir bilgi üretme kapasitesini oldukça kü-
çümsediği ve onu sert şekilde eleştirdiği söyleniyor. Bu çalışmada ben, Thomas 
Kuhn’un bize sunduğu bilim imgesinde bilimin irrasyonel bir faaliyet olarak 
resmedildiği iddiasının şu nedenlerden ötürü temelden hatalı olduğunu öne sü-
rüyorum: (i) Kuhn’a göre bilim zaten içsel olarak, neredeyse tanımı gereği, ras-
yonel bir insan faaliyetidir, (ii) Kuhn kuram seçimi konusunda iyi ve ikna edici 
gerekçelerin sunulabileceğini fikrini tartışmasız kabul eder, (iii) Kuhn’un itiraz 
ettiği şey, kuram seçiminde bağlamdan yani dönemden veya disiplinden bağım-
sız evrensel, deneysel veya mantıki bakımdan karşı konulamaz türden argüman-
ların geliştirilebilmesini rasyonalitenin ön şartı olarak gösteren tezdir.
Anahtar Kelimeler: Kuhn, rasyonalite, paradigma değişimi, gerekçelendirme, 
rasyonel gerekçelendirme.

ABSTRACT
In Turkish philosophical literature, excepting a few outstanding philosophers, 
Thomas Kuhn is still being accused of defending an irrationalist picture of 
scientific activity or theory choice, or of severely criticizing its methodology and 
findings. Even, it is said that he undermines the importance of science and the 
reliability of its capacity to produce reliable knowledge. This paper argues that 
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the claim that Kuhnian picture of science is irrationalistic is profoundly mistaken 
for the following reasons: (i) For Kuhn, science is an intrinsically rationalistic 
activity, (ii) He assumes that there are and should be good and even maybe 
compelling reasons, for at least some individual scientists, for theory choice, 
(iii) What he argues against is the thesis which stipulates that “the possibility 
and existence of logically and/or experimentally (also, universally) compelling 
arguments for theory choice is a prerequisite” for the existence of scientific 
rationality.
Keywords: Kuhn, rationality, paradigm shift, justification, rational justification.

...

I. Giriş

 “[B]ilimin –sağlam bilgimizin en kesin örneğinin– her nasıl ilerliyorsa 
niçin öyle ilerlediğini açıklamalıyız ve, ilkin onun gerçekte nasıl ilerle-
diğini araştırıp bulmalıyız.”1-2

Thomas Kuhn en ünlü eseri Bilimsel Devrimlerin Yapısı (BDY) adlı kitabı3 ilk ya-

1 Thomas Kuhn, “Bulgulama Mantığı ya da Araştırma Ruhbilimi”, içinde Asal Gerilim. Bilimsel Gele-
nek ve Değişim Üzerine Seçme İncelemeler, çev. Yakup Şahan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994), s. 
319-50 (s. 346).

2 Bu alıntıdaki çeviri cümleyi, orijinal cümleye daha sadık olacak şekilde düzeltmek zorunda kaldım. 
Alternatif bir çeviri için bkz. ve krş. Thomas Kuhn, “Keşfin Mantığı mı yoksa Araştırmanın Psikolojisi 
mi?”, içinde Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi, ed. İmre Lakatos ve 
Alan Musgrave, çev. Hüsamettin Arslan (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1992), ss 1-29 (s. 25). (Bunu 
tüm makale boyunca yapıyorum.) Daha iyi anlaşılması için alıntılanan cümleyi orijinalden bir önceki 
ve bir sonraki cümleyle birlikte buraya kopyalıyorum ki okuyucu alıntının içerisinde yer aldığı bağla-
mı daha iyi yakalayabilsin: 

A Unless, as one of my critics suggests, we simply define the approach to truth as the result of what 
scientists do, we cannot recognize progress toward that goal. Rather we must explain why science –our 
surest example of sound knowledge– progresses as it does, and we must first find out how, in fact, it 
does progress.

A  Surprisingly little is yet known about the answer to that descriptive question. A vast amount of thou-
ghtful empirical investigation is still required. Thomas Kuhn, “Logic of Discovery or Psychology of 
Research”, içinde The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chica-
go, IL: The University of Chicago Press, 1977), s. 266-92 (s. 289)., aynı pasaja şuradan da ulaşılabilir 
Thomas Kuhn, “Logic of discovery or psychology of research?”, içinde Criticism and the Growth of 
Knowledge, ed. I. Lakatos ve A. Musgrave (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1970), s. 
1-23 (s. 20).

3 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2. baskı (Chicago, IL: The University of Chi-
cago Press, 1970); Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolution, 4. baskı (50th Anniversary 
Edition. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2012); Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin 
Yapısı, çev. Nilüfer Kayaş, 8. baskı (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008).
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yınlandığı yıllardan bugüne kadar bilimi ilerlemeci olmayan, irrasyonel ve kuram seçimi 
bakımından rölativist şekilde resmetmekle suçlanmıştır.4 Kuşkusuz İngilizce literatürde 
birçok kişi5 ve Türkçe literatürde birkaç yazar bunların aksini söyledi.6 Nitekim bizatihi 
Kuhn kendisi bunların yanlış algılamalar olduğunu kitabından sonraki otuz yıl boyunca 
ifade etti. Hatta irrasyonalite ve rölativizm suçlamalarını kategorik olarak inkar ettiğini 
ilan etti7. Fakat Türkçe akademik literatürün ezici bir kısmı bir türlü bu yanlış değerlen-
dirmelerden kurtulamadı. Bu hatada ısrar durumun oluşmasında, Kuhn hakkında pek 
çok doğru şey söyleyen yazarların genelde “Kuhn, eskiden problemli şekilde bıraktığı ve 
radikal fikirlerde bulunduğu başlıkları daha ileriki yıllarda ve hatta kariyerinin sonlarında 
düzeltmeye, geliştirmeye, daha ılımlı hale getirmeye başladı” şeklindeki tezlerinin büyük 
bir negatif katkısı olduğunu düşünüyorum. Kuhn rasyonalite, eş-ölçülmezlik ve bilimde 
ilerlemenin karakteri hakkındaki görüşlerinin ana doğrultusunu 1957-1973 arasında ge-

4 Diğer referanslar için bkz. Thomas Kuhn, “Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice”, içinde 
The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (Chicago, IL: The Uni-
versity of Chicago Press, 1977), s. 320-39 (s. 321); Thomas Kuhn ve A. Baltas, “A Discussion with 
Thomas Kuhn (1995)”, içinde The Road since Structure. Philosophical Essays, 1970-1993, with an 
Autobiographical Interview, ed. James Conant ve John Haugeland (Chicago, IL: The University of 
Chicago Press, 2000), s. 255-323; Israel Scheffler, Science and Subjectivity (New York, N.Y: Bobbs-
Merrill, 1967); Ömer Demir, Bilim Felsefesi (İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2012); Yaman Örs, “Felse-
fede ‘Popülizm’: sözde hoşgörü ilkesi”, içinde Felsefe Tartışmaları 16. kitap, ed. Vehbi Hacıkadiroğlu 
(İstanbul: Panorama, 1994), s. 99-108; Rob Iliffe, Bir Disiplinin Gelişim Hikayesi. Bilim Tarihi, ed. 
Melek Dosay Gökdoğan, çev. Sedef Beşkardeşler vd. (İstanbul: Lotus Yayınevi, 2016); Barış Çarıkcı, 
Thomas Samuel Kuhn ile Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Basılmamış metin, 2016) <https://www.acade-
mia.edu/30377231/Bilim_Felsefesi_ve_Thomas_Kuhn>. Hatta onun bilim felsefesi Türkçe literatürde 
anarşist bilim felsefesi olarak bile nitelenmiştir Semiha Akıncı, “Bilimde Deneyin Yeri”, içinde Tutar-
sızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede. Teo Grünberg’e Armağan, ed. Zekiye Kutlusoy (Ankara: İmge 
Kitabevi Yayınları, 2013), s. 277-84 (s. 281&283).

5 Ör. Ian Hacking, “Introductory Essay”, içinde The Structure of Scientific Revolutions, 50th Anniv 
(Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2012), ss. vii–xxxvii.

6 Krş. Mehmet Elgin, “Bağlam Rasyonalizmi ve Bilimsel İlerleme”, Felsefe Tartışmaları, 2004, 69-80, 
en azından sınırlı bir anlamda diyeyim; Teo Grünberg, “Thomas S. Kuhn ve Bilimsel Akılcılık”, içinde 
Felsefe ve Felsefi Mantık Yazıları, ed. Emrah Efe Çakmak (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s. 
276-96; Teo Grünberg, “Bilimsel Akılcılık Anlayışının Evrimi”, içinde Felsefe ve Felsefi Mantık Ya-
zıları, ed. Emrah Efe Çakmak (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005), s. 225-30; G. Irzık, “Carnap’ın 
İçsel-Dışsal Sorular Ayrımının Kapsamı”, içinde Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede. Teo 
Grünberg’e Armağan, ed. Zeki Kutlusoy (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2013), s. 253-69; G. Irzık, 
“Changing Conceptions of Rationality: From Logical Empricism to Postpositivism”, içinde Logical 
Empricism: History & Contemporary Perspectives, ed. P. Parrini, W. Salmon, ve M. Salmon (Pittsbur-
gh: University of Pittsburgh Press, 2003), s. 325-46; G. Irzık ve T. Grünberg, “Whorfian Variations on 
Kantian Themes: Kuhn’s Linguistic Turn”, Studies in History and Philosophy of Science, 29.2 (1998), 
207-21.

7 Ör. Thomas Kuhn, “Reflections on My Critics”, içinde Criticism and the Growth of Knowledge, ed. I. 
Lakatos ve A. Musgrave (Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1970), s. 231-77 (s. 234); 
Thomas Kuhn, “Sonsöz: 1969”, içinde Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş (İstanbul: Kır-
mızı Yayınları, 2008), s. 281-324 (s. 294-96); Thomas Kuhn, “Rationality and Theory Choice”, The 
Journal of Philosophy, 80.10 (1983), 563-70.
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liştirmiştir. 1962 sonrasını kapsayan 1963-1993 dönemi BDY’den geri çekilme, oradaki 
karanlık noktaları aydınlatma, oradaki çok kabataslak olduğu iddia edilen formülasyon-
ları geliştirme veya eski görüşlerinin önemli ölçüde evrimleşmesi dönemi değildir.8 Bu 
dönemi kapsayan çabalar, eleştirmenlerin BDY’nin ana tezlerini ısrarla büyük ölçüde 
çarpıtması sonucu, Kuhn’un bu çarpıklığı düzeltebilmek için önceden söylediklerini 
ısrarla tekrarlama, vurgu kaydırma, aynı ana doğrultu içerisinde detaylandırma ve başka 
bağlamlar içinde farklı sözcüklerle açıklama girişimidir. 

II. Rasyonalite Tartışmasının Gerçek Anlamı: Rasyonalite, Nesnellik, 
İlerleme ve Hakikat9

Bilim söz konusu olduğunda birçok felsefeci rasyonalite ve ilerleme kavramlarını 
yer değiştirebilir olarak kullanır.10 Rasyonel yöntemlerle elde edilmeyen bilgi nasıl 
ilerleme sayılabilir ki? Fakat rasyonalite kavramı da başka bir kavramla kopmaz bağ-
lara sahiptir: gerekçelendirme (veya temellendirme/haklılaştırma). Kuşkusuz bu üç 
kavram da nesnellik, bilimsel yöntem ve bilimin doğası gibi diğer kavram ve tartışma 
başlıklarıyla neredeyse bir tür döngü oluşturur. Bu durum çok anlaşılabilir bir şeydir. 
Bilim diğer inanç-bilgi çeşitlerinden farklı, çok özel ve üstün bir statüye sahip gibi 
gözükmektedir.11 Son derece etkilidir ve birçok soruyu ve sorunu müthiş bir başarıyla 
çözmüştür. Kendine özgü bir dili, anlaşılmaz fikirleri, ulaşılmaz teknikleri vardır; ama 

8 Yanlış anlaşılmamak için hemen şunu belirteyim. Eğer söylenen şey, Kuhn’un görüşlerindeki evrimin 
bir biyolojik tür içerisindeki mikro-evrim gibi olduğuysa buna hiçbir itirazım yok. Elbette bir bilim 
felsefesi paradigması olarak Kuhncu bilim imgesi, yıllar içerisinde artikülasyon yaşamıştır. Artikü-
lasyonun kendisi de bir tür mikro-evrim gibi görülmelidir. Ama ortada türleşmeye benzeyecek kadar 
büyük çaplı bir evrim (yani, evrim-devrim arası düzeyde bir gelişme-değişme) olmamıştır. Demek 
istediğim sadece budur. 

9 Okur, makalem boyunca, son kısım hariç, eş-ölçülmezlik tartışmasına girmediğimi hatta bir sözcük 
olarak bile onu metnime dahil etmediğimi görünce yadırgayacaktır: “Kuram seçiminde rasyonalite 
ile ilgili Kuhn’un çizdiği resimdeki temel sorun eş-ölçülmezliktir.” Hem evet hem hayır diyerek ve-
reyim kendi cevabımı. Elbette eş-ölçülmezlik tezinde ifade edilen sorunlar, bilim insanları mevcut 
paradigmalarının içerisindeyken, ona rakip olarak ortaya çıkan alternatif paradigmanın başarıları ne 
olursa olsun ilgili bilim insanlarının “tek tek her birini” kesin olarak paradigma değiştirmeye zorla-
yacak mantıki ve/veya deneysel argümanların geliştirilmesine önemli bir engel teşkil eder. Ben ancak 
bu çalışmamın, en son kısımda bu sınır ve sorunların kuram seçimi meselesinin rasyonelliği önün-
de sanıldığı kadar büyük bir engel teşkil etmediğini uzunca göstereceğim. Bkz. ör. Thomas Kuhn, 
“Commensurability, Comparability, Communicability”, içinde PSA: Proceedings of the Biennial Me-
eting of the Philosophy of Science Association, Vol. 1982, Volume Two: Symposia and Invited Pa-
pers. (1982) (The University of Chicago Press, 1982), s. 669-88 <http://links.jstor.org/sici?sici=0270-
8647%281982%291982%3C669%3ACCC%3E2.0.CO%3B2-V> [erişim 9 Mart 2017].   

10 Krş. Ilkka Niiniluoto, “Scientific Progress”, Stanford Encyclopedia of Philosophy (Stanford Univer-
sity, 2015), böl. 2.5 <https://plato.stanford.edu/entries/scientific-progress/> [erişim 11 Mart 2017].

11 Krş. Semiha Akıncı, “Bilimde Deneyin Yeri”, içinde Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede. Teo Grün-
berg’e Armağan, ed. Zekiye Kutlusoy (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2013), s. 277-84 (s. 277-78).
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yine de kendisine sahip olmayan insan topluluklarının başarabildiğinden çok daha faz-
lasını üç beş yüzyılda başarmıştır. Burada onun başarısını özgün kılan bir şeyler olsa 
gerek. Bazıları buna bilimsel akıl veya zihniyet diyor.12 Diğerleri daha sıradan bir ifade 
olan bilimsel yöntem ismini kullanıyor. Bilimsel zihniyet ifadesinin bilimin rasyonel 
yöntemini nitelemeye çalıştığını tahmin ediyorum. Örneğin bir yazar şöyle diyor:

Bilimsel zihniyet, öncelikle metodolojik düşünmeyi ve yanlış düşünme yollarından kurtul-
mayı gerektirir. Bilimsel zihniyet, farklı düşünmeyi ve taklitten kurtulmayı ve yaratıcılığı 
icab [sic] ettirir.13 

Burada bilim, yöntemsel düşünme olarak tarifleniyor. Bu öyle bir yöntem ki bizi 
yanlış düşünmekten alıkoyuyor. Yanlışa giden çok yol var ama doğruya götüren bir 
tane olduğu için bu yol eğer doğruya götürecekse evrensel bir yol, evrensel bir yöntem 
olması lazım.14 O kadar ki, rasyonalite ve bilim bir madalyonun iki yüzü gibi algılanı-
yor.15 Bireysel kapris, duygular, öznel inançlar veya kişisel çıkar işin içine girerse bilgi 
arayışımız zaten baştan nesnel karakterini kaybedeceği için rasyonel olma şansını da 
yitiriyor. Öznel bir rasyonellik bilimsel faaliyet söz konusu olduğunda bir tür oksimo-
ron olacaktır. Rasyonel olacaksa yöntem, nesnel de olmak durumunda. Zaten bilimin 
özellikle ikinci dünya savaşından beri, dünyadaki yüzlerce farklı insan toplumunda 
ortaklaşa ve koordineli bir araştırma faaliyeti olarak yapılabiliyor olması bunun ispatı 
değil midir? Matematik doğanın dili ve onun sembolleri diğer sosyal-tarihsel boyutlarda 
birbirinden çok farklı toplumlardaki insanların rahatlıkla anlaşmasını sağlamıyor mu? 
Buna bilimin sezgisel kavranışı veya salt nesnel imajı diyebiliriz:

Ne var ki, bu yöndeki tüm gelişmelere karşın bilimin “salt nesnellik” imajı bugün de 
etkisini sürdürmektedir. Buna göre, bilimin amacı güvenilir bilgidir; bu ise ancak nesnel 
dünyanın nesnel yöntemlerle incelenmesiyle sağlanır. Bilgi arayışı duygusal etkilerden 
uzak kaldığı ölçüde bilimseldir.16 (italikler benimdir)

12 Krş. Hayrunnisa Bolay Belen, “Bilimsel Zihniyet”, içinde Bilimin Değeri Meselesi, ed. Süleyman 
Hayri Bolay (Ankara: Ebabil, 2010), s. 105-21.

13 Bolay Belen.
14 Evrensel olması gerekiyor mu bilmiyorum ama evrenselse bile biricik olmak zorunda olmasa gerek. 

Bilimin biricik bir yöntemi olduğunda ısrar etmeyi ve buna itiraz edenleri bilim düşmanı ilan etmenin 
tuhaflığını Ahmet İnam güzel şekilde ifade ediyor: “Kuşku duyulamayacak, tartışılamayacak, aykırı 
örneği (counter examples) bulunmayacak genel geçer bir bilimsel yöntem olduğu düşüncesi, bu dü-
şünceye inananların bilimselliğine ters düşüyor! Çünkü bilim, eleştiriye açıktır; kendini eleştirilerle 
düzeltecektir. Öyleyse bilim tarihinden sosyolojisinden, antropolojisinden çıkarılarak ortaya atılan ör-
nekler karşısında, bilimin genel geçer bir yöntemi olduğundan kuşkulanmayalım ne demektir? Bilimin 
biricik yöntemi yok; sizin sandığınız gibi, ya da falanca görüşün düşündüğü gibi demek, neden bilim 
düşmanlığı oluyor ki?” (italikler benimdir) Ahmet İnam, “Bu Kitap için bir Söz. Nasıl bir Bilim Düş-
manıyım?”, içinde Bilim Dedikleri. Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri üzerine bir Değerlendirme, 
çev. Hüsamettin Arslan (Ankara: Vadi Yayınları, 1997), s. 7-12 (s. 8).

15 Bkz. Erdinç Sayan, “Hocam Teo Grünberg”, içinde Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede. Teo 
Grünberg’e Armağan, ed. Zekiye Kutlusoy (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2013), s. 93-96 (s. 96).

16 Cemal Yıldırım, “Bilimsel Nesnellik ve Değer Yargıları”, içinde Felsefe Tartışmaları 13. kitap, ed. 
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Yıldırım bu görüşü, eleştirmek için özetliyor, savunmak için değil. Ama maka-
lesinin devamını okuyunca bunları bilimsel bilgi ürünleri için değil ama yöntemleri 
için ifade ettiğini görüyoruz. Yani bu hatalı imge, bilimsel yöntemi salt nesnel gös-
termeye çalıştığı için hatalı. Yoksa bilimsel ürünlerin kendisi yani bilimsel bilgi ona 
göre tabii ki nesnel bir karakter taşıyor. Nesnel karakter taşımak sosyolojik, tarihsel 
ve bireysel-psikolojik etmenleri bilimsel bilgi sahasından uzak tutmayı gerektiriyor. 
Bu tür etmenler, nihai olarak ortaya çıkan bilimsel bilgiye içerilmiş olmadığına göre 
bunlara dair araştırmalar bilimin en azından bilişsel tarafı ile ilişkisiz olmalıdır. Eğer 
bir felsefeci bilim felsefesi yaparken yani bilimin doğası, onun yöntemi veya ürettiği 
bilgiyi analiz ederken sosyoloji, tarih veya psikoloji biliminin verilerine başvuruyorsa 
veya onun bazı kavram ve yöntemlerini bilim felsefesine uygulamaya kalkışırsa o fel-
sefeci bilimin nesnelliğine ve yöntemindeki rasyonaliteye meydan okumuş demektir. 
Thomas Kuhn gerçekten de bilim felsefesine özellikle bilim tarihini sokmuş ve ayrıca 
paradigmalar bağlamında sosyolojik öğeler vurgusu yapmıştır.17 Belki de bu nedenlerle, 
Kuhn birçok yazara göre:  

i. Bilimin nesnelliği kabul etmez, bilimsel kararlardaki öznelliği18 ve irrasyonaliteyi 
yücelttir19; “Rasyonaliteyi yok sayarak bilimin diğer bilişsel etkinliklerden farkının ne 
olduğu sorusuna çok anlamlı bir cevap verilmesine engel yaratır.”20 

ii. Bilimsel kuram seçiminde rasyonalite değil21 akıl-dışılık egemendir der.22 

Vehbi Hacıkadiroğlu (İstanbul: Panorama, 1993), s. 40-45 (s. 41). 
17 Burada “sosyolojik” sözcüğü yanlış anlaşılmamalıdır. BDY’deki sosyolojik öğe bilim insanları toplu-

luğuna dairdir: bir bilim topluluğu olarak hedefleri, neyin iyi bir bilimsel kuram olduğuna dair ilkesel 
yaklaşımları, aldıkları eğitimin biçimi ve araştırma yaparken kılavuz ilke olarak baktıkları kimi de-
ğerler. Yani bilim topluluğuna özgü olan ve onların bilim anlayışına ilişkin olması bağlamında sosyo-
lojiktir. Bu sıraladıklarım bilime içsel etmenlerdir. Diğer yandan, kuram seçimi bağlamında bu türden 
sosyolojik öğeler içsel etmenler olarak görülmelidir. Sözcüğün diğer anlamı yani genel olarak top-
lumsal, ekonomik, teknolojik ve iktisadi faktörler BDY boyunca minör etkenler olarak ele alınmıştır. 
Bunlar bilime dışsal etmenlerdir, bkz. Thomas Kuhn, “Önsöz”, içinde Bilimsel Devrimlerin Yapısı, 
çev. Nilüfer Kuyaş, 8. baskı (İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008), s. 61-69 (s. 66-67). Bu ayrım son 
derece önemlidir ve Türkçe yazında bir o kadar da göz ardı edilmiştir. 

18 Barış Çarıkcı, Thomas Samuel Kuhn ile Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Basılmamış metin, 2016) 
<https://www.academia.edu/30377231/Bilim_Felsefesi_ve_Thomas_Kuhn>.

19 Israel Scheffler, Science and Subjectivity (New York, N.Y: Bobbs-Merrill, 1967).
20 Ömer Demir, Bilim Felsefesi (İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2012), s. 107; ilişkili ama biraz farklı bir 

görüş için bkz. Rob Iliffe, Bir Disiplinin Gelişim Hikayesi. Bilim Tarihi, ed. Melek Dosay Gökdoğan, 
çev. Sedef Beşkardeşler vd. (İstanbul: Lotus Yayınevi, 2016), s. 86.

21 Bkz. Demir, s. 93-94&110; Umut Morkoç, “Wittgenstein ve Kuhn: Yeni bir epistemolojiye doğru / 
Wittgenstein and Kuhn: Towards a new epistemology” (Ege Üniversitesi, 2016), s. 32; Yaman Örs, 
“Felsefede ‘Popülizm’: sözde hoşgörü ilkesi”, içinde Felsefe Tartışmaları 16. kitap, ed. Vehbi Hacıka-
diroğlu (İstanbul: Panorama, 1994), s. 99-108 (s. 103); Alan Chalmers, Bilim Dedikleri. Bilimin Doğa-
sı, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine bir Değerlendirme, çev. Hüsamettin Arslan (Ankara: Vadi Yayınları, 
1997), s. 170.

22 Roy Bhaskar, The Possibility of Naturalism: A Philosophical Critique of the Contemporary Human 
Sciences (Routledge, 1998), s. 14, krş. 133.; “[B]ir teoriyi başka bir teori karşısında tercih edecek ye-
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iii. “… [T]eorilerin birbirleriyle karşılaştırılabileceği ya da bilimsel ilerlemenin 
açıklanabileceği objektif ve ekstra-teorik bir kriter ya da bakış açısı yoktur” der.23 

iv. Kuhn yeni bir bilimsel rasyonalite önermiştir.24 
v. Kuhn kendisi: “Bilimsel gelişmeye temel teşkil eden hiçbir süreç, terime aşırı 

zorlama yapılmaksızın ‘irrasyonel’ diye etiketlenemez.”25 
vi. Yazar: Kuhn kendisinin bilim kuramının, bilimsel faaliyeti rasyonel bir girişim 

olarak gördüğünü ve hatta doğrudan öyle varsaydığını defalarca söylemiştir.26 
Bu makale, yukarıda sıraladığım dört fikirden ilk üçüne tümüyle karşı çıkar. 

Dördüncüsüne ise kısmen katılır ama kısmen de itiraz eder. Beşincisi, zaten doğrudan 
Kuhn’un 1970 tarihli bir makalesinden alıntıdır. Sonuncusu benim bu çalışmamın ana 
tezinin yukarıdaki beş fikrin bağlamında ifade edilişidir. Bu ilk üç iddia grubunun 
neden hatalı olduğunu gösterebilmek için ilk olarak rasyonalite tartışmasından murat 
edilenin ne olduğunu ortaya koymalıyız.

Rasyonalite tanımlanması kolay bir kavram değildir. Sözcüğün etimolojisine dikkat 
edilirse kökeninde akıl veya gerekçe diyebileceğimiz bir sözcük vardır. Kelimeyi tarihte 

terli zemini sunmayan Kuhn, her teorinin eşit düzeyde sayılabileceği bir çeşit rölativizme düşüyordu” 
Iliffe, s. 91, bu yazar sadece bu gözlemini aktarır, katılıp katılmadığı belirsizdir; k.g. Morkoç, s. 8., krş. 
Chalmers, s. 170.

23 Iliffe, s. 92.
24 Morkoç, s. 8; Irzık, “Carnap’ın İçsel-Dışsal Sorular Ayrımının Kapsamı”, s. 253-54; Grünberg, “Tho-

mas S. Kuhn ve Bilimsel Akılcılık”; Grünberg, “Bilimsel Akılcılık Anlayışının Evrimi”.; Kuhncu an-
layışa göre, arka arkaya gelen paradigmalar (epistemik temelde objektif anlamında) nesnel olarak 
değerlendirilemez, sadece bir paradigmanın içinde nesnel değerlendirme mümkündür. Elgin, s. 70-71. 
Bu son makalenin çerçevesi içerisinden bakınca Kuhn bir tür bağlam rasyonalizmini savunmuştur 
diyebiliriz. Irzık ise Carnap’ın dışsal temellendirme anlayışındaki rasyonaliteyi “araçsal rasyonalite” 
olarak isimlendirmiştir. Bkz. Irzık, “Changing Conceptions of Rationality: From Logical Empricism 
to Postpositivism”; krş. Irzık, “Carnap’ın İçsel-Dışsal Sorular Ayrımının Kapsamı”. Kendisinin akıl 
yürütmesinden hareketle sanırım ben de Kuhncu rasyonalite anlayışını “araçsal rasyonalite” olarak 
nitelendirebilirim.

25 Thomas Kuhn, “Eleştirmenlerime Cevaplar”, içinde Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili 
Teorilerin Eleştirisi, ed. İmre Lakatos ve Alan Musgrave, çev. Hüsamettin Arslan (İstanbul: Paradigma 
Yayınları, 1992), s. 284-341 (s. 289); Kuhn, “Reflections on My Critics”, s. 235.

26 Kuhn, “Logic of discovery or psychology of research?”; Kuhn, “Reflections on My Critics”; Thomas 
Kuhn ve A. Baltas, “A Discussion with Thomas Kuhn (1995)”, içinde The Road since Structure. Phi-
losophical Essays, 1970-1993, with an Autobiographical Interview, ed. James Conant ve John Hauge-
land (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2000), s. 255-323; Thomas Kuhn, “Afterwords 
(1993)”, içinde The Road since Structure, ed. James Conant ve John Haugeland (Chicago, IL: The 
University of Chicago Press, 2000), s. 224-52; Kuhn, “Keşfin Mantığı mı yoksa Araştırmanın Psiko-
lojisi mi?”; Kuhn, “Eleştirmenlerime Cevaplar”; Thomas Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram 
Seçimi”, içinde Asal Gerilim. Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine Seçme İncelemeler, çev. Yakup 
Şahan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994), s. 381-404; Kuhn, “Rationality and Theory Choice”. Kuram 
seçiminin rasyonelliği, seçimde doğrudan veya dolaylı olarak üzerine yaslanılan sağlam/iyi gerekçele-
rin (good reasons) varlığından kaynaklanır. Hatta burada Kuhn’un dediği gibi, “kuram seçimi her daim 
belirli karakteristikler dikkate alınarak, sağlam gerekçelerle temellendirilir, ayrıca bu seçim rasyonel 
şekilde temellendirilmiş midir” demenin hiçbir rasyonel manası yoktur.  
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geriye doğru takip ederseniz, bu sözcüğün, “düzen”, “düzenli olma”, “oran”, “oranlı 
olma” veya “açıklanabilir” türünden sözcüklerle yakın akraba olduğu bilgisi karşınıza 
çıkar. Aslına bakarsanız bugün de halen o etimolojik köken (“gerekçe”) kavramdaki 
ana öğedir. Rakip paradigmalar arasında yapılacak bir tercih iyi gerekçelere dayan-
dırılabilir mi dayandırılamaz mı? Eğer cevabınız hayır ise en azından bilimde kuram 
seçimi açısından sürecin pek de rasyonel şekilde ilerlemediğini söylemiş olursunuz. 
Tümüyle rasyonel olduğunu iddia etmek içinse birçok felsefeci, sürecin herhangi bir 
paradigmaya içsel özgün kriterlerle değil ama evrensel ve tümüyle nesnel, kuram-
dışı kriterlerin veya seçim kurallarının devrede olması gerektiğini öne sürer. Kuhn ilk 
soruya evet ve ikinciye hayır şeklinde yanıt verir. Peki Kuhn nasıl oluyor da aralarında 
gerilim hatta çelişki var gibi gözüken bu iki yanıtı birden verir. Bunu sağlıklı şekilde 
tartışabilmek için tek tek yanıtları masaya yatırmalıyız:

Olağan bilim tartışması, eleştirinin burada gruplandırdığı üçüncü sorular serisini oluş-
turuyor: bir olağan bilimsel gelenekten diğerine geçişin ve kendileriyle, ortaya çıkan 
çelişkilerin giderildiği tekniklerin doğası. Eleştirmenlerim bu konudaki düşüncelerime 
irrasyonellik, rölativizm ve yığın kuralı savunması ithamlarıyla karşılık veriyorlar. Bunlar, 
kategorik olarak, Feyerabend beni savunurken kullandığında bile bütünüyle reddettiğim 
yaftalardır. Teori-tercihi konularında, mantığın ve gözlemin gücünün ilkece zorlayıcı 
olamayacağını öne sürmek, ne mantık ve gözlemi ihmal etmek ne de bir teoriye diğeri 
aleyhinde ayrıcalık tanımanın sağlam nedenleri bulunmadığını öne sürmektir. Eğitim 
görmüş bilim adamlarının, bu tür konularda en yüksek başvuru mahkemesi olduğunu 
söylemek ne yığın kuralını savunmaktır ne de bilim adamlarının bir teoriyi kabule hiçbir 
zaman karar veremeyeceklerini öne sürmektir. (…) Bilimsel gelişmeye temel teşkil eden 
hiçbir süreç, terime aşırı zorlama yapılmaksızın “irrasyonel” diye etiketlenemez.27 (basım 
hataları düzeltildi ve italikler eklendi, alıntıdaki çift tırnak çeviridendir) 

Yukarıdaki pasajda kuram seçimi bağlamında Kuhn’un, kendisini irrasyonel bir 
bilim imgesi çizmekle suçlayanlara verdiği cevap son derece açık olmalı. Diyor ki Kuhn, 
‘ben size mantık ve gözlem iki tane alternatif kuram arasında bir seçim yapmak için 
ilkece zorlayıcı nedenler sağlamaz’ dedim. Ama bunu söylemek ‘herhangi bir bilimci 
için bir kuramı diğerine tercih etmenin sağlam nedenleri olmadığı anlamına gelmez’. 
Bu yazı esasen 1965 senesindeki bir sempozyumun 1970 yılında basılan konferans 
kitabındandır. Buna rağmen Türkiyeli yazarlar şunu iddia etmeye devam etmektedirler:

Viyana Çevresi için, felsefeye yaklaşım ve yöntem açısından örnek oluşturan bilim et-
kinliğinin kendisinin ise nesnellik, ussallık, açıklayıcı bilgi üretimi vb. temel yönlerden 
nasıl da eleştirilebilir olduğu ortaya kondu! Bu alanda T. S. Kuhn’un adını anımsatmaya 
acaba gerek var mı?28 (italikler benimdir) 

Burada Kuhn’a yönelik itiraz kuram seçimi özelinde değil çok daha geniş şekilde 
yapılıyor. Ben özellikle kuram seçimini odak noktam yapıyorum. Çünkü Kuhn zaten 

27 Kuhn, “Eleştirmenlerime Cevaplar”, s. 288-89; Kuhn, “Reflections on My Critics”, s. 234-35.   
28 Örs, s. 103.
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bilimsel faaliyetin çok büyük bir kısmını oluşturduğunu söylediği olağan bilim döne-
minin karakteristiklerinin standart bilim imgesiyle çok büyük oranda aynı olduğunu 
sürekli söyler. Tartışmalı husus kuram seçiminde rasyonel bir zemin olup olmadığıdır. 
Elbette burada tartışılan şey son derece esnek, yerel, bağlamsal veya gevşek bir ras-
yonel ölçüt seti bulmak değildir. Böyle olursa, yeni moda post-modern yaklaşımlar 
hariç herkes bilimsel kuram seçimini rasyonel kabul edecektir. Tartışma konusu olan 
şey (bilim algımızla uyumsuz bir türden) rölativizme düşmeyen bir rasyonalitedir. 
Birçok felsefeci burada rölativist olmayan türde bir rasyonel bir zeminin bulunmadığı 
şeklindeki fikri Kuhn’a atfetmekte bir sıkıntı görmez:

Kuhn’un bilim yorumunun bazı veçheleri, konumunun relativistik bir konum olduğunu 
gösterir. Relativist bir konum, bir bilimsel teorinin veya paradigmanın diğerinden “daha 
iyi” olduğunu söylememize imkan sağlayacak hiçbir objektif düşüncenin bulunmadığını 
savunur. (…) Bu türde belirtilere rağmen Kuhn relativist olmadığında ve bilimin ilerle-
mesinden bir anlamda bahsedilebileceğinde ısrar eder.29 (italikler benimdir) 

Chalmers eğer, “Kuhn için bir paradigmanın diğerinden daha iyi olduğunu söyle-
memize imkan sağlayacak bir şey yoktur” deseydi tümüyle ve basitçe yanlış konuşmuş 
olurdu. Çürütmek için yukarıda kullandığımız alıntı yeterli olacaktı. Fakat o yeterli 
olmayacaktır, çünkü Chalmers sağlam nedenlerin yokluğuna değil ama hiçbir objektif 
düşüncenin bulunmadığına dikkati çeker. Şimdi bir yol ayrımına geldik. Kuhn kendisi 
kuram seçiminde bilim insanlarının sağlam nedenleri vardır diyor, ama Chalmers ve 
makalenin başında örneklerini sıraladığım diğer yazarlar “Kuhn açısından seçimde 
kullanılabilecek objektif bir düşünce yoktur” diyor. Belli ki insanlar Kuhn’un bize 
sıraladığı kuram seçimi ölçütü işlevini görecek değerler setinin30 –doğru ve sağın olma, 
tutarlılık, etkinlik alanı olma, yalınlık ve verimlilik– en azından Kuhn’un onları kavrama 
şekli veri alındığında, nesnel karakter taşımadığını varsaymış oluyor.31 Bu tartışmaya 
girmeden önce Kuhn kendisi paradigma seçimi hakkında ne demişti bir hatırlatmak 
istiyorum. Kuhn için elbette paradigma seçiminde sağlam nedenler vardır. Yani ilgili 
bilim topluluğunun ne karar vereceğini, kesin olarak değil ama önemli ölçüde tahmin 
etmemizi sağlayabilecek ipuçları vardır. Bunlar nesnel, öznel ve bireysel olarak kabaca 
üçe bölünebilir veya farklı bir sınıflandırmayla içsel-dışsal faktörler (veya, epistemik 
değerler ve epistemik olmayan değerler)32 vardır denebilir:

29 Chalmers, s. 170-71.
30 Aşağıda ayrıntılı tartışacağım ama burada şimdiden hatırlatayım. Bu beşli liste geniş bir içsel-dışsal 

ölçüt listesi içerisinden seçilmiş beş tanesidir sadece. Daha çok içsel olarak tanımlar Kuhn bunları. 
İktisadi, teknolojik, ideolojik, dini veya siyasi etmenler ayrıca önemlidir ama BDY bu türden etmenleri 
kapsamına pek dahil etmemiştir.

31 Ölçütlerin nesnel olması gerektiğini varsayanlar, ölçütlerin bağlamdan-bağımsız şekilde rasyonel ve 
evrensel olması gerektiğini kastediyor olmalılar. Zaten bu makalenin konusu da esasında bu varsayı-
mın geçerli olmadığını söyleyen ve fakat buna rağmen kuram seçiminin rasyonel olduğunda ısrar eden 
Kuhn’un ne demek istediğini ve neden böyle dediğini açıklığa kavuşturabilmektir. 

32 Kuhn kendisi böyle bir ayrım yapmaz. Bu ikilik, yani epistemik olan-olmayan ayrımı onun sistemine 
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Bu gibi farklılaşan etkenler, benim eleştirmenlerimce, öznelmiş gibi betimlenmişler ve 
benim ilk değindiğim ortaklaşa ve nesnel ölçütlerle ters düşmüşlerdir. Terimlerin bu 
kullanılışını daha sonra soruşturacağım; ama, şimdilik bunu kabul etmeme izin verin. 
Bu durumda benim görüşüm odur ki, birbirleriyle yarışmakta olan kuramlar arasında her 
bireysel seçme, nesnel ve öznel etkenlerin bir karışımına bağlıdır. Bu sonuncular bilim 
felsefesinde olağan bir biçimde yer almadığından bunlar üzerinde durmam, birincilere 
olan inancımın eleştirmenlerimce anlaşılmasını güçleştirmektedir.
Buraya değin söylediklerim, ilkin, kuram seçimi sırasında bilimlerde neler olduğunu 
belirler sadece. Betimleme olarak, ayrıca, eleştirmenlerimce karşı çıkılmamıştır; ama, 
buna karşılık onlar, bilimsel yaşamdaki bu gerçekliklerin felsefi bir anlamlaması olduğu 
şeklindeki görüşümü reddetmişlerdir.33

Burada bahsi geçen dışsal etmenleri daha çok sosyal, teknolojik, ideolojik ve eko-
nomik faktörler olarak düşünebiliriz. İçsel olanlar, o anda kabul edilmiş ilgili bilimsel 
yasalar ve genel olarak benimsenmiş araştırma ilkeleri gibidir. İyi bir bilimsel kuramın 
ne türden meziyetlere sahip olması gerektiği ile ilgili bilimci topluluğun kabul ettiği 
meziyetler listesi de içsel etkenler grubuna dahildir. Nesnel etmenler daha ziyade deney 
ile kuramın niceliksel uyuşması veya belgin çözümler üretme gibi faktörlerdir. Öznel 
olanlar topluluğun o paradigma içerisindeyken önemsediği bazı diğer değerler gibi 
görülebilir. Dolayısıyla içsel ve nesnel olan arasında doğal ama kısmi bir çakışma var. 
Kuhn ama burada durmaz. İnsanların öznel diye nitelediği kimi etmenleri de içselin 
içerisine dahil eder. Böylelikle basitlik ve üretkenlik gibi değerler de bir tür epistemik 
değer statüsü kazanarak içsele dahil olduğundan eleştirmenlere göre öznel ve nesnel 
arasındaki ayrımı Kuhn bulanıklaştırmış olur.34 

Ben bu makalede sadece Kuhn’un daha çok içsel dediği etmenleri ele alacağım. 
Eleştirmenlerin bakış açısından bunlar nesnel ve öznel etmenlerin bir karışımıdır. Bu 
liste son derece meşhurdur: nicel dakiklik (kesinlik, sağınlık), nitel dakiklik, kendi 
içinde ve diğer kabul görmüş bilgilerle tutarlılık, çözülmüş somut sorun sayısının 
göreli fazlalığı, sorun-çözme kapasitesi (aslında başta bu bir vaatten ibarettir), görgül 
yeterlilik,35 basitlik (yalın olma hali), genişleyen kapsam, verimlilik. Aşağıda normalde 
akademik bir makalede alıştığımızdan çok daha uzun bir alıntı var. Dört parçaya böldüm 
ve her birini kısa bir tartışma takip etti. Bir seferliğine böyle uzun bir pasajı olduğu 

yabancıdır. Bu ikilik onun eleştirmenleri ve aynı zamanda devamcıları tarafından kullanılmıştır. As-
lında Kuhn çok ileriki senelerde bahsettiği tüm etmenlere birden epistemik demeyi tercih etmiştir 
Kuhn, “Afterwords (1993)”, s. 234. Çünkü bilim özünde bilişsel bir faaliyettir ve ürünü de bilgidir. Bu 
bilginin oluşumuna katkıda bulunan tüm bu etmenler kelimenin bir anlamında epistemiktir.

33 Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 387-88. (Y.N.: İtalikler tarafımdan eklenmiştir.)
34 Çok daha ayrıntılı ve bolca alıntılı bir tartışma için bkz. özl. Chalmers, böl. 8&9.1-9.2. Aksine Kuhn 

burada bir bulanıklık olmadığını söyler, bkz. Kuhn, “Afterwords (1993)”, s. 243.  
35 Daha önceden bana “görgül yeterlilik” diye bir ölçütün Kuhncu kuram seçiminde yeri olmadığı şiddet-

le söylenmiştir. Bu itiraz sözcüğün kendisine yönelik olarak bir anlam ifade etse bile semantik olarak 
yersizdir. Görgül yeterlilik ifadesinde anlatılmak istenen neredeyse her şey zaten diğer ölçütlerden 
birkaçının birleşiminde içerilmiştir: dakiklik, daha çok sorun çözme ve diğer kabul edilmiş kuramlarla 
tutarlılık sergileme. 
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gibi aşağıya kopyalamak zorunda hissediyorum kendimi; çünkü bu pasaj yukarıdaki ve 
aşağıdaki diğer pasajlarla birlikte okunduğunda, bence birçok yanılgıyı kendiliğinden 
ortadan kaldıracaktır. Bahsettiğim yanılgılardan birkaçı şunlar: 

I. “Kuhn’da kuram seçimi beş tane ölçütle olur”. 
II. “Kuhn, kendisinin eleştirdiği geleneksel bilim felsefecileri veya bilim tarihçileri 

gibi esasında aynı az sayıdaki ölçüt ile kuram seçimi yapılmalıdır veya yapılmaktadır 
demiştir”;

III. “Kuhn’a göre kuram seçimi için sağlam bir temellendirme yapılamaz” 
IV. “Kuhn kuram seçiminin nasıl gerçekleştiğini açıklamak hususunda, kendisinin 

standart bilim anlayışı dediği şeyden çok farklılaşmıştır”; 
İşte, paradigma seçiminin doğasına dair Kuhn ile eleştirmenleri arasındaki çekiş-

mede Kuhn’un tam pozisyonunu güzelce özetleyen o pasaj: 

İşe başlarken, sağlam bir bilimsel kuramın karakteristikleri nelerdir? diye soruyorum. Ol-
dukça olağan birçok yanıt arasından, tüm olası yanıtlar listesini tüketebilecekleri için değil 
ama, tek başlarına da önemli oldukları ve topluca ele alındıklarında, neyin tartışılmakta 
olduğunu gösterecek denli yeterli derecede çeşitli oldukları için, beş tanesini seçiyorum.

Görüldüğü üzere Kuhn, kuram seçimi üzerine yapacağı tartışmaya sağlam bir 
bilimsel kuramın niteliklerini sorarak başlıyor. Bu tesadüf değildir. Çünkü belirli bir 
kuramın bağlamında geçerli olan nitelikler bir kuramdan diğerine geçerken de önemli 
ölçüde varlığını sürdürüyor. Bu aşağıda kapsamlı şekilde tartışılacak ama şimdi biz 
yukarıdaki kısa pasajda ifadesini bulan diğer önemli hususa değinelim. Daha ikinci 
cümlede Kuhn net şekilde literatürde bir sürü olağan yanıt olduğunu belirtiyor. Bun-
lardan beş tanesini neden seçtiği önemlidir: bu beşten her birinin kendi başlarına da 
önemli olması. İkinci nedense bunları topluca ele aldığımızda gerçekte neyin tartışıl-
makta olduğunu düzgün şekilde resmedebilmesi. Dolayısıyla bu liste Kuhn tarafından 
geliştirilmiş bir ölçüt listesi değildir. Liste bilim tarihçileri ve bilim felsefecileri ara-
sında şöyle veya böyle yaygındır. Genelde bilim tarihi araştırmaları sayesinde bunların 
gerçek kuram seçimi dönemlerinde iş başında olduğu görülebilir. Buradaki esas sorun 
ise bu değerlerin yorumlanması ve ayrıca bu listeye normatif mi yoksa betimleyici 
mi gözle bakılacağıdır. Birçok kişi Kuhn’un bu listesini bilir; ama bu listeyi sadece 
tarihe bakarak çıkardığını ve dolayısıyla başkaları bu ölçütleri hakiki bilimin sahip 
olması gereken ölçütler olarak ele alırken onun bunları varlığı gösterilmiş betimsel 
bir ölçüt listesi olarak algıladığını düşünür. Burada da Kuhn sadece betimsel olana 
odaklandığı için buradan felsefi büyük sonuçlar çıkarmaması gerekirdi denir. Demek 
istediğim şey şudur. Buradaki ölçüt listesi eğer gerçekten de çok bağlamsal şekilde 
uygulamasını bulmuşsa ve burada hem nesnel hem öznel hem de bireysel etmenler 
iç içe geçmişse bu olsa olsa bilim insanlarının da diğer tüm insanlar gibi insanların 
zaaflarını paylaşmasındandır. Bilimin kendisinin içsel bir özelliği değildir. Hatta 
bu esneklik bir dizi evrensel kural getirilerek biraz katılaştırabilir. Böylelikle insan 
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faktörü daraltılarak daha güçlü ve başarılı bir bilimsel faaliyete erişebiliriz. Kuhn bu 
akıl yürütmeye katılmaz. Bunun nedeni basittir. Onun için kuram seçiminde en üst 
hakim, ilgili bilimsel topluluğunun kendisidir. Böylelikle normatif olan betimsel olan 
indirgenmez ama ikisi birleşerek şekil değiştirir. Ama bu tartışmayı burada bırakarak 
Kuhn bu beş ölçütten somut olarak ne anlamıştı, biz ona bakalım:     

Birincisi, bir kuram sağın [accurate] olmalıdır.36 Kendi alanında, diyeceğim, bir kuram-
dan çıkarsanacak sonuçlar, varolan deneyler ve gözlemlerin sonuçlarıyla tanıtlanmış bir 
uyum içinde olmalıdır. İkincisi, bir kuram tutarlı olmalıdır, ama yalnızca içten olarak ve 
kendi kendisiyle değil, ayrıca, doğanın birbirleriyle ilintili görünümlerine uygulanabilir 
ve yürürlükteki kabul edilmiş diğer kuramlarla da tutarlı olmalıdır. Üçüncüsü, bir ku-
ramın geniş bir etki alanı olmalıdır: Özellikle, bir kuramın sonuçları, özel gözlemlerin, 
yasaların ya da, işin başında kendisinin açıklamaya dönük olduğu, alt-kuramların çok 
ötesine uzayabilmelidir.

Bana sorarsanız bu ilk üç ölçüt hep birlikte düpedüz “görgül yeterlilik” denilen 
ölçütü sağlarlar. Yani aslında Kuhncu ölçüt listesi, kuram seçiminde çok kuvvetli bir 
görgül boyutu merkeze alarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla, “Kuhn haklıysa kuram 
seçimi görgül meselelerden bağımsız olarak gerçekleşiyor olmalıdır” demek tümüyle 
temelsiz bir iddiayı dile getirmek olacaktır. Kuhn için kuram seçimi “zihnin özgür 
yaratımı” filan değildir. Burada bahsedilen eğer doğa bilimleriyse, bu fikrimi rahatlıkla 
söyleyebilirim.37 Bu pasaja dair ikinci dikkat çekmek istediğim husus şöyledir. Bu 

36 Çeviri cümledeki bir ifadeyi, “doğru ve sağın”, değiştirdim. Çevirmenin doğru ve sağın diye çevirdiği 
sözcük şudur: accurate. Çevirmenin kaygısını anlamamak mümkün değil. Gerçekten de bir paradig-
mayı veri alırsanız, yani bulmaca-çözümü döneminde bu sözcük “doğru ve sağın” olarak çevrilebilir; 
ancak buradaki bağlam paradigma seçimi dönemidir. İşte bu nedenle, sözcüğün çevirisine “doğru” 
sözcüğünü eklerseniz, Kuhncu bilim imgesinin paradigmalar arası karşılaştırmada başvurulabilecek 
bir “doğru”dan bahsetmediğini okuyucunun gözünden kaçırmış olursunuz. Fakat sözcük tam da para-
digma seçimine dair kullanılmıştır. Neyse her durumda Kuhn hemen cümlenin devamında “accurate” 
sözcüğünden ne anladığını somut şekilde açıklamıştır. En uygun karşılık sağın, kesin, hassas veya 
dakik olabilir. Yukarıya bakınız. Sonraki cümlelerde; “tutarlı” sözcüğünün orijinali: consistent; “geniş 
etki alanı”: broad scope; “yalın”: simple; “yeni bilimsel bulguların araştırılmasında verimli”: fruitful 
of new research findings. Bu sonuncunun çevirisi biraz tuhaftır. Aslında bu özelliğe “yeni araştırma 
bulguları yaratabilen” gibi bir karşılık, bağlama biraz daha uygun düşerdi gibi geliyor bana. Sondaki 
italikle yazılan “bir”: the. Son olarak, “beş belirgin nitelik”: these five characteristics.     

37 Formel disiplinler olarak sayılabilecek matematik, geometri, mantık veya bilgisayar bilimlerine dair 
farklı durumlar vardır. Oradaki tartışmayı buradan uzak tutmakta büyük fayda olduğuna inanıyorum. 
Gerçi bu olası farklılık, “zihnin özgür yaratımları” ifadesinden ne anlamamız gerektiğine de bağlıdır. 
Son tahlilde bilimsel önermeler de bir anlamda verilerinden doğrudan ve mantıksal anlamda kesin ve 
biricik sonuç üretebilecek şekilde türetilemeyeceği için zihnin bir özgür yaratımıdırlar. Söylenmek 
istenen sadece bu türden bir özgür yaratım ise buna hiçbir itirazım yoktur. Ama bu genel doğrunun 
ötesine geçerek yanıltıcı kelimeler olan seçimin tümüyle veya büyük ölüde pratik, pragmatik veya key-
fi sebeplere veya bilinmeyen nedenlere dayandığını vurgularsanız burada kısmi bir itirazım olur. Kuş-
kusuz bu itirazım sizin pratik-pragmatik sözcüklerine yüklediğiniz anlama göre değişecektir. Bunları 
ölçüm, deney, gözlem ve genel mantıktan tümüyle ayrı olarak görüyorsanız itirazım temelden ama iç 
içe ele alıyorsanız sadece biçemsel olacaktır. 
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üç ölçüt rahatlıkla “nesnel etmenler” olarak sınıflandırılabilir. Elbette Kuhncu bilim 
resmi açısından nesnel ve öznel etmenler tümüyle ayrıştırılabilecek iki kategori olarak 
ele alınmazlar. Ama en azından eş-ölçülmezlik sorunu bakımından bu üçlüden hiç 
olmazsa birincisi ve üçüncüsü –dakiklik ve kapsam– alternatif kuramların görece en 
rahat karşılaştırılabileceği nitelikler olmaları bakımından en nesnel etmenler şeklinde 
düşünülebilir. Sondaki iki karakteristik ille da öznel nesnel ayrımına başvurmak zo-
rundaysa öznel sınıfına dahil edilebilir. Buradaki öznel gerçi bireyselden çok farklıdır. 
Esasında bu öznellik, grubun içinden geçtiği ortak eğitimin, bu eğitimde kullanılan az 
sayıdaki temel ders kitabı, ilgili bilim dalının merkezinde yer alan bir derneğin üyesi 
olarak oradaki akademik faaliyetlere dahil olmak veya konferanslar ile dergileri takip 
etmekten kaynaklı grubun kolektif öznelliğidir desem daha doğru olabilir. Şimdi bu 
ikisine bir bakalım:    

Dördüncüsü, sıkıca öbürlerine bağlı olarak bir kuram yalın olmalıdır; diyeceğim, ken-
disinin yokluğunda tek tek yalıtılmış olan ve, bir takım olarak da, karmakarışık bir 
durumda bulunan olayları bir düzene sokmalıdır. Beşincisi, –bu adeta daha az standart 
bir madde gibidir, ama günümüzdeki bilimsel kararlarda özel bir yeri vardır–, bir kuram, 
yeni bilimsel bulguların araştırılmasında verimli olmalıdır: Diyeceğim, daha önceden 
bilinenler arasında daha önce dikkate alınmamış ya da yeni olayları ortaya çıkarmalıdır.

Dikkat ederseniz burada daha ilk cümlede yalın olmak veya basitlik ölçütü diğer 
ölçütlere sıkıca bağlı olarak düşünülmüştür. Sonuncusu yani yeni araştırma bulguları 
üretebilme kapasitesine sahip olma bu listedeki en az dikkat çekilmiş şeydir diyor 
Kuhn. Bu makalenin kapsamına alamayacak olsam da bu iki ölçütün de aslında ihmal 
edilemez ölçüde görgül meselelerden doğduğunu, geçerken not etmek isterim: hem 
basitlik hem de verimlilik aslında yeni ortaya çıkan paradigmanın ileride neleri başa-
rabileceğine dair sezgisel bir göstergedir. Bu nedenle, basitlik sadece estetik bir değer 
olarak görülmemelidir. Ama bu notu düştükten sonra konuyu başka bir çalışmama 
havale etmek durumundayım. Biz şimdi bu beş ölçüt ile Kuhn’un neden bu kadar 
yanlış anlaşılmaya devam ettiği arasındaki ilişkiyi incelemeye geçelim:    

Bu beş belirgin nitelik –doğru ve sağın olma, tutarlılık, etkinlik alanı olma, yalınlık ve 
verimlilik–, bir kuramın upuygunluğunu değerlendirmede standart ölçütlerdir hep birden. 
Eğer bunlar varolmasaydı [sic], kitabımda çok daha büyük bir yer ayırmam gerekirdi 
kendilerine; çünkü, geleneksel görüşle birlikte ben de kabul ediyorum ki yerleşik bir ku-
ram ile türedi bir rakip arasında bilim adamları bir seçme yapmak zorunda kaldıklarında, 
bunlar yaşamsal bir rolü üstlenmektedir. Çoğu aynı türden daha başkalarıyla birlikte, 
kuram seçmede ortaklaşa bir temel oluştururlar.38 (ilk pasajdaki ikinci cümleyi düzeltmek 
zorunda kaldım; son italik orijinaldir; diğerlerini ben ekledim) 

Son pasajdan şunları anlıyoruz. Burada tartışılan beş ölçüt literatürdeki standart 

38 Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 383-84; Thomas Kuhn, “Objectivity, Value 
Judgment, and Theory Choice”, içinde The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition 
and Change (Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1977), s. 320-39 (s. 321-22). 
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ölçütlerdir. Diğer deyişle, bunlar geleneksel bilim imgesinde vardır. Kuhn geleneksel 
bilim imgesinin bu kısmına katılır. Bu beşli, kuram seçiminde yaşamsal öneme sahip-
tir. Bunlara benzer başka ölçütler de mevcuttur. Kuram seçiminde en yüksek merci 
olan ilgili bilim insanları topluluğunun yapacakları seçimlerde üzerine yaslandıkları 
ortaklaşa temel budur. Yani Kuhn gerçek bilimsel pratikte, kuram seçiminde kullanı-
lan ilke-kural-değer-ölçüt39 setinin aslında o bağlamdaki “iyi kuram nedir sorusuna” 
verilen cevaptan türediğini savunur. Bunlar çok sayıdadır ve yukarıdaki metine çeşitli 
nedenlerle beş tanesi dahil edilir. Sonrası hatırlanacaktır, Kuhn’un bu iyi kuramların 
karakteristiklerinden türeyen kuram seçim ölçütleri veya kurallarının uygulama saha-
sındaki sergiledikleri şaşırtıcı derecede dinamik ve bağlamsal doğasıdır. Ayrıca Kuhn 
bunların hep birlikte işe koşulduklarında bile, tek başına herhangi bir bilimciyi belirli 
bir kuramı diğerine tercih etmeye mecbur bırakamayacağını anlatır. Bu değerler, uy-
gulamada bireylerin elinde oldukça farklılaşabilir, birbirleriyle çatışabilir, bunlardan 
bazıları bazı bilimsel topluluklar tarafından düpedüz terk edilebilir veya başka bilim 
toplulukları mevcut listeye yeni meziyetler ekleyebilir.40 Daha da tuhafı, görüldüğü 
üzere Kuhn’un listesinde hakiki olmak, nesnellik veya gerçeğe daha yakın olmak gibi 
özellikler, en azından geleneksel bilim imgesinde kavrandıkları biçimleriyle, yoktur.  
Aslında Kuhn için strateji oldukça basittir: “Hakikat kavramından kaçınmak ve bilimi 
sorun-çözümü ve dakik tahminler yapan bir faaliyet olarak anlamak.”41/42 Fakat klasik 
epistemoloji bilgiyi temellendirilmiş doğru inanç olarak tanımlıyordu. Bilimsel bilgi adı 
üstünde bir bilgi çeşidi olduğuna göre hem doğru hem temellendirilmiş olmak zorun-
daydı43. Hakikatten kaçınmak, bilgiden kaçınmak anlamına geleceğinden bu yaklaşımda 
bilim, bilgi-arayışı faaliyeti olarak tanımlanamazdı. (En azından eleştirmenler öyle 
düşündüler.) İşte bu nedenle bilimsel ilerlemenin gerçekçi kuramları hakikati bilimsel 
araştırmanın önemli bir hedefi olarak görüyordu.44 Diğer yandan sanki Kuhn buna itiraz 
ediyor gibiydi. Hatta Kuhn daha ileri giderek, özellikle bilimsel nesnellik ve bilimsel 

39 Bu dört sözcüğü bu şekilde bir arada yazmamın nedeni şudur. Bazıları bunların normatifliğini ve nes-
nelliğini vurgulamak için bunları kuram seçiminde olması gereken kural veya ölçüt seti olarak adlan-
dırır. Böylelikle insanların bunları ulaşılması gereken değerler olarak yarattığı izlenimini vermekten 
kaçınmaya çalışıyorlar. Hem üretilmesi hem de tekil durumlara uygulanmasındaki insan etmeninin 
önemini yok sayarak bunlara böylelikle tam bir nesnellik ve insan-üstülük havası katılmaktadır. Di-
ğer bazılarıysa bunların uygulamadaki esnekliğini ve insaniliğini vurgulamak için olsa gerek bunları 
kuram seçiminde başvurulan ilkeler veya değerler seti olarak isimlendirir. Özünde bunlar kuram seçi-
minde kullanılan ve/veya kullanılması gereken sebeplerdir. (Az önce insani sözcüğünü insan-yapımı 
manasında kullandım.)  

40 Ayrıntılı tartışma için bkz. ör. Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 384-85.
41 Niiniluoto, böl. 3.2.
42 Orijinal ifade şöyledir: “Kuhn’s (1962) strategy was to avoid the notion of truth and to understand 

science as an activity of making accurate predictions and solving problems or ‘puzzles’.”
43 Bu anlayışın bir incelemesi için bkz. Murat Baç, “Deneyimsel Bilginin En Önemli, En İşlevsiz 

Koşulu”, içinde Tutarsızlığın İz Sürücüsü: Dilde/Düşüncede. Teo Grünberg’e Armağan, ed. Zekiye 
Kutlusoy (Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2013), s. 371-84.

44 Niiniluoto, böl. 3.4.
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ilerleme kavramları için, bir olasılık olarak şunu dillendirmiştir. Bilimsel aktivite ve 
onu uygulayan bilim topluluğu arasındaki ilişkiye dair geleneksel görüşümüzü ters-yüz 
edebilirsek, onları yeniden tanımlarsak, o iki kavram kısmen lüzumsuz hale gelebilir:

Yalnız, sonuncusu hariç hepsinde çözüm büyük ölçüde bilimsel faaliyet ile onu uygulayan 
topluluk arasında kurulu ilişki hakkındaki alışılmış görüşlerimizi tersine çevirebilmemize 
bağlı olacak. Bunu yapabilirsek bilimsel ilerleme ve hatta bilimsel nesnellik deyimleri bir 
ölçüde gereksiz hale gelebilir. Aslında bu fazlalığın bir yönünü daha şimdiden gördük bile. 
Bir bilgi dalı bilim olduğu için mi ilerleme kaydeder, yoksa ilerleme yaptığı için mi bilim 
sayılır?45 (italik Türkçe çeviridendir, orijinalinde tek tırnakla vurgu yapılmış) 

Böyle bakılınca sanki Kuhn gerçekten de bir çırpıda hem realist bilim felsefesinin 
ve hem ana-akım analitik epistemolojinin kalbine hançer saplıyor gibi gözükmektedir. 
İlk bakışta Kuhn hakikat, ilerleme, nesnellik kavramlarının her üçünden kurtulmak 
istiyor gibi. Bunlar giderse rasyonalite ve ona bağlı olarak temellendirme, bilimsel 
yöntem ve bilimsel zihniyet de varlığını korumakta çok zorluk çekecektir. Yöntemi 
ve temellendirmesi güvenilir (yani rasyonel, nesnel, evrensel) olmayan bir faaliyet 
bilimsel bir faaliyet ve ürünü bilimsel bilgi olamayacağına göre, belki de Kuhn’un 
eleştirmenleri onu bilimin büyük bir eleştirmeni veya düşmanı olarak nitelediğinde 
haklıdırlar.46 Sonuçta Kuhn sanki “nesnel yerine öznel”, “rasyonel yerine irrasyonel” 
ve son olarak “ilerleme yerine gelişim” kavramlarını geçirmeye niyetli gibi bir izlenim 
bırakmaktadır. Ama bir de meseleyi Kuhn’un kendi ağzından dinleyelim:  

Eleştirmenlerim kuram seçmesini nesnellikten yoksun bıraktığımı söylediklerinde, çok 
farklı bir öznel anlamına başvurmakta olmalılar bu yüzden; kişisel eğilimin, kişisel hoş-
lanmanın ya da hoşlanmamanın gerçek olgular yerine ya da karşısında işlev gösterdiği 
bir anma, diyeceğim. Ne var ki, öznel’in bu anlamı, benim birincisinden biraz daha iyi 
betimlemiş olduğum sürece uygun düşmez. Bireysel özyaşama ve kişiliğe bağlı kalan et-
kenlerin değerleri uygulayabilmek için işe karıştırıldığı yerde, hiçbir olgusallık [factuality] 
ya da aktüel olma [actuality] standardı bir yana konamaz. Denmesi mümkündür ki benim 
kuram seçme ile ilgili tartışmam, nesnelliğin kimi sınırlamalarını göstermektedir; ama, 
bunu öznel denilen öğeleri gerektiği gibi ortaya koymak yoluyla yapmaz. Öte yandan, 
sergilemekte olduğum şeylerin sınırlamalar oldukları duygusuna da razı gelmem. Nesnellik, 

45 Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, s. 161; Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 267.
46 “Criticism and the Growth of Knowledge”, içinde Proceedings of the International Colloquium in the 

Philosophy of Science 1965, ed. Imre Lakatos ve Alan Musgrave (London: Cambridge University 
Press, 1970), iv. kitabından anladığımız kadarıyla zamanında Kuhn’u eleştirenler ana olarak iki gruba 
bölünmüş. Bir kısmı Kuhn’u normal bilimden nefret etmekle ve diğer grup onu devrimci bilim döne-
mine karşı nefret beslemekle itham etmişler. En azından Kuhn böyle diyor ve benim de gözlemim aynı 
yöndedir Kuhn, “Keşfin Mantığı mı yoksa Araştırmanın Psikolojisi mi?”; Kuhn, “Eleştirmenlerime 
Cevaplar”.. Bir de Türkiyeli akademisyenlerden defalarca şahsen işittiğim şu iddia var: “Thomas 
Kuhn, dünyamızda gelişmekte olan bilim düşmanlığının başlıca sorumlularındandır.” Bunu hem fel-
sefecilerden hem de fizikçilerden sıklıkla duyuyorum. Bırakın bilim düşmanlığını, Kuhn tam bir bilim 
sevdalısıdır. Ayrıca karşı yönde bir okuma için bakınız Hüsamettin Arslan, “Çevirenin Önsözü”, içinde 
Bilim Dedikleri. Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri üzerine bir Değerlendirme, çev. Hüsamettin 
Arslan (Ankara: Vadi Yayınları, 1997), s. 13-16. 
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dakiklik ve tutarlılık gibi ölçütler çerçevesinde çözümlenebilmelidir. Bu ölçütler, alışkın 
olduğumuz biçimde kendilerinden beklediğimiz kılavuzluğu tümüyle sağlamıyorsa eğer, 
o zaman benim tanıtlamamın gösterdiği şeyin, nesnelliğin sınırlarından çok onun anlamı 
olduğu söylenebilir.47 (italikleri ve köşeli parantezleri ben ekledim; bazı sözcüklerde ve 
sözcük öbeklerindeki çeviri hatalarını kendim giderdim) 

Bu pasajı analiz etmeden önce belirtmeliyim ki Kuhn kendisinin, bu pasaj da 
dahil o makale içerisindeyken, daha önceki senelerde iddia ettiği paradigma seçimi 
sorunlarını (yani, “eş-ölçülmezlik” tezi) göz ardı ettiğini, bu pasajdan hemen sonra 
kabul eder. Yukarıdaki pasajda Kuhn sanki bu seçim tartışmalarında olgular kuramdan 
bağımsız gibi varsaymıştır. Ayrıca Kuhn orada, farklı paradigmalardaki bilimciler 
arasındaki tartışmanın çıktısını tercih sözcüğü ile ifade etmiştir. Son olarak Kuhn 
bu yukarıdaki alıntıların yer aldığı makale boyunca kuram seçimi etrafında dönen 
tartışmaların problematik olmadığını varsaymıştır. Bilindiği üzere Kuhn her üçüne 
de BDY’de itiraz etmiştir. Bunu kendisi belirtiyor zaten aynı sayfada (orijinali s. 338; 
çevirisi s. 402-403). Burada iki ihtimal vardır. Bir, Kuhn radikal tezlerinden geri adım 
atıyor olabilir. Ama kendisi bunu inkar ediyor. İki, Kuhn bu iki ayrı çalışmasında, 
paradigma değişimi genel adıyla anabileceğimiz süreci, BDY’de dönüşüm süreci ve 
şimdiki makalede tercih eylemi olarak iki farklı şekilde bize sunuyor olabilir. Bu sü-
reçler eğer iki tane gibi düşünülecekse biri dönüşme süreci ve diğeri seçim eylemidir. 
Kuhn, BDY’de dönüşme sürecini ve şimdiki makalede seçim eylemini vurgulamış 
gibi gözükmektedir. Kuhn her ikisinin de aslında tek bir olay olduğunu söyler. Bunu 
açıklamak göründüğü kadar zor olmayabilir. Kuhn diyor ki yeni bir kuramı herhangi 
bir nedenle denemek isteyecek insanlar bulunabilir. Bu denemeyi yapmanın rasyonel 
bir nedeni olmak zorunda değildir. Aslında tam bu noktada analojik bir mesele üzerine 
yapılmış harika bir benzetme için Quine’a bakalım: 

Kavramsal şemalar, aynı türler gibi, hayatta kalım güçlerine göre doğal seçilim sayesinde 
evrimleşirler; bir kavramsal şemanın ortaya çıkışının kendisi genetik mutasyondan daha 
rasyonel olmak zorunda değildir. Rasyonalite teşvik edilmeyi kesinlikle hak eder, ama 
biz yine de mutlu tesadüflerden vazgeçmeyelim.48/49

Buradaki tek fark Quine’ın tekil bilimcilerin yeni bir paradigmayı denemesi 
yerine o paradigmanın kendisinin ortaya çıkmasından bahsediyor olmasıdır.50 Kurdu-
ğum analojide “alternatif paradigmanın ortaya çıkışı” ile “eski paradigmadan birinin 

47 Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 402., orijinali için bkz. Kuhn, “Objectivity, 
Value Judgment, and Theory Choice”, s. 337-38. ve krş. Irzık, “Changing Conceptions of Rationality: 
From Logical Empricism to Postpositivism”.

48 W.V. Quine, “Levels of Abstraction (1972)”, içinde Quine and His Place in History, ed. Frederique 
Janssen-Lauret ve Gary Kemp (Albany: Palgrave Macmillan, 2015), s. 12-20 (s. 17).

49 Orijinali şöyledir: “Conceptual schemes, like species, evolve by natural selection on the strength of 
their survival value; and the inception of a conceptual scheme need be no more rational than a genetic 
mutation. Rationality deserves encouragement, certainly, but let us not give up our happy accidents.”

50 Tam bir analoji için bkz. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, s. 89-90.
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yeni bir paradigmayı denemesi” paraleldir. Kimin neden deneyeceğini kestiremeyiz. 
Bunun rasyonel herhangi bir nedeni olmasına kesinlikle gerek yoktur. Fakat önemli 
olan şey bu kişinin yeni paradigmayı denemesine yol açan etkenlerden bireysel ve 
biricik olanları değil ama genel olanlarıdır. Mesela bunlardan en bariz olacak olanı yeni 
paradigmanın somut teknik çözümler getirmesi ve mevcut çözümlerden en azından 
birkaç tanesinin dakiklik seviyesinin eski paradigmadan anlamlı derecede daha yüksek 
olmasıdır. Nicel dakiklik ve somut sorun-çözümü diyebileceğimiz bu başarılar (veya 
karakteristikler), paradigmalar arasında en doğrudan karşılaştırılabilecek olanlar ve 
iletişimin ortak zeminini görece en kusursuz şekilde teşkil edenlerdir.51 Paradigma 
kayması olayı, demek ki dönüşüm süreci yerine seçim eylemi olarak aktarılsaydı, ya-
pacağımız açıklamanın söz dizimi şöyle olacaktı: “Bu kişi dakiklik ölçütüne çok önem 
vermiş ve bu nedenle yeni paradigmayı seçmiştir.” Halbuki Kuhn diyor ki birçok kişi 
bu denemeyi yapmayı bile göze almazlar. Denemeyi göze alanlar sürekli çok zor bir 
tercüme deneyimi yaşamak zorunda kalacaktır. Göze alanların çoğunluğu tekrar eski 
paradigmasına sarılacak ve aynı başarılı somut teknik çözümleri yakın bir dakiklik 
derecesinde elde etmek için eski paradigmada gerekli ayarlamaları gerçekleştirmeye 
çalışacaktır. Ama bazıları bu denemeyi uzatacak ve uzayan deneme süreci içerisinde 
kişi artık çeviri yapmayı bıraktığını fark edecektir. (Böyle anlatıldığında, bu anlatım 
“dönüşüm sürecinin” betimi olacaktır.) Artık yeni bir dili benimsemiştir.52 Kuhn yeni 
paradigmayı tecrübe etme riskine giren bilimciyi motive eden baş unsurlardan olan 
nicel dakiklik ve çözümü yakıcı hale gelmiş bulunan bazı somut sorulara getirilmiş 
teknik çözümlerin varlığı gibi iki karakteristiği, “eş-ölçülmezlik” tezinin (daha doğrusu 
ondan türeyen çeviri probleminin) en az geçerli olduğu karakteristikler olarak ele alır.53 
Buna görece yakın olan diğerleri verimlilik ve sonra kısmen kapsamdır. Ama kalanlar, 

51 Makalem boyunca eş-ölçülmezlik tezinden özellikle uzak durdum. Hakkında bu kadar çok yanılgı 
olan bir tezi birkaç sayfa içerisinde tartışmak sanırım onu aydınlatmaktan çok, daha az tartışmalı 
kısımlarını olduğundan daha tartışmalı hale getirmeye yarardı. Ama yukarıda kurduğum cümle nede-
niyle bu tez hakkında kısa bir not düşmeliyim: Eş-ölçülmezlik, evet gerçekten de iki ayrı dili konuşan 
insanlar arasındaki iletişimde karşılaşılan her türden sorunu ve sınırı içerisinde barındırır bkz. ve krş. 
Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 403. Ama herkesin bildiği üzere dünyada bin-
lerce dil olmasına rağmen birçok farklı dil ailesinden insanlar etkili iletişim kurabilmektedir. Eş-öl-
çülmezlik (bazen: kıyaslanamazlık veya uyumsuzluk) etkili bir iletişimin değil ama tam bir iletişimin 
önüne set çeker. Eş-ölçülmezlik her alanda sadece kısmidir. Kısmi olan adı üzerinde toptan değildir. 
İkisi sonuçları itibarıyla oldukça farklı şeylerdir. İletişimin tam olmaması indirgeme veya çevirinin 
tam olmaması anlamına gelir. Tam olmamak, hiç olmak demek değildir; hatta çok az olmak anlamı-
na da gelmez. Alternatif paradigmalar arasında ortak bir zeminin olduğu daha Kuhn’un BDY’sinden 
beri sürekli varsaydığı bir şeydir. Bunu sadece eş-ölçülmezliği açıklarken, BDY’nin her iki paradigma 
arasındaki ortak zeminin tam bir kıyasa izin verecek kadar geniş olmayabileceği olgusuna dayandır-
masından bile anlayabiliriz. Ortak zeminin yeterince geniş olmaması önermesi zaten, tam olmayan bir 
karşılaştırmanın olanaklı olduğu kısmi bir ortak zeminin varlığını, pratik olarak temel alır bkz. özl. 
Kuhn, “Commensurability, Comparability, Communicability”, böl. I.  

52 Bkz. Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 403-4.
53 Bkz. Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 403.
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eş-ölçülmezlik probleminin en yüksek seviyede yaşanacağı özelliklerdir: tutarlılık ve 
yalınlık, vs. gibi. Bu son anlattıklarımı düzgün ifade edebildim mi emin olamıyorum. 
Ama yine de devam etmem gerekiyor. Şimdi nasıl oluyor da “paradigma seçiminde 
paradigmaya içkin değerlerin kendisi kıyaslama sürecine döngüsel olarak dahil olduğu 
halde, paradigma seçiminde rasyonellik mevcut olabilir ki?” denecektir. O kadar ki 
Kuhn kendisi şöyle demiştir: 

Böyle olduğu için de, söz konusu tercih yalnızca olağan bilimin karakteristiği olan doğru-
luk-değerlendirme prosedürleri tarafından belirlenemez. Çünkü bu değerler zaten kısmen 
üzerinde mücadele yapılan paradigmaya bağlıdır. Paradigmalar, paradigma seçimi üzerine 
bir tartışmaya dahil oldukları zamanlarda, ister istemez döngüsel bir rol oynarlar. Her kesim, 
kendi paradigmasını savunmak için gene kendi paradigmasını kullanmak durumundadır. 
Ortaya çıkan döngüsellik, tartışmada ortaya konan argümanları, elbette, yanlış veya etkisiz 
hale getirmez. Bir paradigmayı savunurken, kanıtlamasına gene aynı paradigmayla başlayan 
kişi, her şeye karşın doğa üzerine bu görüşü kabul edenler için bilimsel uygulamanın nasıl 
bir şey olacağını açıkça göstermek şansına sahiptir. Böyle bir imge muazzam, hatta karşı 
konulamaz ölçüde ikna edici olabilir. Fakat gücü ne olursa olsun, kendi kendini öncül 
alan savın konumu yalnızca ikna etmektir [“only that of persuasion”]. Çizdiği alana gir-
meyi reddedenler için bir de ayrıca mantık ya da olasılık yönünden karşı konulamaz hale 
getirilemez. Paradigma konusundaki çekişmeye taraf olan kesimlerin paylaştığı öncüller 
ve değerlerin kapsamı buna izin verecek kadar geniş değildir.54 (tüm italikler ve köşeli 
parantezler bana aittir; gerekli her cümlede sözcük veya sözcük öbeği değişikliği yaptım) 

Görüldüğü üzere bu pasaj 1995, 1993, 1992, 1983 veya 1982 yılına ait değildir. 
Dahası 1977, 1974 veya 1973 yılına da ait değildir.55 1969 senesindeki “Sonsöz –1969” 
adlı yazıdan veya “1970’te basılan konferans kitabın”dan da değil. Doğrudan BDY’den 
kopyaladım bu pasajı.56 Ne anlatıyor bu pasaj bize? İlk önce eş-ölçülmezliğin varlığı-

54 Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 187-88., orijinali için bkz. Kuhn, The Structure of Scientific 
Revolutions, s. 94.

55 Bu sıraladığım tarihleri öylesine vermedim. Kuhn’un bu senelerin her birinde yayınlanan makalelerin-
de, benim bu makalemin ana tezini destekleyecek bir dizi pasaj vardır. (Kaynakçada tüm bu makaleler 
yer almaktadır.) Vurgulamak istediğim şey, Kuhn’un genel olarak bilimsel faaliyete ve özelde kuram 
seçiminin doğasına dair çizdiği resmin bilimi irrasyonel şekilde gösterdiği şeklindeki itirazlara dok-
sanlı, seksenli veya yetmişli yıllardaki eserlerine bakarak cevap vermenin görece daha kolay olduğu 
ve fakat buna hiç de gerek olmadığıdır. Gürol Irzık, benim bu söylediğimle aynı şeyi olmasa da benzer 
bir şeyi Teo Grünberg için söylemiştir. Ona göre, Grünberg Thomas Kuhn’un yeni bir bilimsel akıl-
cılık önerdiğini daha 1982 senesinde hem de Kuhn’un sadece seksen öncesi yazılarına başvurarak 
savunmuştur. Hakikaten onca aramama rağmen Türkiyeli felsefe için o kadar erken sayılması gereken 
bir tarihte veya daha öncesinde Türkçe literatürde bu fikrin savunulduğunu göremedim. Gerçekten de 
Teo Grünberg, çok erken bir tarihte Kuhn’un bilim felsefesinin ana doğrultusunu yakalayabilmeyi ba-
şarmış gibi gözükmektedir bkz. Irzık, “Carnap’ın İçsel-Dışsal Sorular Ayrımının Kapsamı”, s. 254-55. 
Grünberg’in birisi Bilim ve Teknik dergisinde diğeri ODTÜ’nün o zamanki bir dergisinde her ikisinin 
de orijinali 1982 yılında yayınlanan ve 2005 senesinde bir kitap içerisinde tekrar basılan kendi ma-
kaleleri şunlardır: Grünberg, “Thomas S. Kuhn ve Bilimsel Akılcılık”; Grünberg, “Bilimsel Akılcılık 
Anlayışının Evrimi”.

56 Bu pasajın BDY’nin ilk basımında (1962) tıpatıp böyle olup olmadığının bilgisi bende henüz yok. 
Fakat şu bir gerçek ki Türkiyeli okur için zaten pratik anlamda kitabın tek bir baskısı vardır ve herkes 
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nın kısmi olduğunu belirtik şekilde söylüyor. Paradigmaların karşılaştırmasında iki 
tarafın sunacağı argümanların arasında ortak bir zeminin olduğunu savunuyor. En 
önemlisi de, bu ortak zemin üzerinde sergilenecek bazı teknik başarılar bazı rakipler, 
yani eski paradigmanın bir savunucusu,  açısından gayet de ikna edici olabilir. Fakat 
kaçınılmaz derecede ikna edici olamayacağı bir grup var: çemberin içine girmeyi 
reddeden rakip: “Bir paradigmanın diğerine üstünlüğünü ispatlayacak ve o münase-
betle rasyonel bilim adamını değişmeye mecbur kılacak salt mantıki hiçbir argüman 
yoktur.”57 (italikler benimdir) Bence tüm tartışmamın en can alıcı noktası tam da 
burasıdır. Dananın kuyruğu burada kopacak. Kim bu grup ve böyle bir grup varsa 
nasıl oluyor da tarihte birçok başarılı bilimsel devrim gerçekleşti? Daha da önemlisi, 
bütün bu devrimler, paradigma ve olağan bilim üzerine tartışma, Kuhn açısından as-
lında, “fiziksel bilimlerde tek bir paradigmanın şu anda var olması, geçmişte var ol-
maması ve sosyal bilimlerde halen tek bir paradigmanın olmaması olgusunu” gözlem-
lemesi karşısında yaşadığı şahsi deneyimden başlamıştı.58 Fakat çembere girmeyenler 
gerçekte şu anda fiziksel bilimlerde bulunmuyorsa, nasıl oluyor da bunlar “mantıken 
var olması kuvvetle muhtemel bir grup” teşkil edebiliyor? Niye bu tuhaf cümleyi 
kurdum açıklayayım. Çember burada yeni paradigmanın kendisi ve onun yeni olan 
öncülleridir. Bu çembere girmeyen bilimci aslında gayet rasyonel bir tavır takınmış 
sayılabilir. Neden? Çünkü tartışmada öncüllerden bir tanesi paradigmanın kendisi idi. 
Öncüller farklı veya zıt olduğunda sonuç da farklı veya zıt olabilir. Bu rasyonelliğin 
ihlali değildir. Tam da aksine bu durum rasyonel akıl yürütmenin alametifarikasıdır. 
Şimdi doğal olarak denecektir ki: “İyi ama zaten senin yorumuna göre, iki paradigma 
arasındaki öncüllerin hiç olmazsa bazıları da bir anlamda karşılaştırılabilir; mesela 
bunlardan bir tanesi de dakikliktir. Oradaki başarı farkı da iyi bir neden olmalıydı. 
Ama öyle olsa zaten eş-ölçülmezlikten bahsetmek anlamsız olurdu.” Hakikaten de 
nicel ve nitel dakiklik merkezi bir kuram seçim ölçütü olarak en azından son dört beş 
asırdır kullanılmaktadır. Bu dakiklik başarısı farkı neden bu inatçı ama yine de rasyo-
nel bilim insanları ikna edememektedir? İlkesel olarak yeni paradigmanın elde ettiği 
her nicel başarının eski paradigmada yeterli ayarlama yapılabilirse onda tekrarlanabi-
leceği düşünülebilir. Gerçekten de hem teknik olarak böylesi bir olasılık vardır hem 
de olağanüstü bilim dönemlerinin aktüalitesinde bu durum defalarca gözlenmiştir.59 

yorumlarını oradan türetir Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions.. Kuhn 1982 yılındaki bir 
makalesinde, BDY’de eş-ölçülmezlik meselesine dair fikirlerini ifade ettiği yerlerin BDY’nin ikinci 
baskısında, birinci baskı ile aynı olduğunu açıkça söylemiştir Kuhn, “Commensurability, Comparabil-
ity, Communicability”, s. 684, n2. Eş-ölçülmezlik tartışmasına değindiği pasajlarda iki baskı arasında 
bir değişiklik yapmadığını belirtiğine göre benim yukarıda alıntıladığım pasajdaki cümlelerde ifade-
sini bulan fikirlerinin, birinci baskıda da ikincide olduğu gibi bulunabileceğini tahmin ediyorum. Bu 
noktada Kuhn açısından bir evrim yoktur diyebilirim.

57 Chalmers, s. 168.
58 Kuhn, “Önsöz”.
59 Kuhn, “Nesnellik, Değer Yargısı ve Kuram Seçimi”, s. 404.
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Ne deney ne de mantık asla, her bir tekil bilimciyi içinde bulunduğu paradigmadan 
vazgeçmeye mecbur bırakacak bir noktaya getiremeyecektir.60 Vazgeçeceğiniz nokta, 
asla ve katiyen vazgeçmek zorunda kaldığınız nokta değildir. Çünkü böyle bir karşı 
konulamaz nokta yoktur. Burada, eski paradigmanın şaşırtıcı bir inatla direnen bahsi 
geçen üyeleri kelimenin bir anlamında yine de rasyonel davranmıştır. Yaptıkları dire-
nişte bilimsellik dışı (unscientific) ve mantıksızca (illogical) hiçbir şey yoktur.61 Tabii 
rasyonel davranmıştır derken kastettiğim şey, onların “mantık ve deneyin kanonlarına 
aykırı” hiçbir şey yapmamış olmalarıdır. Yoksa, yaptıkları direnişi temellendirmek 
için bize, “kendileri açısından değil ama bizim açımızdan da geçerli olacak türden 
sağlam gerekçeler sunabilirler mi?” şeklindeki olası soru ayrıdır. Tüm bunları söyle-
dikten sonra okur yine de haklı olarak itiraz edecektir: “Durum buysa, fiziksel bilim-
lerde neden neredeyse tüm bilimciler paradigma seçimi yaparak yeni paradigmaya 
geçiyorlar.” İşte tam olarak BDY adlı kitap veya araştırma programı bunu cevaplama-
ya çalışıyor. Cevap çok basittir: aslında çoğu bilimci, en azından yaşı ilerlemiş olanlar, 
paradigma kaymasına dahil olmuyorlar. Onlar mantığın veya deneyin buyruklarına 
hiçbir aykırılık teşkil etmeden eski paradigmalarında yaşamaya devam ediyorlar. 
Eskiler ölüyor ve yeniler yeni paradigmaya doğuyorlar. Yine de burada insanı rahatsız 
eden bir boşluk var gibi gözüküyor. Peki arada ne oluyor da genç nesil yeni paradig-
manın içerisinde kendilerini bulabiliyorlar? Aslında bu sorunun da cevabı basittir. 
Bilim sadece iki katmanlı döngülerle gelişmez. Döngüler üçer katmandan oluşur. 
Olağan bilim ve onun değerlendirme prosedürlerinin tekçiliği; krizin zirve noktası ve 
değerlendirme prosedürlerinin çoğulluğu; devrimin tam zaferi ve yine tek bir değer-
lendirme prosedürü, ama bu sefer yenilenmiş değerlendirme ilkeleriyle beraber gelir. 
Tekil bilimcilerin hangi rasyonel gerekçelerle, yeni paradigmanın çizdiği çembere 
girmeyi göze alabildikleri sorusu, mutasyonların rasyonel olup olmadığı sorusu gibi-
dir. Onlar bir şekilde bilmemizin pek mümkün olmadığı, şu veya bu (sebepler şeklin-
de tariflenmesi her zaman mümkün olmayan ama bazen olan) nedensel olaylar zinci-

60 “Vazgeçmeye mecbur kalmak” ifadesini bazen psikolojik bazense mantıksal anlamda kullanıyorum. 
“Mantıksal olarak mecbur kalmak” paradigma seçiminde imkansızdır desek yeridir. Eş-ölçülmezlik 
tezinin temel sonucu tam da budur zaten. Psikolojik anlamda vazgeçmeye mecbur kalmak ise çok 
farklı bir olaydır. Zaten tartışmanın özü, zamanla özellikle başka alandan gelenler ve o alanın genç 
araştırmacılarının psikolojik olarak kendilerini vazgeçmek zorunda hissetmelerine ve gerçekten de 
vazgeçmelerine rağmen, yine de aslında mantıksal ve/veya deneysel olarak vazgeçmek zorunda kal-
mamış olmalarıdır. Psikolojik olarak da vazgeçemeyenler, ki daha çok bunlar görece yaşı ileri olan-
lardır, öldükçe paradigma seçimi ilgili bilim topluluğunda tam ve kesin olarak gerçekleşmiş olacaktır. 
Bu olgu Max Planck’in anlatmaya çalıştığı şeydir: “Yeni bir bilimsel doğru, hasımlarını ikna edip 
onların ışığı görmesini sağlayarak zafere ulaşmaz, daha çok hasımlar nihayetinde birer birer öldükleri 
ve yeni bilimsel doğruya aşina yeni bir kuşak büyüdüğü için [zafere ulaşır].” (Çeviride düzeltmeler 
yapmak zorunda kaldım; okuyucu bu çok önemli cümlenin hem BDY’deki alıntılanan halini hem de 
benim kullandığım çeviri kitaptaki versiyonu hem de benim düzeltilmiş çevirimi kendisi dikkatlice 
karşılaştırmalıdır) orijinali için bkz. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, s. 151; çevirisi 
Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 255. 

61 Krş. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, s. 159.
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ri sonucu çembere girmiştir. Ama motivasyon kaynaklarından birisinin, en azından 
modern çağlar için, niceliksel dakiklik olduğu Kuhn açısından kesindir. Bakın tercih 
etmekteki gerekçelerinden biri budur demedim. Herhangi bir tekil bilimciyi, o çem-
bere girme riskini göze almaya iten şey hakkında konuşuyorum. Bir paradigmanın ilk 
doğduğu erken dönemlerde, eski paradigmadaki bilimciyi kolayca ikna edecek dere-
cede bir niceliksel dakiklik artışı göstermesi enderdir. Burada nedenselliğin keşfedil-
mesi zor kökenleri, gerekçelerin sağlamlığına baskın gelir. Fakat derdimiz şimdi bu 
değil. Önemli olan ve hemen hatırlatmam gereken şey anomalilerin birikmesi olgu-
sudur.62 Kuşkusuz bu çok iyi bilinen bir olgudur. Anomalilere önce direnilir. Bunlar 
bir süre, bir kenara atılır, yok sayılır. Sayıları ve aykırılık dereceleri arttıkça sonunda 
onları da mevcut paradigmanıza dahil edebilmek için mevcut paradigmanızı genişlet-
mek ve/veya gevşetmek zorunda kalırsınız. Artık oyunun kuralları yavaş yavaş değiş-
meye başlamıştır. Kuralların yerini kuralsızlık almıştır. Kuralsızlık, kural olmuştur. 
Oyunun kuralları değişiyor derken normal bilim dönemindeki değerlendirme prose-
dürleri yenilenmeye başlamıştır demek istiyorum. İnsanlar elbette psikolojik özellik-
leri açısından büyük çeşitlilik gösterirler. İstisnai insanlar ortalamadan muazzam öl-
çüde ayrılırlar. Ama yine de ortalama bilimcinin inandığı değerler setinde ve kabul 
ettiği bilimsel doğrular kümesinde yaşayabileceği değişimin belirli bir sınırı mevcut-
tur. Herkesin bir sınırı vardır. İyi de öyleyse neden yaşlılar değil de gençler veya 
başka alandan gelenler en erken ve en tam paradigma değişimi deneyimini yaşıyorlar? 
Basit bir nedenledir. Yıllar içerisinde paradigmanın kendisi evrimleşiyor, ama halen 
özünde aynı paradigmadır bu bahsettiğimiz. Yaşlı veya orta yaşlı bilimci için on yıl-
lardır içinde gömülü bulunduğu eski değerler ile şimdi yenilenmiş değerlerin bir tür 
ağırlıklı ortalamasıdır esas olarak belirli bir anda yaşlı bilimcinin kafasındaki ve 
pratiğindeki paradigma versiyonu. Yeni yani genç bilimci için yine ağırlıklı ortalama 
söz konusu. Fakat bu sefer eskiden kalan pratiklerin asgari düzeyde olması ortalama-
nın yaşlı bilimciden çok daha farklı olmasına neden oluyor. Belki aynı miktarda nicel 
değişim oluyor her ikisinde de yaşamları boyunca. Fakat başlangıç noktaları farklı 
olduğu için vardıkları yer de farklılaşıyor. Bir tanesi eski paradigmanın çekirdeğine 

62 Okuyucu, benim neden ısrarla aykırılık demek yerine anomali dediğimi haklı olarak merak edecektir. 
Nedeni kuramsaldır. Anomali basitçe bir aykırılık değildir. Tam da etimolojisi sayesinde, anomali bir 
düzensizliği ima eder. Yasalarımız belirli düzenliliklerin ifadesidir. Eski paradigma içerisinde tespit 
edilen anomali, oradaki yasalarımızda ifadesini bulan düzenliliklere bir türlü sığdırılamaz. Onlara 
aykırılık teşkil eder. İşte ancak yeni paradigmada ifadesini bulan düzenlilikler sayesinde anomali, ano-
mali olmaktan çıkar. O da düzenli (aykırı olmayan anlamında) bir gözlem haline gelir bkz. özl. Thom-
as Kuhn, “Önsöz”, içinde Asal Gerilim. Bilimsel Gelenek ve Değişim Üzerine Seçme İncelemeler, 
çev. Yakup Şahan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994), s. 7-22 (s. 16). Anomaliler, bunalımların temel 
kaynağıdır. Çözülmeleri bir paradigmada düzensiz gözüken bir olgunun yeni bir paradigmada düzenli 
bir görünüme kavuşması ile gerçekleşir. Yeni düzenlilikler, bunalıma yol açan düzensizliği düzensiz 
olmaktan çıkarır. Madalyonun diğer yüzünde ise bunun bir bedelinin eskiden düzenli görünüme sahip 
bazı olguların artık düzensiz yani anomali haline gelerek yeni paradigmaya aykırılık teşkil eder hale 
gelmesidir. Eş-ölçülmezliğin ana nedenlerinden bir tanesi burada yatmaktadır.  
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yakın bir yerden kopamazken, yaşlı bilimcinin zar zor varabildiği yer, genç bilimci 
için başlangıç konumunu teşkil ediyor. İşte bu farklılık nedeniyle olsa gerek gençler 
yeni paradigmaya tam anlamıyla kayarken eskiler en fazla eski paradigmanın yeni-
lenmiş bir versiyonuna ilerleyebiliyor. (Bence Planck ve ayrıca Kuhn’un aynı sayfada 
bahsini ettiği Darwin tam da bunu demek istiyor.) İki grup da mantığın veya deneyin 
kanonlarını çiğnemiyor. 

Bilimin yöntemi, içeriği, değerleri ve kendisini anlama şekli yüz yılardır dönüşüyor. 
Bu dönüşümün bir gün duracağını öngörmek için hiçbir sağlam gerekçemiz yoktur. 
Bilime giydirilebilecek hiçbir deli gömleği olamaz. Bilimsel pratik, bugüne kadar içine 
girdiği her çemberden çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Bilimin rasyonelliği 
Dekart’ın epistemolojisinde düşünüldüğü gibi kesin, belirli, biricik ve statik olmak 
zorunda değildir. Aklın uyması gereken kurallar vardır; ama bunlar bağlamsaldır. Nasıl 
bilimdeki her muazzam değişim, tarih boyunca (her türden) mantık için bir ders teşkil 
etmişse, bilimsel bilgilerimizdeki büyük çaplı gelişmeler de bilimin kendisinin tanımı-
nı değiştirecektir. Burada rahatsız edici olan hiçbir şey göremiyorum. Bu dinamizm, 
bilimin yetersizliği veya anlamsızlığı değil tam da aksine onun en özel meziyetidir.             

III. Bitirirken

Thomas Kuhn için paradigmalar arası seçimde ikna yöntemleri ile sıkı bir ilişki 
içerisinde olan bir rasyonel gerekçelendirme vardır. Bunun nedeni bilimciler için, 
neyin iyi bir kuram olduğuna dair döneme ve alana bağlamsal da olsa bir dizi kabul 
edilmiş değerler olmasıdır. Bu değerler, o kuramların karakteristikleridir. Bu karak-
teristikler ve kuramda ifadesini bulan bilimsel doğrular yerel bir bütünlük arz eder. 
Bu değerlerin kendisindeki değişimin zamana göre kapsamı ve hızı, paradigmal de-
ğişimin zamana göre kapsam ve hızından çok daha düşüktür. Tam da bu nedenden 
ötürü, kuram seçimi sağlam şekilde temellendirilerek yapılabilen bir tercihtir. Diğer 
türlü anlatırsam, kuram seçimi veya paradigmal dönüşüm haklı gerekçelerden ve bir 
ölçüde sistemleştirilebilir nedensel etmenlerden ortaya çıkan bir dönüşüm sürecidir. 
Bu gerekçelendirme rasyoneldir; ama salt biçimsel mantığa (tümdengelimsel, tüme-
varımsal veya olasılıksal çıkarsama fark etmez) ve/veya deneye başvurarak tümüyle 
açıklanamaz. Biçimsel mantıksal gerekçelendirme, rasyonel gerekçelendirmenin son 
derece dar kapsamlı ve bilimsel sahada söz konusu olan kuram seçimiyse pek de fazla 
uygulama alanı olmayan bir altkümesidir. Kısacası paradigma seçiminde mantıksal ve/
veya deneysel olarak zorlayıcı/bağlayıcı/kaçınılmaz olan durumlar bulunmaz. Hatta 
ihtimaliyet bakımından zorlayıcı argümanlar da yoktur. Daha doğrusu bulunur ama 
eğer kişi eski paradigmaya rasyonel şekilde bağlanmışsa ve karşı paradigmanın özgün 
öncüllerini kabul etmemekte ısrar ederse ancak o zaman işte, o kişi için mantıksal ola-
rak zorlayıcı argüman geliştirilemez. Diğer türlü durumlarda eski paradigmanın bazı 
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üyelerini yeni paradigmaya dahil etmek için kuvvetli ve hatta zorlayıcı argümanlar 
üretilebilir. Bunu yapmanın en güçlü yollarından birisi, niceliksel dakiklik sergileyen 
somut sorun-çözümlerini karşı tarafa sunmaktır. Fakat bu da eski paradigmanın her 
bir üyesini kesin olarak yeni paradigmaya dahil edemez. Eş-ölçülmezlik, bunun ne-
denlerinden önemli bir tanesidir. Kuhncu paradigma seçiminin temel iddiası budur. 
Mantıksal veya deneysel olarak zorlayıcı durumların olmaması, kuram seçiminde 
rasyonel (yani, sağlam/iyi) gerekçelerin olmadığı anlamına kesinlikle gelmez. Bu 
fikir irrasyonel bir bilim imgesi vermez. Tam aksine, bu tercihin yalnızca mantıksal 
veya deneysel gerekçelerle yapılması gerektiğinde veya bu ikisi sayesinde bu tercihin 
tümüyle nesnel şekilde yapılabileceğinde ısrar etmek akıl-dışı (irrasyonel) bir tutum 
olacaktır. Kuram seçiminde rasyonelliğin, kuram seçiminin iyi gerekçelerle yapılıyor 
olması dışında, Kuhn açısından daha rasyonel bir kavramlaştırması yoktur.
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BÜTÜN ŞEYLERİN SONU (Das Ende aller Dinge)*

Immanuel Kant
Çev. Metin Topuz**

THE END OF ALL THINGS

ÖZ
Kant’ın Das Ende aller Dinge adlı makalesi ilk olarak 1794 yılında Berlinisc-
he Monatschrift’in 23. cildinde (s. 495-522) yayımlanmıştır. Derginin editörüne 
yazdığı bir mektupta (1794, Nisan 10) bu makalenin “kısmen kasvetli kısmen de 
okuması keyif veren” bir makale olduğundan söz etmiştir. Kant dini konularda 
düşüncenin özgürce ve aklın sınırları içinde ifade edilmesinden yanadır. Fakat 
dönemin yönetimi bu konuda çeşitli sansürler uygulamaktadır. Düşüncelerini 
özgürce ifade etmeyi ilke haline getirmiş Kant, sansür uygulamasıyla başa çıka-
bilmek için makalesinde muzip ve yergili ifadeler kullanmıştır. Kant’ın buradaki 
amacı Binyılcılık adı altında dini, siyasete bulaştıran düşünürlerle, Hristiyanlığı 
asıl değerli kılan özelliklerini işaret ederek hesaplaşmak ve konuyu aklın sı-
nırları içine çekmektir. Bu tartışmayı sonluluk-sonsuzluk kavramları üzerinden 
gerçekleştirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kant, akıl, sonsuzluk, din.

ABSTRACT
Kant’s article that called Das Endealler Dinge was first published in the 
Berlinische Monatschrift Volume 23 (p. 495-522) in 1794. In a letter that 
he wrote to editor of journal he mentioned that this article is “partly doleful 
and partly jolly to read”. Regarding religious subjects Kant adhere to express 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2017, Sayı 34, s. 777-789

* Bu çeviri için hem Almanca aslından –Das Ende aller Dinge (1794) – hem de Allen Wood’un The End 
of All Things (Trans. ve Edt. Allen Wood ve George di Giovanni, 2001) adlı çevirisinden yararlanıl-
mıştır. Kant’ın kendi dipnotları “[K]”, Allen Wood’un dipnotlar “[A]” ve çevirenin dipnotları “[ç.n.]” 
olarak gösterilmiştir.

** Arş. Gör., Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü (mtntpz@gmail.com). Yazı geliş tarihi: 15.03.2017; 
kabul tarihi: 12.06.2017.
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thought freely/liberally and within limits of reason. But in his age government 
had censored this sort of declarations. Kant who makes principle to express his 
thoughts freely used sly and satirical statements to overcome this censorship. 
In this article Kant’s aim is to settle up with thinkers who inweave religion to 
politics under the name of Chiliasm by indicating the characteristics that shows 
the real worthiness of Christianity and to pull the subject within the bounds of 
reason. He made this discussion over the concepts of finite-eternity.
Keywords: Kant, reason, eternity, religion.

...

§
Ölen birisi için zamandan çıkıp sonsuzluğa [die Ewigkeit] gittiği biçiminde ko-

nuşmak, mütedeyyin dilinde genellikle kullanılan yaygın bir ifadedir.
Eğer sonsuzluk burada sınırsıza [Unendliche] uzanan bir zaman olarak anlaşılıyorsa 

bu ifade aslında hiçbir anlama gelmeyecektir; çünkü bu durumda kişi hiçbir surette 
aslında zamanın dışına çıkamayacak yalnızca tekrar bir zamandan diğerine ilerleyecektir. 
Dolayısıyla insanın kesintisiz devamlılığı ile birlikte olan bir bütün zamanın sonu anlamı 
zorunlu olarak çıkacaktır; fakat hiçbir bir şekilde zaman ile kıyaslanamaz (varlığı bir 
büyüklük gibi düşünülen) bir büyüklük olarak bu devamlılığın (duratio Noumenon) 
(salt negatif olanın dışında) herhangi bir kavramını oluşturamayız. Bu düşüncenin 
kendi içinde korkutucu bir yanı vardır; [çünkü] o, içine düşen herhangi birinin geri 
dönüşünün kesinlikle olanaklı olmadığı bir uçurumun kenarına bizi sürükler gibidir 
(“Fakat dönüşü olmayan yerde onu / Geride tutunacak hiçbir şeyi olmayanı / Sarar 
güçlü kollarıyla sonsuzluk”1 Haller). Yine de orada göz alıcı bir şeyler de mevcuttur: 
çünkü kişi korku dolu bakışlarını ona tekrar tekrar yöneltmekten kendini alıkoyamaz 
(nequent expleri corda tuendo. Virgil)2. Belirsiz [die Dunkelheit] olduğu için son-
suzluğun kısmen korkutucu bir yüceliği [furchtbar-erhaben] vardır; çünkü imgelem 
karanlıkta aydınlıkta olduğundan daha güçlü etkide bulunur. Yine de sonunda bu dü-
şünce genel insan aklıyla mucizevi bir tarzda iç içe geçmek zorundadır, çünkü onunla 
her zaman bütün akıl yürüten halklar, çağlar arasında şu ya da bu kılıkta karşılaşılır. 
– O halde biz, aklın ahlaki bakış açısından yaptığı gibi, zamandan sonsuzluğa geçişin 
ardına düştüğümüzde (bilginin teorik anlamda genişlemesi olarak düşünüldüğünde bu 
ide nesnel gerçekliğe sahip olsa da olmasa da), çok geçmeden zamansal varlıklar ve 

1 Victor Albrecht von Haller, “Ihn aber hält am ernsten Orte, Der nichts zurücke läßt, Die Ewigkeit mit 
starken Armen fest”, Imperfect Poem on Eternity (1736). Bkz. Hallers Gedichte, edt. Ludwig Hirzel 
Bibliothek alterer Schrifwerke der deutschen Schweitz, 1882), Volume 3, p.151 cf. KrV A613 ve AK 
2:40.

2 “Doyuramazlar yüreklerini sadece bakarak <korkunç gözlere>”. (Bu ve bundan sonraki Horatius çe-
virisi için C. Cengiz Çevik’e teşekkür ederiz).
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olanaklı deneyimin nesneleri olarak bütün şeylerin sonu [idesi] ile yüz yüze kalırız. 
– Ne var ki bu son, amaçların ahlaki düzeninde, aynı zamanda duyularüstü olan ve 
bu nedenle zamanın koşulları altında bulunmayan aynı varlıkların bir devamlılığının 
başlangıcıdır; öyleyse bu devamlılık ve onun konumundan hareketle, onun [varlığın] 
doğası [Beschaffenheit] hakkında ahlaki olanın dışında herhangi belirleme yapılamaz. 

Günler adeta zamanın çocukları gibidir, çünkü gelen gün, içerdikleriyle bir önceki 
günün ürünüdür [Erzeugniß]. Şu halde ailenin son çocuğunun en küçük çocuk olarak 
adlandırılması gibi Alman dili de son günü (bütün zamana son veren zamandaki anı) en 
genç gün3 olarak adlandırmayı tercih eder. Demek ki kıyamet günü yine de zamana aittir 
(artık hiçbir şeyin meydana gelmediği sonsuzluğa değil, çünkü öyle olsaydı zamanın 
ilerleyişine ait olurdu), çünkü o anda öyle ya da böyle bir şeyler meydana gelir: yani 
insanın bütün yaşamı boyunca yaptıklarının hesabını vermesi [meydana gelir]. Bu bir 
yargı günüdür; yani evrenin yargıcı tarafından verilen inayet veya lanetleme yargısı, 
zaman içindeki bütün şeylerin asıl [eigentliche] sonudur ve aynı zamanda her bir kişiye 
düşen payın (yargının) bildirilme anındaki adalete uygun kaldığı (kutlu veya lanetli) 
sonsuzluğun başlangıcıdır. Bu nedenle kıyamet günü eşzamanlı olarak son yargıyı 
[jüngste Gericht] da içinde barındırır. – O halde kaldı ki dünyanın sonunun sunulduğu 
biçimiyle gelmesi, yani bir gök-kubbe olarak düşünülen cennetten yıldızların düşmesi 
ve cennetin bizzat kendisinin çökmesi (veya bir parşömenin katlanmasında olduğu 
gibi ortadan yok olması)4, her ikisinin de [mevcut dünya ve cennetin] alevler içinde 
yok olmasıyla birlikte, kutsanmış olanın makamı olarak yeni bir dünya ve cennetin, ve 
lanetlenmiş5 olan için de cehennemin yaratılması son şeyler arasında sayılmalıysa, yargı 
gününün son gün olamayacağı, onu birbiri ardına farklı günlerin takip edeceği açıktır. 
Ne var ki bütün şeylerin sonu idesi kaynağını dünyadaki şeylerin fiziksel seyri üzerine 
akıl yürütmeden [Vernunfteln]6 değil daha çok ahlaki seyri üzerine akıl yürütmeden 
alır ve sonraki [ahlaki olan üzerine akıl yürütme] tek başına (yalnızca ahlaki olarak 
anlaşılması gereken) duyular-üstüne gönderimde bulunabildiği halde [yine de] yalnızca 
onun tarafından gerekçelendirilir –bu, sonsuzluk idesi için de geçerlidir– yani sonuç 
olarak kıyamet gününden sonra geldiği varsayılan bu son şeylerin tasarımı yalnızca, 
bunun dışında bizim için teorik olarak anlaşılmaz olan bu son günü, ahlaki sonuçlarıyla 
birlikte duyulur hale getirmenin [Versinnlichung] bir yolu olarak değerlendirilmelidir.

Ne var ki en eski çağlardan bu yana gelecekteki sonsuzlukla ilgili iki sistemin var 

3 Jüngster Tag. (İncil’deki anlamıyla) “yargı günü” için kullanılan terimdir; bu terim bundan sonra 
“kıyamet günü” [last day] olarak çevrilecektir [A].

4 “İncir ağacı, güçlü bir rüzgârla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse, gökteki yıldızlar da öylece 
yeryüzüne düştü. Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı” (Vahiy 6:13-14).

5 “Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı yaşam kitabına yazıl-
mamış olanlar ateş gölüne atıldı. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki 
gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı” (Vahiy 20:14-21:1).

6 Aklımsı çıkarım [ç.n.].
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olduğu belirtilmelidir: bunlardan ilki (uzun veya kısa bir kefaret ödeyerek arındıktan 
sonra) bütün insanlara sonsuz kutsanmışlık tanıyan birlikçiler [Unitarier]; diğeri ise 
seçilmiş kimilerine kutsanmışlık, geri kalan herkese ise sonsuz lanetlenme tanıyan 
düalistlerin7 sistemidir. Oysa herkesin lanetli olarak belirlendiği bir sistem olanaklı 
değildir, çünkü bu durumda onların böyle yaratılmalarını haklı gösterecek hiçbir bir 
temel olmayacaktır; herkesin yok-edilmesi, kendi eserinden memnun olmayan ve 
hatasını onarmak için onu yok etmek dışında herhangi bir yol bilmeyen kusurlu bir 
bilgeliğe işaret edecektir. –Aynı sorun herkesin sonsuz lanetlenmesini düşünmekteki 
zorluk olarak düalistlerin yoluna da çıkar; çünkü –var olmak, sonsuzluk konusunda 
reddedilmek [anlamına geliyorsa]– kişi, hangi nedenle [sonsuzluk için] belirli bir 
azınlığın –hatta tek bir kişinin– yaratıldığını sorabilir. Çünkü bu, hiç var olmamaktan 
daha kötüdür. 

Şüphesiz onu anladığımız, kendimiz soruşturabildiğimiz kadarıyla düalist sistem 
(yalnızca en yüksek iyi olan bir ilk-varlık [Urwesen] altında) –(her ne kadar diğerlerini 
yargılamayı sağlamasa da) kendini değerlendiren her insanın pratik amaçlarına uygun– 
etkili bir zemine sahiptir. Çünkü insan kendini bildiği sürece sonsuzluk konusunda 
akıl, o güne kadar sürdürdüğü ahlaki yaşam biçimine [Lebenswandel] uygun olarak 
bu yaşamının sonunda vicdanının açığa çıkaracağının dışında ona başka bir sonsuzluk 
beklentisi bırakmaz. Fakat bir salt-akıl yargısı [bloßes Vernunfturtheil] olarak bu zemin, 
onu bir dogmaya, yani (nesnel olarak) kendi başına geçerli olan teorik bir önermeye 
dönüştürmeye uygun olmaktan uzaktır. Çünkü insan kendisini ve ötekini bütünüyle 
nasıl bilebilir ki? Bizim sözümona iyi-sürdürülmüş bir ahlaki yaşam biçiminin neden-
lerini, –doğuştan gelen iyicil bir karakter gibi, (içgüdülerini dizginlemek üzere anlama 
yetisi ve aklın) yüksek güçlerinden gelen büyük kuvvete doğal olarak sahip olmak 
gibi, bunların yanında beklenmedik olaylar onu, birinden bir başkasına sürükleyen pek 
çok baştan çıkarmadan şans eseri kurtardığı zamanlar sahip olduğu fırsat gibi– talihin 
armağanı olarak adlandırılan şeylerden çıkarıp çıkarmadığımıza kim yetkince karar 

7 (Zerdüşt’ün) Antik Pers dininde, biri iyi ilke Ahura Mazda [Ormuzd] ve diğeri kötü ilke Ehrimen 
[Ahriman] olan iki kökensel varlık arasındaki ebedi mücadele varsayımı üzerine kurulmuş bir sistem 
söz konusudur. –Bu iki kökensel varlığı adlandırırken, birbirinden uzak bu iki diyarın dili Almanca-
dır ve Almancanın mevcut yuvasında bu uzaklık ortadan kaldırılmıştır. Sonnerat’ı okurken Ava’da 
(Burma toprağı) iyi ilkenin “Godeman” [“Godeman”, Almanca “guter Mann”a [iyi insana] benzer 
bir şekilde söylenir] (öyle görünüyor ki Darius Codomannus’un [III. Darius – M.Ö. 380-330] adı da 
bununla bağlantılı. Ve “Ahriman” sözcüğü [Almancadaki] “arge Mann” [ahlaksız adam] sözcüğüne 
yakın anlamlıdır) olarak adlandırıldığını hatırlıyorum. –Bugün de Pers dili kökensel açıdan Almanca 
olan birçok sözcük içermektedir. Dolayısıyla bu durum, günümüzde pek çok insanın sahip olduğu 
dinsel kavramların kökenine dair araştırmalar konusunda dilsel akrabalığın rehberlik eden ipini kulla-
narak eski uygarlıkları inceleyenler için bir ödev olabilir [K]. (Bkz. Sonnerat’ın Travels kitabı, Kitap 
4, Bölüm 2, B). [Pierre Sonnerat (1794-1814), Fransız natüralist ve gezgin. Kant, onun iki cilt halin-
deki Travels to East and China Undertaken by The Royal Command from 1774 to 1781 (Zürih, 17) 
kitabının Almanca edisyonuna atıfta bulunur. İkinci cilt, sayfa 38ff; “Godeman”dan, Papua ve Burma 
tanrılarından biri olarak söz edilir [A]].
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verebilir? –Bütün bunları kendi asli karakterinden ayırıp ayırmadığını kim bilebilir (ki 
eğer kişi karakterini uygun bir biçimde değerlendirmek istiyorsa bunları zorunlu olarak 
birbirinden ayırmalıdır, çünkü talihin hediyeleri olan şeyleri kendi başarısı sayamaz) 
–Öyleyse dünya-yargıcının her şeyi gören gözü önünde, onun içsel ahlaki değerinin 
gözetilmesi dışında bir insanın herhangi bir üstünlüğünün olup olmadığına kim karar 
verecek, diye sorarım. Ayrıca insanın bu yüzeysel kendinin-bilgisine [Selbsterkenntnis] 
dayanarak, kendisinin veya diğerlerinin ahlaki değerine (veya hak ettikleri kaderlerine) 
ilişkin, kendi yararını gözeten hiçbir yargıda bulunmaması saçma bir kendini-beğen-
mişlik olmaz mı? –Bu nedenle bir dogma olarak değerlendirilen birlikçilerin sistemi de 
düalistlerinki kadar insan aklının spekülatif yeteneğini tamamen aşıyor gibi görünüyor. 
Bunun yanı sıra her şey bizi o akıl idelerini [Vernunftideen] kesin olarak pratik kullanım 
koşullarıyla sınırlamaya götürüyor. Çünkü kendi vicdanımızın yargısı dışında bize 
gelecek bir dünyadaki kaderimizi gösterebilecek herhangi bir şeyi anlamayız, yani ona 
vakıf oldukça, onunla ilgili akla uygun yargıda bulunmamızı sağlayan mevcut ahlaki 
durumumuz dışında bir şeyi anlamayız. Demek ki ahlaki yaşam biçimimizde egemen 
olarak bulduğumuz (iyi ya da kötü olabilen) bu ilkeler, gelecekte değişeceklerini var-
saymak için en ufak bir nedene sahip olmaksızın, ölümden sonra [da] devam ederler. 
Bu halde sonsuzluk konusunda kendi adımıza, iyi ve kötü ilkelerin egemenliği altında, 
liyakat ve suçluluğa uygun sonuçlarına riayet etmeliyiz. Sonuç olarak bu bağlamda 
öteki yaşamın –ve bu yaşamda sonuna geldiğimiz [fakat] aynı zamanda sonuçlarıyla 
birlikte diğer yaşamda başladığımız ahlaki durumun– değiştirilmesi olanaksızmış 
gibi eylemde bulunmak akıllıcadır. Şu halde pratik açıdan bakıldığında –özellikle 
birlikçi sistem kayıtsızca bir güvenlik içinde bizi uyutuyormuş göründüğü için– kabul 
edilmesi gereken düalistik sistem gibi görünmektedir, yine de bu iki sistemin, teorik 
ve saf spekülatif açıdan üstünlük hak ettikleri sonucunu çıkarmaya çalışmamalıyız.

Fakat neden insanlar genel olarak [überhaupt] dünyanın bir sonunun gelmesini 
beklerler? Ayrıca onlarca kabullenilmişse de bu son neden (insan soyunun büyük bir 
bölümü için) korkunç bir son olmak zorunda olsun ki? (...) İlk noktanın nedeni aklın 
insanlara, dünyanın devamlılığının ancak, varoluşlarının nihai amacına uyan akıl 
sahibi varlıklar olabildikleri ölçüde [bir] değerinin olduğunu söylemesinde yatıyor 
gibi görünüyor. Ne var ki eğer insanlar bunun elde edilebileceğine inanmazlarsa, bu 
durumda yaradılışın kendisi onlara, hiçbir çözümü olmayan ve herhangi bir akılsal 
amaca dair hiçbir bilgiye olanak tanımayan bir oyun gibi, amaçsız görünür. İkinci 
nokta insan soyunun yoz yapısı [Beschaffenheit] hakkındaki kanıya8 dayanır ki bu kanı 

8 Bütün çağlarda sözümona bilgeler (veya filozoflar), insan doğasında bulunan iyiliğe istidadın değerine 
yeteri kadar dikkat etmeden, reddediş içinde, dünyamızın, insanlığın ikamet ettiği yerin aşağılık olarak 
sunulduğu kısmen korkunç hikâyeler içinde kendilerini tüketmişlerdir. (1) Dervişin göz önünde bulun-
durduğu biçimiyle bir han (kervansaray) olarak [dünya], yaşam yolculuğunda uğrayan herkesin çok 
geçmeden halefi tarafından atılmaya hazırlıklı olması gereken bir yerdir. (2) Bir ıslahevi olarak [dünya] 
–Brahmanların, Tibetlilerin ve diğer Doğuluların (ve hatta Platon’un) bağlı olduğu bir kanı– cennetten 
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umutsuzluğa götürebilecek kadar büyük bir kanıdır. Buna göre insan soyu bir sona 
doğru ve hatta korkutucu bir sona doğru, (insanlığın büyük bir bölümü için) bütün 
makul ölçütleri dikkate alan en yüksek bilgelik ve adalete uygun olan biricik sona doğru 
ilerler. –Bundan dolayı kıyamet gününün alametlerinin tamamı korkutucu türdendir 
(zira imgelemin büyük beklentiler tarafından uyarıldığı yerde, işaretler ve mucizeler 
hiç eksik olabilir mi?). Bazıları bunları gittikçe artan adaletsizlikte, zenginlerin kibirli 
düşkünlükleriyle yoksullara eziyet etmelerinde ve genel iyi niyet [Treu und Glauben] 
kaybında veya dünyanın her yerini saran kanlı savaşlarda vb. görürler; kısaca daha 
önceki zamanlarda hiç görülmediğini düşündükleri ahlaki çöküşte ve bunlara eşlik 
eden fenalıklarla birlikte ahlaki bozuklukların hızlı ilerleyişinde görürler. Diğer taraf-
tan bazıları ise bunları, doğanın sıra dışı değişimlerinde –depremlerde, fırtına ve su 
baskınlarında veya kuyrukluyıldızlarda ve hava olaylarında– görürler9.

Aslında buna kendileri neden olsa bile insanların varoluşlarını bir ağırlık gibi 
hissetmeleri sebepsiz değildir. Bunun temeli bana şurada yatıyormuş gibi görünü-
yor. –İnsan soyunun ilerlemesinde yetenek, beceri ve beğeninin (ve bunların sonucu 
olarak zenginliğin) gelişmesi doğal olarak ahlaklılığın gelişiminin önüne geçti. Ve bu 
durum, fiziksel refah için olduğu kadar ahlaklılık için de kesinlikle en büyük külfet ve 
tehlikedir, çünkü ihtiyaçlar onları doyurma araçlarından daha hızlı kök salmaktadır. 
Fakat –(Horatius’un poene pede claudo10 [deyişinde olduğu gibi]) her zaman arkadan 

kovulan, şu anda insan veya hayvan ruhları olan düşmüş ruhların cezalandırıldıkları ve arındırıldıkları 
bir yerdir. (3) Bir akıl hastanesi olarak [dünya], herkesin yalnızca kendi amaçlarını yok etmediği fakat 
aynı zamanda herkesin düşünülebilir her kederi diğerine bulaştırdığı ve dahası herkesin bunu yapacak 
beceri ve güce sahip olmasının en büyük onur olduğu bir yerdir. (4) Ve son olarak, bir lağım-çukuru 
[Kloak] olarak [dünya], bütün öteki dünyaların pisliğinin biriktirildiği bir yerdir. Sonraki bir bakıma 
özgündür ve bunun için bir Perslinin yaratıcılığına teşekkür etmeliyiz; o, ilk insan çiftinin ikamet ettiği 
yeri, [yani] bahçeyi cennete, [bir başka deyişle] müthiş meyvelerle donatılmış büyük ağaçlara sahip, 
zevkini çıkardıktan sonra çiftten geriye kalanların fark edilmeyen bir buharlaşmayla ortadan yok ol-
duğu bir bahçeye dönüştürür. İstisnai olan bahçenin ortasında bulunan, lezzetli fakat böyle olmasına 
rağmen kurumayan bir meyve veren tek bir ağaçtır. [Daha sonra] ilk anne-babamız tatmak yasak olma-
sına rağmen onun arzusuna düştüler. Ve böylece cenneti kirlenmekten alıkoymak için “Bütün evrenin 
tuvaleti işte orada” diyerek onlara uzak dünyayı işaret eden ve kendilerini kurtarmaları için onları oraya 
taşıyan ve onları arkalarında bırakarak cennete geri uçan meleklerden birinin tavsiyesine uymaktan 
başka hiçbir yol yoktu. İnsan soyunun dünya üzerinde böyle ortaya çıktığı varsayılır [K]. 

9 1755’te gerçekleşen Lizbon Depremi üzerine Kant’ın üç tane makalesi bulunmaktadır: Geçen Senenin 
Sonuna Doğru Batı Avrupa Ülkelerinin Başına Gelen Faciaya Yol Açan Depremlerin Nedenleri Üze-
rine [Von den Ursachen der Erderschütterungen bei Gelegenheit des Unglücks, welches die westliche 
Länder von Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betroffen hat] (1756). 1755 Yılının Sonunda 
Dünyanın Büyük Bir Kısmını Vuran En Kaydadeğer Deprem Olmasının Tarihi ve Doğal Açıklaması 
[Geschichte und Naturbeschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem 
Ende des 1755sten Jahres einen großen Teil der Erde erschüttert hat] (1756). Bir Süredir Deneyimle-
nen Depremler Üzerine Devam Eden Gözlemler [Fortgesetzte Betrachtung der seit einiger Zeit wah-
rgenommenen Erderschütterungen] (1756) Bu makalelerde Kant, bu depremin bir kıyamet alameti 
olarak görülmesini eleştirir ve sismolojiye dayanan rasyonel açıklamalar yapmaya çalışır [ç.n.].

10 “Aksayan ayağıyla ceza”. Dizeler şöyledir: <işlenen suçu takip etmekte nadiren başarısız olur, aksa-
yan ayağıyla ceza> (Horatius, Odes 3.2.32).
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topallayarak gelen, aceleci tavrı nedeniyle seken ve sıklıkla sendeleyen– insanlığın 
ahlaki istidadı [Anlage] (insanın umut edebileceği gibi, bilge bir dünya yöneticisinin 
emrinde) bir gün bunun üstesinden gelecektir. Ve nitekim bütün öncekilerle karşılaştı-
rıldığında çağımızın seçkin ahlaklılığının deneysel kanıtlarına uygun olarak da kıyamet 
gününün, Karun’un güruhunun cehenneme gidişinden11 ve böylece dünyadaki bütün 
şeylerin sonuna sebep olmasından ziyade İlyas’ın göğe yükselişindeki12 gibi geleceği 
umudu tazelenebilir. Bununla birlikte insanların zihinlerini dönüştürmek için öznel 
açıdan erdeme duyulan bu destansı inanç, son şeyleri öncelediği düşünülen, korkuların 
eşlik ettiği bir sahne kadar genel anlamda güçlü bir etkiye sahip değilmiş gibi görünüyor.

§
Not. Burada ilgili olduğumuz (veya sunduğumuz) yalnızca (eğer varsa) nesneleri 

bizim görüş alanımızın dışında olan aklın kendisi tarafından yaratılan idelerdir; her 
ne kadar bunlar spekülatif bilgi için coşkulu [überschwenglich] olsalar da anlamsız 
görülmemeli, hiç olmazsa pratik bir niyetle yasa-koyucu aklın kendisi tarafından 
elde edilebilir hale getirilmelidirler. Fakat bu idelerin nesnelerini kendi başlarına ve 
doğaları gereği ne olduklarını sayıklamak [nachzugrübeln] amacıyla değil, bilakis 
bütün şeylerin nihai amacına yönelik ahlak ilkeleri olarak düşünmek amacıyla [elde 
edilebilir hale getirilmelidirler] (ki böylece nesnel pratik gerçeklik kazanırlar, oysa 
aksi durumda tamamıyla anlamsız olacaklardır). –Bundan dolayı önümüzde kendi 
aklımızın bu ürününü, [yani] bütün şeylerin sonu genel düşüncesini ayrıştırmak ve 
bilme yetimizle sahip olduğu bağlantı açısından altında neler yattığını sınıflandırmak 
için açık bir alana sahibiz.

Sonuç olarak bütün şeylerin sonu genel düşüncesi üç kısımda ele alınır: (1) kutsal 
bilgeliğin ahlaki amaçlar düzenine uygun olarak bütün şeylerin doğal13 [natürliche] 
sonu ki biz bunu (pratik bir niyetle) herhalde anlayabiliriz. (2) Etkin nedenler düzeni 
içindeki bütün şeylerin mistik (doğaüstü) sonu ki biz bundan hiçbir şey anlamayız. Ve 
(3) bütün şeylerin doğaya-aykırı (sapkın) sonu ki bu, nihai amacı yanlış anladığımızda 
bizden kaynaklanır; bunlardan ilki zaten tartışıldı, şimdi sırada diğer ikisi bulunmaktadır.

§
[İncil’in] Vahiy (10: 5-6) [bölümünde şu sözler yer alır]: “Bir melek elini göğe 

kaldırdı ve sonsuzluklar boyunca [von Ewigkeit zu Ewigkeit] yaşayan, göğü yaratan 

11 “Yer yarıldı, onları, ailelerini, Korah’ın adamlarıyla yuttu” (Çölde Sayım, 16:32).
12 “Onlar [İlyas ve Elişa] yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirin-

den ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı” (2. Krallar, 2:11).
13 Doğal (biçimsel), her ne türden olursa olsun o şeyin ait olduğu düzenin, dolayısıyla ahlaki düzenin de 

(nitekim her zaman fiziksel düzenin değil), yasalarına uygun olarak zorunlulukla uyması anlamına 
gelir. Buna karşıt olarak doğa-dışı olan ya doğaüstü ya da doğaya-aykırıdır. Doğal nedenler açısından 
zorunlu olan aynı zamanda fiziksel-doğal (fiziksel zorunlu) olarak tasarımlanır [K].
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vb. üzerine ant içti [ve şöyle dedi]: artık bu andan sonra daha fazla zamana gerek 
olmayacak”.14 

Eğer “yedi gök gürlemesi ile dile gelen” (10:3) bu melek anlamsız bir şekilde 
feryat etmiyorsa, o zaman bu andan itibaren herhangi bir değişimin [Veränderung] 
olmaması gerektiği açıktır; zira değişim yalnızca zaman içinde yer alabildiği ve zamanı 
önceden varsaymadan düşünülemediği için eğer dünyada mevcut bir değişim varsa, 
o halde zaman da var olacaktır.

Şimdi burada bütün şeylerin sonu duyu nesnesi olarak sunulur –ki onun herhangi 
bir kavramını oluşturamayız, çünkü duyulur dünyadan düşünülür dünyaya tek bir adım 
atmaya çalıştığımız anda kendimizi kaçınılmaz bir biçimde çelişkiler içinde buluruz. 
Burada bu [çelişkiler] ortaya çıkar çünkü ilk dünyanın sonunu getiren an aynı zamanda 
diğerinin başlangıcı olarak varsayılmalıdır, bu durumda ilki sonrakiyle aynı zamansal 
dizinin içine getirilmiş olur [ki o zaman] kendisiyle çelişmiş olur. 

Bununla birlikte biz aynı zamanda (bir sonsuzluk gibi) sınırsız olarak bir devamlılık 
düşündüğümüzü söyleriz: bunun nedeni onun büyüklüğüne ilişkin belirli bir kavrama 
sahip olmamız değildir –bu imkânsızdır çünkü zamanın bütünüyle ölçümü olanaksızdır–, 
aksine bu kavramın yalnızca sonsuz devamlılığın olumsuzu olması nedeniyle –çünkü 
nerede zaman varsa, orada hiçbir son meydana gelemeyeceği için– bununla bilgimizde 
bir adım ilerleyemeyiz, yalnızca daimi değişimlerin izlediği yolda aklın, nihai amacına 
yönelik (pratik) niyetini hiçbir zaman yeteri kadar başaramayacağını söylemiş oluruz. 
Ve eğer akıl böyle bir şeye dünyadaki varlıkların hareketsizlik ilkesinden [Princip des 
Stillstandes] ve değişmezlik durumundan [Unveränderlichkeit des Zustandes] hareketle 
girişirse sonuç, teorik kullanım açısından eşit biçimde tatmin edici olmayacaktır, tersine 
akıl bütünüyle dikkatsizliğe [Gedankenlosigkeit] düşecektir. Ayrıca akla nihai amacı, 
içinde (önceki gibi bir fenomen değil duyularüstü bir şey olan ve bu nedenle zamanla 
değiştirilemeyen) huyun [Gesinnung] aynı ve kararlı kaldığı, daimi bir gelişim içinde 
sınırsızlığa ilerleyen (zamanda içindeki) bir değişim olarak düşünmek dışında başka 
bir şey kalmayacaktır. Aklın bu ideye uygun pratik kullanımına ilişkin kural şundan 
başka bir anlama gelmez; bütün maksimlerimizi, ahlaki durumumuzun iyiden daha 
iyiye doğru sınırsıza uzanan bütün değişimleri içinde, (homo Noumenon, “değişimi 
cennette meydana gelen”) huyu dikkate alındığında, sanki hiçbir zaman herhangi bir 
zamansal-değişime [Zeitwechsel] tabi değilmiş gibi düşünmek gerekir. 

Fakat bir gün zamanın belirli bir anında bütün değişimlerin sona erdiği (ve bu-
nunla birlikte, zamanın kendisinin de sona erdiği) bir zaman gelecektir –bu, imgelemin 
yasasını ihlal eden [empörende] bir tasarımdır. Çünkü bu durumda doğanın bütünü 
sanki hareketsiz [starr] ve taşlaşmış gibi olacaktır: düşünen öznedeki son düşünce, 

14 Kral James versiyonu: “Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek, sağ elini göğe kaldırdı. 
Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın, sonsuzluklar boyunca ya-
şayanın hakkı için ant içip dedi ki, ‘Artık gecikme olmayacak’” (Vahiy 10:5-6).
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son duygu böylece duracak ve herhangi bir değişiklik olmadan sonsuza kadar öyle 
kalacaktır. Kendi varoluşunun ve (devamlılık olarak) bu varoluşun büyüklüğünün 
bilincine yalnızca zaman içinde varabilen bir varlık için böylesi bir yaşam –eğer buna 
bir yaşam denebilirse– yok-oluşla eşdeğer olarak görünür. Çünkü kendini böylesi bir 
durum içinde düşünebilmek için bile hâlihazırda genel olarak bazı şeyleri düşünüyor 
olmak gerekir, oysa düşünmek yalnızca zaman içinde ortaya çıkan bir derin düşünmeyi 
[Reflectiren] içerir. –Bu nedenle öte dünyanın sakinleri, farklı ikametgâhlarına göre 
(cennet veya cehennem) her zaman aynı şarkıyı, “Alleluia” [sözlerini] veya ebediyen 
aynı şekilde inleyen tonları (Vahiy: 19:1-6; 20:15) çalıp söylüyorlarmış gibi tasarım-
lanacaktır: ki bu, durumlarında hiçbir değişikliğin olmadığını işaret eder.

Aynı şekilde bu ide, her ne kadar onu kavramak anlayış gücümüzü aşıyorsa da, 
pratik ilgisi içinde akıl ile oldukça yakından bağlantılıdır. Bu yaşamdaki en iyi ihtimalli 
ahlaki-fiziksel durumu göz önünde bulundurulduğunda dahi –yani (onun için bir amaç 
olarak belirlenmiş) en yüksek iyiye doğru kalıcı bir ilerleme ve yaklaşım içinde olsa 
bile–, kişi bu ideyi (huyunun değişmezliğinin bilinciyle bile), (fiziksel olduğu kadar 
ahlaki) durumunun sonsuzca devam eden değişimleri içinde hoşnutluk beklentisi ile 
birleştiremez. Çünkü mevcut durumu her daim girmeye hazır olduğu daha iyi bir du-
rumla kıyaslandığında her zaman fenalık olarak kalacaktır. Buna rağmen nihai amaca 
yönelik sonsuz bir ilerleme tasarımı, aynı zamanda, sınırsız fenalıklar dizisine ilişkin 
bir beklentidir [Prospect] ki bu fenalıklar daha büyük bir iyilik için önemli olsalar 
bile memnuniyet olanağına izin vermezler, çünkü insan bunu yalnızca, nihai amacın 
sonunda bir gün ulaşılabileceğini varsaymakla düşünebilir.

Bu nedenle bunun üzerine derin derin düşünen [nachgrübelnde] kişi mistisizme 
düşecektir (çünkü akıl, kendisine içkin olanla yani pratik kullanımla yetinmez, aksine 
aşkın olana girmeyi memnuniyetle göze alır, onun sırlarına bile sahip olur). Bu noktada 
akıl ne kendini ne de ne istediğini anlar, yalnızca –duyulur dünyanın akıllı [intellectu-
al] sakinine uygun görünen– duyulur dünyanın sınırlarıyla kendini sınırlamak yerine 
coşkunluğa teslim olur. Buradan sistemini hiçlikten meydana gelen en yüksek iyiye 
dayandıran, bir başka deyişle insanın tanrısal olanla birlikte akmasına [Zusammenfli-
eßen] ve dolayısıyla kişiliğinin yok-oluşu aracılığıyla tanrının sonsuzluğu içinde yok 
olduğu duygusunun bilincine dayandıran Lao-kiun’un15 korkunç sistemi ortaya çıkar. 
Bu duyguyu önceden-hissetmek [Vorempfindung] için Çinli düşünürler gözleri kapalı 
olarak karanlık odalarda otururlar, kendi hiçliklerini düşünmek ve hissetmek için çaba 
gösterirler. Bu nedenle (Tibetlilerin ve diğer doğulu insanların) panteizmi; ve onun 
metafiziksel yüceltiminden hareketle Spinozacılık doğmuştur ki her ikisi de, bütün 
insan ruhlarının tanrısaldan geldiği (ve nihai tekrar-toplanmanın onda olacağı) çok 
eski bir türeyiş sistemine [Emanationssystem] kardeşi gibi yakından benzemektedirler. 

15 Büyük ihtimalle Taoizm’in kurucusu, Tao Te Ching’in atfedildiği Çinli düşünür Lao-Tzu’dan (M.Ö. 
600-531) söz etmektedir [A].
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Bütün bunlar, insanların sonunda içinde memnun olacakları, onlar için bütün şeylerin 
sonunun sözümona mesut kılındığı bir sonsuz sükûnete [ewigen Ruhe] sahip olmayı 
istemelerinden dolayıdır; fakat aslında bu kavram, içinde anlama yetisinin aynı anda 
tükendiği ve bütün düşünmenin kendisinin sona erdiği bir kavramdır. 

§
İnsanların ellerinden çıkan bütün şeylerin sonu [idesi], amaçları iyi olduğunda 

dahi, ahmakçadır; eş deyişle [insanların] amaçlarına tamamen aykırı olan araçları bu 
amaçlar için kullanmaları ahmaklıktır [Thorheit]. Bilgelik, yani araçları bütün şeylerin 
nihai amacına –en yüksek iyiye– uygun olarak [ve] cezalandırmayla [Maßregeln] tam 
bağdaşım içinde kullanan pratik akıl, yalnızca tanrıda bulunur. Ve insan bilgeliği olarak 
adlandırılabilecek belki de tek şey, bu [tanrısal] bilgelik idesine görünür biçimde karşı 
olmayacak şekilde eylemde bulunmaktır. Bununla birlikte insanın ahmaklığa karşı, 
yalnızca çabaları ve tasarılarının aralıksız değişimi aracılığıyla elde etmeyi umabi-
leceği bu güvence, “yalnızca en iyi insanın peşinden gidebileceği bir mücevher”dir, 
hiçbir zaman ele geçiremeyecek olsa bile16. Fakat bu mücevhere ulaştığında insan, 
kendine-düşkünce [eigenliebige] bir kandırmanın başına gelmesine hiçbir zaman izin 
vermemelidir –[çünkü] hâlâ bu mücevhere uygun davranmayabilir. –Bu sebeple içinde 
bütün insanların saf ve aynı zamanda güçlü olduğu bir din yaratmak için –çağdan 
çağa değişen ve sıklıkla mantığa-aykırı [widersinnig] olan– uygun araçlar bulma ta-
sarılarına [ve böylece] kişinin “Zavallı ölümlüler, sizinle hiçbir şey kalıcı [beständig] 
değil, geçicilik [Unbeständigkeit] dışında!” diye haykırmasına da izin vermemelidir17.

Bu arada sonunda bir gün eğer bu girişimler, yalnızca geleneksel mütedeyyin 
öğretilere değil fakat ayrıca bu öğretiler tarafından aydınlatılmış bir pratik akla (ki bu 
aynı zamanda bir din için mutlak anlamda zorunludur) kulak vermeye uygun ve meyilli 
bir topluluk için yeteri kadar yaygınlaştırılırsa; eğer insanlar arasındaki (insan soylu) 
bilgeler –aralarında bunu (ruhbanlar olarak değil) bir vatandaş olarak üstlenmeleri yo-
luyla– tasarılar düzenler ve çoğu üzerinde mutabık kalırsa –ki bu yol onların hakikatle 
ilgilendiklerinden kuşku duyulmamasını sağlar– ve eğer insanların tamamı (en küçük 
detayına kadar özdeş olmasa bile) genel olarak duyulan ve bir otoriteye dayanmayan, 
ahlaki istidadın zorunlu gelişimine atfedilen bir gereklilik [Bedürfniß] nedeniyle 
onunla ilgilenirlerse: bu durumda o bilgelerin işe koyulmalarına ve çalışmalarına 
devam etmelerine izin vermekten daha akla uygun hiçbir şey yok gibi görünmektedir. 
Çünkü bir defa, ilgilendikleri ide göz önünde bulundurulduğunda iyi bir yoldadırlar; 
fakat nihai amaca en uygun olarak seçtikleri araçların başarıları göz önünde bulundu-
rulduğunda, bu –doğanın gidişatı içinde meydana gelebilmesine rağmen– her zaman 

16 “Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa’nın beni 
kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum” (Filipililer 3:12).

17 Bu paragraf Fransız Cizvit Gabriel F. Coyer’in (1707-82) yazılarının Almanca çevirisini, [Moralische 
Kleiningkeiten (Berlin, 1761)] ima etmektedir [A].
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belirsiz kalacağından, akla uygun olan bunu her zaman yazgıya bırakmaktır. Çünkü 
kişi ne kadar sıkı-inançlı [schwergläubig] olursa olsun, eğer nihai amacı terk etmek 
istemiyorsa –insan bilgeliğine uygun olarak seçilen belirli araçların başarısını kesinlik 
içinde önceden görmenin mutlak anlamda olanaksız olduğu yerde–tanrısal bilgelik 
ile doğanın gidişatının pratik anlamda uyuştuğuna inanmak zorundadır. –Gerçi buna 
şu şekilde itiraz edilecektir: Sıklıkla mevcut tasarının en iyisi olduğu, kişinin bundan 
sonrası için ona bağlı kalması gerektiği, sonsuzlukla ilgili şeylerinin durumunun bu 
olduğu söyleniyor. “(Bu kavrama göre) İyi olan, her zaman için iyidir ve (bu kavrama 
aykırı olarak) kötü olan sonsuza kadar kötüdür” (Vahiy, 22:11): sonsuzluk ve bununla 
birlikte bütün şeylerin sonu sanki çoktan cereyan etmişler gibi [konuşuluyor]. –Ve sanki 
o andan itibaren, aralarında yeni olanların sıklıkla eskilerin sadece bir yenilenmesi 
olduğu, hep yeni planlar ileri sürülüyormuş ve bu nedenle gelecekte daha fazla nihai 
tasarı eksikliği olmayacakmış gibi [konuşuluyor].

Yaratıcılık konusunda hiçbir büyük güce sahip olmadığı apaçık olan ben, burada 
yeni ve talihli bir girişim yapmaktaki yetersizliğimin oldukça farkındayım: sonuçları 
bakımından neredeyse bir yaşam-boyu kendilerini oldukça iyi kanıtladıkları için 
meseleleri en son oldukları halleriyle bırakmayı tavsiye edeceğim18. Fakat bu, büyük 
ya da atılgan ruhun insanlarının görüşleri olmayabileceğinden, onlara karşı karşıya 
kalacakları şeyle başa çıkmak zorunda olduklarında yapmaları gereken şeyi alçakgö-
nüllülükle belirtmeme izin verin, çünkü aksi takdirde kendi amaçlarına (en iyi amaçları 
olsa bile) aykırı eylemde bulunmuş olacaklardır.

Hıristiyanlık, yasalarının kutsallığının karşı konulmaz biçimde aşıladığı en büyük 
saygının yanında, sevgiye-değer bazı şeylere sahiptir. (Burada, sevgiyi büyük fedakâr-
lıklarla bizim için elde eden kişinin sevgiye-değer oluşunu değil, aksine bu sevginin 
nedeninin kendisini kastediyorum; yani onun kurduğu ahlaki yasayı kastediyorum, 
çünkü önceki [değerlilik] yalnızca sonrakinden [yasadan] sonuç olarak çıkabilir). Şüphe 
yok ki öncelikli olan saygıdır, çünkü herhangi biri sevgi olmadan başka biri için büyük 
saygı duyabilmesine rağmen saygı olmadan hiçbir gerçek sevgi meydana gelmez. Ne 
var ki eğer saygı yalnızca ödevin tasarımıyla [Pflichtvorstellung] değil, ayrıca ödeve 
uymakla [Pflichtbefolgung] ilgiliyse, eylemlerin öznel zemini soruşturulduğunda 
bundan elde edebileceğimiz ilk şey, eğer bu konuda varsayımda bulunulabiliyorsa, 
bir insanın ne yapacağıdır –ve bu, salt ne yapması gerektiğine ilişkin nesnel zeminle 
ilgisizdir–. Şu halde, kişinin maksimleri bağlamında bir başkasının istencine yönelik 
keyfi bir varsayım olarak sevgi, (aklın yasa aracılığıyla buyurduğu zorunluluğa uyması 
gereken) insan doğasının kusurluluğu için vazgeçilmez bir tamamlayıcıdır. Zira kişi 

18 Bu makale Haziran 1794’te yayımlanmıştır. Kant’ın burada temkinli konuşmasının nedeni büyük ola-
sılıkla döneminde gördüğü baskıdır. Özellikle Salt Aklın Sınırları Dâhilinde Din (1793) yayımladıktan 
sonra oldukça fazla baskı görür. Kararnameyle kitabının okullarda okutulması yasaklanır ve nihaye-
tinde 1 Ekim 1794’te hakkında soruşturma açılır. Soruşturma kapsamında, Hıristiyanlığa ve ulusal 
amaçlara saygısızlık ettiği gerekçesiyle suçlanır ve savunmasını yapması istenir [ç.n.].
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memnuniyetle yapmadığı şeyi öylesine yavan [kärglich] bir şekilde –hatta muhteme-
len ödev buyruğundan incelikli bir şekilde kaçarak– yapar ki bir güdü olarak sevgi, 
saygının katkısı olmadan, çok fazla hesaba katılmaz.

İnsan –onu iyiliği adına– Hıristiyanlığa (tanrısal bir tane bile olsa) otoritenin 
herhangi bir türünü iliştirildiğinde, böyle yapmak iyi-niyetli [wohlmeinend] bir anlam 
taşısa ve amacı gerçekten iyi olsa bile, bu durumda onun sevgiye-değer oluşu ortadan 
kalkar. Çünkü birine yalnızca bir şey yapması gerektiğini değil fakat bunu hoşlanarak 
yapması gerektiğini buyurmak bir çelişkidir. 

Hıristiyanlık, genel anlamda ödeve uyulmasından kaynaklanan sevgiyi teşvik etme 
niyetine sahiptir ve hatta bunu sağlar da. Çünkü onun kurucusu kendi istencine itaat 
edilmesini talep eden bir buyruk-sahibi [Befehlshaber] vasfıyla değil, aksine kendi 
iyiye-dönük-anlaşılan [wohlverstandnen] istençleri adına insan-dostlarının kalpleri-
ne hitap eden, insanlığın bir dostu gibi konuşur; eş deyişle kendilerini gerektiği gibi 
sınarlarsa özgürce eylemde bulunabilecekleri biçimde konuşur.

Şu halde Hıristiyanlık kendi öğretisinin etkisini, insanların anlama yetileri kendi 
ödev yasalarının tasarımı tarafından hâlihazırda aydınlatıldığında insanların kalplerini 
kazanabileceği liberal düşünme biçiminden bekler –ki bu düşünme biçimi, köle-bi-
lincinden [Sklavensinn] ve aidiyetsizlikten [Bandenlosigkeit] eşit derecede uzaktır–. 
Nihai amacı tercih etmekteki özgürlük duygusu, yasa-koymayı sevgiye değer kılan 
işte budur. –Dolayısıyla her ne kadar bu amacın öğretmeni cezalandırmalardan söz 
ediyorsa da bunların, onun buyruklarından çıkan uygulamaya dönük ana-nedenler 
haline gelmeleri gerekiyormuş gibi anlaşılmamalıdır –ne de Hıristiyanlığın kendine 
özgü bir niteliği olarak anlaşılmalıdır–; çünkü bu durum onun sevgiye-değer oluşunu 
ortadan kaldıracaktır. Bilakis insan bunu yalnızca yasa-koyucunun iyilikseverliğinden, 
yasanın çiğnenmesiyle kaçınılmaz biçimde ortaya çıkacak zararın engellenmesinden 
(zira lex est res surda et inexorable. Livius.)19 doğan bir lütuf zenginliği [liebreiche] 
olarak yorumlayabilir. Çünkü burada gözdağı veren özgürce benimsenen bir yaşam-
maksimi [Lebensmaxime] olarak Hıristiyanlık değil, yasadır: ki şeylerin doğasında 
yatan değişmez bir düzen olarak yasa, sonuçların öyle mi böyle mi olacağına karar 
veren yaratıcının istencine bile devredilmemelidir.

Eğer Hıristiyanlık ödüller vaat ediyorsa (örneğin “Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü 
göklerdeki ödülünüz büyüktür”20) –liberal düşünme biçimine göre– bu, aracılığıyla 
iyi bir ahlaki yaşam biçimi [vaadiyle] insanların elde tutulmasını [dingen] sağlayan 
bir bahşetme [Angebot] olarak yorumlanmamalıdır; çünkü bu durumda Hıristiyanlı-
ğın değeri, bir kere daha, kendi başına sevgiye-değer olmayacaktır. Bencil-olmayan 

19 “Yasa sağır ve merhametsizdir”; pasajın tamamı şöyledir: Leges rem surdam, inexorabilem esse, sa-
lubriorem, melioremque inopi quam potenti (Yasa güçlü bir kişiden ziyade zayıf bir kişi için sağır, 
merhametsiz, daha faydalı ve iyidir); Titus Livius, Roma Tarihi II.3. 

20 Matta 5:12.
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nedenlerden kaynaklanan böylesi eylemlere yönelik bir telkin insanın içinde yalnızca 
bu beklentiyi yerine getirene karşı saygıyı uyandırabilir; oysa saygı olmadan gerçek 
sevgi olmaz. Dolayısıyla herhangi biri bu vaadi, ödüller eylemlerin güdüleyicisi olarak 
düşünülmelidir anlamında yorumlamamalıdır. İyilik-eden için bağlayıcı olan düşün-
menin liberal bir yolu olarak sevgi, düşkünün [Bedürftige] iyiliği kabul etmesine bağlı 
değildir bilakis yalnızca imkânı olmasa veya genel anlamda dünya için en iyi olduğu 
düşünülen diğer nedenler tarafından engellense bile, ona sevgiyi vermeye eğilimli 
olan iyilik-edenin istencinin inayetine bağlıdır.

Hıristiyanlığın içinde taşıdığı ahlaki sevgiye-değerlilik işte budur ki sürekli de-
ğişen görüşlerin ona iliştirebileceği pek çok dışsal kısıtlama arasında yine de parıldar. 
Aksi takdirde karşı karşıya geleceği isteksizlik [Abneigung] karşısında onu koruyan da 
budur ve (dikkat çekici olan şu ki) insanlar arasında şimdiye kadar var olan en büyük 
aydınlanma çağının parlak ışığında bile kendisini belli etmektedir.

Eğer bir kez Hıristiyanlığın sevgiye-değer oluşu tükenme noktasına gelirse (ki 
eğer soylu ruhu buyurgan bir otorite ile donatılırsa bu çok kolay meydana gelebilir), 
ahlaki şeylerde tarafsızlık [Neutralität] olmadığı için (hatta karşıt ilkeler arasında 
birleşme daha az olanaklıdır), o zaman ona karşı isteksizlik ve baş-kaldırma insan 
düşüncesinin geçerli biçimi olacaktır. Ve son günün habercisi olarak anılan Deccal –her 
ne kadar kısa da olsa– (tahminen korku ve kişisel çıkara dayanan) düzenini kuracaktır; 
fakat bunun üzerine kaderinde dünya dini olmak olduğu varsayılan Hıristiyanlık, öyle 
olması konusunda kader tarafından tercih edilmeyeceği için bütün şeylerin (sapkın) 
sonu, ahlaki anlamda gelecektir.
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GELENEKSEL İLE MODERN SANAT ANLAYIŞLARINDA 
SANATIN KÖTÜLÜKLE İLİŞKİSİ

Yaylagül Ceran Karataş*

RELATIONS OF ART AND EVIL IN THE UNDERSTANDING OF 
TRADITIONAL AND MODERN ART

ÖZ
Gelenekten moderne ve dahi çağdaşa sanatın kötü(lük)yle ilişkisi ya da kötü-
nün sanattaki yeri değişime uğramıştır. Tarihsel süreçte kötü ve çirkin, sanatın 
içinde hep varolmuştur. Edebiyattan müziğe, resimden heykele sanatın birçok 
dalında kötü-çirkin hem içeriği hem formu belirlemiştir. Fakat modern döneme 
gelindiğinde özellikle 20. yüzyıl ve 21. yüzyılda kötü, sanatın temalarından biri 
olmanın ötesinde sanatın kurucu öğesi olmuştur. Bu yazıda, gelenekten moderne 
ve çağdaşa geçerken sanatın iyi ve güzel olandan kötü ve çirkin olanın estetize 
edilmesine doğru yaşadığı değişimle birlikte modern ve çağdaş sanatın kuru-
cu aktörünün kötü olarak biçimlendirildiğini iddia ediyoruz. Modern sanattaki 
değişimin temelinde yer alan bu iddianın hem sanat kuramında hem de sanat 
yapıtının niteliğine ilişkin yargı ve üretimlerde açığa çıktığını söyleyebiliriz. Bu 
iddiamızı sanat nedir sorusundan başlayarak iki dönüşüm noktasından hareketle 
açıklayacağız. İlki gelenekten moderne ve çağdaşa geçerken yaşanan değişimle-
ri merkeze alan tarihsel dönüşümdür. İkincisi özellikle özdeşlik anlayışı, yücelik 
kavramı ve sanat yapıtının niteliğine ilişkin değişimleri merkeze alan kavramsal 
dönüşümdür. Bu iki dönüşüm noktasından hareketle ve örnekler üzerinden “kö-
tülük modern sanatın kurucu aktörüdür” iddiamızı temellendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Avrupa sanatı, kötülük, şeytan, gelenek ve modern.

ABSTRACT
From tradition to modern and contemporary the relation between art and evil or 
evil in art went through the changes. Evil and ugly have always existed in the 
history of art. Evil and ugly determined both theme and form from literature to 
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music, from painting to sculpture and other forms of art. In modern era especially 
20th 21st centuries evil and ugly are not only a theme but also founder actors. In 
this article, considering the change of art from good and beautiful to evil and 
ugly, we claim that evil is a constituent actor of modern-contemporary art. We 
can say that the claim which is in the basis this change, manifestes itself in 
both the theory of art and the judgements and productions of the qualities of art 
works. The claim especially is explained with the question “What is art?” and via 
those two transformations. First transformation is the historical changing which 
includes changing from traditional to modern and contemporary eras. Second one 
is the cognitive changing which embodies the changes is identity understanding, 
supremacy term and nature of art works. Using these two transformation points 
and some examples, we will ground our claim that “evil is the founding agent 
of modern art”.
Keywords: European art, evil, devil, tradition and modern.

...

Giriş

Sanat tarihinde biçim, üslup ve tema, eserin varolduğu dönemin ekonomik, politik 
ve kültürel yapısıyla doğrudan ilişki içinde olmuştur. Biçim ve üslup bu süreçte dö-
nemin ekollerine ve ekonomik gücüne bağlı olarak oldukça farklılık gösterirken tema 
dönemin ruhunu temsil edercesine belirli bir çizgi oluşturmuştur. Avrupa sanatında 
tema, iyi-güzel ve kötü-çirkin diyalektiğinde “görülen” nesnenin güzelin belirleyi-
ciliğinde estetize edilmesi boyutuyla kötü ve çirkinle hep bir ilişki içinde olmuştur. 
Avrupa sanatında gelenekten moderne resimde, heykelde, romanlarda, tragedyalarda 
kötü figürler, kötü karakterler hep olagelmiştir, fakat kötünün sanat içindeki bu varlığı 
ikincil, iyi ve güzel olana referansla arızi bir durumda olmuştur. Buradan hareketle 
sanat ve kötü arasında değişen ilişki şu sorular bağlamında çağdaş felsefenin günde-
mine taşınır. Bu sorulardan ilki “modern/çağdaş sanatta kötü nasıl içerilmektedir?, 
Geleneğin sanat anlayışında temalardan biri olan kötü, ne oldu da çağdaş dönemde 
bizatihi sanatın kurucu öğesine dönüştü? Sanatın kötüyle ortaklığı-işbirliği çağdaş 
sanata mı özgüdür? Örneğin, adi bir cinayet ile planlanarak ve adeta tanrılaşılarak 
gerçekleştirilen bir cinayet karşılaştırıldığında bu sorular çerçevesinde sanat ve kötü 
arasındaki ilişki nasıl bir anlam kazanır?” 

Bu sorular öncelikle ve özellikle sanatın ve dahi iyinin-kötünün ne olduğu ve 
birbiriyle nasıl ilişkilendirildiği diğer soruları akla getirmektedir. Nedir sanat? Gü-
zel, iyi, faydalı olan mıdır? Ya da haz veren, arzu uyandıran ama herhangi amaç için 
yapılmayıp salt kendisi için olan mı? Peki ya kötü-kötülük nedir? Acı veren midir? 
Yoksunluk mudur? Ya da kendisi ne için ise o olan mıdır? Bu ve benzeri temel sorular 
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ve cevapları sanatı, güzeli, çirkini, kötülüğü-kötüyü, insanı, estetik duyuşu araştıranlar 
için sine qua non (olmazsa olmaz)”dır. Bu nedenle sanat ve kötü ilişkisini, doğrudan bu 
sorulara cevap arayarak değil ama bu sorulara değinerek yukarıda belirttiğimiz sorular 
ışığında şu iki yargıyı merkeze alarak inceleyeceğiz. Bunlardan ilki, 13. yüzyıl-18.
yüzyıl (Roma, Bizans ve Gotik Sanatları) Avrupa merkezli sanat anlayışlarından neşet 
eden ve geleneğin bakış açısını yansıtan, dönemin genel kabulünü temsil eden “sanat, 
iyi ve güzel olanın sanatıdır” yargısıdır. İkincisi, bu yargının tam karşısında yer alan ve 
19. yüzyıl-21. yüzyıl Avrupa merkezli sanat anlayışında hakim temel kabullerden biri 
olan, “kötülüğün olduğu yerde sanat kusursuzca görünendir” yargısıdır. Bu iki yargıyı 
tarihi koşullar ve örnekler açısından incelediğimizde bu tematik dönüşümün özellikle 
özdeşlik ilkesi, yücelik anlayışı ve sanat yapıtı çerçevesinde “çağdaş sanatın kurucu 
aktörü kötü ve çirkindir” yargısında temellendirilebildiğini gördük. Bu doğrultuda 
dönüşüme neden olan tarihi koşullar ve sorunlar ile kavramsal değişimi inceleyerek 
“çağdaş sanatın kurucu öğesi kötü ve çirkindir” yargısını tartışmaya açacağız.

Çağdaş Dönemde Sanatta Kötülük Nasıl İçerilmektedir?

Avrupa sanatında 13. yüzyıldan 18. yüzyılla kadar olan süreçte genel olarak 
sanatın ana teması hâlâ kutsal olan ile dünyevi olan arasında şekillenmektedir. Kimi 
zaman uyumun kimi zaman da uyumsuzluk ve çatışmanın geriliminde doğadaki ya/
ya da teolojideki unsurlar “güzel” adı altında etik ve estetik bir değer olarak beğeniye 
sunulmuştur. Örneğin, Dürer’in Mahşerin Dört Atlısı (1498), Bosh’un Dünyevi Zevkler 
Bahçesi (1500-05), Holbein’in Elçiler (1533) tablosu ve Bronzino’nun Venüslü Küpid’in 
Alegorisi (1540-50) hem doğadaki hem de teolojideki iyi ve güzel olanı merkeze alıp 
kötü ve çirkine referans veren örneklerdir. Bu tabloların yanı sıra farklı daha pekçok 
tabloda da gelenek olarak kabul ettiğimiz dönemin belirleyiciliğinde güzelin estetik 
formuyla biçimlendirilen kötü ve çirkin, belirli sanat ekollerinin-kurumlarının bakışı 
çerçevesinde etik ve/veya teolojik unsurlarda kendini açan örnekler mevcuttur. Avrupa 
sanatında 19. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar modern sanat olarak anılan ve 21. yüzyıl 
ilk çeyreğinden itibaren çağdaş sanat olarak biçimlenen sanat anlayışı geleneğin sanat 
anlayışından temel noktalarda ayrışarak hatta karşıt duruş geliştirerek varolmuştur. Ge-
nel olarak bu yeni sanat anlayışında estetikten çok kavramın, hazdan çok düşüncenin, 
kapalı ve tek değerli sanat anlayışından ziyade gündelik yaşamı kapsayama yönelik 
kaygılar güden, toplumsal duyarlılığı olan çok yönlü bir sanat anlayışı gelişmiştir.1 
Örneğin, Courbet’in Sanatçının Atölyesi (1854-55) ve Uyku (1819-77) tabloları, Mil-
let’in Başak Toplayan Kadınları (1814-75), Renoir’ın Le Moulin de la Galette’de Dans 
(1876), Kirchner’in Sokaktaki İki Kadın (1914), Boccioni’nin Bisikletçinin Dinamizmi 

1 E. O. Erden, Modern Sanatın Kısa Tarihi, İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2016: 313.
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(1913), Dix’in Metropol (1928) tablosu, Dali’nin Belleğin Sürekliliği (1931) tablosu 
ve Magritte’in Özgürlüğün Eşiğinde (1937) tablosu…

Bu yeni belirginleşmeye başlayan sanat anlayışında modern sanat ile çağdaş 
sanat terimleri de anlam olarak (keskin sınırlarla olmasa da) ayrışmaya başlamıştır. 
Bu çerçevede Avrupa sanat ve düşünce geleneğinde (farklı bağlamlarla da olsa 13. 
yüzyıl-18. yüzyıl arasındaki hakim sanat anlayışında) sanatın kurucu aktörü doğadaki 
ve tanrısal olandaki güzel ve iyi iken modern/çağdaş dönemde (19. yüzyıl-21. yüzyıl) 
sanatın kurucu aktörü bireysellikteki ve günlük yaşamdaki kötüdür. Baudelaire’in 
modernlik tanımı sanatın gelenek-modern dönüşümünü ve ayrıca kötü ve iyi ile olan 
ilişikisinin de tanımıdır, ona göre modernlik “bir yarısı ebedi ve değişmez olan sanatın, 
öbür yarısını oluşturan günlük, gelip geçici, rastlantıya bağlı olandır”.2 

Avrupa sanatında 19. yüzyıldan sonra sanatın ve kötünün nesnesi ve yöntemi 
geleneksel kanondan farklılık göstermeye başlamıştır ve hatta dönüşüme uğramıştır. 
Sanatta kötüyü ve çirkini belirgin kılan ve onu kurucu aktör olarak anılmasına neden 
olan bu dönüşüm, sanatın içinde kötüyü ve kötülüğün içinde sanatı eylem alanına çı-
karıp herkes için deneyimlenebilen ve sıradan kılmıştır. Peki ne oldu da “kötü olmadan 
sanat mümkün değildir” iddiası ortaya atıldı? Ayrıca kötü-kötülük, sanatın bizatihi 
kurucu aktörüne nasıl dönüştü? 

Kötüyü ve çirkini sanatın merkezine yerleştiren nedenlerin başında teolojik kökenli 
şeytan, öte dünya ve doğa tasavvurlarındaki değişim gelmektedir. Kötülüğün metafizik 
ve teolojik köklerinde şeytan ve cehennem temel figürler olarak ele alınmaktadır. Fakat 
17. yüzyıldan itibaren ve özellikle 18. yüzyılda özne-doğa tartışmalarında belirleyici 
olan kartezyen özne anlayışıyla metafizik yüklerinden arındırılan “aydınlanmanın 
özne figürü” ile Newtonyen kozmolojiyle temellendirilen ve “her türlü kara büyüden” 
arındırılarak matematiksel olarak ifade edilen ilerlemeci mekanik doğa tasavvuru 
sanatçıyı şeytan ve cehennem figürlerinin dışında insanın eylemlerindeki kötülüğü 
ve çirkinliği anlatacak yeni bir biçim ve tema arayışına yönlendirmiştir. Başka bir 
ifadeyle, şeytanın mitolojik-teolojik gücünün sona ermesiyle, öncelikle edebiyatta ve 
daha sonra sanatın bütün dallarında kötüyü estetik bir nesne kılmak için yeni biçim 
anlayışları, öznel tecrübenin gücü ve farklı gerçeklik algıları belirleyici rol oynamıştır. 
Marks’ın (farklı bir bağlamda dile getirdiği) ifade ettiği gibi insanın doğaya egemen 
olması mitolojik ve teolojik içerikli şeytanın sanat yapıtlarından çekilmesinin nedenidir. 

“Bütün mitologya, doğal güçleri imgelemin içinde ve imgelem yoluyla denetler, yönetir, 
biçimlendirir; onun için de insan doğa güçleri karşısında egemen duruma geçince mito-
logya yok olur.”3

Kötülüğü sanatın merkezine yerleştiren nedenlerin ikincisi ise özellikle, 19.yüzyıl 

2 E. O. Erden, 2016: 13.
3 K. Marks & F. Engels, Sanat ve Edebiyat, çev. M. Belge, DE Yayınevi, 1971:23 ayrıca 37-45 aralığın-

daki Para, İnsan Doğası, İmgelem ve Sanat ilişkisine bakılabilir. 
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sonunda yaşanan siyasi, kültürel ve ekonomik değişimler olarak sınıflandırılabilir. 
Camus’nün Sisifos Efsanesi’nde dediği gibi “dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı” 
19. yüzyıl ve sonrası Kıta Avrupası filozofları açısından “aydınlık” bir dünya değildir 
ve böyle bir dünya kötülüklerle bireyleri yüzyüze getirir. Tanrı imajının ciddi sarsıtı-
lara uğratılması, 1914’ten beri dünya savaşları, köksüzlük ve suç, sömürgeleştirme, 
katliamlar, toplama kampları, yoksulluklar, totaliter devletler, zenginlerin dünyasındaki 
yaygın açlık ve teknoloji temelli doğal afetler laik ilerlemeciliğin varsayımlarını yerle 
bir etmiştir. Yüzyılın dehşetleri kötülüğün insan doğasında ve belki de kosmosta asli 
olarak varolduğu inancını pekiştirmiştir. Schopenhaur, çağdaş anlamda kötülükle 
kurulan bu ilişkiyi felsefenin temeline yerleştirir ve şöyle ifade eder: 

“… bizi felsefe yapmaya iten hayretin en belirgin özelliği, açıktır ki, dünyadaki kötülük 
ve fenalık manzarasından çıkar. Eğer yaşamımız sonsuz ve acısız olsaydı, bu dünyanın 
niye varolduğunu sormak pek kimsenin aklına bile gelmezdi”4 

Belirtilen bu iki neden kötülüğün sanatın kurucu aktörü olarak tanımlanmasında 
en önemli nedenlerdir. Bu nedenler ışığında, modern/çağdaş sanat anlayışında sanatın 
ve kötünün konumu-anlamı nedir?

Gelenekten Çağdaşa Sanatın ve Kötünün Anlamı

Çağdaş dönemde sanatın merkezine yerleşen kötü kavramı ve ilişkilendirildiği 
sanatın anlamı da dönüşüme uğramıştır.

Kötülük Tanrıdan, insandan, tarihten ve dolayısıyla akıl ve eylemden bağımsız 
olarak “iyilikten yoksunluktur, iyiliğin olmadığı yerde ortaya çıkandır” diye bir çır-
pıda tanımlanabilecek bir olgu, bir durum ya da bir varlık değildir. Kötülük, düşünce 
tarihi içinde birçok farklı anlam evrenini içinde barındırdığı için zaman ve mekanla 
kayıtlı olarak anlaşılabilir. Kötülüğün zaman ve mekanla kayıtlı olmasının yanı sıra 
hem gelenek hem de çağımız açısından bakıldığında kötülük, insanın ölüm ve yaşam 
arasında sıkışma durumudur, diyebiliriz. Gelenek, bu durumu Tanrı’nın ve evrensel 
ahlak yasasının sınırlarında “anlamlandırmaya” çalışırken; çağımız, ölümün ve acı-
nın gotik ve olağan kodları üzerinde “şimdi ve burada” inşa edilen anlam arayışının 
estetikleştirilmesine çalışır. 

Çağımızda kötülük gerçek ve dolaysız olarak tecrübe edilmektedir.5 Kötülük, her 
türlü şiddeti ve acıyı içeren, kavramın en geniş ve geçerli anlamıyla şeytaniliktir. Daha 
somut ifade etmek gerekirse, kötülük acımasızlık, ölüm, öldürme, tiksinti, adaletsiz-
lik, aldatma, kıskançlık, savaş, soykırım, yalan, zulüm gibi yatay düzlemde insanın 

4 S. Neiman, Modern Düşüncede Kötülük, çev. A. Sargüney, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2006: 235.
5 J. B. Russell, Lucifer, çev. A.Fethi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2001: 13.
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“ötekine” uyguladığı (ve fakat her hangi bir amaç uğruna olmayan) bir eylem ya da 
bir durumdur. Kötülük bizatihi herhangi bir dış nedene, bir dış amaca ve deneyime 
bağlı olmadan yalnızca bireysel olan haz ve arzunun şemsiyesinde “dehşet güzel” 
olanı temsil etmektedir. Kanın akışını ve kurbanının ölümünü hayranlıkla seyreden 
bir katili, işini yapan kasaptan ayıran ve onu cani-kötü kılan bu haz alma duygusudur. 

Çağımızda sanat ise, modern dönemin bunalımları ve hızlı değişimleri doğ-
rultusunda şehirdeki gündelik yaşamı eleştirel bakış açısıyla estetize etmek olarak 
karşımıza çıkar. Baudrillard’ın dediği gibi modern dönemde sanat, gündelik yaşamın 
genel estetikleştirilmesi, haz ve zevk nesnesine dönüştürülmesidir. Modern sanat, hızlı 
endüstirileşme ile ortaya çıkan şehir yaşamını ve bu yaşamın bireyde tezahür eden 
bunalımını, bireyin şehir içinde topluma ve kendi varoluşuna yabancılaşma süreçle-
rini konu edinmiştir. Ekspresyonlistlerin doğaya dönme arzusu, fütüristlerin teknoloji 
tutkusu, sürrealistlerin bireyin iç dünyasına yönelmesi çağın savaşlarla ve iktidar 
kavgalarıyla şekillenen politik, ekonomik ve teknolojik “gelişmeleriyle” doğrudan 
ilgilidir.6 Bu dönemin sanatçıları sanata yükledikleri anlamlarla, sanat eserleriyle ve 
dahi avangart tutumlarıyla dünyayı değiştirebileceklerine, yaşananları tersine döndü-
rebileceklerine inandılar.7 Sanatçıların bu inanç ve umutları, 21. yüzyılda olup bitenler 
karşısında sanatın kurucu aktörünün artık güzel olarak tanımlanamayacağı noktasında 
geri döndürülemez bir umutsuzluk olarak tezahür etmiştir. 

Çağdaş sanattaki kötü-kötülük aslında özellikle Avrupa geleneksel sanat anla-
yışlarından ve ayrıca metafizik-teolojik kötülüklerden kopuşun da bir göstergesidir. 
Çağdaş sanat için hem sanattaki güzelin niteliği hem de ahlaktaki-teolojideki kötünün 
niteliği dönüşüme uğramıştır. 

Geleneğin sınırlarını çizdiği kötülük teolojik ve metafizik kökenlidir. İnsanın 
doğasında, doğada ve Tanrı’nın eylemlerinde aranan kötülüğün ontolojisi günah kav-
ramıyla, iyilikten yoksunlukla tanımlanmaktaydı. Geleneğin sanat anlayışında kötülük 
eksikliği, bozulmuşluğu, “özü”nden sapmayı, şeytanı, kopuşu ve çirkinliği temsil eder. 
Geleneğin sınırları içinde kötülük, neden-sonuç ilişkisinde açıklandığında sanatın ikincil 
bir teması olarak hep gölgede kalmıştır. Bu noktada Hegel’in sanatta kötülüğün yeri 
olmadığını ifade eden “çorak ve somut içerikten yoksun kötülük” sanatın güzellik, 
uyum ve nesnenin tözselliği kategorileriyle asla birlikte düşünülemez yargısı dikkate 
değerdir. Fakat özellikle Aydınlanmanın eleştirileriyle sanatın ve kötünün mistik-me-
tafizik-teolojik bağı kırılmıştır. 

Çağımızda ise özellikle Arendt’in “Kötülüğün Sıradanlığı” eseriyle birlikte kötülük 
insanın günlük eylemlerinde ve ilişkilerinde ortaya çıkan irrasyonel, bireysel ve her 
defasında bir kerelik olan başkaldırışın bir ürünü olarak tanımlanır. Bu açıdan da sanatın 
ahlak yargılarından uzaklaşıp hatta ahlakın kabullerine (evrensel iyi yasası, mutluluk 

6 E. O. Erden, Modern Sanatın Kısa Tarihi, İstanbul: Hayalperest Yayınevi, 2016: 14.
7 İşte bu nokta modern ve çağdaş sanat anlayışının değişiminin bir aşamasıdır.



Geleneksel İle Modern Sanat Anlayışlarında Sanatın Kötülükle İlişkisi 811

talebi vb. gibi) ters düştüğünde sanattaki kötülük kendini açığa çıkarır. Ressam Paul 
Klee’nin vurguladığı gibi “dünya korkunçlaştıkça sanatta soyutlaşmış ve dahi ahlakın 
belirleniminden uzaklaşarak korkunç-kötü olanı estetize etmiştir.” 

Bu aşamada çağımız açısından hem sanat hem de kötü anlayışlarında iyi ve yüce 
olan ahlaki değer olarak güzelin kabulü, yerini, bireyin eylemlerinin ve dolayısıyla 
kötünün estetikleştirilmesiyle oluşan ikincil-arızi değere sahip “çirkin güzel”in ve 
gündelik yaşamın hazzına bırakmıştır. Örneğin, Picasso’nun Guernica (1937) tablosu, 
Immendorff’un Café Deutschland (Kalk-Titre-Kendine Gel) (1984) tablosu, Hirst’ün 
Yaşayan Birinin Zihninde Ölümün Fiziksel İmkansızlığı (1991) tablosu, Wall’un Aniden 
Esen Rüzgar (1993) tablosu, Helnwein’in Yortu I (Kahin Kralların Secdesi) (1996) ve 
Hanson’ın Queenie II (1998) tabloları… Ayrıca burada Ferri’nin Sanat ve Edebiyatta 
Caniler adlı eserinde verilen örneklere de baktığımızda 19.yüzyıl ve sonrasında tıp 
biliminin ve hukukun tasvirlerinden hareketle canilerin estetik bir karakter olarak 
özellikle ve edebiyatta ve ardından da resim ve heykel alanında nasıl sunulduğunu 
görmekteyiz.8 

Artık kötülük ne mitolojik ne de teolojik bir unsurdur, bizzat insanların eylemle-
rinde görülebilir ve ifade edilebilir olmuştur. 9 Geleneğin ahlaki olan iyisi ve seyredilen 
muhteşem harmoni olarak ahlak temelli “güzel”i haz veren-arzu uyandıran belirsiz bir 
yapıya büründüğünde kapısını modern anlamda kötüye ve çirkine açmış olmaktadır. 
Başka bir ifadeyle, çağdaş sanatta kötü hem kötüyü hem de güzeli eş zamanlı olarak 
temsil eden sanatçının eylemlerinde apaçık kılınmıştır.

Çağdaş Dönemde Kötünün Sanattaki Konumu 

Burada çağdaş sanatta kötünün konumu hakkındaki tarihsel süreç, bizi sorunun 
efradını anlamaya yönlendirirken, kavramsal dönüşüm de sorunu derinlemesine an-
lamaya sevk edecektir. 

Tarihsel Dönüşüm

İlk olarak kısmen yukarıda da bahsettiğimiz tarihsel süreç açısından soruyu ele 
alır isek sanatta gelenekten kopuş olarak adlandırılan modern dönem, çeşitli kültürel, 
sosyal, felsefi ve ekonomik değişimin üzerine bina edilmiştir. Sanat tarihçileri açısından 
hangi olayla ne zaman başladığı hep tartışma konusu olmuştur, fakat modern sanat 
denildiğinde referans alınan tarih 1850-1860 aralığında Gerçekçilik ve İzlenimcilik 
tartışmalarında şekillenmiştir. 

8 E. Ferri, Sanat ve Edebiyatta Caniler, çev.S.Evrim, Ankara: Remzi Kitapevi, tarihsiz, 33-35.
9 P. Alt, Şeytanın Düşüşü ve Kötülüğün Doğuşu, çev. S. Yücesoy, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2016: 13.
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Bilim ve Sanayi devrimleri sonrasında Aydınlanmanın yücelttiği insana, doğaya, 
topluma ve özellikle meta söylemlere ilişkin şühpeler felsefede yeni insan, doğa ve 
tanrı anlayışlarını gündeme getirmiştir. Darwin canlılık sınıflandırmasında insan ile 
diğer canlılar arasındaki farkı bir derece farkına indirgediğinde insanın yüceliğini 
sıradanlaştırarak varlık hiyerarşisindeki konumuna büyük bir darbe vurmuştur. Artık 
canlılar ve insanlar derece farkıyla temellendirilen aynı varlık zincirinin ortak üyeleridir. 
Freud bilinçaltı kuramıyla, 18. yüzyıl rasyonel insanının yaşamının cinsel dürtülerden 
ve rüyalarından kaynaklanan yönüne ışık tutarak, insanın rasyonelliğinin duygusal 
ve duyusal olarak bilinmeyen, tanımlanmayan karanlık bir noktaya işaret ederek 
Aydınlanmacı Hümanist rasyonalitenin tahtını sarsmıştır. Nietzsche tanrıyı öldürerek 
burjuva ahlakına ve toplumsal otoriteye başkaldıran yaklaşımıyla geçmiş kültürel 
değerlerin yıkımını hazırlamıştır. İnsanın kendi gerçekliğine dair algılarını dönüştüren 
tüm bu gelişmeler, siyasi ve ekonomik iktidar anlayışının yeniden şekillendiği şehir-
lerde, yepyeni bir yaşam biçiminin üretildiği yeni sahnelerde gün yüzüne çıkmıştır. 
Bu yeni sahnenin yeni sanatçıları, Baudelaire’in dediği gibi birer “hayat arşivcisi” 
olarak gözlemlerini sanata yansıtmışlardır.10 19. yüzyıl modernlik deneyimini tüm 
karmaşıklığıyla temsil etmeye soyunan sanatçılar, modern dünyanın görünümlerinin 
ötesinde, modernliğin ruh halini hissettirmeye çalışmışlar, yeni konular yanında yeni 
biçimsel ve teknik arayışlarla “güzel duyu”nun ötesini amaçlayarak, izleyicinin görme 
biçimlerini ve algısını değişime uğratma çabası içinde olmuşlardır.11 

Bilim devrimiyle başlayan ve Sanayi devrimiyle zirvesine ulaşan “dış gerçekliğe” 
ilişkin yepyeni yargılar, dünyaya bambaşka bir görünüş kazandıran yeni yöntemler 
kuşkusuz 19. yüzyılda tanık olduğumuz sanatsal değişimlerin de temelinde yer almış-
tır. Yeni doğa kavrayışları ve üretim ilişkilerinin gelişimi şehirlerin giderek büyüyüp 
hızla ilerlemesine yol açmış, bu süreç yeni ulaşım ve iletişim araçlarını da beraberinde 
getirmiştir. Bir önceki yüzyıl için hayal olan birçok yenilik, 19. yüzyıl insanının gündelik 
yaşamının bir parçasına dönüştüğünde kolaylıkların yanı sıra beklenmedik sorunları 
da gündeme getirmiştir. Sanayi devrimi sürecinde icat edilen yeni makinelere (buharlı 
makineler, balon, vapur gibi) ek olarak 19. yüzyıldaki yeni icatlar ve teknikler sadece 
gündelik yaşam değil modern bireyin bütün yaşama alanlarını ve özellikle kültürel-
sanatsal pratiklerini de büyük oranda değişime uğratmıştır. 

“Bu süreçte Marx ve Engels’in ‘Komünist Manifesto’su (1848) ve ardından Marx”ın 
‘Kapital’i (1867) Sanayi devrimi sonrasında modem toplumların ekonomik altyapısına 
ilişkin gözlemleri ve öngörüleriyle yeni düşünceleri filizlendirerek toplumsal hiyerarşilerin 
sorgulanmasının da yolunu açmıştır.”12 

Her iki dünya savaşının ardından yaşanan trajediler, soykırımlar geleneksel an-

10 A. Antmen, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımları, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2. bs, 2009: 18 .
11 A. Antmen, 2009: 18.
12 A. Antmen, 2009: 18.
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lamda kötülüğü ve sanatı tekrar edilemeyen ve her defasında yeniden üretilen bireysel 
bir katarsise çevirmiştir. Bu toplumsal sancılar ve dönüşüm içinde modern sanatın 
özellikleri kargaşa, bir ubi consistam (tutunacak dal) yokluğu olarak, rahatsızlık, her 
türlü durağan uyum ve doyumu geri çeviren, bireylerin ruhunu sersemletecek ancak 
onu hoşnut etmeyecek geçici uyarılar ve yakıcı yenilikler konusunda sürekli ve doymak 
bilmez bir arayış olarak tezahür etmiştir. 13 

19.yüzyılın sonundan itibaren ise geleneğin olumsuzladığı her temsiliyet yücel-
tilerek irrasyonel olanın estetik değeri öncelenmiş ve kötü sanatın kurucu aktörüne 
dönüştürülmüştür. Uyumun, dengenin, simetrinin, oranın ve rasyonel olanın karşısına 
uyumsuzluk, bozulmuşluk, asimetrik ve irrasyonel olan konulmuştur. Olgu ve olaylar 
estetik duyuş açısından her türlü neden-sonuç ilişkisinden arındırılarak sadece sonuç, 
kötülükle ve insanın içsel dünyasıyla ilişkilendirilmiştir. Hem etik hem de estetik açıdan 
kötülüğe iyilikle cevap vermeyi yücelten teolojik ilkenin yerini kötülüğe kötülükle 
cevap vermeyi esas alan bireyselci kapitalist ahlak ilkesi almıştır ve haz veren, ken-
dilik bilincini kendinden hareketle açıklama imkanı sunan kötülük, bireylerin sözde 
“rasyonel” ve “özgür iradesinin” tercihi olarak sunulmuştur. 

Modern sanatın içinde bulunduğu bu kaotik ve karamsar durumdan kurtulmanın tek 
umudu Schegel’e göre bizatihi bu kaos durumudur.14 Modern sanat, artık gelenekteki 
gibi etik ve estetik bir değer olarak iyi ve güzeli umut etmek yerine kötü ve çirkin üze-
rinden bir umut inşa etmelidir. Schlegel’in ve Baudlaire’in izinden hareketle öncelikle 
şiirde ve ardından da sanatın bir çok kolunda iyi ve güzel ile kötü ve çirkin diyalektiği 
ve çoğu zaman da kötünün ve çirkinin yüceliği modern sanatın kurucu öğesi olmuştur. 

Günahlarımız katı, pişmanlıklarımız gevşek;
Sık sık ceza öderiz itiraflarımıza,
Ve sevinçle döneriz o çamurlu yollara,
İğrenç gözyaşlarıyla kirim çıkar diyerek.
Bu Kocaman Şeytan’dır kötülük yastığında
Esrimiş ruhumuzu uzun uzun sallayan,
Ve görkemli madeni irademizin o an
Bir buhar olup uçar bu bilgiç kimyacıyla.15

Geleneğin iyi olanda estetize olmuş güzeli artık çağdaş için kötü olanda seyirlik 
olan “çirkin güzel”e dönüşmüştür. Gelenekte insanın yaratıcılığı, sanatçının yönelimi 
daima ve özünde güzel ve iyi olan şeyleredir. İşte böyle bir bakış açısında güzelliği 
apaçık kılmanın gücü, ilke olarak sanatın kaynağında yer almaktaydı. Oysa modern 
döneme gelindikçe sanatçının yönelimi ve sanatın kaynağı iyi ve güzel olandan kötü 
ve çirkin olana doğru evrilmiştir. 21. yüzyılda modern sanat ve kısmen de çağdaş sanat 

13 R. Bodei, Güzelin Biçimleri, çev. D. Kundakçı, Ankara: Dost Yayınevi, 2008: 102.
14 a.g.e. 2008: 102, 106
15 C. Baudlaire, Kötülük Çiçekleri, çev. A. Necdet, İstanbul: Adam Yayınları, 2001: 15.
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bütün bu yıkımlar ve kıyımlar karşında tavrını gelenekten uzaklaşarak iyi ve güzel 
merkezli umudun sahteliğini ortaya çıkarmak olarak belirlemiştir. Çağımızda insan 
ve insana dair her edim, insan doğasının yıkıcılığı üzerinden, kötülüğün ve çirkinliğin 
hoşnutsuzluğundan ve yeni anlam arayışlarından üretilmiştir. Kabul edilmek, tercih 
edilmek, anlaşılmak ve mesaj iletmek kaygılarından ari, sanatçının bireyselliğinde ve 
performansında şekillenen çağdaş sanat henüz tamamlanmış değildir. Kötü ve çirkinle 
olan kurucu ilişkisinin hangi yöne evrileceği hakkında kesin hüküm vermeden hep 
birlikte bekleyerek-izleyerek göreceğiz. 

Kavramsal Dönüşüm 

İkinci olarak kavramsal dönüşümü incelediğimizde gelenekten çağdaşa geçerken 
değişime uğrayan ve kötünün sanatın kurucu öğesine dönüştüren üç temel anlayış-
la karşı karşıya kalırız. İlki özdeşlik anlayışının –ki bu aynı zamanda nedensellik 
anlayışını da beraberinde getirir– değişimidir. Bu değişim, Kant’ın iyiyi-güzeli ve 
doğruyu açıklamak için kurduğu ve kendisinden sonraki sanat anlayışını değiştiren 
kavramsal çerçevenin dağılmasıyla ortaya çıkan kaotik sürecin bir göstergesidir. 
İkincisi, yücelik ve bununla ilişkili olarak güzellik anlayışının değişimidir. Gelenekte 
biçimle, uyumla, oran ve düzenle açıklanan güzellik ile teolojik ve doğal aşkınlık 
karşısında huşu duyulan, haşyeti gösteren yücelik modern döneme geçildiğinde güzel 
biçimsizlik, uyumsuzluk, orantısızlık, düzensizlik ve çirkin olanla betimlenmiştir ve 
yücelik ise sıradan yaşam içinde korku, dehşet, tiksinti veren ve ayrıca hoşnutsuzluk 
oluşturana dönüşmüştür. Üçüncüsü ise Baudrillard’ın değer üçlemesinde vurguladığı 
ve hatta dördüncü bir değer olarak sonradan eklediği değer anlayışında sanat yapıtının 
üreticisi olan insanın (sanatçının) doğayla, toplumla ve tanrıyla olan bilinçli bağının 
kopmasıyla ortaya çıkan yabancılaşma, ötekileşme, bir başka açıdan aynılaşma ve hatta 
değersizleşme sonucunda sanat yapıtının16 her yerde ve her zaman karşılaşılan sanayi 
ürününe dönüşmesi durumudur. Bu üç anlayış, gelenekten çağdaşa (Modernden hatta 
Postmodern) döneme geçilirken hem kötülüğün kendisinin nasıl dönüşüme uğradığını 
hem de bu yeni anlam boyutuyla “kötü sanatın kurucu öğesidir” yargısının ne anlama 
geldiğini temellendirir niteliktedir. 

Özdeşlik İlkesinin Değişimi

Kant’ın sınırlarını çizmeye çalıştığı ve Aydınlanmanın olgu ve durumları açıklamak 
için merkeze aldığı aklın Özdeşlik ve Nedensellik İlkelerinin Alman Romantizimiyle 
başlayan Eleştirel Okul ve Varoluşçuluğun açtığı yoldan sapmasından itibaren inşa 

16 Burada sanat yapıtını edebiat türleri, tablolar, heykeller vb. olarak değerlendirmek gerekir. Özellikle 
edebiyat metinleri kötülüğün sanatla olan serüvenini en açık şekilde ortaya çıkarır. 
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edilen yeni içeriklerle birlikte kötülükte sanatın kurucu unsuruna dönüşmüştür. Peki 
nasıl oldu bu dönüşüm? 

Kant Yargı Gücünün Eleştirisi’nde estetik beğeniyi ele alırken hem bilme hem 
de eyleme yönelik etkilerini merkeze alır. Bu nedenle ona göre doğa kendi erekselli-
ğini içinde barındıran bir sanat eseri olarak tasarımlandığında teorik ve pratik felsefe 
birleştirilebilir. Başka bir deyişle, “doğru” ve “iyi”, “güzel” kavramında birbirine 
bağlanır, iyi ve doğru evrensel yasa ve nedensellik çerçevesinde estetik değer olarak 
güzelde somutlaşır.17 Böylece epistemoloji ve aksiyoloji sanat felsefesinde birleşir. 
Sanat yapıtının iyi ve doğruyla olan özdeşliği Newtonyen kozmolojideki değişimlerle 
ve insan aklının sınırları hakkında yeni teorilerle sarsılmaya başlar. Başka bir ifadeyle, 
özdeşlik anlayışı insanın ve evrenin rasyonel bütünlüğünün yıkılması ve determiniz-
me yol açan neden-sonuç ilişkisinin ters düz edilmesiyle bozulmaya başlar. Büyük 
ölçüde makineleşme, uzmanlaşma, makinelerin insan üzerinde güç kazanması yani 
aslında yabancılaşma, bireyin çoğunlukla anlamını ve işleyişini kavrayacak durumda 
olmadığı büyük bir sürecin ancak çok küçük bir parçası olan işlerle uğraşmasıyla sıkı 
sıkıya bağlıdır.18 Kartezyen özneyle ve Aydınlanmayla birlikte vurgulanan insanın ve 
dünyanın “bütünlüğünün” ve “gerçekliğinin” çağdaş döneme gelindiğinde yaşanan 
değişimlerle dağılması özdeşlik ve nedensellik ilkelerinin sarsıntıya uğraması modern 
ve çağdaş sanatın zeminini biçimlendirmiştir. 

Renaissance ve Aydınlanma dönemlerinde güzellik güzel olarak algılanan bir şeyin 
sahip olduğu bir nitelik olarak görülürken Kant’la ve özellikle 19.yüzyılla beraber güzel 
“deha”, “zevk”, “beğeni” ve “hayal gücü”nü vurgulayan güzellik kavrayışına doğru 
evrilmiştir. Artık “nesne özünde güzel olduğu için hoşa gitmez, son kertede belli bir 
tür zevk doğurduğu için ona güzel denmeye başlanır.”19 Güzel olan –ki bu güzellikte 
çoğu zaman biçimsel özelliklere sahip olmaktı– onu algılayan, ondan zevk alan özneyi 
öncelemeye başlamıştır. Öznenin de dahil olduğu güzellik anlayışı özdeşliğin metafizik 
ve mekanik bağlantısını yıkar. Başka bir ifadeyle, gelenekte hakikatin bir ifadesi ya da 
taklidi olarak sanat, yerini hakikati özdeşlik (önermelerin çelişmezliği) ve uyumluluk 
(yargının nesnesine uygunluğu) olarak tanımlayan yaklaşımdan vazgeçerek çoğulluğu, 
parçalılığı, bireyselliği ve farkı merkeze alan yaklaşımla modern anlamda kötülüğe 
kapılarını açmıştır. Başka bir ifadeyle, modern döneme gelindiğinde güzelin nesnelliği 
ile kesinliği, hesapedilebilirliği, anlaşılabilirliği ve açıklanabilirliği arasındaki bağ 
hem yeni bilgi, bilim ve varlık bilim açısından hem de etik-estetik değerler açısından 
ayrıştırılmıştır.20

17 M. Bal, Yargı Yetisi’nin Eleştirisi’nin Kant’ın Felsefesindeki Yeri, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergi-
ler/34/923/11509.pdf (erişim tarihi Ekim, 2016).

18 E. Fischer, Sanatın Gerekliliği, çev. C. Çapan, İstanbul: Payel Yayınları, 2005: 92.
19 L. Ferry, Homo Esteticus Demokrasi Çağında Beğeninin İcadı, çev. D. Çetinkasap, İstanbul: Pinhan 

Yayıncılık, 2012: 19.
20 R. Bodei, 2008: 19. 
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Kötülük açısından bu ilişkiyi değerlendirdiğimizde nedensellik ilk hareket nokta-
mız olmaktadır. “Neden”i olan şey açıklanabilir bir yapıda olduğu için “apaçık” kötü 
olamaz. Gelenek açısından kötülük, aklın “nedensel” ilişkiler bağıntısında yasaya 
dayandırmadan açıklayamadığı bir “durum”dur. Kötülük olarak nitelendirebileceğimiz 
tüm acılar, kayıplar, zulümler açıklayıcı bir neden (mesela ahlak yasası ya da bir görev 
gibi) bulunduğunda artık “kötü” olarak adlandırılmazlar. Kant’ın ifadesiyle söyler isek 
eylemleri ve istenci yönlendirecek bir evrensel ahlak yasası olmaması durumunda ya 
da istencin evrensel ahlak yasasının önüne geçtiği anda kötülük ortaya çıkar. İşte bu 
noktadan itibaren normalleşen hatta Eagleton’ın itirazıyla “anlaşılan” –açıklanabilen 
kötülük Arendt’in ifadesiyle sıradanlaşarak “güzeli”– “iyiyi” konu alan geleneğin sanat 
anlayışını ve edebiyatın nesnesini dönüştürmüştür. Artık sahnede gündelik olanda, 
istencin önceliğinde ve her türlü ahlak yasasının bireysel özgürlükle sonuna kadar 
aşıldığı nedensiz eylemlerde “görünür” olan kötü ve çirkin bulunmaktadır. Çağdaş 
sanat anlayışında kötülük nedensellikten arındırılıp bireyin saf özgürlük alanından, 
haz ve arzularından hareketle inşa edildiğinde şiddet, öldürme, soykırım, taciz, boşluk, 
narsizim, benlik saplantıları, sapkınlıklar sanatın nesnesi olarak görünmeye başlamış-
tır. Bütün bu kötülük segmentleri de günlük hayatın ve özgürlüğün meşru parçaları 
olarak radikalleşen “belirsiz ötekileri” oluşturmuştur. Bu noktada da kötü çağdaş 
sanatın kurucu öğesi olarak tanımlanmıştır. Örneğin, Marki De Sade’ın Sodom’un 
120 Günü’ünde tasvir ettiği cellatlar, Genet’in Hırsızın Günlüğü”ndeki ihanetler ve 
kıyımlar,21 Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresi’nde Dorian’ın yaşam serüveni, 
ya da özellikle Dadaizmin mirasçıları olarak gerçekliğin yeniden ve gündelik olanla 
tasviri üzerine kurulu, gittikçe politikleşen ve performansa dayalı çağdaş sanat yapıtları 
(Banksy’nin Kötücül Eğlence Parkı, Marina Abromoviç’in performansları ve PopArt 
yapıtları gibi) gündelik hayatın bir parçası olan kötülüğü ve çirkinliği estetize ederek 
“yeni gerçeklikler” olarak “sanat yapıtı” altında izleyicisine sunmaktadır. 

Yücelik Anlayışının Değişimi 

Yücelik anlayışı gelenek içinde tanrısal ve güzel olanla tanımlanırken çağdaş 
dönemde yücelik öncelikle karanlık, belirsiz ve çirkin olanla, sonrasında ise kötüyle 
tanımlanmıştır. 

Yüceliğin neliği ve nasıl bir algılama-tasarımlama olduğundan bahseden ilk kişi 
Hellenistik dönem yazarlarından Pseudo Longinus’tur. Ona göre yücelik hem yaratı-
cının hem de sanat eserini algılayanların duygusal katılımını tetikleyen ulu ve soylu 
tutkuları ifade eder.22 Burada yücelik sanatsal bir etkinlik ama daha çok bir retorik 
arayışı olarak tanımlanmıştır. Ardından 18. yüzyıla kadar çokta ilgi çeken bir kavram 

21 G. Battaille, Edebiyat ve Kötülük, çev. A.Sönmezay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
22 U. Eco, Çirkinliğin Tarihi, İstanbul: Doğan Kitap, 2009:272.
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olmayan Yücelik, özellikle Gotik Edebiyat ve Gotik sanatın hemen öncesinde tekrar 
eleştirilerin merkezine taşınmıştır. E.Burke’ün Yüce ve Güzel hakkındaki Fikrilerimizin 
Kökeni Üzerine Bir İnceleme (1756-59) ve Kant’ın Yargı Gücünün Eleştirisi (1790) 
adlı eserlerinde yüceliğin estetik açıdan ne anlama geldiğini ve güzel karşında nasıl 
bir anlam çerçevesi oluşturduğunu araştırmışlardır. Burke, yüceyi “acı ve tehlike 
düşüncesini oluşturmak için gereken her ne ise, başka bir deyimle, hangi yöntemle 
gerçekleşirse gerçekleşsin, korkunç olan ya da korkunç şeylerle bağlantısı bulunan veya 
dehşete eş etki yapan ne varsa, işte o Yüceliğin kaynağıdır; yani aklın hissedebileceği 
en güçlü duyguları yaratır” diye tanımlar.23 Burada yüceliğin kökeni mesela fırtınalar, 
çağlayanlar, engin dağlar, gök gürültüleri vb gibi doğal ve dahi teolojik niteliktedir. 
Yücelik büyük oranda da insandan bağımsız fakat onun duygu durumunun tanrısal 
bir temsili olarak adlandırılmıştır. Burke’ün Yücelik tanımının temelinde yücenin seyr 
nesnesi olduğu müddetçe korku ve dehşetle birlikte haz ve zevk verdiği anlayışı yer alır. 
Yücelik Burke’te tehditkar, belirsiz, esrarengiz ve yabancı olan doğanın özelliklerinde 
ortaya çıkar.24 Oysa Kant’la birlikte yücelik, kaynağı dışarıda olmakla birlikte duygu ve 
hayal gücünün erişemeyeceği bir gerçeklik olarak ancak insan aklıyla kavranabilir bir 
özelliğe bürünüyor. 18.yüzyıla gelene kadar yücelik insanın imgeleminden bağımsız 
olarak varolan ve insana sonsuz-sınırsız olanlar karşısında nerede ve nasıl durması 
gerektiğini dikte edendir. Kant Yargı Gücünün Eleştirisi’nde Yüceyi Matematiksel ve 
Dinamik Yücelik olarak ikiye ayırır.25 Matematiksel yücelik hayal gücünün sadece 
sezgiyle kavrayabileceği sonsuzluk üzerine ve öznenin bizatihi kendisine bağlıyken, 
Dinamik Yücelikte ruhumuzun acziyetini apaçık kılan sınırsızlık üzerine ve özneden 
bağımsız bu duyguyu verecek nesnelere bağlıdır.26 Kant bu iki farklı yücelik anlayışıyla 
insanın doğa ve Tanrı karşısında ne kadar sonlu-sınırlı olduğu ancak ahlak ve estetikle 
acziyetinin kabul edilebilirliğini-yaşanılabilirliğini göstermekmiştir. Bu tanımları 
açısından yüce ve güzel biribirinden ayrılır. Yüce, bir beğeni nesnesi olarak değil bir 
heyecan nesnesi ve dahi hoşnutsuzluk yaratan olarak öznede varlığını duyurur. 

“doğadaki Güzel için kendi dışımızda bir zemin aramalıyız; ama yüce için bunu yalnız-
ca içimizde ve doğa tasarımına Yüceliği getiren düşünme türünde aramalıyız”27 ve “… 
yücelik doğanın hiçbir şeyinde değil, ama yalnızca bizim anlığımızda bulunur, yeterki 
içimizdeki doğaya ve bu yolla dışımızdaki doğaya (bizi etkilediği ölçüde) üstün olduğu-
muzun bilincinde olalım.”28

19. yüzyılda özellikle Romantizm’le başlayan ve güzelin açıklanmasında çirkin 

23 U. Eco, Güzelliğin Tarihi, çev. A. C. Akkaoyunlu, İstanbul: Doğan Kitap, 2006:290.
24 E. Burke, Yüce ve Güzel Kavramlarımızın Kaynağı Hakkında Felsefi Bir Soruşturma, çev. M. B. Gü-

müşbaş, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2008: 128-129. 
25 I. Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi, çev. A.Yardımlı, İstanbul: İdea Yayınları, 2016:73.
26 T. Altuğ, Kant Estetiği, İstanbul: Payel Yayınevi, 2007, 2. bs, 242.
27 I. Kant, 2016:73.
28 I. Kant, 2016:86.
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ile kurulan diyalektiğin aşılarak çirkinliğin estetize edilmesinin ön plana çıkarılması 
hem geleneğin yücelik anlayışını hem de güzelliğin ne olduğuna dair klasik kanonun 
sınırlarını aşmıştır. Güzellik “evrensel yasalarla açıklanamayacak kadar görecelidir” 
anlayışıyla içerikte ve özellikle oransızlığın, biçimsizliğin, düzensizliğin güzelliğini 
vurgulayarak ironide sınırlar aşılmaya çalışılmıştır. Herhangi bir akıma ya da sanatçıya 
atfedilemeyecek genellikte olan bu dönüşümün merkezinde “güzellik dış gerçeklikten 
bağımsızlaşan sanatın biçimsel özelliklerinde ya da sanatçının öznel deneyiminde 
kurulur” anlayışı yer almaktadır. Romantizm ve Gotikle başlayan ve Eleştirel okul ve 
Varoluşçulukla devam eden anlayışta yücelik ve güzellik duygusu-deneyimi biçime 
ya da öznel tercihlere indirgenerek değişime uğratılmıştır. Artık güzellikte ve yüce-
likte onu seyredenin öznel tecrihleri, zevkleri, korku ve tiksintileri belirleyici olmaya 
başlamıştır. Baudlaire’in Sanatçının Duası adlı bölümde dediği gibi: 

“… şimdi de göğün derinliği şaşkına döndürüyor beni, duruluğu çileden çıkarıyor. Denizin 
duygusuzluğu, gözlerimin önündeki görünümünün değişmezliği ayaklandırıyor beni… 
… doğa, acımak bilmez sihirbaz, her zaman üstün çıkan karşıt, bırak beni! İsteklerimi ve 
gururumu baştan çıkarmayı bırak artık! Bir düellodur güzeli incelemek sanatçı dehşetten 
haykırır bu düelloda, sonra da yenik düşer”29. 

Güzellik, evrensel bir biçim olmaktan çıkarak kimi zaman biçimsiz ve kargaşa-kaos 
anlamında kimi zamanda kavramsal ve soyut beğeni olarak kabul edilmeye başlan-
mıştır. Yücelik ise tekinsiz olanı, belirsizliği, karanlığı çirkinliği ve şehveti kuşatan bir 
yapıya dönüşmüştür. Kant her ne kadar sağduyuyu, estetik yargıların iletilebilirliği için 
zorunlu olarak görse ve estetik yargının bildirdiği sağduyuyu özneler arasında ortak-
duyu oluşturmakla açıklasa da o çerçeveyi tamamlayacak metafizik ilkeler modern 
dönem için işlevsizleşmiştir. Bu noktada yücelik ve güzellik insanın kendi elleriyle 
ürettiği ve bozulmuşluğu, sıradanlığı ve ölçüsüzlüğü temsil eden sanat yapıtında 
somutlaşmıştır. Bunun yanı sıra, yücelik ve güzellik estetik zevk ve beğeninin sanat 
eserinin varlığını aşarak, onu alımlayanın hoşnutsuzluğunu ve öznelliğini yansıtmaya 
başlamıştır. Tam da bu noktada yücelik ve güzellik, etik ve estetik bir değer olmaktan 
çok psikolojik çözümlemelerle açıklanan arzu-mizah nesnesine dönüşmüştür. Böylece 
modern anlamda yücelik ve güzellik, sanatçının ve/veya alımlayıcısının imgeleminde 
korku, dehşet ve belirsizlikle anlam bulan trajik durum ya da kötünün estetize edilmesi 
ve izleyeni için “gülünecek” durumlar olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle, modern 
anlamda kötünün estetiği olarak yücelik, sanatçının öznel tecrübesinde özgür ve özgün 
ifadesini bulur. Gelenekte korku ve haşyet uyandıran gök gürültüsünün ya da fırtınanın 
Yüceliği yerini modern teknolojinin, PopArt’ın ve Digital Sanatın gündelik yaşamda 
kaynağını bulan ve kolaylıkla komik ya da trajik olana dönüşebilen ve kötülükle ör-
tüşen Yücelik üretimine bırakmıştır.

Yücelik sonsuz ve sınırsız olanın akıl ve sağduyu ile algılanmasının dışında al-

29 C. Baudlaire, Paris Sıkıntısı, çev. T. Yücel, İstanbul: Adam Yayıncılık, 1982:15.
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gılayan, seyreden ve betimleyen insanın bir imgelemi olarak kabul edildiğinde artık 
sıradan gündelik yaşamın izleri içinde yeniden anlamlandırılır. Gelenekte ve klasik 
estetik beğeni anlayışında yüce güzelliğin ilk ve en temel biçimi olarak kabul edilir ve 
estetik nesneyi etkin, onu alımlayanı edilgin kılan bir güç olarak tanımlanırken, modern 
dönemde estetik nesneyle kurulan ilişki dönüşüme uğrayarak yücelik trajik ve komik 
olanı beğeni durumuna indirgenir. Böylece modern için “en anlamlı sanat” yaşanan 
bütün o trajik olanı, kopuşu ve dahi modern bireyin aylaklığını ortadan kaldırmadan 
çirkinlikleri ve dahi kötülükleri gülünecek bir mizah teması olarak gösterebilen sanat-
tır.30 Collingwood’un ifadesiyle, “geçmişte nesneyi yüceltip kendimizi küçük görürken, 
artık kendimizi yüceltir nesneyi küçük görürüz. ...yüce olandan gülünç-komik ve trajik 
olana geçiştir bu”31 artık yüce estetik nesneden hareket edildiğinde komik-gülünç ya 
da ironik olana dönüşen bir duygu durumu olarak karşımızda durmaktadır.32 

Özetle, özellikle gelenekte hakim olan şeytan figürünün, doğa güçlerinin ve este-
tik nesneyle kurulan ilişkinin anlamını ve sanattaki kullanım değerini kaybetmesiyle 
yücelik estetiğinin sunduğu biçimler kötülüğü ve çirkinliği merkeze alan yeni sınır 
durumlarıyla öncelikle edebiyat alanını ve ardından da birçok sanat alanını etkilemiştir.33

Sanat Yapıtının Değişimi

Avrupa’da gelenek, modern ve çağdaş dönemler arasında sanat yapıtı birçok 
açıdan ele alınabilir, yorumlanıp eleştiri eşiğinden geçirilebilir. Fakat gelenek açısın-
dan bakıldığında sanat yapıtının şimdi ve burada oluşunun sahiliği ve zevk nesnesi 
konusunda görmezden gelinemez bir anlam kaymasına uğradığı apaçıktır. Tolstoy’un 
dediği gibi içeriği yoksullaştıkça yoksullaşan, biçimi anlamsızlaştıkça anlamsızlaşan 
sanatın –özellikle de çağdaş dönem ürünlerinde– geleneğin sanat anlayışına dair bütün 
özelliklerini yitirdiğini görüyoruz.34 

Sanatçının içinde bulunduğu gerçeklik anlayışı değiştikçe, değişen gerçeklikle 
uyumlu olarak temsil yöntemleri de değişmiştir. Sanat yapıtının sanat tarihi içindeki 
serencamı incelendiğinde onun ilk önce dini törenlerde ritüel aracı olduğunu görürüz. 
Bu süreç içinde onu “biricik” kılan bütünleştiği ayinlerdir. Modern dönemde sanat ya-
pıtı geleneğin sınırlarının dışına çıkarak tekrar edilebilir, çoğaltılabilir, dünyaya içkin 
ve pazar ilişkisini önceler niteliktedir. Sanat yapıtının neliği ve işlevi, tarih boyunca 

30 R. Bodei, 2008:112.
31 R. G. Collingwood, Kısaca Sanat Felsefesi, çev. T. Kabadayı, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2011:41.
32 J. Ortega y Gasset, Sanatın İnsansızlaştırılması ve Roman Üzerine Düşünceler, çev. N. Işık, İstanbul: 

YKY, 2012:50-51.
33 P. Alt, Karanlık Ruhun Arkeolojisi-İçimizdeki Kötülük, çev. S. Yücesoy, İstanbul: Sel Yayıncılık, 

2016:11.
34 L. Tolstoy, Sanat Nedir?, çev. M. Beyhan, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.
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farklılık gösterirken, kurumsallaşması ve özerkleşmesi hep bir hamilik sistemi içinde 
gerçekleşmiştir. Başka bir ifadeyle, kimi zaman aristokrasi kimi zaman teknoloji ve 
kimi zaman da ekonomi sanat yapıtının kurucusu ve koruyucusu olmuştur. 

Avrupa’da gelenekten moderne ve çağdaşa geçişte sanat yapıtının işlevi toplumsal 
dönüşümler ve teknolojik gelişmelerle yeniden belirlenmiştir. Kimi zaman toplumsal 
duyarlılığın belirleyiciliğinde yaşanan olgu ve olayları eleştiren karşıt bir görüşle temsil 
edilmiştir. Burada Adorno’nun Picasso anektodu modern sanatın bu yönünü apaçık 
kılmıştır: “Alman işgal birliklerinden bir subay onu atölyesinde ziyaret etmiş ve Gu-
ernica’yı göstererek şöyle sormuş: “onu siz mi yaptınız?” Picasso şöyle yanıt vermiş: 
“hayır, siz yaptınız”.35 Kimi zamanda da Collingwood’un belirttiği gibi güzelliğin bir 
ifadesi olarak “Sanatçı sanat eserini sadece kendisini ifade eden bir şey olarak görür” 
anlayışında temsil edilmiştir. Sanatçının bu süreçte bütün belirlenmişliklerinden ko-
parak özgürleşmesi, 19. yüzyılın yol açtığı ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel 
değişimlerle geleneksel kodlardan ayrılışıyla başlamıştır. Özellikle, II. Dünya Savaşı 
sonrasında sanayide seri üretimin gelişmesi ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla 
yaşanan toplumsal dönüşüm, tüketim toplumunun zevk ve beğenilerini de dönüştür-
müştür. Bu açıdan bakıldığında sanat tarihinin belirli dönemlerinde birbirinden ayrı 
kabul edilen sanat eserinin estetik yapısı ile sanat dünya(ları/sı)nın içinde var olduğu 
tarihsel, kültürel, toplumsal ve ekonomik bağlamlar bir arada düşünülmelidir. Örneğin, 
dadaizmden doğan avangart akımlar, dadaizmin ardından, kendilerini “sanat eseri” 
kültünü yıkmaya adamışlardır.36 Sanat eserini bir “pranga” olarak tanımlamışlardır. 

Sanatın çağımızda içinde bulunduğu “düzensizlik” biçimlerin, çizgilerin, renk-
lerin, estetik kavramların ve sanatçının özgürleşmesiyle, iyinin ve kötünün, güzelin 
ve çirkinin, yücenin ve sıradanın birbiri içine geçmesiyle genel bir estetisazyona yol 
açmıştır.37 Başka bir ifadeyle, gelenekte etik-estetik bir değeri temsil eden sanat yapıtı 
çağımızda küreselleşme ve yeni ekonomik ilişkilerin açtığı yolda salt görüntüye dö-
nüştürülmesiyle ve gösterge bilimsel olarak düzenlenmesiyle sahte bir özgürleşmenin 
ve arzunun tutsağı olmuştur. Bu aşamada kötülük, farklı vecheleriyle sanatın kurucu 
unsuru olmaya başlamıştır. 

Modern sanat yapıtı görülecek, işitilecek hiçbir şeyin olmadığı görüntü çokluğu 
içinde izsiz, gölgesiz, sonuçsuz görüntüler kümesine dönüşmüştür.38 Sanat yapıtı artık 
büyük konakların duvarlarını ya da müze salonlarını süsleyen tablolardan, müziğin tonal 
yapısının aşılarak biçimsizlik, formsuzluk üzerine kurulu yeni müziklerden, geçmişin, 
kültürün, yaşanmışlığın, duygulanımın belli-belirsiz taşıyıcısı ya da Kant’ın ifade ettiği 
gibi fenomenal dünyada numenal olanları anlatmaya çalışan biricik değil, ya sermaya 

35 R. Bodei, 2008:117-118.
36 F. Farago, Sanat,  çev. Ö. Doğan, Ankara: Doğu-Batı Yayınları, 2006:246-247.
37 J. Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı, çev.I.Ergüden, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016:21.
38 J. Baudrillard, 2016:23.
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odaklı, günlük yaşamı ve günlük yaşamın unsurlarını merkeze alan, herhangi bir işlem 
uygulanmayan ve taklitlerle çoğaltılabilen ürününe ya da tamamen gerçeklik alanının 
parçalanmasıyla sanatçının ve alımlayıcının duygu-duyu dünyasından bağımsız olarak 
görülecek –işitilecek birşeyin– bir ritmin olmadığı iddasıyla ortaya konan ürünlere 
dönüşmüştür. Örneğin, Duchamp “insanı şoke edemeyen bir tablo uğraşmaya değmez” 
der ve porselen bir pisuvar olan Çeşme’siyle (1917) ve Manzoni’nin Sanatçı Pislikleri 
(1961), Debussy”nin Prelude a l’Apres-midi d’un faune’ü ve Schönberg’in Pierrot 
lunaire’ı sanat tarihinde gelenekten modern ve çağdaşa geçişte sanat yapıtı anlayışını 
ters düz eder. Benjamin”in eleştirisi çerçevesinde ifade eder isek sanat yapıtının karşı-
sında dikkatini toplayıp yoğunlaşan insan böylece izlediği bu eserin içine iner, çünkü 
onun için güzel ve alımlanması mümkün bir eser vardır karşısında, oysa çağımızda 
sanat yapıtının artık mekanik ve statik olmayan, sürekli oluşun ve bozuluşun dinamik 
ve belirsiz temsili olan “dış gerçekliğe” oranla gündeliğin araçsal gerçekliğiyle ve 
geçiciliğiyle doğru orantılı olarak onun karşısında oyalanan, tüketen bir kitle var ve o 
kitle sanat yapıtını kendi içinde eritir, yok eder. Fakat bütün bu iğreti varoluş imkanları 
bir yana kurucu öğesi kötülük olan çağdaş sanat yapıtı çağın ön kabüllerini eleştirerek 
başka bir varoluşun sınırlarında yeni bir “anlam” ve umut dünyası da inşa eder. 

Sonuç

Avrupa Sanatında Gelenekte (Roma, Bizans ve Gotik Sanatları) (13. yüzyıl-18.
yüzyıl) ve Modern-Çağdaş (19. yüzyıl ve 21. yüzyıl) arasında sanatta kötülük de kök-
ten değişime uğramıştır. Sanatta güzel, doğru ve iyi olan birbirinden ayrışarak görece 
özgürlük alanı içinde görece hazlara ve zevklere hitap eden “ürünlerin” estetize edil-
mesine dönüşmüşlerdir. Gün geçtikçe geleneksel olana nisbetle görece olanı önplana 
çıkaran, aynı zamanda metafizik –epistemolojik bütünlükten kopan, sıradanlaşan bir 
yüceyi konu eden, ekonomik– teknolojik bir değişimin daha doğrusu pazarın aktörü 
olan bir sanatla- sanat yapıtıyla karşı karşıyayız. Sanat güzeli reddeden, hoşnutsuzluk 
uyandıran ya da hoşnut etme kaygısı olmayan, “kalıcı sanat eseri” anlayışını yıkan 
ve performansı önceleyen, insanı gerçeklikler çokluğunda yalnızlaştıran ve böylece 
gelenekten kopan bir niteliğe bürünmüştür. Ortega y Gasset’in biraz da sert bir ifa-
desiyle, yeni (genç) sanat, sanatın kutsal ilkelerinden nasibini alamamış, her türlü saf 
güzelliğe kör ve sağırdır ve bir yanıyla da ironiktir. Yeni sanat bu çelişik durumuyla 
çağın çift anlamlılık ruhunu da yansıtmaktadır.39 

Modern dönemde kötülük ise geleneksel anlamda doğal afetler ya da teodiselerle 
açıklanamayacak kadar insanın sorumluluğunda, arzu ve tutkularında anlamlandırılacak 
yapıya dönüşmüştür. İnsanın doğasında, iradi olarak yapıp ettikleri –Tanrısal olana 

39 J. Ortega y Gasset, 2012:21, 50-51. 
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yönlendirme yapmadan bizatihi eylemlerin kendisi– kötülük olarak tanımlanmaya 
başlamıştır. 

Gelenekte ve özellikle Aydınlanma felsefesinin mottosu haline gelen “insan ‘kendi 
aklının’ irade ve ihtiyarıyla ve iradi eylemleriyle tercih ettiği bir toplumun üyesi olarak 
sanat, bilim ve teknik aracılığıyla kendisini geliştirmeye, medeniyetin bir üyesi olmaya 
ve ahlakileşmeye zorunludur” anlayışı çağımızda dönüşüme uğramıştır. Özellikle yeni 
antropoloji çalışmalarının sınırlarını belirlemeye çalıştığı insanın doğası, metafizik 
bağlarından arındırılarak etik açıdan bir türlü sınıflandırılamayan genom projelerinin 
ürettiği insanın yazgısına evrildiğinde ve insan labratuvarda oluşturulan yapay kodlara 
dönüştüğünde kötülük varlığının zirvesinde olarak sanatın kurucu öğesi olmaya devam 
edecektir. Dünya artık 18. yüzyılın “aydınlanmacı öznesinin” anladığı, açıkladığı ve 
kurduğu görece aydınlıkla açıklanmayacak kadar kötülüğe gömülmüştür. 

Modern insanlar belki de Camus’nün dediği gibi başkaldıran insan, ozan, deha ya 
da romantik kahraman olarak artık olanaksız bir iyiliğin özlemi içinde, kötülük etmek 
zorunda olduğunu düşünür. Bu açıdan da estetik olarak tutarlı bir bütün oluşturamaya-
cak kadar çok derin varoluşsal düşüncelere dalan, sapkın bir kendilik bilincine sahip 
modern insan tüketen bir toplumun karmaşık ekonomik yaşamı içinde dağılmıştır. 
Böyle belirsiz estetik anlayışı çerçevesinde çağımızın insanı gelenekten modern ve 
çağdaşa sanatta güzel ve çirkinin, iyi ve kötünün birbirine geçişle karmaşık bir örüntü 
oluşturmasına şahit olarak trajik olandan ironik olana yönelmiştir. Onun için geleneğin 
iyiyi, yüceyi, güzeli temsil eden ya da taklit eden sanat yapıtlarının yanı sıra daha büyük 
oranda kötüyü-kötülüğü, çirkini kurucu aktör olarak benimseyen, beğeni konusu olarak 
tiksintinin ve hoşnutsuzluğun, belirsizlikle örtüşen tekinsizliğin ve çirkinliğin estetize 
edilmesinin konu olduğu sanat yapıtlarını birlikte katarsis sağlayacaktır. 
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CARL SCHMİTT’İN SİYASALIN OTONOMLUĞU BAĞLAMINDA KARAR 
VERİCİLİĞİ (DEZİSİONİSMUS) KEŞFETMESİ

Celal Yeşilçayır*

CARL SCHMITT’S DISCOVERY OF DECISIONISM (DEZISIONISMUS) IN 
THE CONTEXT OF AUTONOMY OF POLITICAL 

ÖZ
Düşünürlerin siyaset felsefesi telakkileri genellikle dönemsel olarak revaçta olan 
siyasi anlayış çerçevesinde şekillenmekle birlikte, zaman zaman çağının popüler 
siyasi anlayışına karşı çıkan teoriler de ortaya çıkmıştır. Carl Schmitt’e göre 
çağının moda siyasi zihniyeti, siyasal kavramının asıl anlamından oldukça uzak 
bir yerde durmaktadır ve bu kavrama özgül anlamının tekrar kazandırılması ge-
rekir. Elinizdeki makale onun siyasal olana yüklediği anlamı ve otonomluğu, 
felsefe tarihinden alımladığı argümalar çerçevesinde sorgulamayı amaçlamak-
tadır. Bu analiz esnasında onun siyaset felsefesi konusundaki temel referansları 
olan Bodin, Hobbes ve Hegel gibi filozoflar karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu 
tartışmayı daha anlaşılır kılmak için çağın siyasi atmosferine de değinilmektedir. 
Son tahlilde ise onun siyasalın otonomluğu bağlamında formüle etmek istediği 
karar vericilik (Dezisionismus) kavramının kaynağı, anlamı ve mahiyeti irde-
lenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siyasal, mutlak otorite, istisnai durum, karar vericilik. 

ABSTRACT
Even though ideas of intellects concerning political philosophy are generally 
shaped by mainstream political understanding, theories which opposes popular 
political mentality of its own age appeared at times. In Carl Schmitt’s view, 
fashionable political mindset of its own age was in the distance from fundamental 
meaning of the concept of political and it needs to take on its specific meaning 
of this concept again. This article aims to analyze the meaning and autonomy 
regarding the political which were ascribed by Schmitt within the arguments 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2017, Sayı 33, s. 825-841

* Yrd. Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü (cyesilcayir@gumushane.
edu.tr). Yazı geliş tarihi: 20.02.2017; kabul tarihi: 12.06.2017.



826 Celal Yeşilçayır

which he quoted from history of philosophy. We encounter the philosophers 
such as Bodin, Hobbes and Hegel who were referred by him regarding political 
philosophy in the analysis. The political atmosphere of the age to make the 
discussion more apparent was also mentioned. In conclusion, this work examine 
source, meaning and character of the concept decisionism (Dezisionismus) 
which he meant to formulate in the context of autonomy of political.
Keywords: Political, absolute authority, exceptional case, decisionalism.

...

1. Giriş

Siyasalın ne anlama geldiği, içeriğinin ve konumunun nasıl belirlenmesi gerektiği 
ile ilgili sorular, tarihin her döneminde zihinleri meşgul etmiştir. Bununla birlikte filo-
zoflar da siyasalın mahiyeti, insan ve siyasal ilişkisi gibi konulara kayıtsız kalmayarak 
değişik düşünceler ortaya atmışlardır. Örneğin Kadim Yunan Felsefesinin müdavim 
temsilcileri olan Sokrates, Platon ve Aristoteles’e göre insan, kendi doğası gereği 
siyasal bir varlıktır (Anthropos zoon politikon physei estin).1 Diğer taraftan siyasal 
kavramını daha temel ve daha varoluşsal bir muhteva çerçevesinde tanımlamak isteyen 
düşünürler de ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Carl Schmitt belki de siyasal 
olanla ile ilgili geleneksel çizgiden ve çağının mevcut algısından ayrılarak, özgün 
söylemlerde bulunan düşünürlerin başında gelir. Onun fikirleri, yaşadığı dönemde 
taraftar ve karşıtlar ortaya çıkarmakla birlikte günümüze değin artarak siyaset ve 
hukuk felsefesinin konusu olmuştur.

Yaşadığı dönem ve ortaya attığı fikirler itibariyle, Schmitt’i Nazi Almanyasının 
fikir babası olarak konumlandırma anlayışı yaygındır. Çünkü o, Hitler’in Partisi iktidar 
olmadan çok önceleri güçlü başkanlık sisteminin ülkeyi içinde bulunduğu pasif ve kötü 
ekonomik durumdan kurtaracağını savunuyordu. Bunun yanında başını Amerika ve 
İngiltere’nin çektiği yeni dünya siyasetine ve Milletler Cemiyeti’ne karşıydı. Deği-
şen şartları görerek tekniği uygulamak, ulusal bilinç etrafında toplanıp Almanya’nın 
güçlü bir ülke olmasını sağlamak gerektiğini savunuyordu. Şu halde onun savunduğu 
birçok düşüncenin Hitler’in parti programında olduğu yadsınamayacak bir gerçektir. 
Bunun yanında bu partinin bir dönem üyeliğini yaptığı ve bu dönemde parti içinde 
aktif görev aldığı bilinmektedir. Bunun üzerine Schmitt’i Alman milliyetçisi bir Nazi 
olarak nitelendirmek mümkün olacağı gibi, söz konusu partiye üye olmasının eser-
lerini gölgede bıraktığını iddia etmek de mümkündür. Onunla ilgili bu tip tartışmalar 
geçmişte olduğu gibi, bugünde yapılmaktadır. 

1 Celal Yeşilçayır, “Thomas Hobbes’un Geleneksel Siyaset Felsefesine Karşı Çıkışı”, Mavi Atlas, Gü-
müşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Bahar 2014, S. 2, s. 62.
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Ancak onun siyaset ve hukuk felsefesi dolayımında kaleme aldığı düşüncelerin 
felsefi/entelektüel derinliği yadsınamayacak bir gerçektir. Dolayısıyla onu bu maka-
lede Nazi partisine yakınlığı ve üyeliği bağlamında değil de, daha çok filozof yönü 
ile ele almak taraftarıyız. Bununla birlikte Schmitt’i indirgemeci bir tavırla yalnızca 
Nazizm’e öncülük etmiş bir aydın olarak konumlandırmakla yetinmek oldukça eksik 
bir tutum olacaktır. Çünkü onunla ilgili az malumat sahibi olanlar, onu Nazi olarak 
yaftalayıp, eserlerini okuma ve anlama gereği duymamaktadırlar. Ancak onun yaşadığı 
dönemde popüler hale gelen parlamenter demokrasi, liberalizm ve evrenselci anlayışlara 
yönelttiği argümantatif sorgulamaların/eleştirilerin tartışılıp, yorumlanması gerektiği 
kanaatindeyiz. Çünkü o, insanlığa ait kadim olanı anlamaya, bu amaca yönelik öneriler 
sunmaya çalışan bir düşünürdür. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Schmitt’in fikirle-
rinin yoruma ve argüman getirmeye müsait bir yapıda olduğu gözden kaçmamaktadır.

Schmitt’in eserlerinin ilk yayımlanmasından itibaren gittikçe artan bir okuyucu 
kitlesine ulaşmasının nedeni olarak, yoruma ve argüman getirmeye açık yapısının yanı 
sıra insanlığa ait kadim değerleri sorgulamaya çalışmasının da önemli bir rol oynadığını 
iddia edebiliriz. Buna göre içinden geçilen tarihsel dönüşüm ve kültürel oluşum, insan 
hayatına ve siyasal olana yön vermesi gereken temel bir unsur olarak onun yazılarında 
yer bulur. Onun için Hegel’in ileri sürdüğü kendi bilincinde olma (Selbstbewußtsein) 
ilkesi oldukça muteberdir ve o bu temel üzerinden giderek millileşme duygusu ile 
oluşmuş güçlü bir siyasi anlayışın gerektiğini savunur. Bu husus aynı zamanda onun 
çağındaki globalleşme temayüllerine karşı çıkışını temellendirdiği temel alan olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla onu, devrin yaygın siyasi anlayışından ayrılarak, 
özgün teoriler sunan bir düşünür olarak ele almak ve bu minvalde fikirlerini tartışmaya 
sunmak gerekmektedir. Bununla birlikte Schmitt’in ortaya attığı fikirlerin geçerliliği 
ve tutarlılığı da tartışmaya açıktır ve o, liberal, çoğulcu ve beynelmilel anlayışları 
savunan birçok kalem tarafından eleştiri nasibini almıştır.

Son yıllarda Schmitt’in eserlerinin büyük bir çoğunluğunun Türkçeye kazandırıldı-
ğı, entelektüel piyasada onun hakkında makale ve kitaplar kaleme alınmaya başlandığı 
görülmektedir. Ona göre siyasal kavramının kadim anlamı Yeniçağ’da ortaya çıkan 
birtakım akılcı ve çoğulcu anlayışlarla birlikte değişmeye maruz kalmış, zamanla 
bu kavram özüne yabancılaşmış bir biçimde karşımıza çıkmıştır. Bunu varoluşsal 
bir sorun olarak belirleyen Schmitt’in siyasal kavramının özüne döndürmek uğruna 
entelektüel bir mücadele içinde olduğu görülmektedir. Bu çalışma onun siyasal olana 
yüklediği anlamı ve siyasalın otonomluğu bağlamında ortaya attığı karar vericilik 
(Dezisionismus) kavramını ele alarak, tartışmayı amaçlamaktadır. Onun bu tutumu 
makale içinde serimlenmeye ve bu çerçevede karar vericilik ilkesini nasıl formüle 
ettiği analiz edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, öncelikle Schmitt’in 
yaşadığı dönemin siyasi atmosferine ve onun düşünce tarihini alımlama tarzına de-
ğindikten sonra siyasal kavramını konumlandırması irdelenmektedir. Onun siyasal 
olan için biçtiği otonomi kisvesi, oldukça özgün bir tez olarak karşımıza çıkacaktır. 
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Siyasalın otonomluğu bağlamında karar vericilik kavramı ile olan onun mesaisi son 
tahlilde aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Schmitt’in söz konusu düşüncelerini ortaya 
koyabilmek için, Türkçe çevirilerinin yanında Almanca asıllarını da gözden geçirmeyi 
uygun bulduk, bu sayede siyaset felsefesi bağlamında belirginleşen birçok kavramın 
aslıyla da tanışma ve okuyucuya sunma imkânı oluştu.

2. Dönemin Siyasi Atmosferi

Schmitt’in düşüncelerini sağlıklı bir şekilde sorgulayabilmemiz için öncelikle 
onun yaşadığı dönemin siyasi yapısına kısa bir yolculuk yapmamız yerinde bir tutum 
olacaktır. Almanya 20. yüzyıla kadar devlet merkezli bir yönetime sahipti ve 1. Dünya 
Savaşı’nın kaybedilmesinden sonra kurulan Weimar Cumhuriyeti’nde bu anlayıştan 
uzaklaşılarak parlamenter demokrasi rejimine geçilmiştir. Sivil toplum kuruluşlarının 
yaygınlaştığı, halka doğru açılmak isteyen yeni kurulan bu devlette sanatsal/kültürel 
faaliyetler yaygın olmasına rağmen, ekonomi iyice zayıflamış ve işsizlik oranı da ol-
dukça yükselmişti. Bunun yanında devlet, uluslararası arenada pasifleşmişti ve ülkenin 
içinde bulunduğu şartlardan hoşnut olmayan bazı entelektüeller birtakım kurtuluş 
reçetelerinden söz ediyorlardı.

İşte böylesi bir ortamda Schmitt’in amacı, devleti içinde bulunduğu kriz ortamından 
çıkarmanın yollarını ortaya koymaktı. Bu çerçevede o, toplumsal çıkar çatışmalarını 
aşmış, devlet etrafında birleşmiş ulusal bir bilincin oluşmasını istiyordu.2 O, İngilte-
re’nin hakim olduğu bir dünyada Almanya’yı ekonomik-teknik aklın hakim olduğu bir 
ülke yapabilecek bir iktidarı savunarak, adeta hem muhafazakar hem devrimci tutum 
içindeydi. Şu halde onun yazılarını anlamak böylesi bir kuşatılmışlık tecrübesi içinde, 
muhafazakâr olmanın isyan etmek anlamına geldiği bir tarihi vaziyet içinde mümkündür 
diyebiliriz. Dolayısıyla Schmitt’i iki dünya savaşı arasında temel düşüncelerini kalem 
almış muhafazakar devrimci bir entelektüel olarak nitelendirmek mümkündür.3 Diğer 
taraftan Weimar Cumhuriyeti siyasal olmayan kurumları kapsayan ve topluma doğru 
genişleyen bir anlayış içindeydi. O, sivil toplum kuruluşlarının yaygınlaşmasından 
ve devletin halka doğru açılmasından hoşnut olmadığını, merkezi devlet sisteminin 
zayıfladığını yazılarında dile getirmeye çalışıyordu. Ona göre devletin uyguladığı par-
lamenter demokrasinin temsil ve karar verme yeterliliğini pek bir değeri kalmamıştı. 

Zamanla Schmitt’in güçlü bir başkanlık idaresi yönündeki fikirleri keskinleşerek, 
çoğulcu demokrasiye karşı totaliter siyasi rejimin önde gelen savunucularından biri 

2 Aykut Çelebi, Sunuş, Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, çev. Ece Göztepe, Metis Yay., 3. Baskı, İstanbul 
2014, s. 13. 

3 Gültekin Yıldız, Çevirenin Önsözü, Carl Schmitt, Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme, çev. Gültekin 
Yıldız, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2009, s. XII. 
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olacaktır. Her ne kadar o, Nazi Almanyası’nın fikir babalarından biri olarak nitelendi-
rilse de, önceleri uyumluymuş gibi görülen Schmitt-NSDAP4 ortaklığı fikir ayrılıkları 
ortaya çıktığı için zamanla bozulur. O, ilk başlarda bu partiye üye olmasına (1933) 
rağmen, sonraları parti içi çekişmelerden dolayı 1936’da üyelikten ayrılır (ya da atı-
lır). Daha sonraki yazılarında ise o, Nazilere yönelik alegorik ve üstü örtük eleştiriler 
yöneltmeyi de ihmal etmemiştir.5 Görebildiğimiz kadarıyla Weimar Cumhuriyeti’nin 
içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumun Schmitt’in fikirlerinin şekillenmesinde 
etkili olmuştur. Ona göre parlamenter demokrasi Almanya’nın uluslararası arenada 
aktif bir ülke olmasının önünde ayak bağı olmaktadır.6 Bu nedenle ülkeyi içinde bu-
lunduğu zor durumdan çıkaracak, gücünü ulusal bilinçten alan otoriter bir başkanlık 
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ulusal bilincin oluşması hususunda ise Schmitt, 
ülkenin tarihsel ve kültürel ve sosyolojik yapısının başat rol oynaması gerektiğini 
savunur. Bu bağlamda onun fikirlerinin teorik zemininin oluşumunda Bodin, Hobbes 
ve Hegel gibi filozofların etkisi yadsınamayacak derecededir.

3. Schmitt’in Düşünce Tarihinden Alımlamaları

Evrensel hukuk anlayışı ve parlamenter demokrasiye inanan biri için, Schmitt’in 
fikirleri öznel ve ulusçu olduğu gerekçesiyle kabul görmeyebilir. Çünkü o, öznel tarih 
ve kültür bağlamında oluşacak ulusal bilinci ve bu bilincin siyasete yansımasını savu-
nur. O, bunu yaparken bir taraftan popüler siyasi anlayışlarda ve evrensel teorilerde 
görülmeyen eksik ve zayıf tarafları tartışmaya açmak taraftarıdır. Ona göre yaşadığı 
devirde ülke yönetimlerinde parlamenter demokrasi konusunda ısrar edilmesi büyük 
bir yanılgıdır ve bu ısrardan vazgeçilmesine yönelik mücadele içinde olunması gerekir. 
Dönemin siyasi yapısına kısa bir yolculuk yaptıktan sonra Schmitt’in fikir dünyasının 
oluşumunda yol gösterici olan düşünür ve düşüncelere yer vermek, onun düşüncelerini 
nasıl temellendirdiğini anlamak bakımından yerinde bir tutum olacaktır.

Güçlü bir lider önderliğinde oluşacak ulusal bir devlet taraftarı olan Schmitt için 
J. Bodin’in bir devletin egemenliğinin yurttaşlar ve uyruklar üstündeki en yüksek, 
mutlak ve en sürekli güç7 olduğunu savunması oldukça muteberdir. Onun için asıl 
çarpıcı olan ise Bodin’in düşüncesinde egemenliğin bölünemez olduğunu acil/kritik 
durum bağlamında kurgulamasıdır. Egemenin böylesi durumlarda karar verebilme me-

4 Adolf Hitler’in liderliğini yaptığı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisinin kısaltması NSDAP’dır 
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).

5 M. Ertan Kardeş, Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı, İletişim Yay., İstanbul 2015, s. 27.
6 Carl Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, çev: A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yay., Ankara 

2014, s. 37 vd. 
7 Mete Tunçay, Batı’da Siyasi Düşünceler Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 3. Baskı, İstanbul 

2009, s. 183.
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kanizmasını elinde tutması onun yetkilerinin mutlak ve bölünemez olduğunu gösterir. 
Schmitt’e göre, onun bilimsel verimliliğinin ve başarısının temel nedeni karar vere-
bilmeyi egemenlik kavramının muhtevasına yerleştirmesidir. Buna göre egemen(lider) 
tebaya verdiği sözleri acil, kritik ve olağanüstü durumlarda askıya alabilir, çünkü teba 
kanunların efendisi olmadığından onlara danışma zorunluluğu yoktur.8 Dolayısıyla 
Schmitt’in Bodin’le olan mesaisi, mutlak karar verme yetkisi elinde olan güçlü bir lider 
dolayımındadır ve burada karar verebilirlik kavramı ile olağanüstü durumlarda ülke 
liderinin elindeki yetkiyi kendi başına kullanabilmesi kast edilmektedir. Şu halde karar 
verebilme yetkisi, herhangi bir mekanizma ya da merci tarafından kısıtlanamaz. Karar 
vericilik anlayışını tartışmaya ileriki bölümde tekrar döneceğiz. Mutlak egemenlik söz 
konusu olduğunda Schmitt için oldukça önem arz eden diğer bir filozof Hobbes’dan 
bahsetmemek şüphesiz eksik olur.

Hobbes’a göre yalnızca güçlü bir imparator (Leviathan) ülkedeki bütün yurttaşlara 
eşit hak, güvenlik ve huzur sağlayabilir. O, Leviathan fikrini ortaya atarak, iç kargaşalarla 
boğuşan ülkesinin, yönetimi tek elde tutacak güçlü bir lider sayesinde bu zor durum-
dan çıkabileceğini göstermek istiyordu.9 Schmitt’in yaşadığı Weimar Cumhuriyetinde 
ekonominin kötüye gittiği, işsizliğin aşırı arttığı ve uluslararası arenada pasifleşmiş 
bir ülke yönetimi söz konusuydu. O, ülkesinin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi 
darboğazdan ancak güçlü bir lider sayesinde çıkabileceğine inanarak, güçlü başkanlık 
sistemi için Hobbes’u ve onun mutlak monarşi anlayışını referans alır. Ayrıca, hukuk, 
sivil toplum ve evrensellik gibi olguların devletin/liderin mutlak yetkilerini kullanmasını 
engellememesi gerekir. Çünkü hukukun üstünlüğü, pozitif ve evrensel hukuk gibi anla-
yışlar siyasi olmayan birtakım statükoları meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Hobbes’a 
benzer şekilde Schmitt, hukukun siyasal bir otonomi altında bir anlam ifade ettiğini 
savunmaktadır.10 Böylelikle ülke temsil ve karar verebilme mekanizmasını tek elde 
toplayarak, parlamenter demokratik sistemin yol açtığı pasif durumdan kurtulacaktır. 
Dikkat edileceği üzere Bodin’de olduğu gibi Hobbes bağlamında da karar vericilik 
ilkesi Schmitt’in önem atfettiği konuların başında gelmektedir. 

Bunun yanında onun, insan antropolojisi konusunda yine Leviathan yazarından 
etkilendiği görülmektedir. Ona göre iyi bir dünyada herkes barış, güven ve huzur 
içinde yaşar, kötülük olmadığından papaz, teolog, hukukçu ve ahlakçıya ihtiyaç yok-
tur. Ancak dün olduğu gibi bugün de yeryüzünden, kötülüğün, savaşın ve kargaşanın 
eksik olmadığı şüphe götürmez bir gerçektir. İnsan doğasında kötülüğün olduğunu ileri 
süren Hobbes gibi filozofların düşünceleri pek de öyle yabana atılır türden değildir.11 
Dolayısıyla Schmitt, insanı özü itibariyle tehlikeli ve risk grubunda bir varlık olarak 
gören anlayışlara itibar etmektedir. Bununla birlikte Hobbes’un monarşi, hukuk ve 

8 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, çev: A. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yay., Ankara 2016 s. 15 vd. 
9 Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim, Yapı Kredi Yay., 7. Baskı, İstanbul 2008, s. 127-130.
10 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 97.
11 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 95.
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insan antropolojisi anlayışlarına bu derece itibar eden Schmitt’in kendisi gibi Alman 
olan Kant’a yönelik tutumu nedir? diye bir soru akıllara gelebilir. Öyle ki Kant, ev-
rensel ve genel geçer fikirleri ihtiva eden bir felsefe geleneğinin12 öncülüğü yapmıştı 
ve kendisinden sonra hatırı sayılır derecede taraftarı olan bir filozoftur.

Pozitif ve evrensel hukuk anlayışını savunanların yapmaya çalıştığı şeylerin 
doğasına ilişkin, zaman dışı, soyut normlar bulmak ne derece doğrudur? Sorusunu 
soran Schmitt bu minvalde Kant ve onun yolundan giden Hans Kelsen gibi isimlere 
eleştiriler yöneltmeyi ihmal etmez. Schmitt, evrenselleşme ve milletler birliği13 gibi 
fikirleri eleştirirken şu ifadeleri kullanır: “Halklar Birliği’nin evrenselliği, yani yer-
yüzündeki bütün devletlerin bir birliğin üyesi olması fikri, belki de bu nedenle hemen 
hiç eleştirilmeksizin talep edilmektedir. Oysa evrensellik, tümden bir depolitikleş-
me ve her şeyden evvel en azından tutarlı bir devletsizlik halinin kabulü anlamına 
gelir.”14 Dolayısıyla Schmitt’in devlet teorisinde milletlerin bir araya gelmesi ya da 
evrensellik gibi kavramlara yer olmadığı görülüyor. Olası bir uluslararası birleşme 
toplumların farklı karakterlerinden dolayı mümkün değildir. Schmitt, ayrıca böyle bir 
birliğin oluşması halinde bazı ülkelerin bu oluşumu kendi menfaatleri doğrultusunda 
kullanacağını iddia ederek,15 insan antropolojisinin evrenselleşmeye müsait olmadığı 
fikrini savunur.16 Dolayısıyla Schmitt’in Kant’ın evrensellik ve genel geçerlik düşün-
celerinden çok farklı bir yerde durduğunu görüyoruz. Ona göre, politik düzeni bütün 
gücü elinde bulunduracak olan egemen bir yönetici sağlamalıdır. Bodin ve Hobbes’un 
fikirlerine itibar ederek, Kant’ı eleştiren Schmitt, hukukun belli bir devletin ürünü 
olduğunu, dolayısıyla uluslararası hukuk düzeninin kurulmasının imkânsız olduğunu 
iddia eder. Schmitt‘e göre ülke liderin egemenliği, hukuken bağımsız ve asli güçtür. 
O, bu tezini Hobbes’dan ilham aldığı kanunun otoriteyi yapan güç değil, otoritenin 
kanunu yapan güç olduğu anlayışı ile pekiştirmek ister. Dolayısıyla Kelsen gibilerin 
yapmaya çalıştığı gibi hukuku normatif bir bilim haline getirmek istemesi beyhude 
bir çabadır. Kant ve Kelsen gibi normatif/evrenselci anlayışlar karşısında tarihselci ve 
kültürcü bir içerikle devlete ilişkin öğelerin belirlenmesi gerektiğini savunan Schmitt, 
Max Weber’in sosyolojisine de atıfta bulunmayı ihmal etmez. Buna göre, toplumun 
sosyolojik özgünlüğü göz ardı edilemez ve evrenselci anlayışlar bu özgünlüğü yok 
etme derdindedirler.17 Evrenselci ve normatif teorilere itiraz eden Schmitt’in fikirleri 
Hegel söz konusu olduğunda ise farklılaşır.

Hegel’in yaşadığı dönemde artan liberal ve sözleşmeci kuramlara karşı çıkışı 

12 Celal Yeşilçayır, Ebedi Barış Pax Romadan Birleşmiş Milletlere, Tezkire Yayınları, İstanbul 2017, s. 
128-142.

13 Dönem itibariyle 1920’de Genf’te kurulan Milletler Cemiyeti böyle bir kuruluştu.
14 Schmitt, Siyasal Kavramı s. 86.
15 Schmitt, Siyasal Kavramı s. 88.
16 Schmitt, Siyasal Kavramı s. 88 vd.
17 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 50.
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önemli bir söylemdir. Buna göre devletin bireyle olan ilişkisi bir mukavele çerçeve-
sinde, mülkiyet ve özgürlüğün güvence altına alınıp korunmasından oldukça farklı bir 
durumdur. Bununla birlikte bireyler karşısında devlet mutlak hakka sahiptir, birey de 
devlete, kendi öz mahiyetine, gayesine bağlanır gibi bağlanarak onda kendi cevhersel 
özgürlüğünü bulur.18 Dolayısıyla devlet halktan başlayarak yukarıya doğru oluşmuş 
bir kurum değildir, aksine üst yapı (devlet) alt yapıyı şekillendirir ve birey kendini 
devlette konumlandırmalıdır. Buna bağlı olarak Hegel, liderin (monark) devlette nihai 
karar mekanizmasını (momentini) elinde bulundurması gerektiğini savunur.19 Onun 
savaş konusundaki düşüncesi de –Kant’ın ebedi barış fikrinden20 farklı olarak- oldukça 
ilginçtir. Buna göre savaşı mutlak bir kötülük olarak düşünmemek gerekir ve felsefi 
olarak gözlemlendiğinde savaşın olağan bir zorunluluk olduğu sonucu çıkar: “Rüzgar 
nasıl denizi, sürekli bir durgunluk sonucu uğrayacağı tefessühten korursa; savaş da, 
aynı şekilde, halkları, sürekli ve ebedi bir barışın onları uğratacağı ahlâkî tefessühten 
korur.”21 Hegel, savaşı politik bir olgu olarak ele alarak, bu olgunun devletin devlet 
olma alameti olduğunu ileri sürer. Burada onun savaştan kast ettiği ise günümüz sa-
vaşları gibi bir yapıdan ziyade, devletin karar alabildiği bir yapıya işaret etmesidir. 
Söz konusu karar verebilme mekanizması ise evrensel bir ilkeye göre değil, devletin 
kendi öznel kâr ve zararını düşünerek vereceği karara bağlıdır.22 Savaşa kendi başına 
karar verebilecek bir siyasi iradeyi savunan Hegel’in fikirleri 20. yüzyılda Schmitt 
tarafından tekrar ele alınacaktır. 

Schmitt’in Hegel alımlaması ve yorumlarının geniş bir yelpazesi ile karşılaşırız. 
Ona göre Hegel’in tarihsel geist anlayışı, tarihin dönemlerini ve bir milletin kendi 
bilincini anlama konularında önemli bir yere sahiptir. Çünkü siyasal alanın belirleyici 
unsurunu anlamak için yine insanlık tarihinin içinden geçtiği tinsel dönüşüme bakıl-
ması gerekir. Devletin gerçekliği ve gücü tarihsel dönüşüme bakılarak anlaşılabilir. 
Buna göre Ortaçağ, dinsel-teolojik olanın merkezde durduğu dönemdi ve kim yöneti-
yorsa onun dini anlayışının siyasal anlamda bir gerçekliği vardı. Dinsel alan merkezi 
olmaktan çıktığı andan itibaren bu anlayışta anlamını yitirmiştir. Schmitt’e göre eski 
dönemlerdeki dinsel anlayış, artık ulusun ve yurttaşlığın kültürel aşaması üzerinden, 
kim yönetiyorsa onun ulusu, hükmüne dönüşmüştür.23 Bu durumun en iyi ifadesini ise 

18 G. W. F. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, çev. Cenap Karakaya, Sosyal Yay., 2. Baskı,  İstanbul 
2004, s. 199, 200.

19 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 231.
20 Yeşilçayır, Ebedi Barış, Pax Kantiana’dan Birleşmiş Milletlere, s. 63-82.Hegel’e göre ebedi barış fikri 

sağlıklı bir düşünce değildir. Ona göre ebedi barış fikri, devletlerarasında varılacak bir anlaşmayı şart 
koşar, oysa böyle bir anlaşma, bazı sübjektif ahlaki ve dini nedenlere dayansa bile, her hâlükârda, 
son tahlilde, daima devletlerin özel hükümran iradelerine bağlı kalır ve dolayısıyla, olağanlıkla malûl 
olmaktan kurtulamaz. Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 263.

21 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 259.
22 Hegel, Hukuk Felsefesinin Prensipleri, s. 265.
23 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 117.
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Hegel’in tarih felsefesi bizlere gösterir. 
Yukarıda anlatılanlara göre Schmitt’in düşüncelerinin teorik zeminin oluşumunda 

düşünce tarihinden yaptığı alımlama ve yorumlamalara bakıldığında temel olarak Bodin, 
Hobbes ve Hegel’in ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte son tahlilde 
ağırlık noktasının Hegel’de zirve yaptığının altını çizmek gerekir. Onun döneminin 
siyasi yapısına ve felsefe tarihinden etkilendiği düşünürlere kısa bir yolculuk yaptıktan 
sonra, siyasal anlayışını ve sonrasında bu minvalde ortaya attığı karar vericilik ilkesini 
analiz etmeye geçmek yerinde bir tutum olacaktır.

4. Siyasalın Anlamı ve Otonomluğu 

Schmitt, giriştiği entelektüel mücadelede, mevcut kavramların yeniden sorgu-
lanması gerektiğine inanarak, siyasal nedir, devlet nedir, siyaset nedir, gibi sorulara 
analitik tarzda cevaplar bulmaya çalışır. Onun söz konusu kavramlar arasında yaptığı 
ayrıma açıklık getirerek tartışmamıza devam etmek yerinde bir tutum olacaktır. Sch-
mitt, Siyasal Kavramı’nın girişinde siyasal (politisch) ve devlete ilişkin (staatlich) 
kavramları arasında ayrım yapılması gerektiğinin altını ısrarla çizmek ister. Bu nok-
tada o, devrinde popüler olan, siyasal olanı devletin altında bir öğe olarak tanımlama 
temayülünü eleştirir. Çünkü piyasanın mantığı siyasalı, yer yer devlete dair bir şeymiş 
gibi yeterli olmayan kısır bir döngü içinde tanımlar.24 Siyasal olan devlet kavramı ile 
açıklanamaz, ancak devlet olarak adlandırılan kurum, siyasal kavramı çerçevesinde 
tarif edilmelidir. Siyasal kavramının kendine ait özgül muhtevasını kaçırmamak için 
siyasalı, bütün bir insan hayatını ilgilendiren bir unsur olmasının yanında, devleti de 
belirleyen bir mefhum olarak ele almak gerekir. Buna göre devlet, siyasal olanın ger-
çekleştirilmesine yönelik bir örgütlenme biçimi olarak tanımlanmalıdır.25 Ancak onun 
asıl üzerinde durmaya çalıştığı ve nirengi noktası diyebileceğimiz kavram ise siyasaldır.

Schmitt’e göre siyasalı, ekonomi, ahlak ve din alanların karşıtıymış gibi tarif 
etmeye kalkışmak yanlış bir tutumdur. Bununla birlikte siyasala ilişkin belli bir tanım 
ve kavramsallaştırmanın yapılmaması gerektiğini de ısrarla vurgular. Çünkü var olan 
kavramlar siyasalı ya karşıtlık üzerinden ele alır, ya da devletin altında konumlandır-
maya çalışırlar.26 Diğer taraftan siyasalın her türden siyasal eyleme kaynaklık eden, 
kendine özgü nihai ayrımı vardır. Schmitt’e göre siyasal kavramının özgünlüğü, bize 
dost-düşman ayrımının yapılması konusunda gerekli ölçütü sunmasında yatar. Siyasal, 
düşmanın ahlaki açıdan kötü, estetik açıdan çirkin ya da ekonomik anlamda rakip olması 
gerekmez; önemli olan, siyasal düşmanın öteki, yabancı olmasıdır. Siyasal düşmanın 

24 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 49 vd.
25 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 49.
26 Kardeş, Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı, s. 45.
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varoluşsal anlamda en yoğun haliyle başka bir varlık ve yabancı olması yeterlidir.27 
Dolayısıyla Schmitt, siyasal olanı izah etmeye çalışırken bir tanım ya da kavramsallaş-
tıma yapmak yerine, temel bir kriter belirlemeyi tercih eder. Buna göre siyasal olanın 
özgünlüğü, dost-düşman ayrımını diğer ayrımlardan ayrıştırarak yapmasına bağlıdır. 
Şu halde siyasal olanı, bir tasvir/betimleme (description) dolayımında açıklamak 
yerine, onu, dost-düşman ayrımını belirleyen kıstas/kriter olarak anlamak yerinde 
bir tutum olacaktır. Bu bağlamda o, siyasalın, dost-düşman ayrımı gibi çatışmacı bir 
süreç çerçevesinde algılanması gerektiğini ve çatışmacı olmanın siyasalın varoluşsal 
bir karakteri olduğunu vurgular. Söz konusu çatışmacı süreç bir uç durumdur ve dost 
düşman ayrımının yapılabilmesi ancak bu sürece katılarak mümkündür.28 O halde, 
siyasal ve siyaset kavramları arasındaki ilişki/ayrım nerede yatmaktadır?

Schmitt, siyasal olana ilişkin öz bir tanım getirmemekle birlikte, onu her türden 
siyasal eyleme kaynaklık eden bir kavram olarak ele alıyordu. Bu çerçevede onun 
siyaset (politik) kavramına ilişkin görüşünü, çatışmacı bir eylem olan siyasalın sonucu 
olarak belirlemek/değerlendirmek gerekmektedir. Dolayısıyla siyaseti, siyasal eylemin 
sonucunda ortaya çıkan mevcut çatışma olasılıklarını zapt edebilme ve yönetebilme 
sanatı olarak tanımlamak mümkündür.29 Ancak siyaseti, ona kaynaklık eden siyasalla 
ayrı düşünmek olanaksızdır, çünkü siyasalın kavramına sahip olmayan bir siyaset, 
maddesiz bir biçim olacaktır. Dost-düşman ayrımının ortadan kalkması, siyasi yaşamın 
da ortadan kalkması anlamında gelecektir. Günlük dilde kullanılan eğitim politikası, 
ekonomi politikası, yerel yönetim politikası gibi ifadelerin, dost-düşman karşıtlığı ile 
somut bağlamları vardır ve eğer bu bağlamlar ortadan kalkarsa söz konusu ifadeler 
boş ve anlamsız bir soyutlamaya dönüşürler.30 Dolayısıyla Schmitt, siyaseti, siyasalın 
asıl çatışmacı içeriğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve bu çatışma ihtimallerini 
yönetebilecek bir örgütlenme biçimi olarak ele almaktadır. Siyasetin her alandaki 
örgütlenmeleri, hiçbir zaman siyasalın temel karakteri olan dost-düşman ayrımından 
bağının kopmaması gerekmektedir. 

Schmitt’in kavram analizlerine değindikten sonra, onun siyasal kavramı bağ-
lamında devrinin siyaset, liberal ve çoğulcu anlayışlarına yönelttiği eleştirilere göz 
atmaya çalışalım. Ona göre siyasal kavramı, Bismarck’tan beri süregelen ve Weimar 
Cumhuriyeti ile doruk noktasına ulaşan bir anlayışla anlamını yitirme noktasına gel-
mişti. Uluslararası arenada pasifleşmiş, savaşa karar verme iradesini ve dost-düşman 
ayrımı yapabilme yeteneğini yitirmiş bir devlet yapısı söz konusuydu. Ona göre 1. 
Dünya Savaşı’nın sona ermesinin barış getireceğine inanmak şüphesiz saf dillilik 
olurdu ve Milletler Cemiyeti adlı kuruluş savaş olasılığını ortadan kaldıramayacağı 

27 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 57
28 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 60. 
29 Kardeş, Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı, s. 54
30 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 61.
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gibi yeni savaş olasılıkları hazırladığı inkâr edilemez bir gerçekti.31 Schmitt, mezkûr 
sorunların temeli olarak gördüğü parlamenter demokrasi ve çoğulcu anlayışları eser-
lerinde ele alarak eleştirir.

Parlamenter Demokrasinin Krizi adlı eserinde o, parlamenter demokrasi sisteminin 
siyasalın özüne verdiği zararı irdeler. Buna göre parlamenter yapıda bütün kamusal 
işlerin adeta partilerin ve yandaşlarının bölüştüğü bir pasta haline gelerek, siyasetin 
ehli olan kişilerin elinden çıkarak hor görülen bir mesleğe dönüştüğünü ifade eder. 
Bunun yanında parlamenter demokraside partiler artık devletle ilgili proje ve fikirleriyle 
gündemde olan değil de, sosyal ve ticari güç odakları olarak karşı karşıya gelirler, kar-
şılıklı hesaplar yaparak hatta bazen koalisyon da kurarlar. Dolayısıyla da gerçek siyasi 
tartışmanın ayırt edici niteliğini oluşturan esas argüman ve siyaseti siyaset yapan siyasal 
bağlar yok olmaktadır. Bunun yerine partilerin müzakerelerinde, çıkarların ve iktidar 
şansının planlı hesaplaması geçmektedir; kitlelerin oy potansiyeli birtakım teklifler 
ve vaatler sunularak manipüle edilmektedir.32 Schmitt, yaşadığı çağdaki gelişmelerin 
siyasalın aslına aykırı olduğu ve bu kavramı özüne yabancılaştırdığı kanaatindedir. 
O, diğer bir eseri olan Siyasi İlahiyat’ta yine bu problemi ele alarak; birçok meslek 
grubu, endüstri ve sendikanın siyasi bağlamından ayrışma derdinde olduklarını ifade 
eder. Bunlara göre siyasi sorunlar değil, örgütsel-teknik ve ekonomik-sosyolojik 
ödevler var olmalıdır. Öyle ki çağında hüküm süren ekonomik-teknik zihniyet, siyasi 
özden ayrılarak farklı bir yere doğru evrilmektedir.33 Dolayısıyla genel anlamda siya-
sal kavramının içinin boşaltıldığı kanaatindedir ve hak ettiği anlamın tekrar siyasal 
olana yüklenmesi gerektiğini savunur. Böylelikle içte ve dışta pasifleşmiş olan iktidar, 
değişerek daha güçlü bir siyasi yapı oluşması gerekir. Onun parlamenter demokrasiye 
yönelttiği eleştirilerden liberal ve çoğulcu anlayışlar da nasibini alır. 

Schmitt çoğulcu teorilere karşı eleştirisini Siyasal Kavramı adlı eserinde detaylı 
bir biçimde ortaya koyar. Buna göre çoğulcu teoriler devlet içindeki örgütlenmelere 
federatif bir statü tanırlar, devlet ise adeta bu örgütlenmelerle rekabet haline dönüşen 
basit bir kuruma dönüşeceğinden, tehlikeli yapılanmalardır.34 Buradaki federatif örgüt-
lenme ifadesinden dinsel, ekonomik, sendika vb. örgütlenmeler anlaşılacağı gibi devlet 
içinde özerk yapılar kurmaya dönüşen girişimleri anlamak mümkündür. Schmitt’e göre 
devlet içindeki dinsel, kültürel, ekonomik ve diğer örgütlenmeler yalnızca devletin 
dağılmasının ve olumsuzlanmasının teorisi olabilirler.35 Siyasi erkin güç merkezi ola-
rak sivil topluma doğru dağılması tehlikelidir ve bu tehlikenin boyutunu artıran diğer 
unsur ise sivil toplum örgütü olarak beliren örgütlerin gerçek niyetlerini belli etmeden 
faaliyetlerini sürdürmeleridir. Dolayısıyla o, tehlikeyi oluşturan asıl unsurun, federatif 

31 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 87.
32 Schmitt, Parlamenter Demokrasinin Krizi, s. 19-22.
33 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 70.
34 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 73
35 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 73.
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örgütlenmelerin asıl gayelerini büyük bir gizlilikle yürütmeleri olduğunun altını çi-
zer. Eğer bir ülke çoğulcu bir anlayışla halka doğru açılarak, sivil toplum adı altında 
kurulan federatif örgütlenmelere müsaade edilmişse o devletin egemenlik merkezi 
zayıflayacaktır. Şu halde siyasi erkin kitlelere doğru sivil toplum adı altında yayılması 
onun saf halini bozarak, içte ve dışta pasif bir görüntü ortaya çıkarır. Schmitt’in bu 
soruna yönelik çözüm önerisi güçlü bir lider etrafında oluşacak ulusal bir bilinçtir, 
bu bilinç ülke olarak pasiflikten silkinmenin temelidir. O, bu tezini temellendirirken 
üstadı olarak nitelendirebileceğimiz Hegel’den yine referans alır.

Schmitt, Siyasal Kavramı’nın girişinde şeylerin doğasına ilişkin, soyut ve zaman 
dışı öğeler türetmeye çalışmak gibi bir derdinin olmadığını36 ifade ederek aslında Kant 
ve onun yolundan gidenlerin ulaşmak istedikleri soyut/kategorik ilkelere yönelik bir 
serzenişte bulunur. Oysa Hegel’in geist anlayışı bize şeyleri özüne yabancılaştırma-
dan kendi zamansallığı ve tarihselliği içinde değerlendirme imkânı sunar. Ona göre 
şeylerin özünün korunması ilkesi yine Hegel’den alıntıladığı kendi bilincinde olma 
ilkesi ile örtüşür.37 Bu anlayış politik bir eylem olarak onun siyaset felsefesinin mer-
kezinde yer alır. Öyle ki bir toplum içinde yaşayan insanı siyasal olandan ayrıştırmak 
imkânsızdır ve liberallerin iddia ettiği gibi siyasal, kısmen/biraz değil, bütün olarak 
insan hayatıyla ilgilidir.38 Bu temel üzerinde Schmitt’in hedefi kolektif millileşmeye 
dayalı nüfuslanmadır. Diğer bir ifadeyle kendi bilincinde olma anlayışı bir prensip 
olarak alındığında dağılmış Alman nüfusunu millileşme planı çerçevesinde kolektif 
olarak birleştirmek mümkün olacaktır. Yukarıda onun parlamenter, çoğulcu anlayışların 
egemenlik anlayışının zayıflayarak, iktidar ve halk arasında nasıl bir kopukluk oluş-
turduğuna değinmeye çalıştık. O, bu sorunun çözümüne yönelik, siyasi egemenliğin 
bağımsızlığının korunması için siyasi düzenin sağlanmasının elzem olduğunu savunur. 
Böyle bir düzende egemenliği sağlayan lider tayin edici bir role sahiptir ve hukuk 
sistemi onun önünde bir engel olmamalıdır.39 Schmitt’in bu fikirleri Hobbes’un mutlak 
güç sahibi olan Leviathan düşüncesini hatırlatmaktadır. Bu noktadan sonra ise onun 
düşüncesi, tekrar Hegel’in tarih felsefesine doğru evrilir. Zira sağlıklı ve koruyucu 
bir politik yönetimin mantığı, genel geçer değildir, her düzen kendi mantığını kendi 
iç dinamiklerinden alır. Buna göre siyasi düzenin, kültürel ve tarihsel özelliklere göre 
belirlenmesi gerekir. Yeniçağ ve Aydınlanma rasyonalizminin mantığı, düzeni koruyan 
bir mantık değil daha çok bozucu bir özellik taşır.40 Dolayısıyla Schmitt’in siyaset 
felsefesi bizi analitik olarak, genel geçer ve evrenselci düşünceye değil, öznel ve 

36 Schmitt, Siyasal Kavramı, Önsöz, s. 39. 
37 Friedrich Balke, Zur politischen Anthropologie Carl Schmitts, Die Autonomie des Politischen, haz: 

Hans-Georg Flickinger, VCH Verlag, Weinheim 1990, s. 54.
38 Friedrich Balke, Zur politischen Anthropologie Carl Schmitts, s. 41 vd.
39 Hans-Georg Flickinger, Mythos der Souveränität und Souveränität des Mythos, Die Autonomie des 

Politischen, (Haz: Hans-Georg Flickinger), VCH Verlag, Weinheim 1990, s. 74, 75.
40 Flickinger,  Mythos der Souveränität und Souveränität des Mythos, 76.
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otantik olanı anlamaya ve onun mantığını kendi içinde anlamlandırmaya yönlendirir. 
Bir devletin yönetim şeklini belirleyen unsur, ülkenin kendi karakterinden doğmuş 
siyasi tutum olmalıdır. Ulusal birliği sağlayacak olan ülkenin kendi iç dinamiklerin-
den oluşacak söz konusu siyasi anlayıştır. Bununla birlikte onun siyasal olana biçtiği 
otonomi kisvesi nerede durmaktadır? diye bir soru sormamız ve cevabını bulmaya 
çalışmamız yerinde bir tutum olacaktır. 

Schmitt’e göre siyasal kavramının otonomluğu dost-düşman ayrımı gibi özgül bir 
eylemi yönetip, gerekli kıstası sunmasında ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda siyasal 
olan, bu ayrımı yapmakla birlikte diğer ikiliklerden de farklılaşmaktadır.41 Ayrıca si-
yasalın otonomluğu mütemadiyen işleyen bir süreç değildir, bilakis karar alma anına 
ilişkin bir yoğunluk anıdır. Diğer bir ifadeyle siyasalın otonomluğu bir uç durum ola-
rak ortaya çıkar ve siyasal olan ancak dost-düşman ayrımına ilişkin gerçek olasılıkla 
anlaşılabilir.42 Siyasalın asıl vazifesi olan dost-düşman ayrımı iradesi, ebedi dost ve 
düşmanlıkları önermediği gibi tarafsızlığın olanaksızlık olduğunu da söylemez. Şu 
halde Schmitt, bir halkın başka bir halka karşı sürekli olarak dost-düşman ayrımı yap-
mak durumunda olmadığının, bu ayrımın bir uç durum olduğunun altını çizer. Çünkü 
siyasal varoluş kanlı savaşlardan ibaret değildir, ancak bazı durumlarda başka yol 
kalmadığında savaşa başvurmak kaçınılmazdır.43 Bununla yeryüzünde sürekli barışın 
sağlanacağına inanarak, halklar arasında dost-düşman ayrımını reddeden ve düşman 
yokmuş gibi davranan fikirleri de ciddiye almamak gerekir.44 Dolayısıyla Schmitt’in 
siyasalın otonomluğu ile kastı, onun karar verici bir merci olduğu sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. O halde, karar vericilik temel olarak ne anlama gelir ve siyasalla olan 
ilişkisi nedir? sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. 

5. Karar Vericilik (Dezisionismus) 

Schmitt’e göre ülkenin dış ilişkilerinde dost-düşman ayrımı yaparak, gerektiğinde 
savaşa karar verebilecek irade siyasalın otonomluğunu oluşturuyor. Dikkat edileceği 
üzere siyasalın karar verici irade olması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu noktada 
düşman, savaş ve öldürmek edimlerinin Schmitt bağlamında ne anlama geldiğini 
muhtasar bir şekilde irdelemek faydalı olacaktır. Ona göre düşman rakibimiz ya da 
nefret ettiğimiz kişi değil, bütün karşısında mücadele veren ve kamusal bir nitelik 
taşıyan bir olgudur ve varoluşsal olarak inkâr edilemez bir özellik taşır: “Düşmanlık, 
ötekinin varoluşsal olumsuzlanması olduğundan, savaş da düşmanlıktan doğar (…), 
düşman kavramının bir anlamı olduğu sürece, savaşın gerçek bir olasılık olarak var-

41 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 58.
42 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 64 vd.
43 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 63.
44 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 58.
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lığını sürdürmesi gerekir”.45 Savaşın anlamı siyasalın belirlediği dost-düşman ayrımı 
ile ortaya çıkar ve varoluşsal bir gerçekliği söz konusudur. Bu varoluşsallık kendisini, 
bazı idealler, programlar ya da normatif durumlarda değil, gerçek bir savaşta gerçek bir 
düşmana karşı savaşmanın gerçekliğinde kendini gösterir. Bu bağlamda eğer insanların 
fiziksel olarak yok edilmesi, kendi varoluş biçimine yönelik benzer bir olumsuzlanmaya 
karşı bir savunma niteliğinde değilse, öldürme eyleminin meşrulaştırılması söz konu-
su olamaz.46 Dolayısıyla düşman, savaş ve öldürme eylemleri Schmitt literatüründe 
varoluşsal bir temelden hareketle temellendiriliyor. Bu analizden sonra onun siyasalın 
otonomluğu özelinde beliren karar verebilme ilkesine geri dönelim.

Her ne kadar Schmitt, siyaset felsefesi bağlamındaki fikirlerine ağırlıklı olarak 
Siyasal Kavramı eserinde yer verse de, karar vericilik (Dezisionismus) kavramını ilk 
olarak Siyasi İlahiyat’ta ortaya atar, diğer bir ifadeyle, bu ilkeyi keşfeder.47 O, düşünce 
tarihinden Dezisionismus anlayışının en önemli temsilcisi olarak mutlak egemen olan 
Leviathan’ın verdiği kararları esas ve her şeyin üstünde olduğunu savunduğu için 
Hobbes’a işaret eder. Hobbes’un ortaya attığı “Yasayı yapan hakikat değil, otoritedir”48 
ifadesi karar vericilik ilkesi bağlamında oldukça anlamlı bir yerde durmaktadır. Buna 
göre karar vericilik kavramının içeriğini gerçekliği belirleyen yasanın gerçek kuralları 
değil, bunun doğru otorite tarafından kanun haline getirildiği gerçeğidir diye formüle 
etmemiz doğru bir yaklaşım olacaktır. Birçok İngilizce eserde Dezisionismus kavramı 
için Schmitt’e atıf yapıldığı görülmektedir,49 dolayısıyla onun bu kavramın/ilkenin 
öncülüğünü yaptığını söylememiz yerinde bir tutum olacaktır. 20. yüzyıl gibi liberal, 
çoğulcu ve federatif anlayışların yaygınlaştığı bir dönemde onun egemenin mutlak 
karar vericiliğini içeren bu kavramı ortaya atmasını oldukça cesur bir çıkış olarak 
nitelendirmek yerinde bir tutum olacaktır. O halde Schmitt’in ortaya attığı bu kavram 
onun için neden bu kadar önem arz etmektedir? diye bir soru sorabiliriz. 

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de savaşın insanlık tarihinden eksik 
olması pek mümkün gözükmemektedir. Bunun yanında Hobbes’un insanın güvensiz-
liğinden söz etmesi ve Hegel’in gerekli olduğunda savaşa başvurulması gerektiği tezi 
Schmitt’in savaş anlayışını daha da güçlendirmiştir. Öyle ki savaşın ve mücadelenin 
ortadan kalktığı pasifize edilmiş bir dünyada dost-düşman ayrımına ve karar vericilik 
ilkesine de gerek olmayacaktı, ancak böyle bir durumdan söz etmek mümkün değildir.50 
Onun savaşların insanlık tarihinden eksik olmayacağına vurgu yapması, Tanrı’nın savaşı 

45 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 63
46 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 79.
47 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 40., Zeybekoğlu’nun Almanca Dezisionismus için Türkçede önerdiği kav-

ram ise Desizyonizm’dir.
48 Schmitt, Siyasal İlahiyat, s. 40.
49 Bu kavramın İngilizce ifadesi Decisionism olarak karşımıza çıkar, söz konusu literatüre örnek: Paul 

Hirst, Carl Schmitt’s Decisionism, The Challenge of Carl Schmitt, ed. Chantal Mouffe, Verso, London 
New York, 1999, s. 8., Gopal Balakrishnan, The Enemy, Verso, London New York, 2000, s. 194.

50 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 65 vd.
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yasaklamadığını, yalnızca savaşın kurallarını belirlemek gerektiğini savunan Hugo 
Grotius’un teorisiyle benzerlik arz etmektedir.51 Eğer insanlar ve toplumların sürekli 
olarak savaşla burun buruna gelmesi imkân dairesinde ise gerekli tedbirleri önceden 
almak elzemdir. İşte bu noktada Schmitt, siyasal olanın dost-düşman ayrımı yaparak, 
savaşa karar verebilir bir irade olması gerektiğini savunur. Eğer iktidar kendiliğinden 
dost-düşman ayrımı yapma ve gerektiğinde savaşma yeteneğine sahip değilse ve 
dışardan müdahaleler söz konusu ise siyasi birlik ortadan kalkmış demektir.52 Onun 
fikirlerini Weimar Cumhuriyeti döneminde yazdığı düşünüldüğünde bu fikirler daha 
mantıklı bir zemine oturmaktadır. Siyasal olan her hâlükârda, daima kriz anına tayin 
edici/belirleyici olmaya odaklaşmadır.53 Bu noktadan itibaren onun siyaset felsefesinde 
kriz ve olağandışı hâl (Ausnahmezustand) kavramlarıyla karşılaşırız. 

Çünkü Schmitt için siyasi iradenin karar vericiliği, zor dönemlerde, kriz za-
manlarında ve olağandışı durumlarda kendini ifade edebilecek bir ilke olarak belirir. 
Kendi ifadesiyle: “(…) siyasi birlik, doğası gereği, psikolojik saikler bakımından 
hangi güçlerden beslendiğine bakılmaksızın, tayin edici birliktir. Eğer siyasal birlik 
varsa, en üstün güçtür, yani kriz anında belirleyici olan birliktir.”54 Buna göre siyasal 
birliğin böylesi zor durumlarda vereceği karar onun bağımsız bir iktidar olduğunun 
alameti olarak anlaşılmalıdır. Şu halde olağanüstü durum karar verebilirliğin iradesini 
gösterebileceği bir momenttir. Bu bağlamda Schmitt, devlet liderinin olağanüstü durum-
larda aldığı/alacağı kararlarla tanrısal mucize kavramı arasında bir bağ kurma çabası 
içindedir. Diğer bir ifadeyle, mucize (Wunder) ve olağanüstü durum (Ausnahmezus-
tand) kavramları arasında benzerlik söz konusudur.55 Şu halde modern kanun koyucu 
anlamına gelen Omnipotenz56 ifadesi, teolojiden totalitarizme yalnızca dilbilimsel 
olarak geçmemiştir.57 Buna göre Ortaçağ’daki kadir-i mutlak Tanrı anlayışı, sonraları 
monarşi anlayışının yaygınlaşması ile birlikte, tanrısal mucizelerin artık egemenden 
beklenmeye başladığı bir anlayışa doğru evrilmiştir. Ancak liderden beklenmeye 
başlanan mucize, şüphesiz tanrısal/esrarengiz bir tutum değil, onun olağandışı/zor 
dönemlerde gemisini/ülkesini kurtaran kaptan olması yönünde bir beklenti şeklindedir. 
Schmitt’e göre deizmin Tanrı’nın mucizesini reddeden içeriği, zamanla modern hukuk 
sistemlerinde görülmeye başlanarak, egemenin karar vericilik ve hukuk sistemlerine 
doğrudan müdahale etme yetkisi ortadan kaldırılmıştır.58 Oysa siyasi hayat içinde kriz 
ve olağanüstü olarak nitelendirilebilecek istisnai durumların yaşanması kaçınılmazdır. 

51 Hugo Grotius, Savaş ve Barış Hukuku, çev.: Seha L. Meray, Say Yay., İstanbul 2011, Böl.1, III.5, s. 33.
52 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 80
53 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 68
54 Schmitt, Siyasal Kavramı, s. 72 vd.
55 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 43
56 Omnipotenz, her şeyi yapabilme kudretine sahip olan anlamına gelmektedir, bu kavram için Siyasi 

İlahiyat’ın çevirisinde Zeybekoğlu’nun başvurduğu tercüme ise kadir-i mutlak’tır.
57 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 45.
58 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 44.
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Schmitt’e göre, böylesi istisnai durumlar normal durumdan daha ilginçtir ve is-
tisna kuraldan daha önemli bir özellik taşır. Çünkü istisnada gerçek hayatın gücünü ve 
tekrarlanmaktan katılaşmış mekanizmanın kabuğunu kırma gücünü görmek gerekir.59 
Buna göre, siyasal hayat içinde ortaya çıkabilecek olağandışı kriz durumları ve bu du-
rumlarda siyasi iradenin vereceği karar ciddiye alınmalıdır. Böylesi durumlarda siyasi 
otoritenin karar verebilir bir iradeye sahip olması ve ülke için sağlıklı karar vermesi, 
siyaseti belirleyen en önemli unsurdur. Schmitt’in düşünce tarihinden alımlamalarının 
da şüphesiz onun karar vericilik kavramını ele alırken başvurduğu referanslar olarak 
değerlendirmek gerekir. Bu bağlamda yukarıda değinmeye çalıştığımız Bodin ve Hob-
bes’un egemeni mutlak karar verebilme merci olarak görmelerine ve Hegel’in ülke 
liderini karar verme mekanizmasını elinde bulunduran güç olarak nitelendirmesine o, 
fikirlerini temellendirmek için başvurur. Dolayısıyla Schmitt, siyasalın otonomluğu 
bağlamında istisnai durumlarda karar verebilirlik ilkesini mutlak bir güç olarak elinde 
bulunduracak bir siyasi iradeyi savunur. Böylesi olağan dışı durumlarda siyasal varlığın 
temel özelliği olan dost-düşman ayrımı ve savaşa karar verebilme yetkisi uygulanmalı 
ve başka kurumlara aktarılmamalıdır.

6. Sonuç Yerine 

Ana metin içinde Schmitt’e bilerek yöneltmediğimiz temel bir eleştiriye sonuç 
kısmında yer verelim. Ona göre şeylerin doğasına ilişkin zaman dışı, soyut/kategorik 
kavramlar türetmek onları özlerine yabancılaştırdığı için, şeyleri zaman ve tarihselliği 
içinde somut olarak değerlendirmek gerekiyordu. Şüphesiz onun düşüncelerinde bu 
anlayışa sadık kaldığına dair bir kanaat uyanmaktadır, ancak metinler dikkatli bir 
şekilde okunduğunda farklı bir perspektif gözden kaçmamaktadır. Şu halde Schmitt, 
siyasal kavramının kendisini kategorik bir kavram haline getirdiğine dair bir kanaat 
uyanmaktadır, belki de kendisi bile bu durumun farkında değildi. Aynı şekilde yine 
onun, bu bağlamda ortaya attığı ve üzerinde durmaya çalıştığımız karar vericilik 
kavramına kategorik bir anlam atfettiği gözden kaçmamaktadır. Dolayısıyla onun, 
Kant ve Kantçılık’ı her fırsatta eleştirmesi, diğer taraftan da onların metoduna benzer 
şekilde siyasala kategorik/soyut bir anlam yüklemesi ironik bir durum olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Söz konusu kavramları kategorik bir zeminde ele alması nedeniyle 
Schmitt’i, Kantçı olarak nitelendirmemiz yerinde bir tutum olacaktır. Ancak bu du-
rum onun aslına yabancılaşan siyasal kavramını özüne geri döndürme çabasına halel 
getirecek derecede sıkıntılı bir durum değildir. Zira onun bir siyaset felsefecisi olarak 
özgünlüğü çağının şartlarını iyi okuyarak, siyasalın öz anlamına geri dönülmesi ko-
nusunda verdiği mücadele de yatmaktadır.

59 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 22.
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 Siyasal olanın kadim anlamına geri dönme isteği ve millileşmeyi savunması 
bağlamında Schmitt, muhafazakâr bir düşünür olarak nitelendirilebileceği gibi, ça-
ğında bozulup, pasifleşen siyaset, devlet, sivil toplum ilişkisi anlayışının değişmesi 
gerektiğini savunmasıyla da devrimci olarak adlandırılabilir. Nitekim onun evrenselci 
hukuk teorilerinin açmazlarını göstermeye çalışarak, liberal anlayışın ve parlamenter 
demokrasinin siyasalın özüne verdiği zararı dile getirmesi çağındaki gidişatla kıyas-
landığında oldukça cesur söylemler olarak görülmelidir. Siyaset felsefesi bağlamında 
değerlendirildiğinde Schmitt’in siyasalın anlamı ve otonomluğu bu minvalde şekillenen 
karar vericilik konusu ise özgün bir yere sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir. Çünkü 
o, çağının siyasi anlayışının çoğulcu ve liberal tutumlarla iflas ettiğini haykırmakla 
kalmayıp, felsefi temeli olan çözüm önerileri üreterek çağının entelektüellerinden 
radikal bir biçimde ayrılmaktadır. 

Bununla birlikte onun devrinin siyasal ve ekonomik şartlarından etkisi altında, 
kendi ülkesinin menfaatini düşünerek ortaya attığı fikirlerin sonraki yıllarda Almanya’da 
nasyonal sosyalizm için kullanılması inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Onun nasyonal 
sosyalizmin neresinde durduğu meselesi makalemizin konusunu olmadığı için üzerinde 
durulmadı, ancak başka bir çalışmada tartışılıp, analiz edilebilir bir sorunsal olarak 
kalmaktadır. Tercihimiz, Schmitt’i bir filozof cihetiyle ele alıp sorgulamak ve fikirlerini 
irdelemek yönünde oldu. Bu bağlamda onun düşünce tarihini tutarlı bir biçimde alım-
layarak, siyaset ve hukuk felsefesi çerçevesinde felsefi derinliğe ve temellendirmeye 
dayalı fikirler ürettiğini ifade etmemiz gerekir. Münhasıran onun metinlerinin argüman 
üretmeye ve hermenötiğe açık yapısı nedeniyle ele alıp tartışmaya çalıştığımız konu 
üzerinden farklı tahliller ortaya koymakta mümkündür. 
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TECHNIQUE AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM IN JACQUES ELLUL’S 
THOUGHT

ÖZ
Bu makalenin amacı Jacques Ellul’ün teknik eleştirisini “özerklik” ve “sistem” 
kavramları üzerinden giderek serimlemek ve bu eleştirinin Fransız filozofun dü-
şüncesindeki teolojik doğasını soruşturmaktır. Ellul’ün gözünde günümüz dün-
yasının temel düşünsel sorunu olan tekniğin yaratmış olduğu kısır döngünün 
dışına çıkmak yalnızca kutsal duygusunun yeniden sahih bir şekilde tesis edil-
mesi ile mümkün olabilir. Ellul’ün düşüncesini tekniğin çağdaş tahakkümünün 
aşılması çabasına yönelik en önemli felsefi teşebbüslerden biri olarak değerlen-
dirmek mümkündür. 
Anahtar Kelimeler: Ellul, teknik, teknik sistem, özerklik, ilahiyat, özgürlük.

ABSTRACT
The aim of this article is, firstly, to expose Jacques Ellul’s critique of technique 
through his concepts of “autonomy” and “system”; and secondly, to investigate 
the theological nature of French philosopher’s critical approach. Ellul argues 
that the only way to get out of the vicious circle of technique, the main 
philosophical question of our time from his point of view, is to reestablish the 
feeling of the sacred in an authentic manner. Ellul’s thought can be considered as 
one of the most important philosophical attempts to overcome the contemporary 
domination of technique. 
Keywords: Ellul, technique, technical system, autonomy, theology, liberty. 
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...
Tekniği felsefi bir problem olarak eleştirel bir yaklaşımla inceleyen en önemli 

düşünürlerden olan Jacques Ellul (1912-1994) bu alanda Heidegger ile birlikte ismi 
akla gelen vazgeçilmez referanslardan biridir. Fransız düşünürün temel çalışma alanını, 
Teknik ya da Yüzyılın Meselesi [La technique ou l’enjeu du siècle] (1954) başlığını 
taşıyan klasikleşen eserinin ele verdiği üzere teknik oluşturur. Ellul’ün adı özellikle 
Atlantik’in diğer yakasında sıklıkla anılsa dahi, çok bilinen “global düşün, yerel eyle” 
sloganının yaratıcısı ve küçülme fikrinin öncülerinden, ekolojist çevrelerin en önemli 
esin kaynaklarından olan Bordeauxlu filozof, ilginç bir biçimde nedense kendi ülkesi 
olan Fransa’da uzunca süre pek fark edilmez, önyargılara kurban gider ve hatta bir 
çeşit dışlanmaya maruz kalır.1 Buna mukabil, Teknik ya da Yüzyılın Meselesi 1964 
yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde The Technological Society başlığıyla İngilizce 
yayımlandığında, Jacques Ellul’e kısa sürede büyük bir düşünsel itibar getirir. 

Patrick Chastenet, Ellul düşüncesine yönelik Fransa’da hâkim olan bu cehaletin 
nedenlerini aramaya koyulur. Öncelikle, “Teknik ilerlemeyi eleştirmesinden dolayı, 
Ellul sağcı bir aydın olarak sınıflandırılıyordu: Dönemin dogmalarından yola çıkan 
anlayışa göre ilerlemeci ideolojiyi eleştirdiğiniz zaman yalnızca sağcı olabilirdiniz!”2 
İkinci olarak, Chastenet’ye göre, Ellul’ün Hristiyan inancına bağlı oluşu onun dü-
şüncesinin alımlanmasının önünde bir başka büyük engeldi: “Kendimize Marksist 
veya neo-Marksist dediğimizde, bu soruna yol açmaz; ancak Hristiyan dediğimizde, 
bu kabul görmez. Teknisyen toplumun eleştirisini yapmak ve Hristiyan olduğunuzu 
saklamamak özellikle o dönem için şüpheli bir durumdur! Bundan ötürü, Ellul şöyle 
bir muameleye tabi tutuluyordu: Ellul pesimisttir ve bu dünyaya kapıları kapatır, 
Hristiyan olduğu için sadece öte dünyaya ilişkin umut taşır.”3 Son olarak, Ellul’ün 
taşralılığı onun düşüncelerinin tanınmasının önündeki bir diğer engeldi. Ellul hemen 
hemen bütün hayatı boyunca Bordeaux’ya yakın küçük bir şehir olan Pessac’ta yaşa-
dı. Kendisine gelen tekliflere rağmen Fransız entelijansiyasının geleneksel zorunlu 
istikameti olan Paris’e gitmeyi her zaman reddeden Ellul sıkı bir biçimde Pessac’taki 
yaşamına bağlıydı. Bu hiç şüphe yok ki onun felsefi çizgisinin somut yaşamındaki 
tezahürlerinden biriydi. 

Dönemin başat düşünsel ve politik hareketlerini insanın Tanrının yerini alma yö-
nündeki girişimler olarak yorumlayan Ellul, her zaman moda akımlara karşı koymayı 
düşünsel faaliyetinin stratejik noktalarından biri olarak belirlemiştir.4 Fransız filozofu 

1 Bkz. Jean-François Mouhot ve Charles-François Mathis, “Du manque de visibilité de l’écologisme 
français et de ses penseurs au vingtième siècle”, Ecologie & politique», N° 44, 2012, s. 13-27. 

2 Bkz. J. L. Porquet, Jacques Ellul. L’homme qui avait (presque) tout prévu, Paris, Le cherche midi, 
2012, s. 295-296. Bu metinde yapılan alıntıların Türkçe tercümeleri makalenin yazarı tarafından ger-
çekleştirilmiştir. 

3 Bkz. J. L. Porquet, Jacques Ellul. L’homme qui avait (presque) tout prévu, s. 296. 
4 Bkz. F. Rognon, Jacques Ellul: une pensée en dialogue, Labor et Fides, 2007. 
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okurken dikkate alınması gereken önemli hususlardan bir tanesi onun teknik eleştirisi-
nin ilahi bir karaktere sahip olduğudur. Bir başka deyişle, Ellul’ün modern dünyanın 
tanımlayıcı özelliği olarak aldığı teknik fenomenine dair eleştirel yaklaşımı önemli 
oranda Hristiyan ilahiyatından beslenir. Ellul’ün beslendiği ikinci temel entelektüel 
kaynak, ilk bakışta Hristiyanlık ile yan yana düşünüldüğünde çelişkili bir durum 
yaratıyor gibi görünse de, Marx’ın düşüncesidir. Marx’ın Ellul’e olan metodolojik 
katkısını çarpıcı bir şekilde ifade eden bir soru cümlesini onunla yapılan bir söyleşide 
buluyoruz: “Eğer Marx 1940’larda yaşasaydı, onun için toplumun açıklayıcı temel 
unsuru, düşüncesinin merkezine koyacağı şey ne olurdu?”5 Ellul için, Marx’ın cevabı 
teknik olurdu.6 Çünkü, onun bakış açısına göre, “kapitalizm tarihsel olarak zaten 
aşılmış bir gerçekliktir. Kapitalizm hâlâ bir yüzyıl daha varlığını koruyabilir ama bu 
tarihsel açıdan bir değer arz etmez”.7 Dönemimiz için gerçek felsefi sorgulama sahası 
teknik problemi olmalıdır. Tekniğin doğası üzerine soruşturma yürütmek modernitenin 
akılsallığı üzerine düşünmek anlamına gelir. 

Ellul’un teknik konusunu çalıştığı farklı eserler arasında özellikle uzun bir sü-
recin meyvesi olan bir üçlemeden bahsetmek gerekir: Teknik ya da Yüzyılın Meselesi 
[La technique ou l’enjeu du siècle] (1954), Teknisyen Sistem [Le système technicien] 
(1977) ve Teknolojik Blöf [Le bluff technologique] (1988). Ellul için, günümüz dün-
yasında bireyi dönüştürmeye hizmet eden şey, tekniğin araçlarıdır. Ellul, Marksist 
bakış açısından yola çıkarak, özellikle sosyal sınıflar, devrimin yeni bir mümkünatı, 
inancın yeni biçimleri, sanatın var oluşu ve ayrıca teknik bir toplumda “sözün çöküşü” 
üzerine sorgulamalar yürütür.8 

Teknik, modern insan yaşamının bütün yönlerini belirlediğinden, “yüzyılın 
meselesidir.”9 Burada şunu hemen belirtmemiz gerekir ki Ellul için teknik, makinelerin 
veya teknik gelişmelerin yığılması değildir. Ellul, Teknik ya da Yüzyılın Meselesi’nde 
tekniği “bütün alanlarda en iyi aracı arama” ve “bütün şeylerde mutlak olarak en etkili 
yöntemi aramak”10 olarak tanımlar. Bu tanım tekniğin akılsal özünü ifşa eder: Teknik 
sadece maddi alanda değil fakat aynı zamanda tinsel ve entelektüel alanda da kendisini 
açığa vurur. “Kışkırtma” formu altında, teknik sosyal organizasyon da dahil olmak 
üzere gerçekliğin bütün alanlarında tahakküm kurar. Ellul bu temel tanımlamalar 
üzerinden teknik fenomenin genel bir analizini yapar. Teknik ya da Yüzyılın Meselesi 
ve Teknisyen Sistem’de, şimdiki tekniğin temel özelliklerini şöyle ortaya koyar: akıl-

5 J. Ellul, A temps et à contretemps, Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange, Paris, Le Centu-
rion, 1981, s. 155. 

6 Bkz. J. Ellul, A temps et à contretemps, Entretiens avec Madeleine Garrigou-Lagrange, Paris, Le 
Centurion, 1981, s. 155.

7 A.g.e., s. 155. 
8 Bkz. F. Rognon, Jacques Ellul: une pensée en dialogue, 2007.
9 Bkz. J. Ellul, La technique et l’enjeu du siècle, Paris, Edition Economica, 2008. 
10 Bkz. a.g.e., s. 18-19. 
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sallık, yapaylık, otomatizm, öz-büyüme, birlik veya bölünmezlik, teknik zincirleme, 
evrenselcilik, özerklik, bütüncülleştirme, nedensel ilerleme ve son olarak hızlanma.11 

Fransız filozofun temel amaçlarından biri, günümüz tekniğinin geçmiştekiyle 
karşılaştırılabilir olmadığını ortaya koymaktır. Geçmişte teknik, doğada karşılaşılan 
zorlukları bertaraf etmek için yararlı bir araç olma özelliği taşıyordu. Oysaki kendi 
öz dinamizmine ve kendi öz yasalarına sahip hâlde modern teknik, kendisini özerk 
bir güce, bir sisteme dönüştürdü. Ekonomi, siyaset, kültür, ahlâk karşısında teknik 
özerklik kazandı, hatta insanın denetiminin tamamen dışına çıktı. Teknik, bu özerk 
hâliyle, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimleri koşullandırır ve kışkırtır. 
Artık kendi kendisinden beslenen öz yeterliliğe sahip bir gerçekliktir. İnsanın bütün 
kontrolünden kurtulmuş hâlde kendi bağımsız gelişim mantığına sahip, kendi yazgısını 
kendince belirleyen bir devinime karşılık düşer. Teknik gelişimde herhangi bir durma 
anı tahayyül edilemez. Her teknik icat başka alanlarda kaçınılmaz bir biçimde başka 
icatları bir süre sonra beraberinde getirir.12 Ellul tekniğin özerkliğinin insana kendi 
kaderini seçmeyi yasakladığını belirtir.13 

Bu analizden yola çıkarak tekniğin özerkliğinin iki önemli vargısı olacağını söy-
leyebiliriz. İlk olarak, bugünün teknolojisi, “yönelimsiz, niteliksiz, yapısız bir tür nötr 
madde değildir: kendi öz kuvvetine sahip bir güçtür.”14 “[…] her makinenin diğerlerine 
bağlı kalarak boyun eğdiği gibi, teknik kendine özgü yasalara itaat eder. Böylece, 
tekniğin teşkil ettiği bütünün her öğesi, bu bütünün diğer öğeleriyle ilişkisi tarafından 
belirlenmiş ve bu nedenle hiçbir zaman yabancı etkenler tarafından etkilenmeyen sis-
teme içkin olan yasaları takip eder.”15 Teknik, kendi özgün yasalarına insanın itaatini 
dayatır ve insanın bütün tepkilerini yitirmesini bir zorunluluk olarak insanın önüne 
koyar. “Çünkü teknik sosyal hayatın bütün alanlarına girdiğinde, “insan-teknik” birliği 
kaçınılmaz olduğu, tekniğin oyunu zorunlu bir şekilde belirli bir sonuca vardığı ölçüde 
teknik hiç durmadan insana şiddetle çarpar. […] tekniğin insan üstünde üstünlük sahibi 
olması gerekir; bu onun için ölüm ya da kalım meselesidir. Teknik, insanı teknik bir 
hayvana, teknik kölelerin kralı olmaya indirgemelidir. Tekniğin özerkliği karşısında 
insanın mümkün bir özerkliği yoktur.”16 

Tekniğin özerkliğinin ikinci vargısı “tekniğin aynı zamanda dokunulmaz ve kutsal 
hale gelmesidir.”17 Ellul’ün bakış açısına göre, insanın yaşadığı dünya hem maddi hem 
de tinsel bir dünyadır. Bu dünyada bilinmeyen, bilinemeyen güçler olduğundan, dünya 

11 Bkz. J. Ellul, La technique et l’enjeu du siècle, Paris, Edition Economica, 2008 ve Le système techni-
cien, Paris, Le cherche midi, 2004. 

12 Bkz. J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, s. 83. 
13 Bkz. a.g.e., s. 129.
14 A.g.e., s. 129.
15 A.g.e., s. 126. 
16 A.g.e., s. 126.
17 A.g.e., s. 130.
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insanın “büyüleyici” olarak yorumladığı fenomenleri kendisinde barındırır. İnsan için, 
dünyada ilişkileri ve bağlantıları sadece maddi bağlar tarafından açıklanamayacak 
fenomenler vardır.18 Bütün bu açıklanamayanlar kümesi insanın “gizem” kavramı 
üzerinden ifade ettiği gerçeklik sahasını oluşturur. Bu ifadeler dinî bir anlamda anlaşıl-
mamalıdır. Gizem insan yaşamının bir anlam çerçevesine oturtulabilmesi için sine qua 
non bir gerekliliktir: “Kutsal hissi, sır duygusu gibi öğeler olmaksızın insan kesinlikle 
yaşayamaz.”19 Buna karşılık, teknik için, kutsiyet ve gizem yoktur ve ebetteki tabu 
da yoktur. Çünkü “teknik hiçbir şeye tapmaz, hiçbir şeye saygı duymaz; o sadece bir 
role sahiptir: Çıplak kılmak, açık hâle sokmak, ardından da akılsallaştırarak kullanı-
ma sokmak, her şeyi araca dönüştürmek.”20 Tekniğin amacı yeryüzünün bilinmeyen 
fenomenlerinin esrarını ortadan kaldırmak ve bir kutsallıktan çıkarma çalışması yü-
rütmektir. Teknik için, gizemli fenomenler yoktur, fakat henüz ele alınmamış fenomen 
sahaları vardır.21 Böylece, teknik dönem insanı için, tinsellik yok olmaya mahkûmdur 
sonucuna varabiliriz. Ancak, Ellul’e göre her şeye rağmen, insan kutsal olmaksızın 
yaşayamayacağından, kendine yeni bir kutsal formu edinir. Sorun şu ki teknik dönemde 
bu yeni kutsallık atfının nesnesi tekniğin kendisinden başka bir şey olamaz. “Burada 
gerçekten de kutsala duyulan inanç söz konusudur. Teknik, kurtarıcı tanrıdır; özü gereği 
iyidir.”22 Bu noktada, diyebiliriz ki bu kutsallaştırmayla birlikte teknik artık insanın 
hizmetinde değildir. Bilakis insanın kendisi tekniğin hizmetindedir. Teknik sistemde 
insan ne tekniği kontrol edebilir ne ona hakim olabilir ne de artık onu sınırlandırabilir. 
İnsan, her ne olursa olsun tekniğin ona sunmuş olduklarından yararlanmaya devam 
ederek tekniğin gücüne ve onun yasalarına boyun eğer. 

Ellul Teknisyen Sistem’de, günümüzde insanın sistem özellikleri gösteren bir 
dünyada yaşadığını dile getirir. Teknik konseptinin kullanımına ilişkin, Ellul bizi şöyle 
aydınlatıyor: “Tekniği bir sistem olarak nitelendirdiğimde, iki farklı şey demek istiyo-
rum: Öncelikle, teknik bir sisteme dönüşmüştür. Bu, her bir tekniğin bir bütüne dahil 
olduğu ve tekniğin her bir verisinin bu bütüne göre anlaşılması gerektiği manasına gelir. 
İkinci olarak, teknik bir sistemdir dediğim zaman, bu, felsefi ve sosyolojik anlamıyla 
sistem kavramının, teknik bakışla meydana geleni yorumlamanın bir vasıtası olduğu 
anlamına gelir. Sistem kavramı tekniği daha iyi anlamayı sağlayan epistemolojik bir 
araçtır. O halde ‘sistem’ kavramı, aynı zamanda hem çalışma ve anlama olgusunu hem 
de bu olguların aracını ifade eder.”23 

Ellul, toplumu tanımlamak için zamanının yeni sosyolojik yönelimlerini hesaba 
katarak, “endüstriyel toplum”, “endüstri sonrası toplum”, “ileri endüstri toplumu”, 

18 Bkz., a.g.e., s. 130. 
19 A.g.e., s. 130. 
20 A.g.e., s. 130-131.
21 Bkz., a.g.e., s. 131.
22 A.g.e., s. 132.
23 Ellul par lui-même, Entretiens avec Willem H. Vanderburg, Paris, La Table Ronde, 2008, s. 99-100.
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“tüketim toplumu”, “bolluk toplumu”, “yönlendirilmiş tüketimin bürokratik toplumu”, 
“teknetronik toplum”, “sanal toplum”, ve “megamakine”24 gibi yeni belirlenimlerin 
her defasında tekniğin merkezi bir olgu olduğunu bize gösterdiğini dile getirir. Gü-
nümüz toplumu her zaman bu tanımlamalarla betimlenebilir, fakat bunlar her şeye 
rağmen tekniğin temel karakterini ele vermezler. Bu nedenle, günümüz toplumlarının 
tanımlanmasının “teknik sistem”, “teknik toplum” gibi kavramsallaştırmalar üzerin-
den gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgular. Böylece, teknik fenomeninin kendinde 
bir sistem olduğunu açıklamaya çalışan Ellul, sistem olarak tekniğin bütün gerçekliği 
kuşattığını ısrarla vurgular. Tekniklerin gelişimi ve etkileşimi toplumun doğasını bü-
tünlüğü içeresinde belirleyen bir sistem oluşturur. Nitekim, “teknik toplumda” yaşayan 
insanlar kendi var oluş koşullarını seçme kudretinde değildir. Günümüz dünyasında 
gözlemleyebileceğimiz gibi, insan teknik objelerin zorunluluklarına düşünmeksizin 
sadece boyun eğer. 

Devletin ve siyasetin teknik sistemdeki yeri Ellul’ün teknik hakkındaki felsefi 
soruşturmasında üzerinde önemle durduğu bir başka boyuttur. Fransız filozof ilk adımda, 
devletin büyümesi ve teknik ilerlemenin arasında sıkı bir bağın olduğunu keşfeder. 
Devlet, bir iktidar aygıtı olduğundan, tekniklerin gelişimine desteğini koşulsuz sunarak 
kendi üstünlüğünü her zaman korumak ister. Fakat teknik sistem tahakkümkâr doğası 
gereği neticede devleti kendi boyunduruğu altına alır. Bu nedenden dolayıdır ki teknik 
sistemde, siyasete ve ekonomiye ilişkin kararları alan teknisyenlerdir, politikacılar 
değil.25 Politik Yanılsama [Illusion politique] adlı eserinde, Ellul, güncel siyaseti bir 
yanılsama olarak tanımlar.26 Çünkü ona göre, “teknik zorunluluk, politik ideolojilere 
değil, teknik araçlara bağımlıdır”.27 Konuya ilişkin Ellul şöyle devam eder: “Teknik ken-
di belirlenimine itaat eder, kendi kendini gerçekleştirir. Bunu yaparken teknik olmayan 
diğer birçok etkeni hiç şüphesiz kullanır. Teknik, bu etkenlerin yokluğu halinde bloke 
olabilir, fakat onun çalışma ve büyümesinin arkasında duran sebep kaynağını başka 
hiçbir yerden almaz. Bugün, siyasi veya ekonomik bir sistemi değiştirmek kesinlikle 
bir belirleyiciliğe sahip değildir. Bu, insanın gerçek durumunda bir değişikliğe yol 
açmaz, çünkü bu durumun kendisi şimdi kendi ortamıyla ve teknik imkânlarla tanım-
lanmaktadır, çünkü politik veya ekonomik devrimlerin teknik sistem üzerindeki etkisi 
neredeyse sıfırdır.”28 Politikacılar ve ekonomistler için tekniğin politikaya ve ekono-
miye hâkim olan özerk bir etken haline geldiğini ve “kapitalist ve komünist rejimlerde 
özdeş etkiler ve bir varlık içerdiğini” kabul etmek zordur.”29 Özerkliği tekniği diğer 
etkenlerden bağımsız bir sistem haline getirdiğinden, teknik onun yasalarına boyun 

24 J. Ellul, Le système technicien, Paris, Le cherche midi, 2004, s. 13-31.
25 Bkz., a.g.e., s.137-145. 
26 Bkz. J. Ellul, L’illusion politique, Paris, Livre de Poche, 1977. 
27 J. Ellul, Le système technicien, s. 144.
28 A.g.e., s. 148.
29 A.g.e., s. 149.
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eğen ve onunla işbirliği yapan bir devlet ister. Böylece, onun gereksinimlerine hizmet 
etmesi için, teknik devletin giderek güçlü olmasına imkân verir. Bu aynı zamanda şu 
anlama gelir; insan yaşamına kendi gücünü zorla kabul ettirmek için, teknik sistem 
geleceğin siyasi rejimlerini git gide daha devletçi olmaya iter. Ellul, insan yaşamının 
bütün alanlarının teknikleşmesinden dolayı –çalışma, özel zevkler, aile yaşamı, iletişim, 
“kişisel gelişim”, cinsellik, çevreyi korumak ve ilahiyat”30– insanın eleştirel ruhunu 
kaybettiğini dile getirir. Giderek daha fazla teknik sistem tarafından kuşatılan insan, 
teknik şeylere göre kendi durumunu yargılama kapasitesini hızla yitirir. Bu nedenle, 
insanın teknik tarafından eritilmesi, yutulması söz konusudur.31 Bu şartlar altında, 
teknikleşmiş insana kalan tek seçenek tekniğin etkililiğinin farklı dereceleri arasında 
seçim yapmaktır: “Seçimlerin teknik nesnelere ilişkin olması ve bu bağımsızlığın tek-
nik araçları kullanması, yani onun katılımını dile getirmesi şartıyla, teknik sistem ona 
mümkün olan daha geniş bir alan veriyor gibi görünüyor ama bu sadece teknik alanda 
kalır.”32 Tekniğin işleyişine ve onun doğa üzerindeki yıkıcı etkilerine bakınca, teknik 
sistemde içkin bir öz-düzenlemenin hiçbir şekilde olmadığını görürüz. Bu, tekniğin, 
problemlerin köküne giderek ve sistemin herhangi bir verisini değiştirerek hataları 
düzeltme ve iyileştirme kudretinin mevcut olmadığı anlamına gelir.33 Genel olarak bir 
sistem için temel bir karakter olarak düşünülen geribeslenmeye (feed-back), yani başka 
bir deyişle söylersek, hareket halindeki bir sistem işleyişi sırasında bir hata işlediğinde 
bu hatayı düzeltmek için devreye giren mekanizmaya teknik sistem sahip değildir. Bu 
nedenle, tekniğin yol açmış olduğu sorunları çözmek için, yeni tekniklere başvurmak 
gereklidir. Teknik sistemin iç işleyişini sadece bilmeye ve zorunlu önlemleri almaya 
yetkin olan yalnızca insandır. Çünkü, bir bilgisayar sistemin yol açmış olduğu sorunlar 
üzerine düşünemez. Bununla birlikte, insan her zaman sistemin mantığı içinde kalarak 
sistemin sorunlarını çözmeyi düşündüğünden, teknikleşmiş insan da artık durumun 
farkına varma konumunda değildir. Netice itibariyle, istenmeyen bir durum karşısında, 
her seferinde yeni bir teknik buluş ortaya konulur. Böylece, tekniğin kendine en özgü 
karakteri şöyle tanımlanabilir: Teknik bir zorluk karşısında, daima teknik bir çare 
şarttır. Her fonksiyon bozukluğu zorunlu bir biçimde yeni bir teknik buluşu zorunlu 
olarak gerektirir. Bu şekilde, teknik sistem kendi öz-büyümesini sürdürür. 

Tekniğe ilişkin söylem üzerine adamış olduğu Teknolojik Blöf adlı eserinde, Ellul 
insan için teknik gelişmelerin zorunlu olduğu fikrini yayan söylemleri ve ideolojileri 
ifşa eder. Fransız filozof, toplumun teknikleşmeşini meşrulaştırmaya yönelik olan bu 
söylemlerin anlamsız olduğunu dile getirir. Ona göre, tekniği kurtarıcı, kaçınılmaz, 
ve aynı zamanda bizim kolektif ve bireysel sorunlarımızın yegâne çözümü gibi su-

30 Bkz., a.g.e., s. 122-123. 
31 Bkz., a.g.e., s. 123.
32 A.g.e., s. 119.
33 Bkz., a.g.e., s. 125.
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nan, etkisinde olduğumuz bütün bu söylemler devasa blöflerdir.34 Teknik tarafından 
tetiklenmiş afetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman teknik blöflerin iç çelişkisi 
belirginleşir. Sistem özellikle ekolojik ve derin sosyal altüst oluşlar yaratır. Bununla 
birlikte, teknik blöf tekniğin bu yönünden asla bahsetmez. Kendi iç mantığında blöf, 
teknik aracılığıyla karşılaştığımız bütün sorunların üstesinden gelebileceğimiz bir 
dönemde yaşadığımızı iddia eder. 

Fransız düşünür’e göre tam tersine; “[…] tekniğin gelişimi ne iyidir ne kötüdür ne 
de nötrdür. Fakat eğer ahlâki kavramlarla yaklaşırsak, tekniğin, pozitif ve negatif, ‘iyi’ 
ve ‘kötü’ öğelerin karmaşık bir karışımından ibaret olduğunu”35 söylemek mümkündür. 
Tekniğin muğlaklığı Ellul’de dört önermeyle açıklanır: Bütün teknik ilerlemelerin bir 
bedeli vardır; teknik her evrede çözdüğünden daha çok soruna yol açar; tekniğin zararlı 
etkileri olumlu etkilerinden ayrılmazdır; teknik, birçok öngörülmeyen sonuçlar içerir.36 
Sonuç olarak, teknik fenomeni kendisini asla basit bir form altında ortaya koymaz. 
Bütün teknik ilerlemeler üç çeşit sonuç içerir: istenilenler, öngörülebilirler ve öngörü-
lemeyenler.37 Bu üçü arasında, öngörülemeyen etkiler bütün yeni tekniklerin muğlak-
lığını oluşturur. Çünkü, sistem tarafından istenilen öngörülebilirlik [prévisibilité] bilgi 
bombardımanıyla imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle, öngörülebilirlik yerine, Ellul 
“öngörülü” [prévoyant] olmayı önerir. Geçmişin tartışılmaz deneyimlerine dayanan 
öngörülülük, insanın bir risk medeniyetinde yaşamakta olduğunun bilincine varma-
sını sağlayan yegâne erdemdir.38 Öngörülülük üzerinden, en kötü ihtimali muhtemel 
olarak düşünmek gerekir. Teknolojik söylem insanı her şeyin üstüne koyup kendisini 
her zaman insancıl görmek istese de, hiçbir zaman gerçek tehlikelerden bahsetmez, 
işte bu onun aldatıcı olduğunu gösterir. Yeni tekniklerin insana büyük bir konforla 
yaşama şansı sağlayacağına insanı inandırmak isteyen bu söylem, gerçekte sadece 
bir yanılsamadır, çünkü, “halka narkoz verir” ve “hayatta kalmak için tek şansımız 
olan kaçınılmaz öngörülülüğe” erişmeyi engeller.39 Böylece, Teknolojik Blöf’te, Ellul 
bütün teknolojik söylemleri mahkûm eder. Dahası, “bu söylemin terörist” olduğunu 
ileri sürer. Terörist kavramından ne anladığını şöyle açıklar: “Bomba patlatanların 
terörist olduğu biçimindeki güncel anlamıyla kullanmıyorum. Bu kelimenin daha çok 
1968’lerdeki kullanımını, bütün hocalar teröristtir, çünkü onların statüsü hiç kimsenin 
karşı koyamadığı bir söylemle öğrenciler üzerinde tesir etmeye izin veriyordu veya 
ana dil öğreniminin zaten teröristçe olduğunu çünkü dille aynı zamanda, çocuğun 
bilinç altına bir daha hiçbir zaman kurtulamayacağı imajlar, semboller, yargılar yer-
leştirdiğimizi, başka bir deyişle, çocuğun özgür bir biçimde kendisini geliştirmesine 

34 J. Ellul, Le bluff technologique, Paris, Hachette, 1988, ss. 25-26.
35 Bkz., a.g.e., s. 93. 
36 Bkz., a.g.e., s. 96-97. 
37 Bkz., a.g.e., s. 134. 
38 Bkz., a.g.e., s. 198. 
39 Bkz., a.g.e., s. 200. 
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izin vermediğimizi düşündüğümüz zamanı hatırlatıyorum”. 40 
Bu söylem, tekniğin hiçbir tehlike göstermediğine inandırmak amacıyla insanların 

bilinçlerini biçimlendirmek ve tam tersine tekniğin insanın esenliğine katkı sağladı-
ğını ortaya koymak ister. Kamusal düşünceyi bu biçimde şekillendirerek, bu söylem 
bilinçleri zehirler: “Bütün bu terörist söylem kendini yarının toplumunun temsiliyeti 
üzerine inşa eder.”41 Bu bakış açısına göre, hükümetlerin temel işi gençleri teknik 
topluma girişe hazırlamak ve aynı zamanda bu girişin varlık koşullarını sağlamaktır. 
Teknolojinin “fötrlü terörizmi” kendini tam olarak burada ifşa eder.42 Bu terörizm üç 
aşama barındırır: psikolojik hazırlık, eğitim, zorunlu dayatma. Gazeteler, kitaplar, 
medya ve televizyon tarafından yaratılmış bilgi fazlalığıyla psikolojik hazırlık yapılır. 
Daha sonra, teknik toplumun geleceği için, gençleri yetiştirmek amacıyla teknik sis-
temin ihtiyaçlarına uygun gelen eğitim tesis edilir ve sonunda teknik, topluma yazgı 
gibi dayatılır.

Jacques Ellul’ün tekniğin bütün insancıl söylemlerini reddettiğini eklemek gerekir. 
Onun yorumuna göre, “tekniğin bu yüzyılı aynı zamanda modern hümanizmin temelle-
rini oluşturan ‘insan haklarının da yüzyılıdır.’43 Baktığımızda, insan hakları konusunda 
kusursuz, net ve açık bir mutabakata sahibiz. Tartışmasız bir şekilde, insanın haklara 
sahip olmasının onun doğası gereği olduğunu kabul ediyoruz. Fakat, bu anlayışı sor-
gulamaya başladığımızda, “insan hakları” ifadesinin içeriğinin boş olduğunu görürüz. 
Ellul’e göre, insan hakları fikri münhasıran modern tekniğin zemin kazandığı ülkelerde 
kendisini gösterir. İnsan haklarının ve teknik gelişimin ortaya çıkması arasında bir 
ilinti vardır: “Teknik üzerine olan bütün söylemler, insana, insanın öncelikliliğine, 
onun amaç oluşuna dairdirler, öyle olmak isterler.”44 Oysaki, insanı yüceltici bu söy-
lemlerin aksine, teknik sistemde insan sermayelerin sermayesi, yani sermayelerin en 
değerlisi haline gelir: “1900’lerden beri dünyanın gerçekliği üzerine düşündüğümüz 
zaman, hangi açılardan alınırsa alınsın bu hümanist söylemden geriye ne kalır? İnsanın 
insan tarafından ölümüne sömürülmesi, sömürgecilik ile tüm dünyanın silah zoruyla 
işgali, milyonlarca insanın ölümüne yol açan daha önce hiç görmediğimiz türden iki 
devasa dünya savaşı, toplama kampları, devletlerin polisleşmesi, işkencenin akıl dışı 
gelişim seyri, körü körüne terörizm, yarım yüzyıldan beri “yerel” iki savaş ve sonunda 
zenginlik ve fakirlik arasındaki uçurum.”45 

Ellul’ün teknik toplum eleştirisinin devrim temasını da incelediğini hatırlatmak 
gerekir. Düşünürümüz devrim nosyonuna bir üçleme adar: Devrimin Otopsisi [Au-
topsie de la révolution] (1969), Devrimden İsyanlara [De la révolution aux révoltes] 

40 Bkz., a.g.e., s. 685-686. 
41 A.g.e., s. 686.
42 A.g.e., s. 689. 
43 A.g.e., s. 248.
44 A.g.e., s. 243.
45 A.g.e., s. 251-252.
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(1972) ve Devrim Değiştirmek [Changer de révolution] (1982). Yaşadığımız teknik 
toplumu değiştirmek mümkün müdür, sorusuna bir cevap bulma arayışında olan bu 
çalışmalar, Ellul’ün düşüncesinin diğer bir önemli karakterini oluşturur. İlk eserde, 
Fransız düşünürün devrimin bugün “sıradanlaştığını” savunur.46 Bolluk ve tüketim 
toplumunda, devrimin ehlileştirildiğini, teknik toplumun insanı farklı biçimlerde 
anlam yokluğuna maruz bıraktığını ve devrim kavramının bundan nasibini aldığını 
işler: “Biz devrim teriminin kaba bir kullanımına tanıklık ediyoruz, bugün ne var ne 
yoksa böyle nitelendiriliyor.”47 Devrim kavramının tarihsel süreçte kendisini meydana 
getirdiği içerikler analiz edildiğinde, teori ve kurumun devrimin temel iki öğesi olarak 
ön plana çıktığını görürüz. Devrimin, ön bir düşünceye, gerçekliğe kendisini uygulama 
arayışında olan bir öğretiye dayandığını tespit edebiliriz. Geleceği biçimlendirmek ve 
inşa etmek amacıyla, devrim kendisini kurumsallaştırmak ister. Devrimin kurum oluş-
turucu niteliği, yeni tip aktörleri, yani devrimi düzenleyen yöneticileri zorunlu kılar; 
en nihayetinde devrim anayasaya dair olan eğilimiyle güçlü bir devlete ihtiyaç duyar. 

Ellul’ün, günümüzde “zorunlu devrim” diye adlandırdığı, insanı içinde bulunduğu 
teknik zorbalıktan kurtarabilecek gerçek bir devrimin arayışında olduğunu saptarız.48 
Zorunlu devrim, insanın teknik sistemin köleleştirici, yok edici ve aynı zamanda 
insanlıktan çıkarıcı sarmalından çıkıp özgürlüğe ulaşmasını sağlayacaktır. Bu öz-
gürleştirici karakteri ile zorunlu devrim anlayışı kökten bir biçimde devlet karşıtıdır. 
Tarihe baktığımızda tespit ettiğimiz en önemli olgu, geçmişteki devrimlerin güçlü bir 
devlete varmak için içkin bir eğilime sahip olduklarıdır. “[…] Ne yazık ki bu şekilde, 
bütün devrimler devletin daha totaliter olmasına katkı sağladılar.”49 Bunun kendisi bizi 
özgürlüğe götürmez. Tam tersine, insan devletin yaratmış olduğu sınırlar dahilinde 
kalmaya devam eder. O halde, insana bir özgürlük alanı yaratabilmek için, zorunlu 
devrim kavramı bir yandan devrimci devlete ve diğer yandan da teknik topluma karşı 
olmak zorundadır. Bu özgürleştirici devrimin amacı aynı zamanda üretimciliği ve aşırı 
tüketimi frenlemektir. Bütün alanlarda etkililiğin “azaltılmasını”, bireysel esenliğin 
“gerilemesini”, büyük toplulukların “yığınlaşması” ve kitle kültürünün kademeli “yok 
oluşunu” düşünmek zorundadır.50 

Devrimden İsyanlara [De la révolution aux révoltes] eserinde Ellul teknik top-
lumda devrim sorunsalını analiz etmeye devam eder. Teknik hakimiyeti ve devletin 
gücü göz önüne alındığında, Fransız düşünür günümüz toplumlarında artık hiçbir dev-
rimci gücün kalmadığı fikrine varır.51 Emekçi sınıfının, aydınların ve gençlerin teknik 
topluma entegre olduklarını ve onun gereksinimlerini yerine getirdiklerini düşünür. 
Bu nedenden dolayıdır ki Ellul’e göre, bu durumu “devirmenin” mümkünatı artık 

46 Bkz. J. Ellul, Autopsie de la révolution, Paris, Calmann-Lévy, 1969, ss. 203-271.
47 Bkz., a.g.e., s. 208.
48 Bkz., a.g.e., s. 273-352.
49 Bkz., a.g.e. 
50 Bkz., a.g.e., s. 329.
51 Bkz. J. Ellul, De la révolution aux révoltes, Paris, Calmann-Lévy, 1972, s. 11-63. 
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kalmamıştır.52 Teknik tarafından pekiştirilmiş devlet gücü, teknik toplumun yapılarının 
karmaşıklığı ve onun asimilasyon kapasitesi teknik toplumdan kopuşa izin vermez. 
Ellul açık bir biçimde “devrimler döneminin kapandığını” söyler.53 Bu umutsuzluk 
durumunda, zorunlu bir devrim için bile çok geç olduğunu belirtir: “Zorunlu devrimin 
anı kaçırıldı.”54 

Bu umutsuz duruşa rağmen, Ellul teknik toplumun içinde bir kopuşu tetiklemenin 
her zaman mümkün olduğunu gözlemler. Çünkü, bireysel bilinci sayesinde, kişi siste-
min ona sunduğu şeyi reddetmeye muktedirdir. Bundan ötürü, Ellul vaziyet karşısında 
yeni bir düşünsel tutum takınmak için yeniden bireyden başlamak gerektiğinin altını 
kuvvetle çizer. Teknik toplumu, aşırı tüketimi ve doğanın şiddetli yıkımını reddetme 
cesaretini sadece özgür insan gösterebilir. 

Ellul’ün bakış açısına göre, teknik sistemle bir kopuş sadece inanç üzerinden 
gerçekleştirilebilir. Bu konuya ilişkin şunu dile getirir: “Sonuç olarak, sadece Tanrının 
İsa’daki vahyinin aynı zamanda hem kaldıraç hem de dayanak noktası olabileceğine 
inanıyorum.”55 Onun için, gerçek devrim manevi bir dönüşümde yatar. İnsanın idollerini 
yıkması ve güç arayışında olmayan bir ruh geliştirmesi için inanca ihtiyacı var. Eğer 
teknik ve din arasındaki ilişkiyi Ellul’ün nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine odakla-
nırsak, Hristiyanlığın tekniğin gelişimine katkı sunmuş olduğu ifadesinde bir doğruluk 
payı olduğunu kabul ettiğini görürüz. Fakat, Ellul Hristiyanlığın doğayı kutsallıktan 
çıkararak onun yıkımına neden olduğu ve sadece Hristiyanlık dininin bilimin gelişmesine 
izin verdiği, böylece insanı doğanın efendisi yaptığı görüşüne mesafeli durur.56 Bazı 
dönemlerde, bazı medeniyetler diğerlerine göre daha ileri bir teknik gelişmeye sahip 
olmuşlardır. Buna örnek verecek olursak, Hristiyan Batı karşısında Müslüman dünyanın 
teknik üstünlüğü tarihin bir dönemini damgalamıştır. Ancak günümüzde, tam tersi durum 
söz konusudur. Öyleyse, teknik ilerleme koşullara bağlıdır, mizaç veya dine değil.57 

O hâlde şimdi, Ellul’ün inanç kavramının kurtarıcılığından bahsederken neyi an-
latmak istediğine daha yakından bakalım. Düşüncesinde inanca yüklemiş olduğu rolü 
belirlemek için burada iki soru sormak şarttır: Ellul’ün düşüncesinde inanç terimi ne 
anlama gelir? Ve teknik sistemden kurtuluşta onun rolü nedir? Din, Ellul’e göre, “dün-
yanın genel teorisidir.” İnsan böyle genel bir fikir olmaksızın yaşayamaz. İnsan “nereden 
geldiğini, nereye gideceğini, kendisini nasıl konumlandırdığını, geleceğinin ne olacağını 
bilme” ihtiyacındadır. Yalnızca din ona bu anlamda cevaplar sunar. Onsuz, insan tamamen 
kaybolur.58 Sosyolojik ve psikolojik düzlemde dinin insan için yararlı işlevleri vardır. 

52 Bkz., a.g.e., s. 241-371. 
53 A.g.e., s. 373.
54 A.g.e., s. 373-374.
55 J. Ellul, Changer de la révolution. L’inéluctable prolétariat, Paris, Seuil, 1982, s. 289.
56 Bkz. J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, s. 29-30. 
57 Bkz., a.g.e., s. 29-35. 
58 Bkz. J. Ellul, Ellul par lui-même, Entretients avec Willem H. Vanderburg, s. 137. 
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İnsanın salt akılsal olan bilimin sağlayamadığı temel sorularına inanç cevap verir. Öte 
yandan, inanç, insanı dünyada yaşaması için cesaretlendirir, onun yaşamını dayanılır kılar. 

Ancak burada unutulmamalıdır ki din, kendini bir kaçış yolu olarak gösterip hal-
kın afyonu olma riskini taşır.59 Ellul’e göre, dinî fenomenlerin günümüzdeki atılımını 
tekniğin yok etmiş olduğu manevi dünyanın yeniden bir içeriğe kavuşması bağlamında 
değerlendirmek mümkündür. İnsan için, sadece tekniğin mantığı içinde yaşamak müm-
kün değildir. Bu nedenle, yaşayabilmek için başka imkânlar aramak gerekir. Böylece, 
teknik sistemde dinî fenomenlerin gelişme seyrinde olması anlaşılabilir. André Malraux, 
“21. yüzyılın dinî olacağını ya da olmayacağını” yazar. Ellul bu cümleyi yeniden şöyle 
formüle eder:  “21. yüzyıl dinî olacaktır ve bu nedenden dolayı dinî olmayacaktır.”60 
Gerçeklikle yüzleşmektense her seferinde bir kaçışı, bir kopuşu temsil ettiğinden, dinî 
fenomenlerin bu yayılımının insanların manevi dünyalarını doldurmaktan oldukça uzak 
olduğunu, günümüz dünyasında, dinî fenomenlerin yaygınlık kazanmasının insan için 
gerçek bir çare olmadığının altını çizmekte fayda var. 

Kaçış halinde olan günümüz insanını yeniden inanç düzlemine taşımanın bir yolunu 
arayan Ellul, inanç kavramının kökensel bir analizine girişir. Tarihsel olarak, din ve 
vahiy arasındaki ilişkiye dair temel bir ayrıma gidilmesi, başka bir deyişle bir farkın 
ve hatta bir karşıtlığın oluşturulması inancın pozisyonunu anlamak için kaçınılmaz-
dır. Temelde inanç ve inanma arasında var olan karşıtlığa denk düşecek olan bu fark 
nedeniyle Ellul, Hristiyanlık kelimesini kullanmaktan bilinçli bir biçimde imtina eder. 
İlahiyat alanındaki kavramsal tercihlerindeki titizliğinin nedeni tam olarak “farkın” 
aktarılmasının önünde oluşabilecek olan engelleri ortadan kaldırmaktır. Böylece Ellul, 
Hristiyanlık kavramının tarihsel, dinsel ve kurumsal anlamda çok yüklü olmasından 
dolayı, “Hristiyan vahyi” veya “Hristiyan inancı” ifadelerini tercih edecektir. 

Din ve vahiy arasındaki karşıtlığı Ellul şöyle açıklıyor: “Din yükselir, vahiy iner.”61 
İnsan, Tanrısına varmak için her zaman “yükselme” arayışındadır: “Din bu çıkışın temel 
aracı ve aynı zamanda onun ifadesi, belki de onun kökeni olmuştur.”62 “Yüksekliğe” 
atfedilmiş olan büyük değerle, hemen hemen bütün insanlık için gökyüzünün kutsal bir 
yere dönüştüğüne tanıklık ederiz.63 Gökyüzü aşkınlığı, gücü ve değişmezliği sembolize 
ettiğinden, kısacası tanrının ikamet ettiği yer olmasından dolayı, insan hep yükselme gayreti 
içindedir. Dinin bir ihtiyaç, kişisel bir duygu ve insanın kaçınamayacağı sosyolojik bir 
zorunluluk olduğunu ileri süren Ellul iki temel teze sahiptir.64 İlk olarak, din insanda kimi 
yoksunluklara ve kaygılara karşılık düşer. İkinci olarak, din Tanrıya doğru yükselmeye 
yönelir. Ancak, Karl Bart’a benzer bir biçimde Ellul, İncil’de ve İsa peygamberin vahyinde 

59 Bkz., a.g.e., s. 89. 
60 Bkz. J. Ellul, La foi au prix de doute, Paris, Hachette, 1980, s. 166. 
61 J. Ellul, La foi au prix de doute, s. 166.
62 A.g.e., s. 166-167.
63 Bkz. M. Eliade, Traité d’histoire des religions, Paris, Payot, 1986, s. 46-114. 
64 J. Ellul, La foi au prix de doute, s. 174-175.
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kendini ifşa eden tanrının şimdiye kadar tanımış olduğumuz diğer bütün tanrılardan farklı 
olduğunu düşünür. Bu “tamamen başka”65 olan “Tanrı bizim erişimimiz dışındadır, o 
kendisinden neyi ifşa ederse biz sadece ve sadece onu bilebiliriz.”66 Diğer dinlerin tersine, 
Ellul, İsa’daki Tanrının vahyinin dinî duygulara uygunluk göstermediğini, onlarla çeliş-
tiğini ve bu anlamda insanın ihtiyaçlarını tatmin etmekten uzak olduğunu belirtir. Çünkü 
Ellul’e göre, insan tarafından yaratılmış tanrılar her zaman insanın hizmetinde olup insan 
için kimi zorunlulukları gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Yani, insan bu kutsallıkların 
efendisi konumundadır. Oysaki tam tersi olarak İncilin Tanrısı insanın isteklerine benzeri 
bir biçimde cevap olmadığı gibi, doğası gereği insanın hakimiyetinden sürekli bir biçimde 
muaftır. Tahakküm altında olma ve hizmetkar olma durumundan münezzeh olan İncil’deki 
Tanrı, daimi olarak insanın müdahale alanının dışında kalır. 

İkinci olarak, diğer dinlerin aksine İsa’da, vahiy yukarıdan aşağı giden bir yolla 
vücut bulma olarak kendisini ifşa eder: “Görmek için inelim.”67 Burada, tanrı insana 
doğru, onun seviyesine iner.68 Ellul için vahiy bu iniş üzerinden temsil bulur. Fakat, 
Hristiyanlar vahyi bir dine dönüştürmeyi denediler. Bu dönüştürme çabasının sunucu 
olarak, Hristiyanlıkta, diğer dinlerdekine benzer dinî duygular, ayinler ve mitler oluştu. 
İşte bu andan itibaren, Hristiyanlık çatısı altında, vahiy sosyolojik bir boyut kazanır. 
Tanrının varlığı da dahil olmak üzere her şeyi açıklamaya çalışan vahyin dine dönüşmesi 
teolojik açıdan gerçekleşmiş olur. Oysaki “[…] Hristiyanlık, inancı yalnızca aşkla yön 
verilen özgürlük üzerinden anlama büründürür.”69 Aşkın ve kutsallığın bir zorunluluğu 
olan bu özgürlüğe karşı bir tepki olarak, insan vahyi bir ahlâka dönüştürür. Ellul’e göre, 
başlangıcında Hristiyanlık “anti-ahlâkidir”. Hristiyanlıkla birlikte, insanın bir değer-
ler sistemine göre yaşamaya başladığını görüyoruz. Bu ahlâklaşma süreciyle birlikte 
Hristiyanlık geri dönüşü olmayan bir biçimde dinî bir karakter kazanır. Bu noktadan 
itibaren, vahyin ve inancın bozulması başlar. Günümüz dünyasına baktığımızda, bu 
bozulmanın teknikle daha da güçlendiğini görürüz. Teknik toplumda bu bozulma 
özellikle üç farklı sahada ifade bulur. Öncelikle teknik, Hristiyanlığı manevi yaşama, 
ruhaniliğe, ruhun kurtuluşuna indirger. Ardından, Hristiyanlığı yaymada propaganda 
ve reklamın kullanılması İncil’in sözünün gücünü zayıflatır. Son olarak, tekniğe du-
yulan yadsınamaz hayranlık ve insanın teknik gelişmeye ilişkin beklentileri Hristiyan 
toplumlara dinî bir boyut kazandırır.70 Bu dönüşümle birlikte, sosyolojik ihtiyaçlara 
cevap vermek açısından Hristiyanlık diğer dinlerle benzer bir öze bürünür. 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi Jacques Ellul’ün teknik eleştirisi toplumsal 
boyutta onu açık bir umutsuzluğa iter. Kurtuluş yolunu Hristiyanlık inancında bulan Ellul, 

65 Bkz. J. Ellul, Ellul par lui-même, Entretients avec Willem H. Vanderburg, s. 138.
66 A.g.e., s. 138-139. 
67 A.g.e., s. 175.
68 J. Ellul, La foi au prix de doute, s. 176-177. 
69 J. Ellul, Jacques Ellul, Ellul par lui-même, Entretiens avec Willem H. Vanderburg, s.143.
70 Bkz., a.g.e., s. 144-146.
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teknik sistemin sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik ve aynı zamanda manevi planda 
negatif etkileriyle savaşılması gerektiğini, bu anlamda vahyin üç temel işlev görmesi 
gerektiğini vurgular. İlk olarak, tekniğin tektipleştiren tahakkümüne ve totalitarizmine 
karşı bir aşkınsallık gereklidir. Aksi taktirde, teknik bir yazgıya, insanın kaçamayacağı 
bütün insani gerçeklikleri ele geçiren bir çeşit kadere dönüşecektir. Vahiy insanın kendi 
durumunu dışsal bir bakış açışından görebileceği ve bulunduğu dünya üzerine bir yar-
gıya varabileceği yegâne aşkınsallıktır. Aşkınsallık teknik dünyaya ait değildir, onun 
her zaman dışında kalır, tekniğin hiçbir zaman için asimile veya bertaraf edemeyeceği 
bir öğedir.71 İkinci olarak, vahiy gerçekliğe onu deforme etmeden, nasılsa öyle bakar. 
Durum bize endişe verici görünebilir, fakat asla umutsuz değildir. Teknik gerçekliğin 
karşısında, “Vahiy bize bir söz, bir umut ve bir özgürleşme sunar. Bir söz, çünkü bize 
çılgın, trajik görünen bu tarihin en sonunda Tanrının Krallığına açılacağından eminiz. 
Bir umut, çünkü bu kesinlik bizim burada ve şimdi yaşamamıza imkân verir. Bir öz-
gürleşme, çünkü modern insanın kaygısına ve anlamsızlığına bir cevaptır.”72 Vahyin 
üçüncü katkısı, tanrının vahyinin son olmasıdır. İnsan vahiy sayesinde teknik araçların 
sınırsız karakterini reddeder. Ereklilik bize tekniğe karşı direnmek, onun zincirlerinden 
boşalmışçasına büyümesini ve gelişme yanılsamasını reddetmek için bir bilinç kazandırır.

Sonuç olarak, teknik, politika, devrim, inanç, özgürlük, yabancılaşma ve umut gibi 
konuları kendisine düşünsel faaliyet alanları olarak belirleyen Jacques Ellul, günümüz 
düşünürleri için vazgeçilmez bir esin kaynağıdır. Özellikle teknik bakış açısının geze-
gen ölçeğinde hakimiyetini mutlak bir şekilde tesis etmesinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkan içinde bulunduğumuz ekolojik krizin felsefi bir konu olarak ele alınması ve bu 
teorik açılımla yetinmeyip bu sahada eylemci bir tavır geliştirmesi Jacques Ellul’e 
görmezden gelinemeyecek bir özgünlük kazandırır. Felsefesinin reddedilemez eleştirel 
gücüne rağmen Jacques Ellul’ün düşüncesi, Heidegger felsefesinde de teknik sorun-
salı özelinde söz konusu olduğu gibi, son kertede bir tür kötümserliğe, karamsarlığa 
hatta umutsuzluğa varmaktadır. Ellul’ün bu karamsarlıktan çıkış için bir çözüm olarak 
yöneldiği Hristiyan vahyi, Fransız filozofun felsefenin dışına adeta sürüklenmesi gibi 
bir neticeye yol açmakta, bu vesileyle de Batı felsefesinin geleneksel faaliyet sahasının 
sınırlarını belirleyen akılsal çerçevenin dışına taşırmaktadır. Bu durumun kaynağında 
hiç şüphesiz ki Ellul’ün felsefi düşüncesinin başından sonuna kadar paralel bir biçimde 
varlığını oldukça güçlü bir seviyede koruyan, sıklıkla onun felsefi çabasının içeriğini, 
biçimini ve kavramsal boyutunu belirleyen teolojik bakış açısı bulunur. 

Öte yandan, Jacques Ellul’ün yakın arkadaşı, Fransız çevre hareketinin öncü düşü-
nür ve aktivistlerinden olan Bernard Charbonneau’nun ve Fransız ekonomist, filozof ve 
“küçülme” düşüncesinin önde gelen düşünürlerinden olan Serge Latouche’un73 fikrine 

71 Jacques Ellul, Ellul par lui-même, Entretiens avec Willem H. Vanderburg, s. 149.
72 J. Ellul, Jacques Ellul, Ellul par lui-même, Entretiens avec Willem H. Vanderburg, s. 154. 
73 Bkz. Serge Latouche, Jacques Ellul contre le totalitarisme technicien, Le Passager clandestin, Neuvy-

en-Champagne, 2013.



Jacques Ellul’ün Düşüncesinde Felsefi Bir Problem Olarak Teknik 857

katılmak durumundayız. Bu iki düşünürün bakış açısına göre, tekniğin ve ekonomik 
büyümenin yol açmış olduğu gezegen çapındaki çevre krizinin aşılması sadece yeni 
bir alternatif siyasi yaklaşımla mümkündür. Agnostik, hatta Hristiyanlık karşıtı olan 
Bernard Charbonneau74 Jacques Ellul’ün teknik eleştirisine katılmakla birlikte, onun 
Hristiyan vahyine yüklemiş olduğu kurtarıcı görevini sert bir tenkide tâbi tutar. Onun 
bakış açısına göre, insan yaşamının trajik boyutunu oluşturan sonluluğu, onu bu 
dünyanın ötesinde bulunan bir umuda yöneltir. Benzeri bir durum, insanın zorluklar 
karşısındaki tavrında da kendisini gösterir. Fakat bu durumun kendisi kurtarıcı olmaktan 
ziyade daha çok insanı bir eylemsizliğe itmektedir. Serge Latouche ise Ellul’ün teknik 
eleştirisini çığır açıcı bulmakla birlikte onun, günümüz dünyasının temel belirleyici 
unsuru olan büyümeci ekonominin kâr mantığının gezegenimizi yok oluşa sürüklediği 
gerçeğini göremediğini belirtir ve Ellul’ün teknik konusundaki yetkin tahlillerinin 
sonucunda varmış olduğu karamsarlığı aşabilecek alternatif bir siyasi söylem ortaya 
koymadığını, bunun Ellul’ün düşüncesin en belirgin eksikliği olduğunu savunur.75
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LEO STRAUSS’ INTERPRETATION OF FARABI IN THE CONTEXT OF 
PHILOSOPHY OF PLATO AND ITS EVALUATION FROM 

GENERAL POINT OF VIEW

ÖZ
Modern felsefeyi eleştiren düşünürlerden biri olan Leo Strauss, eleştirisinin te-
melini felsefenin aslî anlamını kaybetmesine bağlamaktadır. Aslî anlamın Antik 
Yunan ve devamında olan Orta Çağ İslam dünyasında olduğunu düşünen Stra-
uss’un altını çizdiği en önemli hususlardan biri, filozofların, Sokrates’in trajedi-
si ve siyasî baskı sebebiyle hakikî öğretilerini gizlemek zorunda kaldıklarıdır. 
Strauss açısından, hocası Sokrates’ten farklı olarak Eflatun (Platon), öğretisini 
ezoterik bir tarzda vermiştir. Strauss’a göre Eflatun’un ezoterik öğretisini ilk 
olarak fark eden ve kendisi de ezoterik yazım tarzını benimseyen İslam filozo-
fu Fârâbî’dir. Strauss açısından Fârâbî, Eflatun’u yalnızca aktarmamış ayrıca 
onu yorumlamıştır ki onun yorumlarını tespit edip bulmak Strauss’un Eflatun 
Felsefesi incelemesinin esas amacıdır. Strauss’un ezoterik okumayı öğrendiği 
Fârâbî, onun düşüncesindeki ezoterik-egzoterik öğreti ayrımı konusunda kritik 
bir öneme de sahiptir. Dolayısıyla bu yazıda, Strauss’un Eflatun Felsefesi eseri-
ni incelediği Farabi’s Plato adlı yazısı takip edilerek Strauss’un Fârâbî’ye dair 
yorumları ortaya konulmaya çalışılacaktır. Son olarak ise Strauss’un ezoterizm 
temelli ve felsefe-toplum çatışmasına dayalı okumasının nasıl ele alındığına dair 
bazı tepkilere değinilerek yorumlanmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Leo Strauss, Fârâbî, Eflatun felsefesi, ezoterizm, egzote-
rizm.
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ABSTRACT
As one of the critics of modern philosophy, Leo Strauss makes his foundation 
of criticism in relation to loss of original meaning of philosophy. He thinks the 
original meaning of philosophy is in Ancient Greek and Mediaeval Islamic 
period, and underlines most importantly philosophers, due to the tragedy of 
Socrates and political suppress, had to hide their true teachings. In Strauss’s 
view, Plato differs from his teacher, Socrates, by giving his teaching in esoteric 
manner. According to Strauss, Islamic philosopher Farabi is the first one who 
noticed the esoteric teaching of Plato and he himself used the art of esoteric 
writing. Strauss thinks Farabi did not only report Plato’s teaching but also 
commented on it and the identification of those comments from Farabi is the 
primary issue in Strauss’s analysis in his work, Farabi’s Plato. Strauss learned 
much about the art of esoteric writing from Farabi and Farabi has critical effect 
on his thought about the difference between esoteric and exoteric teachings. 
Thus, in this article, it will be tried to present Strauss’s comments on Farabi by 
following Farabi’s Plato in which Philosophy of Plato analyzed. And then it will 
be tried to state some of the reactions to Strauss’s interpretation which is based 
on esoterism and philosophy-city conflict generally and it will tried to evaluate 
his approach critically.
Keywords: Leo Strauss, Farabi, Philosophy of Plato, esoterism, exoterism. 

...

Giriş

Çalışmalarını felsefenin farklı başlıklarında sürdürmüş olan Leo Strauss, modern 
felsefeyi eleştirmesi neticesinde klasik felsefeye dönüş fikrini benimsemiştir. Hem Antik 
Yunan hem de bu dönemdeki felsefenin hakikî anlamda devamı olduğunu düşündüğü 
Orta Çağ İslam dönemindeki felsefe Strauss için büyük önem arz etmektedir. Orta Çağ 
İslam döneminin en önemli filozoflarından Fârâbî, Strauss için ayrı bir öneme sahiptir. 
Çünkü Fârâbî, Eflatun’u aktarmakla kalmamış aynı zamanda onu yorumlamıştır ve 
Strauss’un buna yönelik verilebilecek incelemelerinden belki de en iyisi Fârâbî’nin 
Eflatun Felsefesi eseridir. Strauss, Fârâbî’nin anlatımından önemli sonuçlar çıkarmıştır. 
Bu sonuçları sağlıklı bir şekilde anlamak için öncelikle Strauss’un Fârâbî’ye neden 
yöneldiğine ve yaklaşımının temelini teşkil eden ezoterik-egzoterik okumanın anla-
mına değinmek gerekmektedir. Zira Strauss’a göre Fârâbî, ezoterik-egzoterik okuma 
arasındaki farka gösterilebilecek önemli bir örnektir. Daha sonra Strauss’un, Eflatun 
Felsefesi eserine yönelik incelemesinin ayrıntılarına girmek yerinde olacaktır. En 
sonunda ise Strauss’un yorumuna örnek teşkil eden bu incelemenin ne derece kabul 
edilebilir olduğu genel perspektiften ele alınabilir.
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Strauss’un hatırlattığı üzere, Antik Yunan’dan sonra Orta çağ döneminde felse-
fenin iki bölgesi vardır: Hıristiyan Batı dünyası ve İslam dünyası. Ancak ona göre bu 
iki bölgedeki felsefenin anlamı farklıdır. Bu farklılık özellikle Hıristiyanlık dininin 
vahyi yorumlayışıyla İslam ve Yahudi dininin yorumlayışları arasındaki farklılıktan 
kaynaklanmaktadır. Strauss’a göre Hıristiyanlık, vahyi inanç olarak görüp bunun 
dogmalardan oluştuğunu iddia ederken, İslam ve Yahudi dinlerinde ise vahiy “yasa” 
olarak görülmektedir. Dolayısıyla, Hıristiyanlıktaki dogmatik öğretilerden oluşan din 
ilmi (Sacra Doctrina), İslam ve Yahudilikte ilahî yasanın ilmidir (halacha veya fıkıh). 
Hıristiyanlıkta özellikle öğretilerin yorumlanması için bir araç olarak kullanılan fel-
sefeye, İslam ve Yahudi inancında ihtiyaç duyulmadığını belirten Strauss’a göre bu 
durum, felsefenin Avrupa ve İslam dünyasındaki konumunu göstermeye yeter. Kısacası 
Strauss, felsefenin Orta çağ Avrupa’sında meşru konumda iken İslam dünyasında şüp-
heli olan bir konumda olduğunu belirtmektedir ki aradaki farkın en iyi şekilde Thomas 
Aquinas’ın Summa Theologica eserinde teolojinin, felsefenin yanında gerekli olup 
olmadığı tartışması bulunurken, İbn Rüşd’ün felsefeyi fıkıh açısından temellendirmeye 
çalışmasından görülebileceğine değinmektedir.1 

Felsefenin, İslam dünyasındaki şüpheli konumu, Strauss açısından, bütünüy-
le şanssızlık değildir. Bunun sebebiyse felsefenin, Hıristiyan dünyasındaki gibi bir 
otoriteye, İslam dünyasında bağlanmamış olması ve bu konumu itibariyle Antik Yu-
nan’daki gibi “özel” bir karaktere sahip olmasıdır. Dahası, Strauss’a göre dinin İslam 
dünyasında yasa olarak yorumlanmasıyla din, filozofların gündemine siyasî bir olgu 
olarak girmiştir. Ancak Strauss’a göre vahyin siyasî anlamla yüklenmesi sebebiyle 
din ile uğraşan felsefî disiplin din felsefesi olmamış, siyaset felsefesi olmuştur.2 İlahî 
yasa, peygamber tarafından insanlara ulaştırıldığından, o siyasî olarak anlam ifade 
eder. Çünkü toplumu şekillendirmede doğrudan etkiye sahiptir. Bu sebeple Strauss, 
peygamberliğin ne olduğu konusunu özellikle Maimonides’in metinlerinden hareketle 
ele almıştır. Daniel Tanguay’ın da belirttiği üzere, Strauss’un peygamberlik üzerine 
Maimonides metinleriyle yaptığı çalışmalar, onu önce Fârâbî’ye ardından da Eflatun’a 
götürerek, bu sayede Orta Çağ İslam ve Yahudi felsefesinin siyasî olarak yeniden 
yorumlamasını sağlamıştır.3 Zira Strauss için Fârâbî’ye yönelmenin iki amacı olduğu 
söylenebilir: Maimonides’i daha iyi anlamak ve Eflatun’un hakikî öğretisine ulaşmak. 
Strauss’un bu yazıda ortaya koymaya çalışacağımız Fârâbî yorumunun, Eflatun’un 
hakikî öğretisine ulaşma çabası olduğu görülecektir. 

Strauss, İslam filozoflarını anlamak için özel bir okuma tekniğine ihtiyacımız 
olduğunu düşünmektedir. Zira o, siyasî baskı sebebiyle, İslam filozoflarının halka açık 

1 Leo Strauss, “How To Study Medieval Philosophy”, Interpretation, Spring 1996, c. 23, S. 3, s. 333. 
2 Strauss, “a.g.m.”, s. 334-335.
3 Daniel Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual Biography, New Haven and London, Yale University 

Press, 2007, s. 52.
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öğretilerinin onların gerçek öğretileri olduğunun iddia edilemeyeceğini belirtmektedir.4 
Dolayısıyla Strauss açısından, İslam filozoflarının metinlerinin ezoterik ve egzoterik 
yönleri vardır. Strauss’un açıkladığı üzere, ezoterik öğreti hakikî olup herkese açık 
değildir. Egzoterik öğreti ise herkese açık olan ve toplumsal anlamda faydalı olandır.5 
Metinlerin bu ikili yönü sebebiyle Strauss, özel bir okuma tekniğinin zorunlu olduğu-
nu, bu tekniğin de Eflatun’un Phaedrus diyaloğunun yanı sıra Politeia ve Yasalar’da 
aranması gerektiğini savunmaktadır. Strauss’a göre İslam filozoflarının Eflatunculuğunu 
hakkıyla çalışmadan sağlıklı bir İslam felsefesi anlayışımızın olamayacağı, benzer 
durumun Yahudi felsefesi için de geçerli olduğudur.6 Tanguay’ın belirttiği üzere, 
Strauss, Maimonides’in ezoterik olarak yazdığını söylediği Delȃletü’l-hȃirîn adlı 
eserini çalışırken, Maimonides ile İslam Aristotelesçileri, özellikle de Fȃrȃbî arasında 
benzerlik olduğunu fark etmiştir.7 Bunun anlamı, Strauss’un, Maimonides’in ezoteriz-
minden hareketle Fȃrȃbî okuması yaptığıdır ki buna yönelik eleştiriler de vardır. Bu 
eleştiriler bir tarafa, Tanguay’ın ifadesi ile “Fȃrȃbîci Dönüş” (Farabian Turn) Strauss’un 
düşüncesinde iki önemli etki yapmıştır: Biri teolojik-politik problemi düşünmesini 
sağlayan yeni bir bakış açısı, diğeri ezoterik yazım sanatının keşfidir.8 Strauss’un 
Fârâbî yorumu hacim olarak çok büyük bir yekûn tutmuyor gibi gözükse de yorumun 
ana istikametini oluşturmada Fârâbî kritik önemdedir.9 Strauss’un Fârâbî’nin Eflatun 
Felsefesi ve Yasalar sunumu üzerine incelemeleri oldukça ayrıntılıdır. Bu yazının 
odak noktası ise Strauss’un, Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi eserine yönelik yorumları 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Strauss’un Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi İncelemesi

Maimonides’i yakından çalışan Strauss, onun İbn Tibbon’a yazdığı mektupta 
Fârâbî’den övgüyle bahsettiğini ve onun “es-Siyâsetü’l-medeniyye” (Political Govern-

4 Strauss, “How To Study Medieval Philosophy”, s. 336.
5 Leo Strauss, “On A Forgotten Kind Of Writing”, Chicago Review, 1954, c. 8, S. 1, s. 64-65.
6 Strauss, “How To Study Medieval Philosophy”, s. 336. 
7 Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual Biography, s. 52.
8 Tanguay, a.g.e., s. 53.
9 Strauss’un önemli eleştirmenlerinden biri olan Shadia Drury, Strauss’un Antikleri yorumlamasında 

Fârâbî’nin önemine değinmektedir. Drury’e göre Strauss’un Fârâbî yorumlarına değinmek birçok açı-
dan gereklidir. Birincisi Strauss’un düşüncesine göre Antikleri yorumlamada Hıristiyan geleneğindeki 
Yeni-Eflatuncu yoruma dayanamayız çünkü bu yorumda pagan felsefenin Hıristiyanlaştırılması söz 
konusudur. Bunun yerine Strauss Fârâbî ve diğer İslam filozoflarına yönelmiştir. İkincisi ise İbn Sina, 
İbn Rüşd, İbn Bacce ve özellikle Fârâbî, felsefe ile şehir arasındaki gerilim açısından Strauss’un dik-
katini çekmiştir. Drury’in belirttiği üzere Strauss açısından Fârâbî, Antik hikmetin emanetçisi olup 
Strauss’un Antikler üzerine yorumlarında farklı şekillerde etkili olmuştur; bkz. Shadia B. Drury, “Eso-
teric Philosophy and Ancient Wisdom”, The Political Ideas of Leo Strauss, New York, Palgrave Mac-
millan, updated edition, 2005, s. 21. 
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ments) adlı eserine vurgu yaptığını belirtmektedir.10 Fakat Strauss’un açıklamalarından 
kendi döneminde Farabi’nin adı geçen eserinin henüz edisyonunun yapılmadığını anlı-
yoruz. Dahası “es-Siyâsetü’l-medeniyye” ile karşılaştırma yapmak gereğini düşündüğü 
“Ârâu ehli’l-medinetî’l-fâzıla” (The principles of the Opinions of the Virtuous City) 
adlı esere bunun yanında edisyonu yapılmayan Kitabü’l mille (The Virtous Religious 
Community) eserinin incelenmesi gereğinin altını çizmektedir.11 Strauss’un Fârâbî 
yorumunun odak noktasının, Fârâbî’nin düşüncesinin merkezinde siyaset felsefesi 
olduğu ve model olarak Aristoteles’in değil, Eflatun’un eserlerini, özellikle Politeia 
ve Yasalar’ı örnek aldığıdır. Dolayısıyla Strauss açısından, Fârâbî’nin Eflatun’u nasıl 
yorumladığı ve Arapça tercümelerine sahip olduğunu düşündüğü bahsi geçen Eflatun’un 
eserlerini nasıl okuduğu temel problem teşkil etmektedir. Strauss’a göre Fârâbî, bazı 
eserlerini ezoterik olarak bazılarını ise egzoterik olarak kaleme aldığından dolayı onun 
Eflatun’u nasıl sunduğu bu sebeple değişiklik göstermektedir. Gerçek olan yorum ise 
Strauss açısından ezoterik yorum olduğundan Fârâbî’nin ezoterik olarak kaleme aldığı 
eserlere çok dikkat etmek gerekmektedir. Peki bu ezoterik-egzoterik ayrımı nedir? 
Öncellikle bu meseleye Strauss’un Fârâbî yorumunu daha iyi anlamak için kısaca 
değinmek gerekmektedir.

Etimolojik olarak “ezoterizm” terimine bakacak olursak, “Ezo” (Eso) içeri, içer-
de gibi anlamlara gelirken, “ter” ise bir zıtlık anlamı taşımaktadır. “Eso-thodos” bir 
yöntem olarak içeriye yönelmek demektir. Çok farklı anlam ve kullanımları bulunan 
ezoterizm, konumuz açısından “sınırlandırılmış”, özel bir bilgi ve öğreti kavramlarını 
da içermektedir.12 Buna karşın “egzoterizm” dışa yönelen bir bilgi ve öğreti olması 
gerekir ki Strauss’un anlayışını da genel olarak yansıtmaktadır. Strauss, ezoterizm ve 
egzoterizmin ne anlama geldiğini ve bunların neden gerekli olduğunu “On a Forgotten 
Kind of Writing” ve “Exoteric Teaching” gibi yazılarında anlatmaktadır. Kısaca bah-
setmek gerekirse ezoterizm ve egzoterizmin gerekliliği Strauss’un temel varsayımına 
dayanmaktadır. Bu varsayıma göre, hakikati arayan felsefe veya bilim ile toplum 
arasında kaçınılmaz bir çatışma vardır. Çünkü felsefe veya bilim, toplumun mevcut 
kanaatleri yerine bilgiyi getirmeye çalışır ancak kanıtlanmamış kanaatler toplumun 
temel unsurudurlar. Bu durum Strauss’a göre kaçınılmaz olarak çatışmaya yol açacaktır. 

10 Leo Strauss, “Farabi’s Plato”, Louis Ginzberg Jubilee Vol., American Academy For Jewish Research, 
New York, 1945, s. 357.

11 Strauss, “a.g.m.”, s. 358. Charles Butterworth’un belirttiği üzere, Strauss’un “The Virtous Religious 
Community” olarak zikrettiği eser “Kitabü’l mille”dir; bkz. Charles E. Butterworth, “How To Read 
Farabi”, More Modoque, ed. Pál Fodor, Gyula Mayer, Martina Monostori, Kornél Szovák ve Lász-
ló Takács, Budapeşte Forschungszentrum für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, 2013, s. 340, dipnot 15. Kitabü’l mille eseri daha sonra Muhsin Mehdi tarafından 
neşredilmiştir; bkz. Fârâbî, Kitabü’l mille, nşr. Muhsin Mahdi, Beyrut, Dar El-Machreq Publishers, 
1968.  

12 Bkz. Antoine Faivre, Access to Western Esoterism, ed. David Appelbaum, Albany, State University of 
New York Press, 1994, s. 4-5; 20. Ezoterizm-egzoterizm için ayrıca bkz; Paul J. Bagley, “On the Pra-
ctice of Esoterism”, Journal of the History of İdeas, c. 53, S. 2, 1992, s. 231. 
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Bu çatışmadan kaçınmak için felsefenin küçük bir azınlığa hitap edip toplumun kana-
atlerine ise saygılı olmak zorunda kalan filozoflar, Strauss’a göre toplumla çatışmayı 
önlemek için özel bir yazım tarzı geliştirmişlerdir.13 Toplumun kanaatlerine saygılı 
olmakla onları kabul etmenin farklı olduğuna dikkat çeken Strauss, hakiki öğretinin 
ezoterik, toplum için faydalı olan öğretinin ise egzoterik olduğunu belirtmektedir. 
Egzoterik öğreti her okuyucuya açık iken ezoterik öğreti sadece kendisini yoğun ve 
uzun çalışmalar sonucunda yetiştirmiş, çok dikkatli okuyucuya açıktır.14 Strauss açı-
sından bir eserin içinde ezoterik ve egzoterik ifadeler aynı anda bulunabileceği gibi 
bir eser tamamen ezoterik veya egzoterik de olabilir. Örnek vermek gerekirse, Strauss, 
Fârâbî’nin “el-Cem” eserini egzoterik, Eflatun Felsefesi (Felsefetü Eflatun) eserini 
ise ezoterik olarak gördüğünü düşünmektedir.15 Kısaca Strauss açısından ezoterizm 
felsefenin hakikî anlamından hareket ederken, “kanaat”in toplumun unsuru olduğunu 
kabul etmektedir.16 

Strauss’un sıklıkla işaret ettiği üzere toplumla çatışma riski felsefenin durumunu 
tehlikeye sokarken, felsefenin her hususu sorgulayan tarzının, toplumun kendi huzuru 
için de yıkıcı etkisi bulunmaktadır. Bunun en somut örneği Sokrates ile görülmektedir. 
Sokrates’in akıbetine uğramamak için filozofların ve bilim adamlarının gerçeği giz-
leyip yalanlar söylemek durumunda kaldıklarına işaret eden Strauss, Eflatun’un bunu 
“asil yalanlar” (noble lies) olarak belirttiğini söylemektedir.17 Strauss’a göre adalet ve 
erdemleri araştıran Sokrates’in yolu ile şehrin kanaatlerini savunan Thrasymakhos’un 
yolunun Eflatun’un yolunda birleştiren filozof Fârâbî’dir.18 Strauss’a göre Fârâbî, bu 

13  Rémi Brague’a göre Strauss’un ezoterizminin Yahudî karakterde mi olduğu sorulabilir. Brague’a göre 
Strauss’un kelimelerle uğraşısı Yahudî karakter gösterse de oldukça teknik olup Yahudî veya Yunan 
karakterde değildir. Strauss’un ezoterizm keşfinin Fârâbî ve Spinoza’ya dayandığını düşünen Brague, 
onun daima Yahudî olmayan ezoterizm kaynaklarına eğildiğini, mesela Maimonides’i bile incelerken onu 
İslamî kaynakları açısından ele aldığını belirtmektedir; bkz. Rémi Brague, “Athens, Jerusalem, Mecca: 
Leo Strauss’s “Muslim” Undersanding of Greek Philosophy”, Poetics Today, c. 19, S. 2, 1998, s. 246.

14 Strauss, “On A Forgotten Kind of Writing”, s. 64-65.
15 Strauss, “Farabi’s Plato”, s. 359. Ayrıca bkz; Paul E. Walker, “Platonisms in Islamic Philosophy”, 

Studia Islamica, 1994, S. 79, s. 12.   
16 Strauss, “On A Forgotten Kind Of Writing”, s. 70.
17 Leo Strauss, “Exoteric Teaching”, Interpretation: A Journal of Political Philosophy, c. 14, S. 1, 1986, 

s. 57. Daniel Tanguay’ın işaret ettiği üzere “asil yalanlar” meselesi daha sonra Machiavelli’de felse-
fe ve siyasî gücün bir arada kullanıldığı “propaganda” kavramına bırakmış, bu sayede Machiavelli 
felsefeyi hem felsefe hem de din işlevinde kullanmıştır; bkz. Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual 
Biography, s. 77. 

18 George Tamer’in belirttiği üzere Strauss’a göre Fârâbî, Sokrates’in yolu ile Thrasymakhos’un yolunun 
birleşmesi gerektiğini düşünen felsefe tarihindeki tek filozoftur; bkz. George Tamer, Islamische Philo-
sophie und Die Krise Der Moderne, Leiden, Netherlands, Brill, 2001, s. 237. Shadia Drury’nin de belirt-
tiği üzere Strauss’a göre Sokrates, hatalı ya da adaletsiz olarak suçlanmamıştır. Strauss’un Fârâbî ile hem 
fikir olarak Eflatun’un, hocası Sokrates gibi, “Zeus’un mağarası” yerine felsefeyi getirdiğini düşündüğü 
belirten Drury, hocası Sokrates’ten farklı olarak Eflatun’un ezoterik yazım sanatının ustası olduğu ve 
bu sayede sadece zulümden kurtulmakla kalmayıp tüm Yeni-Platoncu geleneği şaşırtmıştır; bkz. Shadia 
Drury, “The Esoteric Philosophy of Leo Strauss”, Political Theory, c. 13, S. 3, 1985, s. 326-327.
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sayede toplumla çatışmaktan kaçınarak Sokrates’in akıbetine uğramaktan kurtulmuştur. 
Burada vurgulanması gereken husus, Eflatun’un yolu olarak benimsenen yaklaşımda 
erdemli olmayan şehir için devrimsel bir hareket gerekmediği, bunun yerine Eflatun’un 
toplumda mevcut olan kanaatlerin hakikatle ya da hakikate yakın olanlarla yavaşça 
yer değiştirme yolunu seçtiğidir.19 Bu yavaşça yer değiştirmenin ancak toplumun 
kanaatlerini geçici olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapan Strauss, buradan 
Fârâbî’nin gelecekteki filozofun yaklaşımını tanımladığını görmekteyiz. Strauss şöyle 
demektedir: “Fârâbî’nin bir yerde açıkladığı üzere, kişinin, büyüdüğü dinî topluluktaki 
kanaatlere olan uyumu, geleceğin filozofu için gerekli bir niteliktir.”20

Felsefenin toplumla yıkıcı olabilecek bir çatışmaya girmek yerine var olan kana-
atlerin yavaşça değiştirilmeye çalışılması hususu, Strauss açısından aslında gizliden 
yapılacak bir iş olduğundan, bu nedenle Fârâbî’nin, Eflatun’un şehri açıkça yöne-
ten filozof kral düzeni yerine filozofun gizli krallığını getirdiğini düşünmektedir.21 
Dahası, Strauss’a göre Fârâbî’nin Eflatun yaklaşımı, felâsifenin genel karakterini 
yansıtmaktaysa da toplumla çatışma riski nedeniyle öğretilerini gizlemek zorunda 
kaldıklarından bu sonuca ulaşmak çok kolay değildir. Strauss’un Fârâbî’nin Eflatun 
yaklaşımında özellikle altını çizdiği husus, filozofları anlamaya çalışırken onların 
öğretilerinde ezoterik-egzoterik ayrıma dikkat edilmesi gerektiğidir. Strauss’a göre 
Fârâbî, bu ayrımı bize hatırlatmış, felsefe ve toplum arasındaki kaçınılmaz çatışma 
riski nedeniyle hem toplum hem de felsefeyi korumak için egzoterik öğretinin gerek-
liliğini siyasî anlam açısından dikkate almamız gerektiğini göstermiştir.22 Felsefenin 
toplumun kanaatlerine göstereceği uyum, Fârâbî’nin düşüncesindeki teorik ve ahlakî 
mükemmelliğe de uygun düşmektedir.23 Ahlakî ve teorik mükemmelliğe ya da oriji-
nal terimiyle eudaimonia24’ya nasıl ulaşılacağı ise Strauss’a göre Fârâbî’nin Eflatun 
yaklaşımının yön verici meselesidir.

19 Leo Strauss, Persecution and The Art of Writing, New York, The University of Chicago Press, 1988 
(1952), s. 16-17.

20 Strauss, a.g.e., s. 17. Strauss, burada Fârâbî’nin Tahsilü‘s-sa’âde (On the Attainment of Happiness) adlı 
eserine atıf yapmaktadır (Haydarâbad 1345, 45).  Strauss’un buradaki Fârâbî yorumunun, ezoterizm 
ile hedeflenen amaçların gerçekleştiğine yönelik olduğunun söyleyebiliriz. Strauss açısından ezoterik 
yazım tarzı öncelikle zulümden kaçmak, toplumu korumak, pozitif anlamda siyasi bir düzen sunmak ve 
felsefî pedagojinin etkililiğini arttırmak gibi amaçlar için kullanılmaktadır; bkz. Arthur Melzer, “On the 
Pedagogical Motive for Esoteric Writing”, The Journal of Politics, c. 69, S. 4, 2007, s. 1015. 

21 Drury, “Esoteric Philosophy and Ancient Wisdom”, s. 28. 
22 Strauss, a.g.e., s. 17-18.
23 Miriam Galston, “The Theoretical and Practical Dimensions of Happiness as Portrayed in the Political 

Treatises of al-Farabi”, The Political Aspects of Islamic Philosophy, ed. Charles E. Butterworth, 
Harvard Middle Eastern Monographs XXVII, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 
1992, s. 110-111. 

24 Eudaimonia (ευδαιμονία) dilimize genellikle “mutluluk” olarak çevrilmektedir; bkz. Güler Çelgin, 
Eski Yunanca-Türkçe Sözlük, 1. Basım, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2011, s. 281. Ancak söz konusu 
“eudaimonia” teorik ve pratik anlamda bir mükemmelleşmeye işaret ettiğinden, “mutluluk” yerine 
kelimenin orijinal halini kullanmayı tercih ediyoruz.   
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Strauss’a göre Fârâbî, Eflatun’un tüm diyaloglarına sahip değildir. Ancak Eflatun 
felsefesi yaklaşımını Politeia, Timaeus ve Yasalar adlı eserlere dayandırarak yaptığını 
söyleyerek söz konusu eserlere sahip olduğunu düşünmektedir.25 Yukarıda belirttiği-
miz üzere, Strauss, Fârâbî’nin Eflatun’u yorumlarken göz önüne aldığı temel mesele 
eudaimonia ya da insanın mükemmelleşmesidir. Strauss’un işaret ettiği üzere Fârâbî, 
insanın mükemmelliğe ya da eudaimoniaya ulaşması için belli bir bilime ve bir yaşam 
tarzına sahip olması gerektiğini düşünerek bunları araştırmaya koyulmaktadır. Fârâbî’nin 
özellikle Eflatun Felsefesi adlı eserinde incelediği bu meselede tüm ilimleri ve yaşam 
yollarını arka arkaya incelerken bunlardan hiçbirinin kendi taleplerini karşılamadığını 
tespit eder. İnsanın mükemmelleşmesi için arzu edilen bilimin (desired science) felsefe 
ve arzu edilen yaşam tarzının (desired way of life) ise asil sanat veya siyaset olduğunu bu 
sebeple filozof ve kral terimlerinin aynı olduğu tespitinde bulunmaktadır. Strauss’a göre 
bu eşitlik erdemin felsefeyle eşit olmasa bile ondan ayrılamayacağını ima etmektedir.26 
Strauss, Fârâbî’nin, insanın mükemmelleşmesi için felsefenin yanında siyaset sanatının 
ya da felsefesinin gerekli olduğunu ve erdem kavramının da bu sürecin ayrılmaz bir 
parçası olduğunu düşündüğünü belirtirken erdem kavramının halk arasında anlaşılan 
ve popüler olan değil hakikî erdemlerin insanın mükemmelleşmesine konu olduğunu 
belirtmektedir.27 Tamer’in işaret ettiği üzere Strauss, Fârâbî’nin eudaimoniayı öğretti-
ğini ve eudaimonianın Fârâbî’nin siyasî düzeninin yani İdeal devletinin kurulmasının 
sonucu olarak yorumlamaktadır. Bu anlamda Fârâbî, Eflatun felsefesini siyasî olarak 
yorumlamaktadır. Çünkü Fârâbî açısından, Eflatun, insanların eudaimoniaya hangi 

25 Strauss, “Farabi’s Plato”, s. 360-361. Fârâbî’nin söz konusu Eflatun eserlerine sahip olduğu konusun-
da Strauss’u onaylayan şu esere de bakılabilir; bkz. Muhsin Mahdi, “The Editio Princeps of Farabi’s 
Compendium Legum Platonis”, Journal of Near Eastern Studies, 1961, c. XX, S. 1, s. 3-4. Strauss ve 
Mehdi’nin yorumlarına karşılık Steven Harvey ise Fârâbî’nin, eserlerinde Eflatun’un etkisinin bilindi-
ğini diğer taraftan Aristoteles’in, Fârâbî’nin siyasî düşüncesinde etkisinin, Miriam Galston gibi Stra-
ussçu okumayı takip eden biri tarafından tartışıldığına işaret etmektedir. Harvey, Fârâbî’nin Eflatun 
Felsefesi eserinin temelini oluşturan Politeia ve Yasalar eserlerinin tam çevirilerine Fârâbî’nin sahip 
olduğunun kesin olmadığını daha çok özet versiyonlarına sahip olduğunu düşünmekte ve özellikle 
Fârâbî’nin Yasalar eserinin orijinaline sahip olmayıp özetine sahip olduğunu iddia etmektedir; bkz. 
Steven Harvey, “Did Alfarabi Read Plato’s Laws?”, Medioevo, 27, 2003, s. 51-52; 65. Harvey’in işaret 
ettiği Galston’ın bahsi geçen konudaki düşünceleri için ise; bkz. Miriam Galston, Politics and Excel-
lence: The Political Philosophy of Alfarabi, New Jersey, Princeton University Press, 1990. 

26 Strauss, “a.g.m.”, s. 361. Fârâbî, filozofun nazarî erdemi ifade ettiği ve kralın da sanatı, mahareti ve 
erdemi son derece büyük olan kişi olarak tanımladığı göz önüne alınırsa filozof-kral’da erdem kav-
ramının ayrı düşünülemeyeceği zaten bellidir; bkz. Fârâbî, “Tahsîlu’s-Sa‘ade”, Farabi’nin Üç Eseri, 
çev. Hüseyin Atay, İstanbul, Morpa Kültür Yayınları, 2003, s. 58.   

27 Strauss, “a.g.m.”, s. 361. Paul Walker’a göre buradaki “popüler” terimi halk arasında daha yaygın ve 
daha az eleştiriye tutulan eser ve değerleri ifade ederken, Strauss’un ezoterik-egzoterik eser ayrımının 
da bu minvalden popüler ve daha az popüler olarak görülebileceğini düşünmektedir. Dahası Fârâbî’nin 
filozoflar için bile popüler olanı sunmadığını da ifade eden Walker, Fârâbî’nin amacının Eflatun Felse-
fesi ve Aristoteles Felsefesi eserlerindeki içerikleri gizlemek olmayıp bu eserlerdeki konulara kayıtsız 
olanların dikkatini çekmek olduğunu belirtmektedir; bkz. Walker, “Platonisms in Islamic Philosophy”, 
s. 13, dipnot 26.
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koşullarda sahip olacaklarını ve onun felsefeyle ilişkisini araştırmıştır.28 
Strauss’a göre eudaimonianın hangi koşullarda oluşacağı ve onun felsefeyle iliş-

kisi felsefe-toplum ilişkisini gündeme getirecektir. Çünkü eudaimonianın sağlanması 
ancak filozofla ve onun hakikî erdemleri topluma öğretmesiyle “mükemmel şehir”de 
mümkündür. Fakat Strauss, bu konuda filozof ya da felsefenin toplumla kaçınılmaz 
çatışmasını29 ve Sokrates’in akıbetine uğrama riskini hatırlatmaktadır. İşte bu sebeple, 
Fârâbî’nin Eflatun yorumunda, filozofun toplumun kanaatlerini yavaşça değiştirme 
fikrini benimsediğini belirtmiştik. Strauss’a göre Fârâbî’nin Eflatun yorumuna dair 
ilk izlenimin onun Yeni-Eflatuncu bir karakterde olmadığıdır çünkü Fârâbî, felsefe 
ve asil sanatı eşitleyerek siyasî yorumda bulunmuştur. Strauss, Fârâbî yorumunun 
özde siyasî olup olmadığından şüphe edilebileceğini de ifade ederken, yorumun siyasî 
olarak kabul edilmesi için Fârâbî’nin Eflatun felsefesi hakkındaki görüşünün açıklığa 
kavuşturulmasının gerekli olduğunu düşünmektedir.30 Bu noktada şunları sorabiliriz: 
Fârâbî’nin Eflatun felsefesine yönelik anlatımıyla kendi yorumu arasında bir fark mı 
vardır? Eğer böyle bir fark varsa, Strauss’un yorumu olan Fârâbî’nin Eflatun felsefesini 
hakikî felsefe olarak görmesi geçersiz olmayacak mıdır? Strauss açısından Eflatun 
felsefesini anlatan Fârâbî’nin açıklamalarına kendi yorumu katması kaçınılmazdır. 
Fârâbî’nin Eflatun felsefesini eudaimonia konusuyla irtibatlandırıp bunu da bir siyaset 
araştırması haline getirdiğini düşünen Strauss, eudaimonia konusunun tüm Eflatuncu 
felsefenin tek meselesi olamayacağını, burada önemli olan hususun Fârâbî’nin Eflatun 
anlayışının felsefeyi nasıl gördüğü önem arz etmektedir. Strauss bu konuda şöyle diyor: 
“Fârâbî yavaşça okuyucularını, onun (Eflatun’un) felsefesi olarak tanıttığından, kendi 
hakikî olarak anladığı Eflatuncu görüşe yönlendirmektedir.”31 

Strauss açısından Fârâbî’nin kendine has yorumunda göze çarpan husus ise onun 
Sokrates’e yaklaşımıdır. Strauss, Sokrates’in yolunun adalet ve erdemlerin araştırılması 
anlamındaki felsefe olduğunun kabul edildiğini ancak Fârâbî’de Sokrates’in farklı bir 
konumda olduğunu düşünmektedir. Catherine Zuckert’ın işaret ettiği üzere Strauss’un 
düşüncesinde Fârâbî, Sokrates’in yolunu felsefe ile eşitlememiştir.32 Aslına bakıldığında 
Fârâbî, felsefeyi ne Sokrates’in yoluyla ne de Thrasymakhos’un yoluyla eşitlemiştir. 
Strauss, felsefenin tek konusunun siyasî konular ve özelde ise asil ve adil olanlar olsaydı, 
felsefenin özünde siyasî olacağına dair özellikle Sokrates’e atfedilen geleneksel bir 

28 Tamer, Islamische Philosophie und Die Krise Der Moderne, s. 210-212. 
29 Strauss’un felsefe-toplum çatışması, felsefe-din ve felsefe-şehir çatışması olarak farklı şekillerde kar-

şımıza çıkmaktadır. Konuyu felsefe-din çatışması olarak ele alan Shadia Drury’nin yerinde olarak 
belirttiği üzere Strauss bu çatışmayı sorgusuz kabul etmektedir, bkz. Shadia Drury, “The Esoteric 
Philosophy of Leo Strauss”, Political Theory, c. 13, S.. 3, 1985, s. 324.  

30 Strauss, “a.g.m.”, s. 362. 
31 Strauss, “a.g.m., s. 363.
32 Catherine H. Zuckert, Postmodern Platos: Nietzsche, Heidegger, Gadamer, Strauss, Derrida, Chicago 

and London, The University of Chicago Press, 1996, s. 113. 
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görüş olduğunu hatırlatmaktadır.33 Dolayısıyla felsefenin siyaset felsefesiyle eşitlenmesi 
için felsefenin ana konularının adalet ve erdemlerin araştırılması olması gerektiğini 
düşünen Strauss, böyle bir düşünceyi benimseyen bir Eflatuncunun, adalet ve erdem 
hatta diğer erdemlerin idealarına gönderme yapması gerektiğini ancak Fârâbî’nin 
idealar konusunda tamamıyla sessiz olduğuna işaret etmektedir. Strauss’a göre Fârâbî 
Eflatun anlayışını yalnızca siyasî konularla sınırlamamakta, felsefeyi teorik bir sanat 
olarak “tüm varlıkların özünün bilimi” şeklinde tanımlamaktadır. Fârâbî’nin felsefeyi 
“ispat sanatı” ile özdeşleştirdiğini de ifade eden Strauss, Fârâbî’nin siyaset ve ahlak 
konularının çalışılmasını felsefenin dışında tutarak esas olarak araştırmalarını “bilim” 
ve “yaşam tarzı” özelde ise eudaimoniaya ulaşmak için gerekli olan bilim ve yaşam 
tarzının edinilmesine yönelik olduğunun altını çizmektedir.34 Burada eudaimoniaya 
ulaşmak için “arzu edilen bilim”i sağlayacak olan felsefe iken “arzu edilen yaşam 
tarzı”nı verecek olan ise asil sanat veya siyasettir. Strauss, teorik bir bilim olan felse-
fenin konularının “İlahî ve doğal varlıklar” olarak Timaeus diyaloğunda anlatıldığını, 
Sokrates’in bilimi olarak anlaşılan pratik veya siyasî bilimin ise Yasalar’da tartışıldığını 
ve onun konusunun “yaşamın erdemli yolu” olduğunu hatırlatmaktadır. Strauss’a göre 
felsefenin özünde teorik olması sebebiyle siyasî ve ahlakî konuların değil, Timaeus’da 
anlatılan konuların gerçek anlamda felsefî olup Fârâbî’nin anlayışında bu durum yani 
felsefenin gerçek anlamı Eflatun’un amacını oluşturmaktadır.35 

Strauss’un eudaimoniaya ulaşma meselesinde dikkat çektiği husus felsefenin 
özünde teorik olan konularla ilgilenmesi gerçeği yanında bu meselenin siyasî ortam 
düşünülmeden ele alınamayacağıdır. İnsanın siyasî bir varlık olduğunu hatırlatan 
Strauss, Fârâbî’de dikkat edilmesi gereken hususun felsefenin teorik tarafıyla pratik 
yönünün aynı seviyede olmadığıdır. Ona göre Fârâbî, felsefenin teorik ve pratik ta-
rafı arasındaki ayrımı görmezden gelseydi, felsefenin hem teorik hem de pratik yönü 
içerdiğine yönelik genel görüşü kabul ederdi. O, Fârâbî’nin felsefeyi asil sanatla ya da 
siyaset felsefesiyle açıkça eşitlediğine dair itiraz gelebileceğini ancak kendisinin buna 
katılmadığını belirtmektedir. Strauss’a göre Fârâbî, Eflatun yorumunda felsefeyle asil 
sanatı eşitlememiş, “hakikî” felsefeyle “hakikî” asil sanatı eşitlemiştir ki bu eşitlen-
menin gerçekleştiği kişi filozof kral olup filozof ve kral aynı manaya gelmektedir.36 
Fârâbî açısından filozofun sanatıyla kralın sanatı aynı anda kazanılabilir ancak bu 

33 Strauss, “a.g.m.”, s. 363.
34 Strauss, “a.g.m.”, s. 364.
35 Strauss, “a.g.m.”, s. 365. Krş. Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual Biography, s. 95. 
36 Strauss, “a.g.m.”, s. 366-367. Fârâbî, teorik ve pratik erdemleri kendinde toplayan üstün yetenekli 

yöneticinin hem filozof hem kral aynı zamanda kanun koyucu ve imam olarak aynı anlamda kullanıla-
bileceğini belirtmektedir; bkz. Farabi, “Tahsîlu’s-Sa‘ade”, s. 59. Fârâbî, Eflatun Felsefesi adlı eserinde 
ise filozof ve kanun koyucu olarak devlet başkanını, hem Sokrates’in yoluyla adalet ve erdemleri hem 
de Thrasymakhos’un yoluyla çoğunluğa hitap eden yani siyaset sanatını kullanan kişi olarak tanımla-
dığını görmekteyiz; bkz. Farabi, “Eflatun Felsefesi”, Farabi’nin Üç Eseri, s. 88. 
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durum onların aynı olgu olduğunu göstermez.37 Filozof kendi mükemmelliğini ger-
çekleştirmek için özel bir meleke kullanırken kral kendi mükemmelliği için ayrı bir 
meleke kullanacaktır. Strauss, Fârâbî’nin Eflatun yorumunda hem filozofun hem de 
kralın sanatlarının eudaimoinaya ulaşmak için arzu edilen bilimi ve arzu edilen yaşam 
tarzını desteklediklerini ve diğer tüm insanlarda da hakikî eudaimoniayı meydana 
getirdiklerine dair açıklamalarına işaret etmektedir. Strauss’a göre hem felsefe hem 
asil sanat birbirlerinden faydalanarak diğer insanlarda eudaimoniayı sağlamak için bir 
araya gelmektedirler. Mesela şehrin kralı hem varlıkların özünün bilimi olarak felsefeye 
hem de insanları doğru yaşam tarzına yöneltecek olan asil sanata veya siyasete ihtiyaç 
duyacaktır. Fakat felsefenin ve asil sanatın bu eş zamanlılığı, Strauss’a göre onların 
eşit olduğu anlamına gelmemekte ve Fârâbî de bu konuda fazla söz söylememektedir.38 

Strauss, Fârâbî’nin başlangıçta teorik bir sanat olan felsefeyle pratik bir sanat 
olan asil sanat arasında ayrım yapıp daha sonra bunların birbirlerini desteklediğini ve 
eudaimoniaya ulaşmada birlikte gerekli olduğuna yönelik açıklamalarını anlamamız 
gerektiğini ifade etmektedir. Zira Strauss açısından Fârâbî’nin neden başlangıçta 
eudaimoniaya ulaşmak için felsefeden başka bir şeye ihtiyacımız olduğunu söyleyip 
daha sonra felsefeden başka bir şeye ihtiyacımız olmadığını ifade etmesi üzerinde dü-
şünülmesi gereken bir meseledir. Fârâbî felsefeden ne kastetmektedir? Bu Strauss’un 
dikkat çektiği bir sorudur. Ona göre Fârâbî, her iki durumda felsefeden aynı anlamı 
kastediyorsa bu durumda kendisiyle çelişmektedir ki bu beklenmeyen bir durum 
değildir. Strauss bu konuda Maimonides’i işaret ederek onun Delâletü’l-hâirîn adlı 
eserinde hakikî filozofların çelişkiyi normal bir pedagojik araç olarak kullandıklarını 
belirtmektedir.39 Bu çelişkilerin hakikî bir filozof tarafından konu hakkında iyi nedenler 
olmadan yapılamayacağını ve kendisini muğlak ifade etmeyeceğini düşünen Strauss, 
bu durumda okuyucunun filozofun aynı konuda çelişik görüşlerinden hangisinin onun 
hakikî görüşü olduğunu tespit etmesi gerektiğini düşünmektedir.40 Strauss’a göre 
felsefe ile asil sanat arasındaki ilişkiye dair Fârâbî neden dolambaçlı konuştuğunu 
anlamak kolay olmamakla birlikte neden çelişkili konuştuğunu anlamak kolaydır. 
Strauss’un iddiasına göre Fârâbî, felsefe ile asil sanatı eşitlemeyi pedagojik bir araç 
olarak kullanmakta, bununla birlikte okuyucuyu teorik felsefenin kendisinin bu hayat-

37 Christopher Colmo, “Theory and Practice: Alfarabi’s Plato Revisited”, The American Political Science 
Review, c. 86, S. 4, 1992, s. 970.  

38 Strauss, “Farabi’s Plato”, s. 367-368. 
39 Delâlet adlı eserin girişine yazdığı yazıda Shlomo Pines da bu konuya değinmektedir. Pines, Fârâbî’nin 

kasıtlı olarak kendisiyle çeliştiğini, bu konuda en önemli örneğin, İbn Tufeyl’in de belirttiğini söyle-
diği, ruhun ölümsüzlüğü meselesi üzerinde farklı eserlerinde açıklamalarının birbirleriyle zıtlık içe-
rinde olduğuna işaret etmektedir. Pines’a göre eserlerinde görülen çelişkiler, zaman içinde Fârâbî’nin 
görüşlerinde meydana gelen değişiklikten kaynakladığı söylenebilir ancak bu çelişkilerin esas nedeni 
Fârâbî’nin her zaman aynı kitleye hitap etmemesidir; bkz. Shlomo Pines, “Translator’s Introduction”, 
The Guide of The Perplexed, çev. Shlomo Pines, Cilt I-II, Chicago&London, The University of Chica-
go Press, 1963, s. lxxix. 

40 Strauss, “Farabi’s Plato”, s. 369.
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taki eşsiz eudaimoniayı sağladığını dair görüşe yönlendirmektedir.41 Görülebileceği 
üzere, Strauss’un pedagojik amaçtan kastı, genele hitap eden egzoterik öğreti iken 
hakikî görüşünü yani ezoterik öğretisine dikkatli okuyucuları yönlendirdiği hususu-
dur. Dolayısıyla Strauss açısından Fârâbî, ezoterik-egzoterik yazım sanatını ustalıkla 
kullanan bir filozof olarak görülmektedir.

Strauss, Fârâbî’nin, Eflatun’un öğretisinden saptığını düşündüğü meselelere farklı 
örnekler vermektedir. Bunlardan biri bu dünyadaki eudaimonia ile öte dünyadaki 
eudaimonia arasındaki farka işaret eden Strauss, Eflatun felsefesi eserinde bu ayrımın 
ortadan kalktığını ancak Fârâbî’nin, Nikomakhos’a Etik eserine yazdığı şerhte, eu-
daimonianın bu dünyada olduğunu bunun ötesindekilerin “deli saçması ve koca karı 
hikâyeleri” olduğuna yönelik ifadesine işaret etmektedir.42 Strauss, Fârâbî’nin ölümden 
sonraki yaşam konusuna dair farklı eserlerinde yine farklı düşüncelerde olduğunu ifade 
etmektedir. Fârâbî’nin es-Siyasetü’l medeniyye ve Kitabü’i mille eserlerine işaret eden 
Strauss, ilkinde genel inanışa ters düşen (heretical) diğerinde ise genel kabul gören 
(Ortodoks) görüşü dile getirdiğini belirtmektedir. Bunun yanında Eflatun felsefesi’nde, 
Fârâbî’nin ruhun ölümsüzlüğü öğretisini sessizce reddetmekte veyahut onu egzoterik 
olarak kabul ettiğini söyleyen Strauss, Fârâbî’nin Phaedo ve Politeia’ya ait özetle-
rinde “ruh” terimini kullanmaktan, “nous”, “noi” gibi terimlerle ilgili konuşmaktan 
kaçındığını ifade etmektedir.43 Strauss’un Fârâbî’nin çelişkili olduğunu düşündüğü 
bir başka eser ise İhsâu’l-ulûm’dur. Strauss’a göre bu eserde ilk göze çarpan husus 
Fârâbî’nin kendi ağzıyla konuştuğudur. Bunun yanında dini siyasî bir olgu olarak ele 
alan Fârâbî’nin, din konusunda kendi düşüncesini askıya aldığını düşünen Strauss, 
bu konuda Fârâbî’nin, Eflatun’un ağzından, dinî yorum ve araştırmaların, en yüksek 
mükemmellik olan varlıkların bilimini desteklemediğini, felsefenin bunu destekle-
yeceğini, dinî yorumların kavramsal olarak gramer ve şiirden aşağı olması yanında 
kavramsal araştırmaların ilk basamağı olduğuna dair düşüncelerini hatırlatmaktadır. 
Strauss, Fârâbî açısından, gramer, dil ve dinin belli bir ortaklıkla toplumun olduğuna 
yönelik düşünceleri ifade ettiğini belirtmektedir.44 

Strauss’un bu açıklamalarla vurguladığı husus, Fârâbî’nin kendi fikirlerini ifade 
ettiği bir eser ile Eflatun’u sunduğu eser arasındaki düşüncelerinde fark olduğudur. 
Strauss’a göre aradaki bu farkta Fârâbî’nin ayırt edici yaklaşımı mevcuttur. Bu konu-
da onu Latin İbn Rüşdçüler ile karşılaştıran Strauss, onların genel inanışa ters düşen 
öğretiler hakkında lafzî (literal) yorum yapmakla yetindiklerini, Fârâbî’nin ise genel 
görüşçe yaygın olarak kabul edilen öğretiler için bile lafzî olmayan (unliteral) bir 
yorum getirdiğini düşünmektedir. Bu konuda ölümden sonra yaşam meselesini örnek 

41 Strauss, “a.g.m.”, s. 370. Krş. Strauss, Persecution and The Art of Writing, s. 12-13. 
42 Strauss, Fârâbî’nin özellikle bu dünyadaki eudaimoniaya yönelik düşünceleri için İbn Tufeyl’in Hayy 

İbn Yakzan eserine atıfta bulunduğunu görmekteyiz; bkz. Strauss, “Farabi’s Plato”, s. 372.
43 Strauss, “a.g.m.”, s. 371-372.
44 Strauss, “a.g.m.”, s. 372-373.
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veren Strauss, Fârâbî’nin burada yalnız anlatıcı olmadığını aynı zamanda Eflatun’un 
düşüncelerine doğrudan saldırdığını çünkü bu düşüncelerin hatalı olduğunu düşün-
düğünü ifade etmektedir.45 Strauss’a göre ruhun ölümsüzlüğü meselesi genel inanışa 
ters düştüğü için Fârâbî tarafından tartışılmak istenmemiştir. Benzer yaklaşıma farklı 
örnekler verilebileceğini düşünen Strauss’a göre Fârâbî, önemli meselelerde kendi 
zihnini konuşturmak için kendi öğretisi olarak sunduğu çalışmalar yerine “tarihsel” 
olarak yaptığı çalışmaları sunmakta ve bunlarda bir yorumcu ya da tarihçinin özel do-
kunulmazlığından faydalanmaktadır.46 Strauss açısından bu özel dokunulmazlık yazarın 
kendi düşüncesini açıkça söylemek yerine gizli tutmasını sağlamakta olduğunun altını 
çizmemiz gerekmektedir. Dahası Fârâbî sadece Eflatun’u sunmak amacını taşımayıp 
kendi fikir ve yorumlarını da gizliden ortaya koymaktadır. 

Strauss açısından Fârâbî’nin hitap ettiği topluluğa göre eserlerinde farklı yaklaşım 
belirlediği yani bazı eserlerinde ezoterik bazılarını ise egzoterik olarak sunduğunu belirt-
miştik. Strauss’a göre Eflatun Felsefesi eseri, Tahsîlu’s-Sa’âda, es-Siyâsetü’l-medeniyye 
ve İhsâu’l ulûm eserlerindeki öğretilerle çatışma halindedir. Walker’ın belirttiği üzere 
Strauss açısından Eflatun felsefesi eseriyle diğerleri karşılaştırıldığında diğerlerinin 
hepsi egzoteriktir.47 Bu noktada Strauss’un neden Eflatun Felsefesi eserini ezoterik 
olarak gördüğünü sorabiliriz. Strauss açısından bu eser Fârâbî’nin kendi eseri olarak 
sunduğu ve sıkça tekrar yaptığı öğretiler ve bazı gizli ipuçları barındırması bakımından 
dikkate değerdir. Strauss’un bu esere yönelik yorumunda, ezoterik bir öğretinin nasıl 
okunması gerektiğine dair bazı yönlendirmeler yaptığını görmekteyiz. Ona göre, bir 
yazarın hakikî veya sahte bir iddia üzerine düşüncesiyle, bu düşüncesini sıklıkla ve 
nadiren dile getirmesi arasında zorunlu bir ilişki bulunmamaktadır.48 Diğer bir deyişle 
bir yazarın bir düşünceyi sıklıkla ortaya koyması, onun hakikî görüşü olmayabileceği 
gibi nadiren dile getirdiği bir düşünce de onun hakikî görüşü olmadığını göstermez. 
Bu düşüncesini Fârâbî okumasında aynen tatbik ettiğini görmekteyiz. Fârâbî’nin “ru-
hun ölümsüzlüğü” ve “idealar” hakkındaki suskunluğu Strauss’a göre onun Eflatun’u 
tarihsel olarak sunmadığını gösteren en iyi örneklerdir. Eğer Fârâbî, Eflatun’u tarihsel 
olarak sunmak isteseydi bu konuları anması gerektiğini belirten Strauss, Fârâbî’nin 
Eflatun’u farklı bir kaynaktan elde etmiş olabileceği ihtimalini de ifade etmektedir. 
Ancak, Strauss açısından Fârâbî, gerektiğinde hakikî felsefeye sahip olarak gördüğü 
Eflatun’dan sapabilmektedir.49 

Strauss açısından Fârâbî’nin ortaya koyduğu bir başka husus, eudaimonia ile insa-

45 Strauss, “a.g.m.”, s. 374, dipnot 43. 
46 Strauss, “a.g.m.”, s. 375. Shadia Drury’nin belirttiği üzere, Strauss açısından, Fârâbî’nin Eflatun üze-

rine yaptığı yorum Fârâbî’nin kendi düşüncelerini anlamak için bir ipucudur; bkz. Drury, “Esoteric 
Philosophy and Ancient Wisdom”, s. 27. 

47 Walker, “Platonisms in Islamic Philosophy”, s. 12, dipnot 23.
48 Strauss, “a.g.m.”, s. 375-376.
49 Strauss, “a.g.m.”, s. 376-377. 



872 Ali Sertan Beşer

nın mükemmelleşmesini ayırmasıdır. Zira insanın mükemmelleşmesiyle eudaimonianın 
özdeş kabul edilmesi durumunda, eudaimoniaya sadece filozofların ulaşabileceği diğer 
insanlar için bunun mümkün olamayacağı sorunu ortaya çıkacaktır. Strauss’a göre 
Fârâbî’nin diğer insanlar için eudaimoniayı göstermesi gerekmiştir. Çünkü filozoflar 
dışındakilerin eudaimoniaya ulaşamaması genel inanışa, özellikle İslam inancına, ters 
düştüğünden, eudaimoniaya ulaşmak için varlıkların bilimini destekleyen felsefenin 
yanında yaşamın doğru yolunun da hesaba katılması gerekmekte olduğu böylece 
gündeme girmektedir. Ancak Strauss’un dikkat çektiği husus, Fârâbî’nin, eudaimoni-
aya ulaşmada felsefenin yanında dinin ya da vahyin değil, siyasetin gerekli olduğunu 
dile getirmesidir.50 Diğer taraftan filozof olmayanların eudaimoniaya ulaşmasının zor 
olduğunun Fârâbî tarafından göz önüne alındığını düşünen Strauss, çözüm olarak ilk 
önce filozofların eudaimoniaya ulaşıp ardından diğer insanlara eudaimoniaya ulaşma 
konusunda rehberlik edeceklerini ve onlar da bu sayede ve tabii ki siyaset sanatıyla 
eudaimoniaya ulaşacaklardır. Felsefe ve siyasetin birlikteliğinin gerçekleştiği yer 
ise “erdemli şehir” olup onun bir yasa koyucu tarafından tesis edileceği, Fârâbî’nin 
düşüncesinde bilinen bir meseledir. İşte Strauss, Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi eserinin 
girişinde yasa koyucu ve filozofun kimliği üzerine konuştuğunu hatırlatmaktadır. 
Ancak Fârâbî’nin değişik eserlerinde bu konuda da farklı ifadeler olduğundan, onun 
tam olarak ne düşündüğünü bilemeyeceğimizi ifade eden Strauss’a göre Eflatun Fel-
sefesi eserinde Fârâbî’nin yasa koyucunun kimliği hakkında suskun olduğunu ifade 
etmektedir. Bu konudaki suskunluğun eudaimonianın gerçekleşmesini sağlayan yasa 
koyucunun, vahyin bu konudaki desteğine dayanıp onu vahyedilmiş dinin kurucusu 
olan bir peygamber olarak düşünmemize olanak sağladığını düşünen Strauss, bunun 
yanında Fârâbî’nin, yasa koyucuyu veya peygamberi filozof ile tanımlamadığının altını 
çizmektedir.51 Strauss, Fârâbî’nin yasa koyucunun işlevini filozofla özdeşleştirmeyerek 
aslında siyasî rolü, insanî mükemmelleşmenin en yükseği olarak görmediğini ima edip 
birçok erdemli şehrin olabileceği hususunda ise tek, hakikî ve nihaî bir din inancını 
dışarıda bıraktığını iddia etmektedir. Dahası, Strauss açsısından, Fârâbî’nin gösterdiği 
çok daha önemli bir husus bulunmaktadır. Bu husus, filozofların ve bunların yanında 
mükemmel yani felsefî amaçlarına ulaşmış olan insanların mükemmel olmayan şehir-
lerde de bulunabileceğidir. Bunun anlamıysa eudaimoniaya ulaşmak için mükemmel 
siyasî düzen kurulmak zorunda olmayıp ki Strauss’un işaret ettiği üzere dünyadaki 
genel durum böyledir, hâlihazırda yalnızca felsefe ile eudaimoniaya ulaşılabileceğidir. 
Strauss’un burada kastettiği mesele Fârâbî’nin eudaimoniaya ulaşmak için varlıkların 
bilimini destekleyen felsefe yanında doğru yaşam yolunun filozof olmayanlar için 
gerekli olduğu düşüncesiyle çelişmekte olduğu aslında felsefenin eudaimonia için 
gerekli ve yeter koşul olduğunu ortaya koymaktadır.52 

50 Strauss, “a.g.m.”, s. 378.
51 Strauss, “a.g.m.”, s. 380.
52 Strauss, “a.g.m.”, s. 380-381. 
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Peki, Fârâbî neden böyle çelişkili bir yol takip etmektedir? Strauss’a göre Fârâbî, 
bir filozof olsa da bir toplumun içinde yaşamaktadır. Toplumun inançlarıyla olan ça-
tışma riski yani Sokrates’in akıbetine uğrama olasılığı sebebiyle yaşadığı toplumun 
inançlarına saygılı olmak zorunda kalmıştır. Bu anlamda onun Eflatun’un yolunu takip 
ettiğini düşünen Strauss, onun Sokrates’in yolu ile Thrasymakhos’un yolunun birleş-
mesi gerektiği hususunu Eflatun’da görerek benzer bir yaklaşımda bulunduğunu iddia 
etmektedir.53 Bu sayede Fârâbî’nin, açık filozof-kral düşüncesi yerine filozofun gizli 
krallığını getirdiğini belirtmiştik. Fârâbî’nin Eflatun yorumunda, mükemmel olmayan 
toplumun inançlarıyla çatışmaktan egzoterik öğreti ile kaçınıp geleceğin filozoflarına 
ezoterik öğretiyle rehberlik edileceği hususunun gösterilemeye çalışıldığını düşünen 
Strauss buradan bizce çok önem arz eden genel yargısına varmaktadır: “Fârâbî’nin, 
Eflatun’un kendi siyaseti üzerine yaptığı yorumları, “filozofların” tüm edebî eserlerinin 
genel karakterini yansıtmaktadır.”54 Görüldüğü üzere Strauss felsefenin toplumla olan 
kaçınılmaz çatışma varsayımını temel alarak, tüm filozofların eserlerinde bu hususa 
dikkat etmek zorunda kaldıkları şeklinde bir sonuca varmıştır. Dolayısıyla genel inanışa 
uygun ve sık tekrarlanan düşünceler aslında, Maimonides’de gördüğü üzere, Strauss 
açısından pedagojik anlam taşımaktadır.55 

Eflatun Felsefesi incelemesinde Strauss’un üzerine eğildiği diğer meseleler ise 
felsefe-ahlak ilişkisi ve felsefenin konusudur. Strauss, Fârâbî’nin eserin üçüncü paragra-
fında felsefe-ahlak ilişkisine değindiğine işaret ederken, ilk paragrafında eudaimonia için 
bir bilim ve yaşam tarzının gerekliliği, ikinci paragrafında ise gerekli bilimin ne olduğu 
üzerine açıklamalarda bulunduğunu hatırlatmaktadır. Strauss açısından Fârâbî, yaşamın 
erdemli yolunu bu dünyadaki eudaimonia için gerekli görürken, hakikî eudaimoniayı 
sağlayacak olan yaşamın arzu edilen yolunun ise farklı olduğunu vurgulamaktadır.56 Bu 
yorumunu desteklemek için Strauss’un Maimonides’e de başvurduğunu görmekteyiz. 
Strauss, Maimonides açısından vücut sağlığının “ilk mükemmellik” olarak alınıp ahlakî 
erdemlerin gerekliliğini vurguladığını, “nihaî mükemmelliğin” ise bilgi ve tefekkürle 
gerçekleşecek olan iyiliğin insan ruhunda tecelli etmesiyle mümkün olacağına yönelik 
düşüncesini hatırlatmaktadır.57 

53 Strauss, Fârâbî’nin, Sokrates’in yolu ile Thrasymakhos’un yolunu birleştiren fikri Eflatun’un “Polite-
ia” adlı eserinden aldığını düşünmektedir; bkz. Strauss, “a.g.m.”, s. 383. Tanguay’ın işaret ettiği üzere 
Strauss, bu iki yolun birleşimini Fârâbî’den öğrenmiş, daha ilerde Strauss’un ezoterik yazım sanatını 
keşfini ve kendi Eflatunculuğunun temel olarak şekillenmesini sağlamıştır; bkz. Tanguay, Leo Strauss: 
An Intellectual Biography, s. 94.

54 Strauss, “a.g.m.”, s. 384. Krş. Tanguay, a.g.e., s. 96. 
55 Strauss’a göre filozofların ezoterik-egzoterik yazım tarzını pedagojik olarak kullanmaları sadece fel-

sefeye özgü bir durum olmayıp vahyin de çoğunluk için popüler bir pedagojik anlam ifade ettiğini dü-
şünmektedir; bkz. Strauss, Philosophy and Law: Contributions to the Understanding of Maimonides 
and His Predecessors, çev. Eve Adler, ed. Kenneth Hart Green, Albany, New York, State University of 
New York Press, 1995,  s. 62-63.

56 Bu konuda iyi bir anlatım için bkz. Drury, “Esoteric Philosophy and Ancient Wisdom”, s. 30. 
57 Strauss, Farabi’s Plato, s. 385-386. 
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Diğer taraftan, Strauss açısından, Fârâbî’de açık olan husus yaşamın arzu edilen 
yolunun ne olmadığıdır. Strauss’a göre Fârâbî, yaşamın arzu edilen yolunu, yaşamın 
erdemli yoluyla özdeş kabul etmemekte ve böylece yaşamın arzu edilen yolunun tefek-
küre dayandığını belirtmiş olmaktadır. Fârâbî’nin yaşamın arzu edilen yolunun asil sanat 
tarafından desteklendiği, asil sanatı ise felsefe ile özdeş kılmasıyla yaşamın arzu edilen 
yolunun felsefe tarafından desteklendiğinin hâlihazırda görüldüğünü düşünen Strauss’a 
göre teorik sanat olan felsefenin, pratik sanat olan asil sanatla özdeşleştirilmesinin, 
tefekkürün kendisinin en yüksek fiil formu haline gelmesi demektir.58 Strauss’a göre 
Fârâbî, yaşamın arzu edilen yolu ile yaşamın erdemli yolunu, modern okuyucunun 
beklentisinin aksine, özdeşleştirmemiştir. Dahası Fârâbî’nin tüm okuyucular tarafından 
aynı şekilde anlaşılmayacağını bildiğini düşünen Strauss’a göre okuyucunun bu iki 
yolun özdeşliğine hâlihazırda inanması onların metne yaklaşımını belirlemektedir.59 
Aşağıda değineceğimiz üzere Strauss açısından, Fârâbî’nin, yaşamın arzu edilen yo-
luyla yaşamın erdemli yolunu özdeşleştirmemesi nedensiz değildir.

Strauss açısından Fârâbî’nin, yaşamın arzu edilen yoluyla yaşamın hakikî anlamda 
erdemli yolunu özdeşleştirmemesinin sebebi ahlak konusuyla ilgilidir. Şöyle ki Strauss, 
Fârâbî’nin bu dünyanın eudaimoniası ile öte dünya eudaimoniasının farklı anlamlarda 
ele aldığına işaret etmektedir. Buna göre bu dünya için gerekli olan pratik sanatlar bu 
dünya eudaimoniasını sağlayan ve insanın “ilk mükemmelliğini” sağlayanlardır. Diğer 
taraftan Strauss, yaşamın arzu edilen yolunun hakikî eudaimonia için gerekli olup buna 
yöneltecek erdemlerin gerçekten faydalı, kazançlı veya asil olanıyla, halkın gözünde 
faydalı ve kazançlı olanlar arasında fark bulunduğuna değinmektedir.60 Fârâbî’nin 
böylece hakikî erdem, aşk veyahut sevgi, arkadaşlık gibi kavramlarla halkın anladığı 
erdem, aşk ve arkadaşlık kavramları arasındaki farka işaret ettiğini ifade eden Strauss, 
onun bir taraftan da yaşamın arzu edilen yoluyla –ki bu ancak felsefeyle sağlanabi-
lir– yaşamın hakikî erdemli yolunu özdeşleştirmenin yolunu açtığını düşünmektir. 
Strauss’un burada altığını çizdiği husus Fârâbî’nin neden başlangıçta bu iki yolu 
özdeşleştirmekten kaçındığıdır. Strauss’a göre bunun sebebi Fârâbî’nin böylesi bir 
özdeşleştirmeyle yaşamın hakikî erdemli yoluyla “şehirlerde meşhur olan” yaşamın 
erdemli yoluyla birleşmesi anlamına gelip bunun da en yüksek ahlak ile en düşük ahlak 
arasındaki farkla eşit olduğu izlenimini vereceğidir. Hâlbuki Strauss, şehirdeki ahlak 
yaşamıyla hakikî erdem yolunu tutan filozof arasında önemli bir fark olduğunun Fârâbî 
tarafından göz önüne alındığını düşünmektedir. Strauss’un altını çizdiği husus ahlakî 
olanla olmayan arasındaki seçim farkı bilgi farkından olmayıp amaç farklılığından 
kaynaklanmaktadır. Bunun yanında yaşamın hakikî yolunun bilgiye dayandığını da 
belirten Strauss’a göre bu sebeple ahlak adamıyla filozof ahlak prensiplerini farklı 

58 Strauss, “a.g.m.”, s. 386. Strauss’un buradaki 74, dipnotu: Aristotle, Politics, 1325b16-22. Krş. Col-
mo, “Theory and Practice: Alfarabi’s Plato Revisited”, s. 970-971.

59 Strauss, “a.g.m.”, s. 386-387.
60 Strauss, “a.g.m.”, s. 387-388. 
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açıdan ele almaktadırlar. Kısaca meseleyi bilgi-kanaat farkı açısından açıklamaya 
çalışan Strauss, Fârâbî’nin bu fark sebebiyle en baştan yaşamın arzu edilen yolunu, 
yaşamın erdemli yoluyla özdeş olarak görmemiştir.

Eflatun Felsefesi incelemesinin son meselesi olarak Strauss’un, Fârâbî’nin, felse-
fenin konusu üzerine açıklamalarına eğildiğini görmekteyiz. Strauss’un altını çizdiği 
üzere Fârâbî’de “felsefe”, terim olarak varlıkların özünü inceleyen bilim ve bu bilimi 
sağlayan yolları araştıran teorik bir sanat olarak anlam bulmaktadır.61 Burada konu ve 
varlık arasındaki farka işaret eden Strauss, her varlığın bir konu teşkil etmekte iken 
her konunun bir varlık teşkil etmediğini, mesela yaşam tarzının bir konu iken varlık 
olmadığını, bu sebeple yaşam tarzının biliminin varlıkların biliminden farklı olduğunu 
belirtmektedir. Diğer taraftan, Strauss, varlık ifade etmeyen tüm konuların da bir şekilde 
varlıklara bağlı olduğunu söyleyerek varlıkların özünün anlaşılması gerektiğini, bunu 
sağlayan felsefenin bu nedenle “varlıkların özünün bilimi” (the science of the essence of 
the things) şeklinde ifade edilebileceğini vurgulamaktadır. Strauss’un işaret ettiği diğer 
bir önemli husus ise Fârâbî’nin, Eflatun Felsefesi eserinin bir paragrafında varlıkların 
bilimini, “doğal varlıkların bilimi” olarak adlandırdığıdır. Fârâbî’nin “doğal” kelimesini 
kullanmasıyla doğal ve yapay varlıklar arasındaki ayrıma diğer taraftan doğaüstü, ci-
simsiz ve manevî varlıkların konumu problemini gündeme getirdiğini düşünen Strauss, 
Eflatun’un Timaeus diyaloğunda ilahî ve doğal varlıklara atıf yapıldığını ve burada 
“doğal” kelimesinin “varlığını insana borçlu olmayan” anlamında kullanıldığına işaret 
etmektedir.62 Dahası Timaeus diyaloğunda Eflatun’un ilahi ve doğal varlıklarla evreni 
yaratan tanrıları, dünya ve gök cisimlerini kastettiğini belirten Strauss, Fârâbî’nin, ilahî 
varlıklarla gök cisimleri gibi en üstün doğal varlıkları kastettiğinin söylenebileceğini 
düşünmektedir. Gök cisimlerinin Tanrı ile özdeşleştirilmesinin, İbn Sina’nın ezoterik 
öğretisi olduğunun düşünüldüğünü ifade eden Strauss, Fârâbî’nin, “noi”, “substanti-
ae seperate” ve “idealar” konularında suskun olduğunu, Aristoteles felsefesi üzerine 
yazdığı eserde ise Aristoteles’in metafiziğini tartışmadığını hatırlatmaktadır.63 Öyle 
görünüyor ki Strauss’un bu hususlarla açıklamaya çalıştığı Fârâbî’nin bazı konular 
hakkında açıklama yaparken, bazı konularda açık olmadığı hatta suskun olduğudur. 
Strauss’un yorumunda unutulmaması gereken mesele ise onun, Fârâbî’nin bu tarzı 
bilinçli olarak uyguladığını düşündüğüdür.

Strauss’un Eflatun Felsefesi eserinde dikkat çektiği bir diğer husus “ilahî konular” 
ile ilgili olup bu konuda da Fârâbî’nin seçici davrandığı üzerinedir. Strauss’a göre 
Fârâbî, ilahî konular üzerine tek bir yorum yapıp onun ne olduğunu açıklamamaktadır. 
Bu yorumun insanın hayvanî (bestial) tarafından farklı olarak ilahî konulara yönelme 
isteği üzerine olup Eflatun’un düşüncelerinde de mevcut olduğunu belirten Strauss, 

61 Strauss, “a.g.m.”, s. 388-389. 
62 Strauss, “a.g.m.”, s. 389-390. 
63 Strauss, “a.g.m.”, s. 390-391.
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Fârâbî’nin ilahî konularla ne kastettiği üzerine şu yorumu yapmaktadır: “O, bu ilahî 
konuların ne olduklarını açıklamıyor. Ben şuna inanmaya meyilliyim ki onlar, varlık-
ların bilimi ve yaşamın doğru yoluyla aynıdır.”64 Strauss’un Fârâbî üzerine yorumları 
onun ilahî istek ve ilahî aşk gibi konulara temasıyla devam etmektedir. Strauss’a göre, 
Fârâbî başlangıçta ilahî istekleri insanın tutkularına bağlamış, sonra ise bunları “övgüye 
layık ve ilahî” olarak anlamlandırarak bu sayede “ilahî” kelimesine “insanüstü” anla-
mı vermekten ziyade “mükemmellik” anlamı atfetmiştir. Dahası Strauss’un tespitine 
göre Fârâbî’nin başlangıçta ilahî-insan ve ilahî-hayvan karşıtlığıyla verdiği “ilahî” 
kelimesinin “tekrar” eden pasajda insan-hayvan karşıtlığıyla değiştirilip “ilahî” kelime-
sinin “insan” kelimesiyle değiştirilmiştir. Bu tarz bir analizin Fârâbî’nin “substantiae 
separate” (ayrık cevherler) konusunda tam olarak neye inandığını temellendirmek 
için yetersiz olacağını düşünen Strauss’a göre onun felsefesinin bunlara dayanmadı-
ğını göstermek içinse yeterli olduğunu düşünmektedir.65 Tüm bu analizlerden sonra 
Strauss’un Fârâbî’nin felsefe anlayışını tanımlamaya çalıştığını görüyoruz. Ona göre 
Fârâbî açısından felsefe, varlıkların her birinin özünü anlama girişimi olup varlıkların 
özünün ne olduğuna dair yerleşik kanaate dayanmamaktadır. Onun felsefe anlayışının 
özünün tamamıyla teorik ve yaşam tarzının biliminden farklı olarak varlıkların bilimine 
yönelen bir yol olduğunu düşünen Strauss, bu anlayışın bilimin kendisinden ziyade 
bilime yönelme, sonuçtan çok araştırma olduğunu belirtmektedir.66 

Strauss’un Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi eserine dair analizinin sonunda onun 
felsefesinin bilimsel ruhunu ve en önemlisi yerleşik kanaatlere dayanmayan dahası 
“aksiyonda olması” (skesis) anlamında hakikati arayan bir anlayışta olduğuna vurgu 
yaptığını görmekteyiz. Ancak böyle bir yaşamın değer taşıdığını da belirten Strauss’un 
Fârâbî’yi bu şekilde nitelediği son cümlelerinde kendi anlayışını da yansıtan Sokratesçi 
bir tarzı Fârâbî’de bulduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında Fârâbî üzerine yaptığı bu 
yorumların Maimonides’in Delalet adlı eserinin okunmasıyla daha iyi anlaşılacağını 
da ekleyen Strauss’un yaptığı analizin kaynağının nereye dayandığını göstermesi 
açısından da önemlidir.67 Buraya kadar vermeye çalıştığımız Strauss’un Fârâbî’nin 
Eflatun Felsefesi üzerine yaptığı analizi tam olarak neyi anlatmaktadır? Strauss’un 
Fârâbî yorumunun önemli bir bölümünü oluşturan bu yaklaşımın sağlam temellere 
dayandığını söylemek mümkün müdür? Kısaca Strauss haklı mıdır veyahut ne dere-
ce haklıdır? Bu ve benzeri soruları bazı dile getirilen görüşleri de dikkate alarak ele 
almak gerekmektedir.

64 Strauss, “a.g.m.”, s. 391.
65 Strauss, “a.g.m.”, s. 391-392.
66 Strauss, “a.g.m.”, s. 392-393. 
67 Strauss, “a.g.m.”, s. 393. 
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Yorum ve Sonuç

Strauss’un Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi analizinde ana meselesinin, Fârâbî’nin, 
Eflatun düşüncesi hakkındaki hakikî görüşünün ne olduğu üzerine olduğunu görmek-
teyiz. Strauss açısından Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi ile diğer yazıları arasında farklılık 
bulunmaktadır. Strauss’a göre, Eflatun Felsefesi ezoterik bir eser olup diğerleri mesela 
Yasalar’ın Özeti egzoterik karakterlidir. Tabii Strauss’un açıklamalarına baktığımız-
da bir eserin hem ezoterik hem de egzoterik olması mümkün olduğundan, bir eserin 
tamamıyla ezoterik ya da egzoterik olduğunu söylemek de zordur. Bunun anlamıysa 
aynı eserin bir kısmı daha kapalı ya da muğlak iken diğer kısım ve kısımları daha açık 
olabilir. Strauss’un yaklaşımı, Fârâbî’nin farklı eserlerinde hangi kitleye hitap ettiğiyle 
ilgili bir meseledir. Yani daha felsefî bir eser olan Eflatun Felsefesi özel bir kitleyi 
esas aldığından Strauss açısından daha ezoteriktir. Eflatun Felsefesi analizinde Strauss 
başlangıç olarak Fârâbî’nin hakikî eudaimoniaya ulaşma konusunda dolambaçlı, kapalı 
ve çelişik konuştuğu üzerine yorumları göze çarpmaktadır. 

Strauss’a göre Fârâbî ilk önce hakikî eudaimonia için arzu edilen bilimin gerekli 
olduğunu, bunun da varlıkların özünün bilimi olan felsefe tarafından sağlandığını, bunun 
ise temelde teorik bir mükemmelleşme ya da kemal derecesine ulaşmayı sağladığını 
belirtmektedir. Ancak bu teorik mükemmelleşmeyi belli bir kesim sağlayabileceğinden, 
diğer insanların böyle bir mükemmelleşmeden mahrum kalması gibi bir durumun ortaya 
çıktığını söyleyen Strauss, bunun ise genel inanışa, yani İslam inancına, ters düştüğünü 
bu sebeple işin içine diğer insanların mükemmelleşmesini sağlayacak asil sanat veya 
siyasetin gerekliliğinin Fârâbî tarafından gündeme alındığını ifade etmektedir. Ancak 
Strauss’a göre Fârâbî, aslında hakikî eudaimonia için felsefenin teorik yönünü yeterli 
bulmaktadır. Diğer insanları teorik mükemmelleşmede rehberlik eden filozof-kral, 
siyasete ihtiyaç duyar. Hem teorik mükemmelliğin hem de pratik mükemmelliğin 
eş zamanlı olduğu kişi filozof kraldır. Strauss, Fârâbî’nin “İdeal devlet” düzeninde 
böyle bir sistem önerirken, diğer taraftan teorik mükemmellik için böyle bir devletin 
gerekli olmadığına yönelik yorumunun, teorik felsefenin hakikî eudaimonia için yeterli 
olduğunu hâlihazırda gösterdiğini düşünmektedir. 

Strauss’un, Fârâbî’nin, Eflatun Felsefesi’ndeki tarzını dolambaçlı olarak nitele-
diğini, bunun sebebinin ise okuyucuyu Eflatun’un görüşünden, kendi hakikî görüşüne 
yönlendirdiğini iddia ettiğini görmekteyiz. Bu sayede Fârâbî’nin, bir tarihçinin doku-
nulmazlığından faydalandığını düşünen Strauss, Fârâbî’nin filozofun gizli krallığını 
getirdiğini söyleyerek, onun hakikî görüşünü gizlediğini düşünmektedir. Dahası Ef-
latun Felsefesi eserinde Fârâbî’nin “ruhun ölümsüzlüğü”, “nous”, “noi” gibi konuları 
anmadığını belirten Strauss, bu konuların Fârâbî tarafından genel inanışa ters olarak 
görüldüğü için üzerine konuşulmadığını iddia etmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, 
Strauss’un özellikle Eflatun Felsefesi eseri üzerine yorumu onun temel varsayımına 
dayanmaktadır; felsefe-toplum çatışması. Strauss, ezoterik-egzoterik yazım tarzına 
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vurgu yaparak, felsefenin toplum için yıkıcı olabilecek sonuçları sebebiyle hem top-
lumun hem de felsefenin ve filozofların selameti için öğretilerin gizlenmesi gerekti-
ğini düşünmektedir. Sokrates’in akıbeti de geçmişteki bu konudaki en net tecrübedir. 
Strauss’un Fârâbî’den hareketle tüm felasifenin hatta tüm felsefi metinlerin ezoterik 
ve egzoterik olmak üzere iki yönlü karakteri olduğunu iddia etmektedir. Tekrar vurgu-
lamak gerekir, temel varsayım, felsefe ve toplum arasındaki kaçınılmaz çatışma riski 
ve Sokrates’in akıbetine uğrama olasılığıdır.

Peki, Strauss’un Eflatun Felsefesi analizinin ve genel olarak yaklaşımının temelini 
oluşturan filozofların bir yerde tehlikede olduğuna yönelik bu varsayımı, özellikle Fârâbî 
ve belki tüm felasife için ne derece geçerlidir? Diğer bir ifadeyle klasik dönemdeki 
İslam dünyasında felsefe ve filozoflar için bir ölüm tehdidi mevcut muydu? Dimitri 
Gutas’a göre bu temel varsayım tarihî gerçeklerle çelişmektedir. Ona göre Orta Çağ 
İslam dünyasında felsefî görüşlerinden dolayı ölüm cezası almak bir tarafa baskıya 
uğrayan hiçbir filozof bulunmamaktadır. Dahası Gutas, bu tehdit varsayımının Ma-
imonides için bile geçersiz olduğunu düşünmektedir. Zira o, Maimonides’in filozof 
olamayacak denli genç yaşta ailesiyle birlikte İspanya’yı terk etmesinin sebebini Yahudi 
olmaları nedeniyle Muvahhidîlerin baskısına bağlamaktadır. Bunun yanında İslam 
toplumlarında felsefeye düşmanca bakıldığına dair yaklaşımın saçma olduğunu da 
ifade eden Gutas, felsefenin on asırdan fazla süre İslam dünyasında hüküm sürdüğünü 
hatırlatmaktadır.68 Felsefenin uzun süre İslam dünyasında olduğuna dair Gutas’ın tespiti 
yerindedir. Ancak Strauss’un felsefenin İslam dünyasında olmadığı gibi bir iddiası 
yoktur. Felsefenin toplumla çatışma riski sebebiyle İslam filozoflarının ve buna dâhil 
olan Fârâbî’nin, öğretilerini genel inanışa uydurup hakikî öğretilerini gizlediklerini 
söylemektedir. Buradaki temel sorun mesela Fârâbî’nin böyle bir riski göz önüne alıp 
almadığıdır. Gutas’a göre düşüncelerinden dolayı İslam tarihinde ölüm cezası bir ta-
rafa baskıya bile uğrayan filozofun olmadığı yönündeki açıklamaya, bizce Straussçu 
yaklaşımın verebileceği cevap onların öğretilerini ustalıkla gizlemeleri sayesinde bunu 
başardıkları ve Fârâbî’nin, Eflatun Felsefesi eserinin bu konuda en iyi örneklerden biri 
olduğu yönünde olacaktır. Diğer taraftan, tüm bu ustalıklarına rağmen, şayet böyle bir 
ustalıkta bulunuyorlarsa, neden Gazzalî’nin eleştirilerinden kaçamadıkları, Straussçu 
yaklaşımın cevaplaması gereken bir sorudur. Ancak Strauss’un Gazzalî konusundaki 
“suskunluğu” bizce dikkat çekicidir.69 

68 Dimitri Gutas, İbn Sina’nın Mirası, Derleme ve Tercüme: Cüneyt Kaya,  2. Baskı, İstanbul,  Klasik 
Yay., , 2010, s. 289. 

69 Shadia Drury’nin ifade ettiği üzere Strauss’un ezoterik yazım tarzıyla filozofların zulümden kurtula-
cakları varsayımı, ezoterik öğretinin yalnızca iyi niyetli ya da güvenilir ve dikkatli okuyucuya açık 
olacağına dayanmaktadır. Bu varsayımın Sokrates’in ünlü “erdem bilgidir” düşüncesine dayandığını 
belirten Drury, Strauss’un bu düşünceye dayanarak dikkatli ancak iyi niyetli olmayan okuyucunun 
olma olasılığını reddettiğine yönelik probleme işaret etmektedir; bkz. Drury, “Esoteric Philosophy and 
Ancient Wisdom”, s. 27.  
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Fârâbî’nin bazı yerlerde kapalı, dolambaçlı hatta çelişik konuştuğuna dair Stra-
uss’un yorumuna gelirsek, Fârâbî’nin kendisinin de örneğin Aristoteles’in kapalı üslu-
bunun nedenleri üzerine konuştuğu bilinmektedir. Bu sebeple kapalı üslubun kullanıla 
gelen bir tarz olduğunu biliyoruz. Strauss’un Fârâbî’nin dolambaçlı konuştuğuna dair 
yorumu Eflatun Felsefesi analizinde mevcuttur. Strauss, mesela Fârâbî’nin başlangıçta 
hakikî eudaimonia için felsefenin yeter koşul olduğunu söyledikten sonra, bunun teorik 
mükemmellik anlamına gelip filozof olmayanların onu elde edememesi gibi bir durum 
ortaya çıkardığını, bunun ise genel inanışa ters düştüğünü göz önüne alarak siyaset 
sanatını da işin içine katmak zorunda kaldığını belirtmişti. Böylece, Strauss, Fârâbî’nin 
kendi öğretisini genel inanışa uydurmak zorunda kaldığını diğer taraftan İdeal devlet 
düzeni olmasa da mükemmel insanların olabileceğini söyleyerek aslında felsefenin 
hakikî eudaimonia için yeterli olduğunu düşündüğünü söyleyerek onun dolambaçlı ve 
çelişkili konuştuğuna işaret etmişti. Strauss’un okuması takip edildiğinde Fârâbî’nin 
hakikî eudaimonia hakkında dolambaçlı konuştuğu söylenebilir. Ancak Fârâbî’nin, 
filozof olmayanların da hakikî eudaimoniaya ulaşmalarına imkân sağlamaya çalıştı-
ğını da söylemek mümkündür. Fârâbî, her insanın aynı teorik kapasitede olmadığının 
farkındadır. Genel inanışı ele aldığımızda teorik mükemmeliyet anlamında herkesin 
eşit derecede görüldüğü bir yaklaşım mevcut mudur? İnsanların farklı kapasitelerde 
olduğu genel olarak bilinen bir husustur. Fârâbî’nin hakikî eudaimonia için teorik 
mükemmeliyetin gerekli olduğu ve bunun ise ancak felsefeyle sağlanabileceğine 
dair aslî düşüncesiyle bu hakikî mutluluğa ulaşmada filozofların diğer insanlara reh-
berliğini göz önüne alıp pratik yöne vurgu yapması, bir çelişki oluşturmak zorunda 
mıdır? Dahası, ilk önce hakikî eudaimonia için felsefenin yeterli olduğunu söyleyip 
siyasetle genele bu konuda imkân sağlayan Fârâbî, ideal devlet düzeninin olmadığı 
durumda da teorik ve pratik anlamda mükemmel insanlar olabileceğini söyleyerek 
hakikî eudaimoniaya ulaşmada felsefenin tek başına yeterli olacağına yönelik kendi 
düşüncesini onaylamamakta mıdır? Strauss, Fârâbî’nin kapalı üslubuna ve dolambaçlı 
konuştuğuna dair haklı olabilir. Ancak çelişkili olduğuna ve öğretisini genel inanışa 
uydurduğuna yönelik iddiası tek yönlü bir okumayı varsaymaktadır ki bir metnin tek 
bir şekilde okunması zorunlu değildir. Diğer taraftan Strauss’un, bir filozofun metnini 
anlamanın gerçek yolunun, o metindeki filozofun kastettiği anlamı anlamaktan geçti-
ğine yönelik iddiası70 hatırlandığında onun bu tek yönlü okumaya yönelik varsayımı 
normal gözükebilir. Ancak yine de Strauss’un bir metni tamamıyla doğru anladığına 
yönelik iddiasının kesinliğinden nasıl emin olduğu ise kuşkuludur.

Strauss’un Fârâbî’nin çelişkili konuştuğuna yönelik iddiasını daha problematik 

70 Strauss, bir filozofun metninin tarihî anlayışını anlamanın, o filozofun kendisini anladığı şekilde anla-
madan geçtiğini düşünmektedir; bkz. Strauss, “How To Study Medieval Philosophy”, s. 322-323. 
Ayrıca Krş. Strauss, On Tyranny:Revised and Expanded Edition Including the Straussian-Kojeve Cor-
respondence, ed. Victor Gourevitch-Michael S. Roth, Chicago&London, The University of Chicago 
Press, 2000., s. 25. 



880 Ali Sertan Beşer

hale getiren husus ise bunun “pedagojik” amaçlı olabileceğine dair ifadesidir ki bu da 
net değildir. Bu konuda özellikle Georges Tamer, Strauss’un Fârâbî’yi yanlış yorumla-
dığını düşünmektedir. Tamer’e göre Fârâbî, felsefenin teorik ve pratik yanını göz önüne 
alarak bütüncül bir yaklaşım sergilerken, filozofun diğer insanlara karşı sorumluluğuna 
işaret etmiştir. Tamer, Fârâbî’de tek felsefe, tek eudaimonia, tek erdemli şehir olduğu-
nu, sisteminin ahenkli olup akıl ve inanç arasında bir çatışmayı varsaymadığını çünkü 
her ikisinin de amacının Tanrı olduğunu belirtmektedir. Tamer’e göre tüm insanlar için 
eudaimoniayı hedeflemiş olan Fârâbî’nin ve genel olarak Orta Çağ İslam filozoflarının 
metinlerinde siyaset felsefesi meselesinin abartıldığını düşünmektedir.71 Strauss’un, 
Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi incelemesinde gördüğümüz üzere felsefenin toplumla ya 
da aklın inançla kaçınılmaz çatışması sebebiyle filozofların metinlerinde ezoterik yazım 
tarzına başvurduklarını ve bu sayede siyasî müdahaleden kaçındıklarına yönelik yoru-
munu belirtmiştik. Burada Oliver Leaman’ın da işaret ettiği üzere her metinde ezoterik 
ve siyasî bir yorum aramanın ne derece mümkün olduğunu sormak gerekmektedir. Le-
aman, örnek olarak Charles Butterworth’un, İbn Rüşd’ün mantık üzerine yazısında bile 
ezoterik anlam aradığına işaret etmektedir.72 Leaman’ın mantık gibi teknik yazılarda bile 
ezoterik yazımın aranmasını eleştirmesine karşılık, Strauss’un önde gelen takipçilerinden 
Muhsin Mehdi’nin, teknik konularda ezoterik yorumun mümkün olduğunu hatta böyle 
yazılarda daha iyi yapılabileceğini düşünmektedir.73 Butterworth da Fârâbî’nin anlatı-
mının ne kadar kuru ve formel olursa olsun, provokatif fikirler içerebileceğine işaret 
etmektedir.74 Görüldüğü üzere, Strauss’un, Eflatun Felsefesi incelemesinde iddia ettiği 
felsefî metinlerdeki ezoterik anlama yönelik iddia farklı eleştirilere rağmen Straussçular 
tarafından da kaçınılmaz olarak savunulmaktadır. Ancak Strauss’un ve takipçilerinin 
bu ezoterik anlamın nasıl ortaya çıkarılacağı hususunda tatmin edici bir yöntem ortaya 
koyamadıkları gerçeğinin de altını çizmek gerekmektedir.

Strauss’un, Fârâbî’nin farklı eserlerde farklı kitlelere hitap ettiğinden farklı konuları 
öne çıkardığına yönelik gözleminin haklılığı kabul edilebilir. Tarihte ezoterik-egzote-
rik yazım tarzının uygulamalarının olduğu bilinmektedir. Strauss’un ortaya koymaya 
çalıştığımız Eflatun Felsefesi incelemesinde ulaştığı tüm metinlerin ezoterik anlama 
sahip olduğuna dair iddiasının haklı olup olmadığıdır. Leaman’ın haklı olarak belirttiği 
üzere ahlak, siyaset gibi konulara dair yazılarda ezoterik anlam daha mümkün iken, 
mantık gibi yazılarda da ezoterik anlam aramanın gereksizliği hususu bizce önemlidir. 

71 Tamer, Islamische Philosophie und Die Krise Der Moderne, s. 332-334.
72 Oliver Leaman, “How To Read Islamic Philosophy”, s. 192. Leaman’ın, Butterwoth’un bahsi geçen şu 

eserine atıf yapmaktadır: Charles E. Butterworth, Averroes’s Three Short Commentaries On Aristotle’s 
‘Topics’,’Rhetoric’, and ‘Poetics’, Albany, New York, State University of New York Press, 1977.  

73 Muhsin Mahdi, Ibn Khaldun’s Philosophy of History, Chicago, The University of Chicago Press, 
Phoenix Books, 1964 (1957),  s. 116. 

74 Charles Butterworth, “The Rhetorician and His Relationship to the Community: Three Accounts of 
Aristotle’s Rhetoric”, Islamic Theology and Philosophy: Studies in Honor of George F. Hourani, ed. 
Michael E. Marmura, Albany, New York, State University of New York Press, 1984, s. 113-114. 
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Strauss ve takipçilerinin mantık gibi teknik metinlerde de ezoterik anlam aramaları 
ne derece kabul edilebilir. Tabii onların iddiasına göre tüm metinler ezoterik anlam 
içerdiklerinden dolayı mantık gibi teknik yazılarda da bu anlamı aramak yerindedir. 
Buradaki temel soru tüm metinlerin ezoterik bir içeriğe sahip olduğuna dair Stra-
uss’un, özellikle Eflatun Felsefesi incelemesinde ulaştığı genel iddiasının mümkün 
olup olmadığıdır. Bizce ezoterik yorumun imkânı ve Fârâbî tarafından kullanıldığına 
dair Strauss’un yorumunu haklı çıkaracak gerekçeler olabilir. Ancak Strauss’un, fel-
sefe-toplum ya da akıl-inanç çatışması varsayımı temelinde, bu ezoterik yazımı tüm 
metinlere genelleştirmesi gerçekte bir varsayımdan diğer bir varsayımı iddia edip 
bunları kesin olarak kabul etmesi bakımından problematiktir.75

Strauss’un, Fârâbî’nin, Eflatun Felsefesi eseri üzerine incelemesinde dikkat çekici 
bir husus da Fârâbî’nin bazı konularda, örneğin “ruhun ölümsüzlüğü”, “nous”, “noi” 
gibi suskunluğudur. Strauss, Fârâbî’nin, Eflatun’a dair bazı konularda suskunluğunu ya 
bu konuları gereksiz veyahut ezoterik olarak görmesine bağlamış daha sonra Fârâbî’nin 
kendi hakikî olarak gördüğü Eflatun’u sunarak okuyucuyu aslında kendi görüşlerine 
yönlendirdiğini söylemişti.76 Fârâbî’nin Eflatun düşüncesine ait “ruhun ölümsüzlüğü”, 
“idealar” gibi önemli konuları anmaması neye bağlanabilir? Fârâbî’nin Eflatun düşün-
cesinin bazı konuları hakkında suskunluğunun nedeni iki açıdan ele alınabilir. Birincisi 
Fârâbî’nin, Eflatun’un bu konulardan bahseden orijinal eserlere sahip olup olmadığıyla 
ilgili olabilir. Strauss, hiç kuşkusuz, Fârâbî’nin, Eflatun’un orijinal eserlerine sahip 
olduğunu düşündüğünden, Fârâbî’nin bazı konularda suskunluğu hakkında özel bir 
neden aramaktadır. Ancak, Fârâbî’nin, mesela Eflatun’un Yasalar eserinin orijinaline 
sahip olmadığına yönelik görüş olduğundan bahsetmiştik. Aynı durum Eflatun Felse-
fesi eserine temel oluşturan kaynaklar için de geçerli olabilir mi? Aksi takdirde neden 
Fârâbî, “ruhun ölümsüzlüğü”, idealar” gibi önemli konularda sessiz kalmıştır? Onun 
sessizliğinin ikinci bir olası nedeni ise bu konuları dönemin kültürü içinde gereksiz 
görmesi ve Strauss’un yorumunu haklı çıkarabilecek şekilde genel inanışla uyumsuz 
görüp anmaması şeklinde olacaktır ki bu sebep bizce çok sağlam görülmemektedir. 
Fârâbî, “ruhun ölümsüzlüğü”, “idealar” gibi önemli konuları sırf genel inanışa uymadığı 

75 Oliver Leaman da Strauss’un tüm metinlerde varsaydığı felsefe-din çatışmasının bu denli önemli ol-
madığına karşı çıkarak, Fârâbî’nin iki yönlü bir anlatım tarzını (takiye) uyguladığını ancak bu uygu-
lamanın iddia edildiği ölçüde sık kullanıldığına şüpheyle yaklaşmaktadır; bkz. Oliver Leaman, “Does 
the Interpretation of Islamic Philosophy Rest on a Mistake? International Journal of Middle East 
Studies, c. 12, S. 4, 1980. 

76 Fȃrȃbî’nin Eflatun felsefesinden saptığı ve okuyucuyu kendi görüşlerine yönlendirdiğine dair 
Strauss’un yorumu dikkate alındığında, Fȃrȃbî’nin Eflatun’a ne derece bağlı olduğu sorulabilir. 
Rémi Brague’a göre eğer Fȃrȃbî, Strauss’un iddia ettiği gibi, Eflatun’u anlatırken, doğru olduğunu 
düşündüğü fikirlerini ortaya koyuyorsa onu kendisinden daha iyi anladığını varsaymamız gerekir ki 
bu yaklaşım Strauss’un şiddetle karşı çıktığı modern hermenötik kurala uygunluk arz eder. Brague, 
Strauss’un Fȃrȃbî’yi Eflatun diyaloglarını yorumlamada anahtar olarak kullandığını ancak Fȃrȃbî’nin 
Eflatun okumasının Helenistik bir karakterde olabileceğini de belirmektedir; bkz. Brague, “Athens, 
Jerusalem, Mecca: Leo Strauss’s “Muslim” Undersanding of Greek Philosophy”, s. 240. 
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için anmaktan çekinecek bir filozof muydu? Veyahut Eflatun Felsefesi gibi Strauss’un 
daha ezoterik olarak düşündüğü bir eserde bile bu konuları neden anmadı? Strauss’un 
yorumunda hatırlamamız gereken husus, bir filozofun bazı konularda suskunluğunun 
bile bir anlamı olabileceğidir. Ancak böyle bir suskunluğun Fârâbî’de tam olarak han-
gi anlama karşılık geldiği hususu tam bir muammadır. Bu konuyla bağlantılı olarak 
Strauss, Fârâbî’nin, Eflatun düşüncesinde konu seçiciliğine gittiğinden bahsettiğini 
söylemiştik. Ancak Strauss’un, Fârâbî’nin, Eflatun Felsefesi incelemesinde de benzer 
bir yolu takip ettiğini söyleyebiliriz. Yani Strauss’un, Fârâbî’nin değindiği her konuya 
değinmediği, incelemesinde bazı paragrafları dikkate aldığı göze çarpmaktadır ki bu 
bir yazarın diğer bir yazarı yorumlarken seçici davranmasının belki de kaçınılmaz bir 
sonucu gibi gözükmektedir.77 Tabii bu durumu Straussçu bir perspektiften ele alırsak 
Strauss’un değinmediği yerlerde özel bir anlam aramamız gerektiğini düşünebiliriz. 
Bu durumsa bir metni ele almada işi daha karmaşık bir hale getireceği kesindir.

Strauss’un Eflatun Felsefesi okumasının bize göre en önemli orijinal tarafı ise 
Fârâbî’nin, felsefeyi temsil eden Sokrates’in yolu ile şehrin kanaatlerini temsil eden 
Thrasymakhos’un yolunun Eflatun’da birleştiğini gören filozof olduğu üzerinedir. 
Strauss, her ne kadar felsefe-toplum çatışmasını temel varsayım olarak ele alsa da Sok-
rates’in akıbetiyle somutlaşan felsefe-toplum arasındaki çatışmanın, Fârâbî tarafından 
göz önüne alınarak, bundan “filozofun gizli krallığı” ile kaçındığını ve ezoterik yazım 
sanatını kullandığını düşünmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere mesele Fârâbî’nin 
açık-kapalı üslup kullanıp kullanmaması değildir ki Eflatun ve Aristoteles’in kendile-
rinin de bu kullanıma dair konuştukları bilinmektedir. Mesele Strauss’un, Fârâbî’nin 
Eflatun Felsefesi eserinden hareketle ezoterik yazım sanatını, siyasî tehlike nedeniyle, 
tüm filozofların metinlerinde kullanıldığına dair genel iddiasıdır. Her metinde ezoterik 
bir anlam aramak tüm felsefî metinlerin doğru anlaşılıp anlaşılmadığı meselesi bir 
tarafa tek yönlü bir okumayı varsayması bakımından problemlidir. Dahası bu ezoterik 
okumayı nasıl yapacağımız sorunuysa ayrıca önümüzde durmaktadır. 

Strauss’un ortaya koymaya çalıştığımız Fârâbî’nin Eflatun Felsefesi eserine dair 
incelemesi oldukça ayrıntılı ve dikkatlidir. Bu anlamda Strauss’un dikkatli ve sabırlı 
okuyucunun ezoterik anlamı görebileceğine dair düşüncesiyle tutarlı bir yol izlemek-
tedir. Eflatun Felsefesi incelemesi, Strauss’un metinleri “siyasî hermenötik” tarzda 
okuduğunu gösteren ve ezoterik anlamın tüm metinlerde aranması gerektiğine dair 
düşüncesini net bir şekilde ortaya koyması bakımından önemlidir ve Fârâbî’nin söz 
konusu eseri onun için kritik bir örnek teşkil ettiği görülmektedir. Fârâbî’nin üslubundaki 
açıklık-kapalılık, bazı yerlerde dolambaçlı hatta çelişkili konuştuğuna, bazı konulardaki 
suskunluğuna ise özel bir anlam yükleyen Strauss’un düşüncesinde felsefenin toplumla 

77 Laurence Lampert de ezoterik felsefenin taraftarı olan Strauss’un kendisinin de ezoterik yazım uygu-
ladığından şüphelenilmesinin makul olduğunu düşünmektedir; bkz. Laurence Lampert, “Strauss’s Re-
covery of Esotericism”, The Cambridge Companion to Leo Strauss, ed. Steven B. Smith, New York, 
Cambridge University Press, 2009, s. 63.  
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kaçınılmaz çatışması ve bunun en açık örneği Sokrates’in akıbeti meselesinin tüm 
filozoflar için geçerli sonuçlara sebebiyet verdiği iddiasını ortaya çıkarmıştır. Ancak 
belirtmeye çalıştığımız üzere Strauss’un düşüncesindeki felsefe-toplum çatışması 
ve bundan kaçınmak için filozofların uyguladıkları ezoterik yazım tarzı varsayımı 
temelinde tek yönlü bir okumanın kabul edildiği görülmektedir. Tekrar ifade etmek 
gerekirse mesele ezoterik yazım tarzının uygulanıp uygulanmadığı değildir. Mesele 
felsefe-toplum çatışmasının ve bundan kaynaklanan siyasî tehlikenin, mesela Fârâbî’nin 
ve diğer İslam filozoflarının yaşadığı dönemde Strauss’un işaret ettiği ölçüde olup 
olmadığıdır. Strauss’un, Eflatun Felsefesi eserinden hareketle vardığı ezoterik yazımın 
tüm metinlerin genel karakterini yansıttığına yönelik iddiası, onun, felsefe-toplum 
çatışması nedeniyle filozofların tehlikede olduğu temel varsayımına dayanmaktadır. 
Bize göre Strauss’un bu genel iddiası, mesela Orta Çağ İslam dünyasında böyle bir 
tehdidin gerçekten olup olmadığının ancak tarihî çalışmalarla haklılığı ve haksızlığı 
gösterilebilir. Tüm metinleri siyasî ve ezoterik anlam bakımından ele alan genel id-
diasını bir tarafa koyduğumuzda, Strauss’un okuması mümkün olanlardan bir tanesi 
olarak kabul edilebilir. Strauss’un Fârâbî’yi farklı bir açıdan okuyup yorumladığını 
ve bu anlamda dikkate değer bulduğumuzu belirtmemiz gerekmektedir. 
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NAZIM HİKMET ŞİİRİNDE BİLİM VE TEKNOLOJİ

Alper Bilgili*

SCIENCE AND TECHNOLOGY IN NAZIM HİKMET’S POETRY

ÖZ
Güzel sanatların sosyal ve politik alanlara etkisiyle ilgili tartışmalar en azın-
dan Antik Yunan’a kadar uzanır. Platon, şiirin illüzyonlar yaratmak suretiyle 
insanları aldattığına ve sağlıklı bir akıl yürütmeyi engellediğine inanırdı. Saint-
Simon ve Adorno gibi sosyologlar ise güzel sanatların toplumu iyileştirme ve 
sosyal/politik sorunları çözme potansiyelinin altını çizdiler. Dünyaca ünlü Türk 
şair Nazım Hikmet (1902-1963) de benzer bir şekilde avangart sanata inanmış 
ve sanatı politik ve ideolojik görüşlerini Türk toplumu ile paylaşmada bir araç 
olarak kullanmıştır.  Onun teknolojiyi ve bilimi yücelten şiirleri bu çabanın bir 
uzantısı olarak görülmelidir. Zamanın Rus fütürist şairlerinden fazlasıyla etkile-
nen Nazım Hikmet şiirlerinde bilimsel gelişmeleri övmüş, hızlı trenlere, yüksek 
binalara ve traktörlere hayranlığını gizlememiştir.  Bu makale Nazım Hikmet’in 
bilim ve teknoloji anlayışını dönemin sosyal ve politik bağlamı ile ilişkilendire-
rek analiz etmeyi amaçlamaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Nazım Hikmet, fütürizm, mayakovski, bilim sosyolojisi, 
Karl Marx, materyalizm

ABSTRACT
Discussions concerning the impact of fine arts on social and political realms date 
back to at least ancient Greece. Plato believed that poetry deceives people by 
creating illusions which in turn curbs the faculties needed for healthy reasoning. 
Sociologists like Saint-Simon and Adorno, on the other hand, underlined the 
potential of fine arts for reforming society and resolving social and political 
problems. In a similar vein, world-renowned Turkish poet Nazım Hikmet (1902-
1963) was a believer of avant-garde art and used his own art accordingly, to 
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convey his political/ideological messages to the Turkish public. Glorifying 
technology and science was a part of this attempt. Heavily influenced by Russian 
futurist poets of his time, Nazım Hikmet praised scientific developments and 
celebrated fast trains, tall apartment buildings, and tractors. This article will 
explore Hikmet’s understanding of science and technology by relating it to the 
social and political context in which he wrote his poetry. 
Keywords: Nazım Hikmet, futurism, mayakovsky, sociology of science, Karl 
Marx, materialism.

...

I. Giriş

İngiliz felsefeci Bertrand Russell’ın, 1961’de, nükleer krizin derinleştiği günlerde 
kaleme aldığı İnsanlığın Yarını Var mı? (Has Man a Future?) adlı eserine karamsar 
bir dil hâkimdir. Russell insan ırkının, yine kendi hırsları ve doğa üzerinde hâkimiyet 
kurma tutkusu nedeniyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya geldiğini dile getirir.1 
Kuşkusuz, bu karamsarlık Russell’a özgü bir ruh hâli değildir. Nükleer tehdit, yani 
Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler arasındaki gerginlik neticesinde soğuk savaşın 
sıcak savaşa dönüşme riski, o döneme şahitlik eden birçok düşünürde benzer hislerin 
doğmasına neden olmuştur. Bilhassa 18. ve 19. yüzyılda ilerleme, refah, aydınlanma 
ile beraber anılan hatta bunlara ulaşmanın önemli bir aracı olarak gösterilen bilim, 
20. yüzyılda meydana gelen iki dünya savaşındaki kullanımının da etkisiyle kendisine 
temkinle yaklaşılan bir kavram haline gelmiştir. Bu endişenin izlerine Nazım Hikmet’in 
1958’de kaleme aldığı “Stronsium 90” adlı şiirde rastlamak mümkündür: 

Acayipleşti havalar,
bir güneş, bir yağmur, bir kar.
Atom bombası denemelerinden diyorlar.

Stronsium 90 yağıyormuş
ota, süte, ete,
umuda, hürriyete,
kapısını çaldığımız büyük hasrete.

Kendi kendimizle yarışmadayız, gülüm.
Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz,
ya dünyamıza inecek ölüm.2 

Bilim ve teknolojide aya çıkacak kadar ilerleyen insanoğlu, bilimi insanların 
refahını artırmak için kullanmak yerine atom bombasını geliştirmek için kullanmak-

1 Bertrand Russell, Has Man a Future?, Connecticut: Greenwood Press, 1984, s. 119.
2 Nazım Hikmet, Bütün Şiirleri, 11. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2015, s. 1632.  
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tadır. Bu, bilimin tüm sosyal sorunları çözeceği fikriyle büyümüş bir nesil için kabul 
edilmesi güç bir gerçektir. Osmanlı son dönem aydınlarının ve Cumhuriyet’i kuran 
kadroların bilime duydukları eşsiz hayranlık ve bilimin bireysel ve toplumsal refahı 
sağlayacağına yönelik inançları göz önünde bulundurulduğunda Nazım Hikmet’in bu 
gerçeği sancılı bir süreç sonunda kabullendiğini tahmin edebiliriz.3 Nazım Hikmet, 
bir yıl sonra kaleme aldığı ve “Yine İyimserlik Üstüne” adını verdiği şiirinde bilimin 
tüm ihtişamına rağmen insanlığın sorunlarını çözebileceği fikrinden iyice uzaklaşmış 
görünmektedir: 

Sağlığımda açıldı kosmos yolu, 
Moskova’da açılış törenindeyim. 
Avucumda bir çocuğun sarışın eli, 
bir yılbaşı ağacı önündeyim. 

Biliyordum, yaşına bile gelmeden, 
gözlerinde sırça toplar yanan çocuk, 
yolcu füzeleri güneşe doğru, yıldızların arasından, 
balıklar gibi sessiz sedasız akıp gidecek.

Ama füze yolcuları yola çıkabilecek mi pasaportsuz? 
Bilet olacak mı? Parayla mı alacaklar? 
Ve uzaklaşıp karpuzlaşır, elmalaşırken dünyamız, 
ıstıratosferde savaş füzelerine mi rastgelecekler?
…
Kosmosa filan gidip gelecek. İş bunda değil. 
Yeryüzünde görecek mucizenin büyüğünü: 
tek insan milletini pırıl pırıl. 
Ben iyimserim, dostlar, akarsu gibi.4 

Görülmektedir ki Nazım Hikmet’in iyimserliği bilimin ve teknolojinin sorunları 
çözebileceğine yönelik bir inançtan kaynaklanmamaktadır. Tersine, uzaya çıkanların 
stratosferde savaş füzelerine rasgelme ihtimalinden bahseden dizeler, bilimin kötü 
amaçlar için kullanıldığını hatırlatır niteliktedir. Şair, asıl mucizenin, hayranlık duyul-
ması gerekenin uzaya gitmek değil, dünyada devrim yoluyla mutlu insanlar yaratmak 
olduğunu düşünmektedir. Bu iki şiire rağmen Nazım Hikmet’in bilime ve teknolojiye 
her dönem kuşkuyla baktığını düşünmek doğru değildir. Az sonra da gösterileceği 
gibi, Nazım Hikmet’in bilimi ve teknolojiyi kutsayan birçok şiiri, dizesi mevcuttur. 

Nazım Hikmet’in şiirleri üzerine detaylı bir literatür bulunmaktadır. Sadece edebi-
yatçılar değil, tarihçiler, siyaset bilimciler ve diğer branşlardan sosyal bilimciler modern 
Türk edebiyatının bu önemli isminin eserlerini birçok farklı yönden detaylıca analiz 

3 Osmanlı aydınlarının ve Cumhuriyet’i kuran kadroların bilime yaklaşımlarını Atatürk örneği üzerin-
den inceleyen bir çalışma için bkz. M. Şükrü Hanioğlu, Atatürk: An Intellectual Biography, Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2011, s. 56.

4 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 1685. 
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etmişlerdir. Bununla beraber Nazım Hikmet’in şiirlerinde çok sık atıflar yapılmasına 
rağmen bilim ve teknolojinin nasıl bir bağlamda kullanıldığı, bilhassa genel siyasi ve 
toplumsal süreçlerle ilişkilendirilerek yeterince işlenmemiştir. Bu makale bu soruya 
cevap vermeye çalışacak, Nazım Hikmet’in şiirinde bilim ve teknolojiye nasıl bir rol 
biçildiğini analiz edecektir. Bu analiz yapılırken sadece dünyadaki ve Türkiye’deki 
sosyo-politik süreçler göz önünde bulundurulmayacaktır. Aynı zamanda bu kavramların 
analizi için Nazım Hikmet’in genel dünya görüşü, ideolojisi ve metafiziksel görüşleri 
de hesaba katılacaktır. Sonuç olarak bu makale, Nazım Hikmet’in şiirlerinde bilim ve 
teknoloji kavramlarının kullanımının sanılandan daha karmaşık ve değişken olduğunu 
göstermeyi amaçlamaktadır. 

II. Siyaset, Toplumsal Değişim ve Sanat 

Her ne kadar 20. yüzyılda avangart sanatın önem kazanması ile beraber yeni-
den gündeme geldiyse de şiirin siyasi veya sosyal hayatta değişikliklere yol açmak 
için bir araç olarak kullanılıp kullanılmayacağı tartışması daha eskilere dayanır. 
Sosyolojinin kurucu babalarından sayılan 19. yüzyıl Fransız düşünürlerinden Henri 
de Saint-Simon, ilk kez “avangart” kelimesini kullanarak, sanatın topluma öncülük 
etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bilim, Saint-Simon’a göre toplumun ona yüklediği 
öncülük vazifesini yeterince yerine getirememekte, daha çok ordunun ihtiyaçlarına göre 
bilgi üretmektedir. Oysa sanat, böyle yıkıcı bir araç olmamalı, toplumdaki yenilikçi 
düşüncelere öncülük etmeli, onları tanıtmalı, böylece kamuoyunu ikna etmelidir.5 
Sanatçıların hayalini kurdukları sosyal ve siyasi düzenin uygunluğunu test etmek 
ise bilim adamlarının ve mühendislerin işi olmalıdır.6 Theodor Adorno da sanatın 
toplumu dönüştürücü gücüne atıfta bulunan sosyologlardan birisidir. Ona göre sanatın 
dönüştürme potansiyeli öylesine fazladır ki sanat, insanları bilinçlendirmede bilimin 
de ötesine geçerek sosyal teoriye benzer bir rol oynayabilir.7 Ancak bu, sanatın potan-
siyel gücüyle ilgili bir iddiadır; her sanat eserinin aynı etkiyi göstermesi beklenemez. 
Adorno, örneğin pop müzik gibi bazı sanat türlerinin insanları bilinçlendirmediğini 
hatta onları politik ve sosyal gerçekliklerden alıkoyduğunu, siyasi manipülasyona 
karşı korumasız kıldığını belirtir.8    

Bununla beraber, her sosyal düşünür, sanatçılara benzer bir rol biçmemiştir. Tersine 

5 Jaap Harskamp, The Anatomy of Despondency: European Socio-Cultural Criticism 1789-1939, Lei-
den:  Brill Academic Publishers, 2011, s. 601. 

6 Victor Margolin, The Struggle for Utopia, Chicago: The University of Chicago Press, 1997, s. 2. 
7 Güneş Ayas, Müzik Sosyolojisi: Sorunlar-Yaklaşımlar-Tartışmalar, İstanbul: Doğu Kitabevi, 2015, s. 

118. 
8 Renate Mueller, “Perspectives from the Sociology of Music”, The New Handbook of Research on 

Music Teaching and Learning, ed. Richard Colwell ve Carol Richardson,  Oxford: Oxford University 
Press, 2002, s. 588-589. 
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sanatın ve özelde şiirin insanları ve toplumu doğruyu görmekten alıkoyma tehlikesini 
barındırdığını düşünenler de vardır. Bu görüşün ilk temsilcilerinden birisi Platon’dur. 
Platon şiire aldatıcı ve güvenilmez olduğu için eleştirel yaklaşmıştır. Yunan düşünüre 
göre şiir, bir yanılsama yaratarak aklımızı doğru şekilde kullanmamızı engeller.9 Modern 
döneme geldiğimizde de bazı materyalist düşünürlerin bilimsel bilgi dışında kalan her 
şeyi değersiz gördüklerine şahitlik ederiz. Bilimsel materyalizmin bazı savunucuları bu 
çerçevede felsefi bilgi de dâhil olmak üzere bilimsel metotla elde edilmemiş her bilgi 
türünü, dini ve sanatı küçümsemişlerdir. Osmanlı’da bazı Jön Türkler üzerinde etkili 
olan bu görüş, Şerafettin Mağmumi gibi düşünürlerin bilimsel olmadığı gerekçesiyle 
şiirin yasaklanmasını talep etmelerine neden olmuştur.10 Komünist siyasetçi ve ideolog 
Lenin de sanat eserlerinin insanları rasyonel düşünceden ve gerçek mücadeleden alı-
koyma potansiyeline dikkat çeker. Nitekim, Lenin, Beethoven’ın “Appassionata”sını 
çok sevmesine karşın bahsettiğimiz nedenlerden ötürü dinlememe kararı almıştır.11 

Nazım Hikmet, şiirin insanları siyasal ve sosyal gerçeklikten alıkoyduğuna inanmak 
şöyle dursun, Saint-Simon gibi, şiiri siyasal görüşlerini yansıtmak için etkili bir araç 
olarak görmüştür. Belki de bu eğiliminin ardında Ankara’da henüz on sekiz yaşında 
tanıştığı Mustafa Kemal’in tavsiyesi yatmaktadır. Mustafa Kemal, şair olduğunu 
öğrendiği Nazım Hikmet ve Vâlâ Nureddin’e bir gayeye yönelik şiirler yazmalarını 
öğütlemiştir.12 Her ne kadar şiirlerinde Atatürk’ün arzuladığı ideolojileri benimseme-
se de Nazım Hikmet eserlerinde siyasi ve toplumsal mesajlara sıklıkla yer vermiştir. 
Zaman zaman bu mesajlar güncel siyaseti ilgilendirmekte ve doğrudan kişileri hedef 
almaktadır. Örneğin şair, Demokrat parti iktidarı döneminde yazdığı “Gerileyen Türkiye 
Yahut Adnan Menderes’e Öğütler” isimli şiirinde doğrudan dönemin başbakanının 
adını zikretmektedir: 

Şaşkınlığın bu kadarına doğrusu ya pes. 
Bindiğin dalı kesiyorsun Adnan Menderes.13 

Bununla beraber Nazım Hikmet, çoğu şiirinde ideolojisini daha teorik düzeyde 
tartışmayı tercih etmiştir. Şiir, onun için hem komünist ütopyayı okurlara tanıtma hem 
de o ütopyaya sempati duyulmasını sağlamada kullanılacak bir araç niteliğindedir. 
Ütopyanın kurulmasına yönelik atılması gereken pratik adımlar ise ikincil önemdedir. 

9 Jonathan Lear, “Inside and Outside the Republic”, Plato’s Republic, ed. Richard Kraut, Oxford: Row-
man & Littlefield, 1997, s. 81. 

10 M. Şükrü Hanioğlu, “Blueprints for a future society: Late Ottoman Materialists on Science, Religion, 
and Art”, Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, ed. Elisabeth Özdalga, Londra: Routledge 
Curzon, 2005, s. 66. 

11 John Beverley, Against Literature, Minneapolis: University of Minnesota Press,  1993, s. 129. 
12 Vâlâ Nureddin, Bu Dünyadan Nazım Geçti, İstanbul: İlke Kitap, 1995, s. 110; Saime Göksu ve Edward 

Timms, Romantic Communist: The Life and Work of Nazım Hikmet, Londra: Hurst&Company, 1999, 
s. 22; Bülent Gökay, Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991, Londra: Routledge, 2006, s. 43. 

13 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 1556. 
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Sanat ve şiiri belli bir ideolojiyi aşılamak için kullanmak, Nazım Hikmet’in yaşa-
dığı dönemde istisnai bir eğilim değildir. Bilhassa, İtalya’da ortaya çıkan ve ardından 
Rus şairler tarafından benimsenen, avangart sanatın önemli bir kolu olan fütürizm akımı 
farklı ideolojileri okurlara tanıtmak için uygun bir araç olarak görülmüştür. İtalya’da 
şair Filippo Tommaso Marinetti tarafından faşist ideolojiyi desteklemekte kullanılan 
bu akım, Sovyet Rusya’da Vladimir Mayakovski ile Sovyet ideolojisi ile uyumlu hale 
getirilmiştir.14 Farklı ideolojileri savunmalarına rağmen her iki sanatçının şiirlerinde 
ortak olan önemli bir özellik makinelere ve teknolojiye yapılan övgüdür. Bu şiirlerde 
bilim ve teknoloji sadece hayatı kolaylaştıran bir unsur değil aynı zamanda toplumu 
dönüştüren bir güç olarak resmedilir.15 Teknolojiye ve yeniliğe hayranlık o kadar be-
lirgindir ki Marinetti makinelere övgüler düzerken, müzeleri geçmişe ait, dolayısıyla 
geleceğin dünyasında yeri olmayan mekânlar olarak betimler.16 

III. Nazım Hikmet Şiirinde Fütürist Temalar

Nazım Hikmet’in şiirinde fütürist unsurların izlerini ve bu fütürist şairlerin et-
kilerini tespit etmek güç değildir. Şair, şiirlerinde bir yandan ustaların ustası olarak 
gördüğü Marx’ın ve insanların en büyüğü olarak tanımladığı Engels’in17 ideolojisini 
okurlarına aşılarken bir yandan da fütürist temalara yer vermektedir. Bu konuda en 
bilinen şiirlerinden birisi 1923’te kaleme aldığı “Makinalaşmak”tır:       

trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
Makinalaşmak 
istiyorum!

Beynimden etimden iskeletimden 
geliyor bu!
Her dinamoyu
altıma almak için 
çıldırıyorum!
Tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!

14 Martin Puchner, Poetry of the Revolution: Marx, Manifestos, and the Avant-gardes, Princeton: Prince-
ton University Press, 2006, s. 78. 

15 Sibel Bozdoğan, Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Repub-
lic, Seattle: University of Washington Press, 2001, s. 148. 

16 Clara Orban, The Culture of Fragments: Words and Images in Futurism and Surrealism, Amsterdam: 
Rodopi, 1997, s. 30. 

17 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 352. 
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trrrrum,
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
Makinalaşmak 
istiyorum!
Mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum!
trrrrum!
trrrrum! 
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!18 

Şairin “San’at Telakkisi” adlı eseri de teknolojiyi övmesi anlamında tipik bir 
fütürist şiirdir. Dahası, şiirde sadece teknoloji ve bilimdeki yenilikler övülmemekte, 
aynı zamanda eski edebiyatla da hesaplaşılmaktadır. Bu noktada şunu hatırlatmak 
gerekir ki eskiyle hesaplaşmak da fütürist şiirin özeliklerindendir:  

Fakat 
benim
şiirime ilham veren perimin
omuzlarında açılan kanat:
asma köprülerimin
demir putrellerindendir!.
Dinlenir, 
dinlenmez değil
bülbülün güle karşı feryatları..
Fakat asıl 
benim anladığım dil:
Bakır, demir, tahta, kemik ve kirişlerle çalınan
Bethovenin sonatları..
Sen istediğin kadar
tozu dumana katar
sürebilirsin atını!.
Ben değişmem
en halüsüddem 
arap atına;
saatte 110 kilometrelik sür’atini
demir raylarda koşan
demir beygirimin!.
İri şaşkın bir sinek gibi takılır bazan gözüm
odamın köşesindeki usta örümcek ağlarına..

18 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 38-39. 
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Lakin asıl hayranım ben:
halikleri mavi gömlekli mimarlarım olan
77 katlı beton-arme dağlarına!19 

Bu şiirde dikkat çeken bir diğer yön, o günün ortodoks solunun bugünkü ekolojik 
solla arasındaki tezattır. Nazım Hikmet’in betona, asma köprülere, trene olan taşkın duy-
guları o dönemlerde sol hareketin ekolojik konulara uzaklığı hakkında ipucu verebilir.  

Nazım Hikmet, bu şiirde, eski edebiyatın merkezinde yer alan gül-bülbül me-
selesiyle −hatta onun sembolize ettiği ilahi aşk ile− alay etmektedir. Esasen şair, 
geleneksel ve kültürel değerleri küçümseyerek bir anlamda diğer fütüristlerin izinden 
gitmektedir. Tıpkı Rusya’da Puşkin, Dostoyevski ve Tolstoy’un temsil ettiği geleneğe 
karşı savaş açan Rus fütüristler gibi Nazım Hikmet de eski sanatın ve edebiyatın kut-
sallarına meydan okur.20 Nitekim bu meydan okuma 1929’da Resimli Ay dergisinde 
“Putları Yıkıyoruz” isimli bir kampanyaya dönüşmüştür. Nazım Hikmet önderliğinde 
başlatılan bu proje ile geçmişle hesaplaşma bir misyon halini alır. Nitekim, derginin 
başmuharriri, Nazım Hikmet önderliğinde “Putları Yıkıyoruz” kampanyasının başla-
tılmasından hemen sonra yayımlanan sayıda aydınların misyonunu “maziye hürmet” 
değil, “maziyi yıkmak” olarak tanımlar.21 

Fütürizmin en belirgin özelliği yeniliğe duyulan hayranlıktır. Bilim ve teknoloji 
de yeniliğe gebe güçler olarak görüldüğünden fütüristler, yeni icatlara, makinelere 
ve onların maharetlerine büyük ilgi göstermişlerdir. İtalyan şair Marinetti şiirlerinde 
sıklıkla hıza tutkunluğunu ifade eder. Hız onun için sadece teknolojik bir kavram de-
ğil, kutsal bir kavramdır da. Hıza, hızlı araçlara, hızı mümkün kılan teknolojiye karşı 
gelen kişi günahkârdır ve cezalandırmalıdır.22 Nazım Hikmet de 1930 yılında kaleme 
aldığı “Nikbinlik” adlı şiirinde benzer bir hayranlığı dile getirir:  

Güzel günler göreceğiz çocuklar, 
güneşli günler 
                göre- 
                      -ceğiz... 
Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, 
ışıklı maviliklere 
                          süre- 
                                -ceğiz... 
Açtık mıydı hele bir 
                            son vitesi, 

19 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 52-53. 
20 Özgür S. Göral, “Patlamaya Hazır Bir ‘Şimdi’: Putları Yıkıyoruz”, Toplum ve Bilim, 94, 2002, s. 192. 
21 Zafer Toprak, “Nâzım Hikmet’in ‘Putları Kırıyoruz’ Kampanyası ve Yeni Edebiyat”, Toplumsal Tarih, 

261, 2015, s. 35-36. 
22 Lee Worth Bailey, The Enchantments of Technology, Urbana: The University of Illinois Press, 2005, s.  

85-86. 
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adedi devir. 
         Motorun sesi. 
Uuuuuuuy! çocuklar kim bilir 
                                  ne harikûlâdedir 
             160 kilometre giderken öpüşmesi...23 

Son olarak şairin 1922’de kaleme aldığı “Yalnayak” isimli çalışmasını fütürist 
şiire örnek olarak verebiliriz: 

İşte şu
ekşimiş uyku kokan çömlek gibi şehrin
kara sevdası değil öyle romantik,
onun
ruhunun 
iki kıvrak kelimelik
hasreti var:
BUHAR
ELEKTRİK!
…
Köylünün toprağa hasreti var,
toprağın hasreti
makinalar!24 

IV. Sovyetler ve Teknoloji

Komünizm ve teknolojinin Nazım Hikmet şiirinde aynı anda övülmesi garip-
senebilir. Ancak Lenin başta olmak üzere Sovyet teorisyenlerin bilim ve teknolojiye 
bakışlarının incelenmesi durumunda Nazım Hikmet’in bu çabası daha anlaşılır olacaktır. 
Lenin, komünist Rusya’nın kapitalist ekonomiler karşısında başarılı olmasının ancak 
sanayileşme ile mümkün olduğuna inanıyordu. O kadar ki Lenin’e göre komünizm, 
Sovyet gücü ve tüm ülkenin elektrifikasyonu anlamına geliyordu. Burada elektrifi-
kasyon, geleneksel ve daha ilkel metotların elektrik enerjisi ile yerinden edilmesi, 
modern sanayi üretimine geçiş anlamına gelmektedir. Lenin bu konuda o denli ıs-
rarcıydı ki Rusya’nın elektrifikasyonu için komisyonlar kurulmuş, ekonomik planlar 
hazırlanmıştır.25 Lenin, aksi bir tutumun yıkıcı etkilerini Birinci Dünya Savaşı’nda 
gördüklerini hatırlatır: 

Savaş bize çok şey öğretti. Sadece insanların acı çektiğini değil, en iyi teknolojiye, orga-
nizasyona, disipline ve en iyi makinelere sahip olanların zirvede yer alacağını da öğretti. 
Bunu öğrenmemiz iyi oldu. Makineler ve disiplin olmadan modern toplumda yaşayama-

23 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 206. 
24 A.g.e., s. 122. 
25 Frederik Nebeker, Dawn of the Electronic Age, New Jersey: Wiley, 2009, s. 84-85. 
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yacağımızı öğrenmek elzemdi. Ya en iyi teknolojiyi geliştirirsiniz ya da yok olursunuz.26 

Sovyet Rusya’da ideologların ve siyasetçilerin bilim ve teknolojiye duydukları 
ilginin altında yatan bir diğer faktör de Marx’ın, komünist devrimin endüstrileşmiş 
ülkelerde olacağına yönelik öngörüsüdür. Marksist teoriye göre ilkel tarım toplumları, 
komünizme ulaşmadan önce sırasıyla köleci toplumlara, feodalizme, kapitalizme ve 
sonra da sosyalizme dönüşecektir. Bu bağlamda Marx ve Engels’e göre kapitalizm, 
feodalizmi yıkan ve sosyalizm için gerekli altyapıyı hazırlayan ilerici bir aşamadır. 
Nitekim, Marx ve Engels bu nedenle Komünist Manifesto’da kapitalizmle ilgili yer 
yer olumlu ifadeler kullanmışlardır. Bu anlamda Marx ve Engels’in sosyalizmini Fou-
rier gibi endüstrileşmeye karşı çıkan sosyalist teorisyenlerden ayrı tutmak gerekir.27 
Rusya’da devrim gerçekleştiğinde endüstrileşmiş, kapitalist bir toplumun varlığından 
söz edilemezdi. Bu noktada partinin önde gelenleri bilim ve teknolojinin yardımıyla 
Rusya’yı endüstrileştirmeyi ve proleter bir sınıf yaratmayı hedeflediler. Böylece sos-
yalizme ve sonrasında komünizme geçiş sağlıklı bir zeminde gerçekleşecekti.28 

Nazım Hikmet’in makineleşmeye olan ilgisini, Türk modernleşmesinin savunucu-
larının teknolojiye olan ilgisi ile ilişkilendirmek mümkündür. Sonuç olarak 19. yüzyıl 
sonu 20. yüzyıl başında yaşayan ve teknolojinin baş döndürücü başarılarına şahitlik 
eden herkes teknoloji ile ilgili benzer fikirler benimseyebilir. Örneğin Nobel ödüllü 
İtalyan şair Giosuè Carducci’nin 1863’te yazdığı “Şeytan’a İlahi” isimli şiir bu konuda 
iyi bir örnek teşkil eder. Şiirde tren güzel ve korkunç bir canavar, bir Şeytan olarak 
resmedilir. Tren, insan aklının, ilerlemenin zaferinin en önemli göstergesidir. Bağnazlık 
bu mücadelede kaybetmeye mahkûmdur.29 Bilhassa Dünya savaşlarında teknolojide 
geri kalanların ödedikleri bedel nedeniyle teknoloji sadece fütüristlerin gözünde kıy-
metli olmayacaktır. Bununla beraber hem Nazım Hikmet’in kendi beyanları hem de 
şiirindeki açık fütürist temalar Nazım Hikmet’in bilim ve teknoloji ile ilgili görüşlerini 
oluştururken Sovyet Rusya’daki fütüristlerden ilham aldığını göstermektedir.30 

Nazım Hikmet’in şiirlerinde rastlanabilecek bir diğer tema bilime ve bilim adamına 
duyulan güvendir. Bilim adamı, hem var olmak için gerekli olan teknolojiyi geliştireceği 
için hem de çalışmalarıyla insanlığı karanlıklardan çıkaracağı için önemlidir. Yeni, 
sağlıklı ve aydınlanmış bir toplumun yaratılması bilim adamları olmadan mümkün 

26 Kendall E. Bailes, Technology and Society under Lenin and Stalin, New Jersey: Princeton University 
Press, 1978, s. 49. 

27 Mark Cowling, “Introduction”, The Communist Manifesto: New Interpretations, ed. Mark Cowling, 
New York: New York University Press, 1998, s. 3.

28 Alex F. Dowlah ve John E. Elliott, The Life and Times of Soviet Socialism, Connecticut: Praeger, 1997, 
s. 59; David L. Hoffmann, Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929-1941, Ithaca: Cor-
nell University Press, 1994, s. 10. 

29 Umberto Eco, On Beauty: A History of a Western Idea, Londra: Secker & Warburg, 2004, s. 393. 
30 Jale Parla, “Car Narratives: A Subgenre in Turkish Novel Writing”, The South Atlantic Quarterly, 102, 

2, 2003, s. 539. 
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değildir. Şairin 1929’da kaleme aldığı “Kablettarih” isimli şiirde Galileo insanlığı 
aydınlatma çabasındaki kişilerin önderlerinden biri olarak resmedilir:

Çok uzaklardan geliyoruz. 
Alevli bir fanus gibi taşıyoruz ellerimizde
ihrak binnar edilen Galile’nin 
dönen küre gibi yuvarlak kafasını.31 

Nazım Hikmet 1947 yılında kaleme aldığı “Yaşamaya Dair” adlı şiirinde ise bilim 
adamının insanlık için kendi hayatından vazgeçebileceğini şu dizelerle ifade eder: 

Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
Yani, o derecede, öylesine ki, 
meselâ, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
yahut kocaman gözlüklerin, 
                        beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
                                    insanlar için ölebileceksin, 
                        hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için, 
                        hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken, 
                        hem de en güzel, en gerçek şeyin 
                              yaşamak olduğunu bildiğin halde.32 

Derinlemesine bakıldığında Nazım Hikmet’in bilimle ve teknoloji ile ilgili bil-
gisinin yüzeysel olduğu görülecektir. Örneğin az önce alıntıladığımız şiirinde Nazım 
Hikmet, Galileo’nun diri diri yakıldığından bahsetmekte, muhtemelen onu Giordano 
Bruno ile karıştırmaktadır. Bununla beraber bir bilim tarihçisi veya bilim adamı ol-
mayan Nazım Hikmet’in bilim ve teknoloji hakkında derin bir bilgi birikimine sahip 
olmasını beklemek hakkaniyetli bir tavır değildir.33 Bizi burada asıl ilgilendiren, bilim 
ve teknolojinin, bu kavramlardan çok da anlamayan bir şairin şiirlerinde kendilerine 
bu kadar merkezi bir yer bulabilmeleridir.   

Nazım Hikmet’in şiirlerinde bilim ve bilim adamlarıyla ilgili görüşlerinin arka-
sında ne yatmaktadır sorusunun cevabı ilk başta göründüğünden daha karmaşıktır. 
Öncelikle az önce de ifade edildiği gibi −bilhassa Sovyet Rusya’da− bilim adamları, 
var olmanın vazgeçilmez bir şartı olarak görülen teknolojinin mimarlarıdır. Dahası 
Marx ve Engels’in eserlerinde doğa bilimleri diğer bilme türlerinden farklı bir yere 
konulmuştur. Marx ve Engels, sosyal etkenlerin belirleyiciliğine teorilerinde merkezi 
bir yer ayırmış, burjuvanın sadece üretim araçlarına sahip olmadığını, aynı zamanda 
entelektüel gücü, bilgiyi de tekelinde bulundurduğunu iddia etmişlerdir. Onlara göre, 
burjuva sınıfı gücü elinde bulundurduğu için kendi görüşlerine evrensel ve rasyonel 

31 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 127. 
32 A.g.e., s. 906. 
33 Galileo hadisesinin ideolojik tartışmalarda nasıl işlevselleştirildiği ile ilgili bir analiz için bkz. Alper 

Bilgili, “Galileo ve Sekülerleşme”, Sekülerleşme ve Din, ed. Nebi Mehdiyev, Ankara: A Kitap, 2017, 
s. 119-144.
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doğrular izlenimi verebilmektedir.34 Ancak Marx ve Engels, doğa bilimlerini bu etkinin 
alanı dışında görmüşlerdir. Onların doğa bilimlerine karşı duydukları güven o kadar 
fazladır ki onlara göre toplumsal faktörler ve ideolojiler tüm ihtişamlarına karşın 
bilimsel bilginin içeriğine etki edemezler. Bu anlamda, Marx ve Engels’in bilim 
anlayışlarının, sosyal etkenlerin doğa bilimlerinin içeriğine, doğruluk ve yanlışlık 
kriterlerine etki edeceğini iddia eden Thomas Kuhn gibi modern bilim sosyologlarının 
bilim anlayışlarına uzak olduğu; onların daha çok, sosyal bilimleri doğa bilimlerine 
yaklaştırmaya çalışan Comte-Durkheim ekolüne benzer bir pozisyon takındıkları ifade 
edilmelidir. Zaten Marx’a göre kendi teorisini güçlü kılan asıl faktör, teorisinin doğa 
bilimlerinin diğer bilme türlerinden üstün olan özelliklerini taşımasıdır. Örneğin, 
Marx ve Engels, teorilerinin doğa bilimleri gibi yüksek bir öngörü yeteneğine sahip 
olduğunu iddia etmişlerdir. Marx ve Engels, bu bağlamda teorilerini determinist 
bir çerçeveye oturtma gayretindedirler. Her iki düşünür, Laplace’ın determinist 
fikirlerinden etkilenip aynı determinizmin izlerini sosyal alanda sürmüş ve kendi 
teorilerinin bu determinist yasaları keşfettiğini iddia etmişlerdir.35 Marx ve Engels, 
bu nedenle teorilerinin duygusal öğeler içerdiği görüşünü reddetmiş, kendileri ile 
Ütopik ve Romantik Sosyalistler arasına net bir çizgi çizmeye çalışmışlardır. Marx 
ve Engels, Ütopik ve Romantik Sosyalistlerden farklı olarak “eşitlik” kavramı da 
dâhil olmak üzere hiçbir kavramın mutlak olmadığını düşünür. Eşitlik kavramı 
belli bir zamanda ve toplumsal koşullarda ortaya çıkmıştır, dolayısıyla zamanın ve 
toplumsal şartların değişmesi durumunda “eşitlik” bir erdem olmaktan çıkabilir.36 
Marx ve Engels aynı mantığın devamı olarak, bir yandan duygusal öğelerle arasına 
mesafe koyarken bir yandan da kendi teorileri ile doğa bilimleri ve bilhassa biyoloji 
arasında benzerlikler kurmuştur. Marx, 1869’da Engels’e bir mektup yazmış ve 
Charles Darwin’in önemli eseri Türlerin Kökeni’nin Marksist doğa tarihi anlayışını 
desteklediğini ifade etmiştir.37 İşte, komünist teorisyenlerin bilime karşı takındıkları 
bu tutum –yani bilimi sosyal etkilere karşı korunaklı, güvenli yegâne alan olarak 
görmeleri− Nazım Hikmet’in şiirini dolaylı da olsa etkilemiş olabilir. Kuşkusuz, 
bilimi sosyal etkenlere karşı korunaklı bir alan olarak görenler sadece komünist 
teorisyenler değildi. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bilimin −ve bilim insanla-
rının− ideoloji ve önyargılardan etkilenmediği genel kabul gören kanıydı.38 Marx 

34 Karl Marx ve Friedrich Engels, “Concerning the Production of Consciousness”, The Sociology of 
Knowledge, ed. Volker Meja ve Nico Stehr, Cheltenham: Edward Elgar Pub., 1999, s. 19-20. 

35 Nicholas Churchich, Marxism and Morality: A Critical Examination of Marxist Ethics, Cambridge: 
James Clarke, 1994, s. 59. 

36 William J. Baumol, “Marx and the Iron Law of Wages”, American Economic Review, 73, 2, 1983, s. 
307. 

37 Stephen J. Gould, I Have Landed: The End of a Beginning in Natural History, Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 2011, s. 124. 

38 Bkz. Alper Bilgili, “Sosyal Etkenlerin Bilimsel Bilginin Oluşumundaki Rolü: Kuhn ve Güçlü Program 
Örneklerinin Eleştirel Bir Analizi”, Felsefe Dünyası, 64, 2016, s. 196-222.  
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ve Engels’i özel kılan ise onların hayatın her alanında ekonomik ilişkilerin izlerini 
sürerken doğa bilimlerini istisnai bir yere oturtmalarıdır. 

V. Nazım Hikmet Şiirinde Bilim-Din İlişkisi

Nazım Hikmet’in şiirlerinde bilim ve teknolojinin nasıl sunulduğunu incelerken 
bu kavramların dinle nasıl ilişkilendirildiğini de irdelemek gerekmektedir. Nazım 
Hikmet, birçok komünist gibi materyalizmi benimsemiş, şiirlerinde ve düzyazılarında 
materyalizmi bir metafiziksel pozisyon olmanın ötesinde bilimin doğruladığı, hatta 
dayattığı bir gerçeklik olarak sunmuştur. 1924’te Aydınlık’ta kaleme aldığı “Diyalek-
tik Materyalizme Küçük bir Methal” adlı yazısında materyalizmi Türk okurlarına şu 
şekilde tanıtır: 

…müsbet ilimlerin inkişafı “metafizik”in tahtını günden güne baltalıyor. Artık felsefede 
ilimle, fenle imtizaca doğru giden bir temayül, hem de çok kuvvetli bir temayül vardır. Bu-
gün felsefenin birçok mesaili ilimle hallediliyor... Ulum-i tabiiyenin inkişafı “metafizik”in, 
“mabaad-et-tabia”nın iflasını ve materyalizmin tasdikini icap ettirdi... İlimsiz materyalizm 
olmaz ve aynı suretle materyalizm olmazsa da ilim olmaz.39

Nazım Hikmet, materyalizmin dışındaki metafiziksel pozisyonlara karşı tutumunu 
idealist filozof George Berkeley’e bir reddiye niteliğindeki “Berkley” isimli şiirinde 
ortaya koymuştur:  

Behey 
Berkley! 
Behey on sekizinci asrın filozof peskoposu. 
Felsefenden tüten günlük kokusu 
başımızı döndürmek içindir. 
Hayat kavgasında bizi 
dizüstü süründürmek içindir.
…
İşte sen 
      işte senin felsefen: 
Sen o sarı kırmızı rengini gördüğün 
                    cilâlı derisine parmaklarını sürdüğün 
                              parlak 
                                  yuvarlak 
                                          elmaya: 
                                              “Fikirlerin bir 
                                                         terkibidir,” 
                                                                      diyorsun! 

39 Nazım Hikmet, Yazılar (1924-1934), İstanbul: Adam Yayınları, 2001, s. 13-14. 
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Dışımızda bize bağlanmadan 
                                var olan 
                                       varlığı 
                                             inkâr ediyorsun!
Şu mavi deniz 
şu mavi denizde yüzen beyaz yelkenli gemi, 
kendi kendinden aldığın fikirlerdir, öyle mi? 
Mademki kendi fikrindir yüzen gemi, 
mademki kendi fikrindir umman, 
ne zaman var, 
ne mekân! 
Ne senin haricinde bir vücut 
ne senden evvel kimse mevcut, 
ne senden sonra kâinat baki 
bir sen 
bir de Allah hakikî.
…
Yok üstünde tabiatın 
tabiattan gayri kuvvet!.. 
Tabiat geniş 
tabiat derin 
tabiat uçsuz bucaksız!..40 

Nazım Hikmet, 1934 yılında Akşam gazetesinde Orhan Selim müstear ismiyle 
kaleme aldığı “Radyo” başlıklı yazısında ilahilerin ve diğer dini eserlerin “Adamoğ-
lunun kafası, adamoğlunun eliyle yaratılan, maddeye ve adamoğlunun yaratıcılığına 
inanışımızı arttırması gerek olan radyo”da yeri olmadığını iddia eder. Radyo, Nazım 
Hikmet’e göre “karanlıklarda kaybolmuş bir masalın propagandasıyla” uğraşmamalı-
dır.41 Nazım Hikmet’in bilim ve teknoloji ile dini karşı karşıya getiren bu yaklaşımını 
dönemin ruhu ile açıklamak mümkündür. Dünyanın hızla sekülerleştiği, bilimsel 
materyalizmin güçlendiği bir dönemde, birbirinden çok farklı ideolojileri benimsemiş 
birçok düşünür ve sanatçı geleceğin dünyasında dinin yer almayacağını düşünmek-
tedir. Nazım Hikmet, burada Weberci terminolojiyi kullanırsak büyüsü bozulmuş bir 
dünyadan bahsetmektedir ve bu dünyada masallara yer olmamalıdır. Esasen sadece 
Marx, Durkheim ve Weber değil, 19. ve 20. yüzyıllarda eser veren birçok düşünür 
de rasyonelleşme ve sekülerleşmenin kaçınılmaz olduğunu öngörmüş, bu süreçlerin 
toplumsal hayatta neden oldukları sıkıntılara rağmen süreceği tahmininde bulun-
muşlardır.42 Nazım Hikmet, 1928’de kaleme aldığı “Çocuklara Nasihat” adlı şiirinde 
dünyanın büyüsünün nasıl bozulacağından bahsetmektedir: 

40 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 65-72. 
41 Hikmet, Yazılar, s. 204. 
42 Michele Dillon, “The Sociology of Religion”, The New Blackwell Companion to Social Theory, ed. 

Bryan S. Turner, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009, s. 414.  
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Hakkındır yaramazlık. 
Dik duvarlara tırman 
                    yüksek ağaçlara çık. 
Usta bir kaptan 
                        gibi kullansın elin 
yerde yıldırım gibi giden bisikletini.. 
Ve din dersleri hocasının resmini yapan 
            kurşunkaleminle yık 
            Mızraklı İlmihalin 
                        yeşil sarıklı iskeletini.. 
Sen kendi cennetini 
                kara toprağın üstünde kur. 
Coğrafya kitabıyla sustur, 
seni “Hilkati Âdem”le aldatanı..43 

Bu satırlardan da anlaşılacağı gibi Nazım Hikmet, sadece bilimsel materyalizmin 
değil, diyalektik materyalizmin de etkisi altındadır. Dolayısıyla din ona göre sadece 
bir masal, hurafe değil; aynı zamanda insanların sömürü ilişkilerini doğru okumasını 
engelleyen bir öğretidir. 

Atmosferin dışına çıkarak Dünya’nın etrafında dönen ikinci kozmonot olan Sov-
yet Gherman Titov 1962’de yapılan Uluslararası Uzay Sempozyumu’nda, Uzay’a 
çıkmasının dini inancını değiştirip değiştirmediğini sorulduğunda “Hayır... Tersine 
şimdi Komünist pozisyonu destekleyen kanıta sahibiz. Uzay’a gittim ve Tanrı’yı gör-
medim. Bu Tanrı’nın var olmadığı anlamına gelir” demiştir. Dünya’nın etrafını dolaşan 
ilk Amerikalı kozmonot olan John Glenn ise Titov’un bu çıkarımını gülünç bulmuş, 
inandığı Tanrı’nın atmosferin hemen dışında kendisini beklediğini düşünmediğini 
söylemiştir.44 Titov’un tavrı Nazım Hikmet’in bilimi dine karşı konumlandırmasının 
tamamen bireysel bir duruş olmadığını, içinde yaşadığı siyasi ve sosyal iklimle ilişkili 
olduğunu göstermesi açısından kıymetlidir. 

Son olarak Nazım Hikmet’in din ve bilim hakkındaki görüşlerinin fütürizm akı-
mından da etkilendiği iddia edilebilir. Fütürist şairlerin dine karşı önyargılı olduklarını 
ve geleceğin dünyasında ona yer olmadığına inandıklarını belirtmek gerekir. Örneğin 
fütürizmin kurucularından Marinetti teknolojinin dinin yerini alacağını ve alması 
gerektiğini iddia etmiştir.45

43 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 233. 
44 Virgiliu Pop, “Viewpoint: Space and Religion in Russia: Cosmonaut Worship to Orthodox Revival”, 

Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy, 7, 2, 2009, s. 156. 
45 Bailey, The Enchantments of Technology, s. 85. 
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VI. Soğuk Savaşta Bir Rekabet Alanı Olarak Bilim ve Teknoloji

Nazım Hikmet’in bilim ve teknoloji ile ilgili şiirlerinde altı çizilmesi gereken 
bir diğer husus, bilim ve teknolojinin bir rekabet alanı olarak resmedilmesidir. Bu 
rekabet, kapitalizm ile sosyalizm, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği 
arasındadır. Bilim ve teknoloji, Nazım Hikmet’e göre bu rekabetin taraflarınca farklı 
nedenler için kullanılmaktadır. Bir sosyalist, bilimi ve teknolojiyi insanların faydası 
için, örneğin açlık sorununu çözmek için, kullanırken kapitalistin aklında daha fazla 
sömürü vardır. Bu bağlamda Nazım Hikmet’in bilim ve teknolojinin mutlak olarak 
iyiye hizmet ettiğini düşünmediğini belirtmek gerekir. 1961’de yazdığı “Kosmosun 
Kardeşliği Adına” adlı şiirde şair, kapitalistler ile sosyalistlerin uzaya giderken farklı 
saiklerle hareket ettiğine dikkat çeker: 

Kosmosta bizden başka düşünen var mı 
var 
bize benzer mi 
bilmiyorum 
belki bizden güzeldir 
bizona benzer meselâ ama çayırdan nazik 
belki de akarsuyun şavkına benzer 
…
yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz 
hangi dilde bilmiyorum 
yıldızlardan birinde konuşacak elçimiz onunla 
Tovariş diyecek 
söze bu sözle başlayacak biliyorum 
Tovariş diyecek 
ne üs kurmağa geldim yıldızına 
ne petrol ne yemiş imtiyazı istemeğe 
Koka-kola satacak da değilim 
selâmlamaya geldim seni yeryüzü umutları adına, 
bedava ekmek ve bedava karanfil adına 
mutlu emeklerle mutlu dinlenmeler adına 
‘Yârin yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber’
diyebilmek adına 
evlerin 
yurtların 
dünyaların 
ve kosmosun kardeşliği adına.46 

Yukarıdaki dizeler Nazım Hikmet’in bilime bu dönemdeki yaklaşımının dönemin 
bilimsel materyalistlerininkinden farklı olduğunu göstermektedir. Bilimin sosyal, siyasal 
ve ekonomik her türlü sorunu çözeceğini uman bilimsel materyalistlerin aksine, Nazım 

46 Hikmet, Bütün Şiirleri, s. 1746. 
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Hikmet bu şiirinde bilimin kötü ellerde daha fazla sömürüye yol açabileceğine işaret 
etmektedir. Şairin 1959’da kaleme aldığı başka bir şiirinde yine bilimin dünyadaki 
problemleri çözebilme potansiyeline temkinli yaklaşan şu dizelere rastlıyoruz. 

Aya gidilecek 
            daha da ötelere, 
teleskopların bile görmediği yere. 
Ama bizim dünyada ne zaman kimse aç 
                                                            kalmayacak, 
            korkmayacak kimse kimseden, 
            emretmeyecek kimse kimseye, 
            yermeyecek kimse kimseyi, 
umudunu çalmayacak kimse kimsenin?
İşte ben komünistim bu soruya karşılık 
                                                    verdiğim için.47 

Nazım Hikmet bazı şiirlerinde bilime ve teknolojiye temkinli yaklaşmanın ötesine 
geçip kapitalistler tarafından kullanılan teknolojiyi eleştirmiştir. Az önce de belirtti-
ğimiz gibi, bu eğilim, şairi, bilime ve teknolojiye romantik bir gözle bakan bilimsel 
materyalistlerden ayırmaktadır. Şair “Benerci Kendini Niçin Öldürdü?” isimli şiirde 
Amerikalı kapitalistlerin kullandıkları teknolojiyi şu şekilde eleştirmektedir: 

Yirminci asır
dört kanatlı bir tayyareden
mendil salladı bize.
Yakasında kapitalizm
açıldı kabak çiçeği gibi.
O kadar çoğaldı
o kadar
uzadı ki bacalar
saçlarından asıldılar sıra sıra
kehkeşanlara.
Öyle duman çıktı, kurum yağdı ki
gökte Allah bile meleklere
Amerikan markalı muşambalar giydirdi.
Bir coğrafya hocası dedi ki derste:
‘Senegalli zencinin yegâne derdi
yüzünün siyah olmasıdır.’
Bu haber bir velveleyle köpürdü Paris’te,
müstemlekeler nezareti emir verdi,
pudra fabrikaları geçti seferberliğe.
Paris’te olan işler duyulunca Londra’dan
hemen içtima edip karar koydu Avam Kamarası:
‘Kıçlarına kuyruk takmıyan Hintlilerin
kesilecek kafası.’

47 A.g.e., s. 1713. 
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Telsizler daha tebliğ ederken bu kararı Hind’e
muazzam bir kuyruk tröstü teşekkül etti
Mançister şehrinde.
Kutbu şimalide Eskimolar
görünce bu halleri,
kıça kuyruk takmamak
ve değiştirmemek için deri,
ince Japon fincanlarında
okkalarla Hollanda sütü içmeye başladılar.
Üstünde uzun katarlar kayan raylar,
bahrimuhitlerin elli bin tonlukları
ham mevat taşıyorlar müstemlekelerden.
Kilometreler 
       ticaret evleriyle bağlandı birbirine. 
Sahrayı Kebir’in ortasında 
                   ilân kuleleri dikildi. 
Tröstler kartellerle tokuşuyor. 
Balyalar, denkler, çuvallar, kutular 
şarktan garba, garptan şarka koşuyor…48 

Şair, bu şiirde sadece bilimin ve teknolojinin her zaman insanlığın faydasına 
kullanılmayacağını iddia etmekle kalmamış, aynı zamanda bilim ve teknolojinin ka-
pitalistlerin elinde daha fazla sömürüyü mümkün kılan, insanlığa zararlı araçlar haline 
dönüşeceğine dikkat çekmiştir.49 Bu konuda verilebilecek bir diğer örnek ise Nazım 
Hikmet’in “Memleketimden İnsan Manzaraları”ndaki tren tasviridir. Marian Aguiar’ın 
belirttiği gibi, tren, bu eserde bir yandan yeni karşılaşmalara olanak tanımakta, böy-
lece insanlar eski hiyerarşilerin, ilişkilerin dışına çıkabilmektedir. Ancak bir yandan 
da şair, her insanın teknolojiden aynı derecede faydalanmadığını hatırlatır. Trenin 
dışında olan, trene binemeyen yoksul köylüler bu yeni ilişkilere dâhil olamazlar. Tren, 
trenin geçtiği güzergâhta yaşayan ve trene binmeyen köylüleri, trenin içindekilerden 
ayırmaktadır. Bu sadece fiziki bir ayrım değildir. Tren aynı zamanda sosyal bir ayrıma 
da tekabül eder. Tren, tüm büyüsüne rağmen, sosyal ve ekonomik ilişkileri tamamen 
değiştirememektedir.50 

48 A.g.e., s. 305-306. 
49 Bu şiirde işlenen kapitalizm, ırkçılık ve sömürgecilik ilişkisinin daha detaylı bir analizi için bkz. Öykü 

Terzioğlu, “Nâzım Hikmet’in Sömürgecilik Karşıtı Şiirlerinde Romanlaşma, Çok Seslilik ve Mizah”, 
yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, 2008, s. 127-143. 

50 Marian Aguiar, “Nâzim Hikmet’s Modernism of Development”, Journal of Modern Literature, 30, 4, 
2007, s. 113-115. 
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VII. Sonuç

Modern bilim, ortaya çıktığı ilk günlerden beri toplumsal sorunların çözümünde 
kullanılacak bir araç olarak görülmüştür. Örneğin modern bilimin kurucularından 
Francis Bacon,  bilimin toplum yararına kullanılması gerektiğini belirtmiştir.51 Sadece 
doğa bilimiyle uğraşan düşünürler değil, Auguste Comte gibi sosyal bilimciler de bilime 
insanlığın ve medeniyetin ilerlemesinde merkezi bir rol biçmiştir.52 Her ne kadar bazı 
bilim adamlarını bilimsel faaliyete yönlendirmek için merak tek başına yeterli olsa da53 
bilime bugün yapılan yatırımın, bilimin ve bilim adamlarının halk nezdinde gördüğü 
saygının altında bilimin topluma ve insanlığa faydalı olacağı düşüncesi yatmaktadır.   

Sanat, bilimin bu yönünü öne çıkarmak için kullanılan araçlardan birisidir. Özel-
likle 20. yüzyılda eser veren bazı avangart sanatçılar, eserlerinde bilimin toplumda 
yaratabileceği değişiklikleri konu edinmiş, toplumu bu konuda bilgilendirmeyi ve 
kitleleri bilime sahip çıkma konusunda ikna etmeyi hedeflemişlerdir. Her ne kadar 
kendisi, eskiyi eleştirip onu yeni, en yeni ile değiştirmeyi hedefleyen Fütürist akıma 
mensup olmasa da bu akımın temsilcilerinin bilim ve teknoloji ile ilgili görüşlerinden 
etkilenen Nazım Hikmet, bu metinde örneklendirdiğimiz gibi bilim ve teknolojiye bir-
çok şiirinde olumlu atıflarda bulunmuştur. Bilim ve teknolojiye direnmenin insanlığın 
ilerlemesine muhalefet etmek olarak resmedildiği bu şiirlerde İtalyan şair Marinetti 
ve Rus şair Mayakovski’nin etkilerini görmek mümkündür. Ancak Nazım Hikmet’in 
bilim ve teknoloji ile ilgili değerlendirmelerindeki nüanslar, onun bir fütürist şair 
olarak tanımlanamayacağını gösterir. Bilhassa şiirlerin tarihleri göz önüne alındığın-
da, Nazım Hikmet’in yaşamının ilerleyen dönemlerinde bilim ve teknolojinin sosyal, 
politik ve ekonomik sorunları çözmede yetersiz kaldığını gözlemlediğini ve böylece 
bilim ve teknolojiye karşı daha temkinli bir pozisyon takındığını iddia edebiliriz. İki 
dünya savaşı, nükleer krizin savaşa evrilme riski ve kapitalist ekonomilerin bilim 
ve teknolojiyi daha fazla sömürü için işlevselleştirmeleri, Nazım Hikmet’i bilimin 
ve teknolojinin getirilerine şüpheyle yaklaşmaya itmiş görünmektedir. Bu bağlamda 
Nazım Hikmet’in, şiirlerinde zamanla bilimi ve teknolojiyi övmeyi terk edip, bilim 
ve teknolojinin neleri başarıp nerelerde yetersiz kalacağıyla ilgili tespitte bulunmaya 
yöneldiğini söyleyebiliriz.    

51 Steven Matthews, Theology and Science in the Thought of Francis Bacon, Aldershot: Ashgate Pub., 
2008, s. 131.

52 Anthony Giddens, Politics, Sociology and Social Theory: Encounters with Classical and Contempo-
rary Social Thought, Stanford: Stanford University Press, 1995, s. 150. 

53 Robert K. Merton, “Bilim ve Toplumsal Düzen”, çev. Ümit Tatlıcan, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: 
Temel Yaklaşımlar, Kavramlar Ve Tartışmalar, ed. Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle, Ankara: Doğu 
Batı Yayınları, 2010, s. 156; Bertrand Russell, Mysticism and Logic, Middlesex: Penguin Books, 1953, 
s. 48. 
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QUENTIN SKINNER’İN BAĞLAMCI TARİH ANLAYIŞI

Sümeyye Parıldar*

QUENTIN SKINNER’S CONTEXTUALIST UNDERSTANDING OF HISTORY 

ÖZ 
Quentin Skinner, 1969 yılında yazdığı “Meaning and Understanding in the His-
tory of Ideas” başlıklı bir makale ile daha sonra 1980lerde geniş bir literatür 
oluşturacak bir tartışma başlatmıştır. İddiaları gerektirdiği sonuca taşınırsa, ta-
rih ile felsefenin içiçe geçmesini ve bir yerde tarihsel bir felsefi metnin ince-
lemesinin tarihsel metoda mahkum olmasını kaçınılmaz kılan bu düşüncenin, 
analitik felsefenin araştırma biçimi yanında yorum teorileri ve felsefe tarihi ya-
zımlarını da eleştiren boyutu da ne kadar geniş bir kapsamı olduğunu göster-
mektedir. Skinner’in metodunun önemi bununla da sınırlı değildir. Bir taraftan 
felsefenin metodunu tarihselleştiren Skinner’in metodu ise özünde felsefidir ve 
Searle-Wittgenstein etkisinde söz-eylemi kavramına dayanmaktadır. Bu makale, 
kapsamlı düşüncesi ile Skinner’in metoduna kuş bakışı bakmayı ve felsefe ça-
lışmaları açısından bu metodu benimsemenin ne kadar verimli olacağı sorusunu 
sormayı hedeflemektedir. 
Anahtar Kelimeler: Quentin Skinner, bağlamcılık, Cambridge ekolü, tarihsel 
metod.

ABSTRACT
Quentin Skinner’s 1969 article “Meaning and Understanding in History of 
Ideas” triggered a number of methodological discussions that already took shape 
of a large literature by 1980’s. In this contextualist manifesto, philosophical text 
appear to melt in historical methodology and if the claims are taken on to their 
ultimate implications, then a philosophical text in history is to be interpreted but 
with a historical method. His texts engage with analytical way of philosophizing 
as well as the continental hermeneutical methods and theories on historiographies 
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of philosophy. This proves the comprehensive nature of his method. In 
contrast with his historicizing the philosophy, his method is philosophical in 
nature: his main claim is built on the notion of speech-act developed by the 
Searle-Wittgenstein line. This research aims to discuss Skinner’s method in its 
comprehensive nature with a bird-eye view and to question the efficiency of this 
method if ever applied on the studies of philosophy. 
Keywords: Quentin Skinner, contextualism, Cambridge school, historical 
method 

...

I

Felsefe-Bilim ve Tarih arasındaki irtibat felsefenin tabiatı, nasıl yapılacağı ve ne 
için yapılacağı soruları geniş bir literatür oluşturmuş, pek çok araştırmacının yazısına 
konuluk etmiştir. Doğrudan felsefenin tabiatına bu soruların etki edecek şekilde ince-
lendiği alan olmak cihetinden analitik felsefe ve geleneksel felsefelerin (İslam felsefesi, 
Hint felsefesi vs) daha korunaklı olduğu (yani bu soruların daha az sorulduğu alanlar 
oldukları) da dikkat çekmektedir. Analitik felsefenin bazı pratikçilerinin anakroniklik 
ile suçlanmasında böylesi metin analizi ortaya koymalarının ve kavramsal çerçeveyi ön 
plana çıkarıp ve tarihi bağlam analizini geri planda bırakmalarının etkisi olmuş olabilir. 

Yazının ana temasını teşkil eden Skinner’in tarih anlayışı, burada felsefe çalış-
malarına dair iddiaları ya da etkisi merkeze alınarak incelenecektir. 

İster tarihsel bir farklılık, isterse farklı kavramsal çerçevelere ait olmak üzerinden 
oluşan bir boşlukla doğan farklılık olsun; tarihi felsefe (Osmanlı felsefesi, Ortaçağ 
Latin Düşüncesi, Hint veya Çin felsefeleri) metinleri birbirleri ile ilişkilendirildiğinde 
ya da bugün için anlamlı olacak biçimde okunmaya çalışıldığı zaman; tarihsellik ve 
bağlam, metin yorumu ve anlam inşası gibi kavramları içeren bir metod sorunu ortaya 
çıkar. Metin ya da metnin taşıyıcısı olduğu kavram ya da kavramın içinde yer aldığı 
teorik tartışmalar ile o tartışmaları anlamaya çalışan araştırmacı arasındaki mesafe bu 
metodik tartışmaların öncelikli varlık sebebidir. Araştırmacı Anglo Sakson geleneğin 
bir kısmında görülen bir yoksayma ile bu sorunu görmezden gelebilir. Diğer bir se-
çenekte ise araştırmacı tarihe ya da metne odaklanmayı tercih edebilir. Bu noktada 
soru, yukarıdaki üç boyuta ek olarak felsefenin tabiatı ve nasıl yapılacağına dair mega 
problemle ortak bir payda kazanır. 

“Ölmüş ve büyük filozofların argümanlarını ‘rasyonel yeniden inşa’ya tabi kılmaya 
çalışan Analitik filozoflar, bu çabalarını, söz konusu filozoflara çağdaşları imişcesine 
davranmalarının mümkün olduğu ümidi ile bu faaliyete girebildiler.” Böylece onlar, 
geçmişe ait ve ölmüş bu düşünürlerle rahatça fikir alışverişinde bulunabileceklerdi.1 

1 R. Rorty; “Historiography of Philosophy: Four Genres”, ed. R. Forty, J. B. Schneewind, and Q. Skin-
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Rorty’e göre analitik filozoflar kendilerini felsefe tarihçilerinden ayırır ve tarih boyunca 
ortaya atılmış fikirlerin bir listesini çıkarmayı tarihsel bir işlem olarak görürler. Onlara 
göre felsefe, felsefi gerçekliklerin arayışından oluşur. Burada, yine de neden bir inşaya 
gerek duyulduğu, yani neden geçmişte kalmış görüşlerin dikkate alındığı da sorulabilir. 
Zira bu şekilde geçmiş görüşleri dikkate almaksızın felsefi soruları tek başına incele-
mek de Anglo sakson filozofların bir kısmının (1b) uygulamalarında yer bulmuştur. 
Geçmiş fikirleri içinde bulunduğu zaman dilimi içinde kendisi ile konuşulabilir kabul 
eden filozofun (1a) durumuna odaklanırsak, bu filozofların karşılaştıkları iki eleştiriden 
birisi geçmişi tamamen gözardı eden filozoflar diğeri ise geçmişin bugüne taşınmasına 
dair problemlere odaklanan filozoflar (1c) tarafından gelmektedir. Birinci topluluk-
tan ziyade ikinci topluluk bu makalenin konusu ile irtibatlıdır. Onlara göre problem, 
geçmişte ortaya atılmış fikir ve kavramlara bugüne dair yaklaşımın dayatılmasıdır. 
Rorty’nin de sunumunda zikrettiği anakronizm eleştirisine göre bu filozoflar, geçmiş 
tartışma ve düşünceleri modern çalışmalarda tartışılan önermelerin formunu alacak hale 
getirmekte ve mesela Aristo ya da Kant gibi tarihsel figürleri günümüz metaetik, dil 
felsefesi, vs. içinde yer alan taraflardan birini desteklemeye zorlamaktadırlar. Rorty’e 
göre buradaki ikilem, ‘anakronik bir dayatma ile geçmişin büyük filozoflarına bugün 
çağdaşlarımızmışlarcasına bizimle konuşabilecekleri kavram ve problemlerimizi da-
yatmak uygulaması ile, onları yazdıkları ve bugüne anlamsız görünen ifadelerini de 
içerecek şekilde makulleştirecek bir kendi çerçeveleri içerisinde anlamak’ uygulaması 
arasındadır.2 Rorty, bu ikilemin, her iki çabanın bir arada gerçekleştirme arayışından 
kaynaklandığını düşünür ve birbirinden bağımsız olarak her iki çabanın da gerçekleş-
tirilmesi gereken anlamlı çabalar olduğunu savunur. Böylece makul çerçevede kabul 
edilmeden (bugüne dair değer dünyasından taviz vermeden) de geçmişte ifade edilmiş 
ve geçersizleşmiş bir görüş, tamamen yoksayılmaksızın incelemeye konu olabilir. 
Rorty’nin aktarımı, makalemizle ilgili temel sorunların bir kısmını özetlemektedir. 
Bugünden yola çıkarak geçmiş büyük filozoflar ile iletişim içerisinde olmak mümkün 
müdür? Geçmiş ile iletişim içerisinde olmak ve ancak anakronizm eleştirilerini haklı 
çıkarmayacak şekilde bir yeniden inşa faaliyeti yürütmek mümkün müdür? Yine Rorty, 
sunumunda bugüne dair sahip olunan değer ve fikirlerin zikredilen faaliyetle irtibatına 
da işaret etmektedir. Diğer deyişle araştırmacı, sahip olduğu düşünce dünyasından ve 
bugünden sıyrılma imkanına sahip midir? 

Rorty’nin sunumuna benzer biçimde, Charles Taylor da günümüz filozoflarının 
geçmişle irtibatında tecrübe ettikleri sıkıntılara değinmiştir. O da (1b) geçmişteki tartış-
maları tamamen gözardı eden filozofların yaygınlığına işaret ederek sunumuna başlar. 
“Felsefede zaman zaman yüzeye çıkan bir ideal vardır. İlham, geçmişi süpürüp atmak 
ve şeyleri tamamen günümüzün anlayışı çerçevesinde yorumlamaktır. Bunun ardındaki 

ner, Philosophy in History: Essays on the History of Philosophy, (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984), s. 49.

2 Rorty, Historiography, s. 49.



910 Sümeyye Parıldar

çekiciliğin sebebi, geçmiş hatalar ve yanılsamaların yükünden kurtulmaktır. Düşünce, 
böylece zincirlerinden kurtulur. İnsan tabii formunda geçmişin hapishanesine alıştığı 
için, geçmişe dair bir rahatlık geliştirir ve bu yüzden geçmişten kurtulmak fazladan 
bir cesaret gerektirir.”3 Bu çekiciliğin sonucunda “felsefeye tamamıyle bugüne ait 
ıstılahat ile gerçekleştirilen bir alıştırma muamelesi yapmak yaygınlaşmış ve devam 
edegelmiştir.” İşte bu noktada geçmişi tamamen yok saymayan bir guruba göre (1a) 
geçmişe ait olan okunmalı, ancak tamamen bugünde konuşuyormuşcasına muamele 
görmelidir. Geçmişe ait unsurların bugünle karşılıklı iletişime girmesi, ancak bugü-
ne dair anlamlı bir fikir vaad etmeleri durumunda elde edecekleri bir haktır. Onlar, 
“Kendinde bir öz ve kaynak olarak değil, zaman-dışı kaynak olarak” anlamlıdırlar. 
Taylor’a göre, bu grubun (yukarıdaki tasnife göre 1a ve 1b gruplarını içeren), karşısın-
da Hegel’in, felsefeyi tarihi ile özsel bir ilişki içerisinde anlamlandıran yaklaşımı yer 
alır. “Felsefe ve felsefe tarihi özdeştir ve felsefe ancak tarihi üzerinden yapılabilir”.4 
Rorty’nin bugüne geçmiş fikirlerin taşınması (1a) ve Taylor’un geçmişin yoksayılma-
sına (1b) vurgu yaparak aktardığı felsefe pratiği ve geçmişle irtibatına dair ikilemin 
en iyi formulasyonunu belki de Macintyre’da buluruz: 

Bir tarafta “geçmişin filozoflarını bugün içinde bulunduğumuz sorunlarla ve 
girişimlerle irtibatlandırarak muasırlaştırarak okuyacağız ve bugünkü felsefenin 
bir parçası olsalardı” nasıl olacaklarına odaklanacağız ve böylece onları bugünden 
keskin sınırlarla ayırıp geçmişe ait kılan özelliklerinden soyutlayacağız. Diğer tarafta 
ise geçmiş filozofları sadece “kendi bağlamlarında okuyacağız ve kendilerine has 
olan özelliklerini” ön plana çıkaracağız ve böylece “onları birer müze parçası”na 
dönüştüreceğiz.5 

Şu ana kadar aktarılan yaklaşımların da ortaya koyduğu gibi, geçmişi yok saymak-
sızın felsefe ile meşgul olmak isteyen araştırmacının, geçmişe hapsolmak ya da geçmişe 
dair iddiaların kendinde sahip oldukları özellikleri öğrenmekten mahrum kalmak ara-
sında kalması söz konusudur. Rorty’nin yaklaşımını benimsemeksizin mahkumiyet ve 
mahrumiyetin her ikisinden de kaçınmak isteyen kişi için bir alternatif mümkün müdür? 
(S) İlham kaynağı tarihsel olan İslam felsefesi için de bu soru kaçınılmaz bir biçimde 
araştırmacıya kendisini dayatmaktadır. İslam felsefesi alanında çalışan kişi, üreteceği 
bilgi, kullanacağı düşünsel malzeme konusunda tarihsel bir metoda muhtaç mıdır? 

Arkaplanına dair Rorty, Taylor ve Macintyre’ın zikredildiği ve aslında tarihten 
dil felsefesine uzanan geniş bir literatüre ilham veren bu soru için elinizdeki makalede 
Cambridge Okulunun öne çıkan ismi Quentin Skinner’in ortaya koyduğu yaklaşımına 
odaklanılacaktır. Bunun önemli sebeblerinden biri, Skinner’in odaklanılan sorunun (S) 

3 Charles Taylor; “Philosophy and its history”, in (ed.s) R. Rorty, J. B. Schneewind, and Q. Skinner, 
Philosophy in History: Essays on the History of Philosophy, (Cambridge: Cambridge University Press, 
1984), s. 17.

4 Taylor, “Philosophy and its history”, s. 17.
5 Macintyre, 1984, s. 31.
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önde gelen pek çok vechesine dair değerlendirme içeren bir yaklaşıma sahip olması, 
kısacası Skinner’in kapsayıcı tartışma çerçevesidir. 

Cambridge okulu, tarih içerisinde gerçekleşmiş bir durumu anlamak ve yorumla-
mak için o durum ile irtibatlı küçük ve büyük etkenlerin incelenmesi; söylem, metin 
ya da durumun sosyal-tarihsel-entelektüel bağlamı içinde konumlandırılarak yorum-
lanması gerektiğini savunmaktadır.6 Gerçek şu ki, XI. yüzyıldan günümüze ulaşan 
bir metinle ilgilenen bir mesela İslam tarihçisi için dönemsel koşullar, hatta jeolojik 
ve iklimsel koşullar dahi yorumlama açısından önemlidir. Peki, bir İslam felsefesi 
araştırması için durum aynı mıdır? Bu soru Skinner’in tartışmasını felsefenin tabiatı 
tartışması ile irtibatlandıran linki teşkil etmektedir. Skinner’in ‘bağlamcı’ düşüncesini 
analiz ederek başlayalım.7

Quentin Skinner, Vision and Politics adlı kitabının ilk cildini metod meselesine 
ayırmıştır. O, ilk olarak objektif bir belge-arşiv incelemesine dayanan tarih yazıcılığını 
eleştirir. Bu noktada Geofrey Elton’un metoduna odaklanır. Elton’a göre araştırma 
sonucu elde edilen malzemeye araştırmacı kendi sorularını dayatmamalıdır, aksine 
biriken malzeme araştırmacıya kendi sonuçlarını kendi doğallığı içinde verecektir.8 
Gerçekliğin elde edilmesine dair bir mit (mythology of facts) olan bu empirisist tarih 
için “tarih kendinde ve her şeyin ötesinde amaçtır ve tarih tek bir şeye odaklanır: elde 
mevcut bütün kaynaklardan doğru olguların (true facts) çıkarımsanması”.9 Yine gerçek 
tarihçi, kendi öngörüleri ve perspektifini malzemesine dayatmaz. O, malzemenin ken-
disini açmasını bekler. Tarihçi, belgelerin hizmetçisidir ve onların kendinde ne söyler 
halde olduğunu anlayana kadar hiçbir soru çerçevesinde belgelerine yaklaşmaz. tabii, 
Skinner’a göre öncül sorudan kaçınma durumu bir tür objektiflik varsayımını taşıyacağı 
için kabul edilemezdir. Skinner, Gadamer’in soru kavramına getirdiği açıklama ile 
ikinci bir boyut katarak Elton’un yaklaşımını reddeder. Mesela bir evi incelemeye alan 
bir tarihçinin durumunda, Gadamer’e göre evi inceleyen kişi, bir nesnenin ev olarak 
incelemek açısından nesneyi ev olarak bir çerçeveye oturarak incelemeye almıştır. Bu 

6 Cambridge okulu kendi içerisinde homojen bir yapıya sahip olmasa da tarihsel bağlam konusunda 
ortak bir yaklaşıma sahiptirler. Grubun genel metodik yaklaşımının, Skinner’n 1969 ‘Meaning and 
Understanding in the History of Ideas’ başlıklı makalesinde deklare ettiği kabul edilebilir. Bu makale-
nin yıllar içinde revize edilmiş hali bu makalede incelediğim Vision of Politics kitabının da dördüncü 
makalesini teşkil eder. Cambrdige okulunun içerisinde Quentin Skinner’e ek olarak J. G. A. Pocock, 
Viroli, and Peter Laslett ve Pettit gibi isimlere yer verilir. John P. Mccormick, Machiavelli against 
Republicanism: On the Cambridge School’s “Guicciardian Moments”, Political Theory, C. 31, Sayı 5, 
Ekim 2003, s. 615-643.

7 Skinner’in yaklaşımını katı bir bağlamcı yaklaşımdan ayırmak gereklidir. Zira o, metnin bağlama 
indirgenerek anlaşılmasını da yeterli bulmaz. Skinner’in bağlamcı görüşü nasıl revize ettiğine dair 
bknz. Robert Lamb, “Quentin Skinner’s Revised Historical Contextualism: A Critique”, History of 
Human Sciences 22, 2009, s. 51-73.

8 Quentin Skinner, Visions of Politics, c. 1, (Cambridge: Cambridge University Press (2002, 2010)), s. 
15.

9 Skinner, Visions, s. 9.
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durumda Gadamer’e göre bir dizi belgeyi kendi ifadelerimizle anlatmaya başladığımız 
anda zaten yorumlama sürecinin içinde yer alırız.10 Bu durumda Elton’un delil öncesi 
ve tarihçinin kaçınması gereken bir durum olan soru sahibi olmama imkânsızlaşır. 

Eldeki malzemenin, ondan çıkarılacak netice ile irtibatında öznel koşulların tama-
men dışarıda tutulabileceği düşüncesi (a) kadar, belirli neticelere ulaşmayı sağlayacak 
yeterlilikte malzemenin birikmesinin imkânsızlığı (b) da Skinner açısından Elton’un 
metodundaki sorunları teşkil etmektedir.11 Onun eleştirisi, malzemenin tüketilemezliği 
ve objektifliğin imkansızlığı olarak formulleştirilebilir. Malzemenin tüketilemezliği, 
tarihsel bir olay incelendiğinde mesela, o olayla irtibatlandırılabilecek tüm bilgi, arşiv 
belgesi ve aktörlerin ortaya konulması ve incelenmesinin zorluğuna işaret eder. Mal-
zemenin tüketilemezliği, kendinde ve otomatik olarak sonuçları verecek kaynakların 
bulunamayacağını da ifade eder. Tek başına metin, kendinde anlam ve yorumlama için 
yeterli bir çerçeve sunamaz.12 Objektifliğin mümkün olmaması, tarihsel malzeme ile 
muhatap olan öznenin kaçınılmaz olarak kendi perspektifini, metne dair analizinde 
etkili kılması ile sonuçlanacaktır.13 Anakronik okuma ile ilgili önemli sorunlardan bir 
tanesi, tarihçinin, incelediği metninde rasyonel olmayan yönler bulduğu zaman ortaya 
çıkar. Aslında, bu yargıda söz konusu olan, tarihçinin rasyonel oluş ile kendisi için 
rasyonel olanı özdeşleştirmesidir.14 Zaten rasyonalite, kendinde pek çok anlam yükü 
ve tartışmaya konu olmuş tarihi içinde yıpratılmış bir kavramdır. O yüzden Skinner, 
yorumdan değer yüklü hükmü çıkarmayı hedefleyen zayıf bir rasyonalite tanımı ya-
par. Belki burada onun yine de rasyonaliteye dair bir tanım yapmak zorunda kalmış 
olması da bazıları için dikkat çekici olabilir. Her ne kadar anlamsız görünse bile, bu 
fikirlerin sahibi düşünürün, rasyonel bir özne olduğunu olabildiğince önceleyerek ve 
kanıtlayarak araştırmaya başlanmalıdır.15 Bu, Skinner’in altın kuralıdır. 

Objektiflik iddiasına sahip tarih anlayışına getirdiği eleştiride, Skinner’in meto-
dolojisine dair iki husus ortaya çıkmıştır. (i) O, bir tarafta objektifliğin imkânını ve 
bunun yanında tarihsel belgelerin objektif analizinin kendiliğinden kesin bir sonuca 
ulaştıracak olduğu iddiasını reddedilmektedir. (ii) Yine Skinner, geçmişe dair okumanın 
bugünden beslenen değer yüklü bakış açısı tarafından şekillendirilmesini eleştirmekte 

10 Skinner, Visions, s. 15-17.
11 Skinner, Visions, s. 16-20.
12 Skinner, Visions, s. 1-8, 27-57.
13 Skinner’in anakronizm eleştirisi Vision of Politics kitabına yayılmıştır. Aslında bu eleştiri iki yöne 

sahiptir. Hem bugünden yola çıkarak bugünün kavramlarının yansımasını geçmişe dayatmak (anak-
ronizm), hem de geçmişi, bugün yaşananları sonuç olarak inşa ettirecek şekilde tanzim etmek (whig-
gism) olumsuzlanmıştır. Whiggism eleştirisi özellikle Elton’un tarihsel malzemenin objektif biçimde 
incelenebileceği iddiasını eleştirdiğinde belirgindir (Skinner, Visions, s. 8-27). Anakronizm eleştirisin-
de genel geçer rasyonalizm ve okunan metinde bir tutarlılık öngörme çabasının (principle of charity) 
reddiyesinde ve Charles Taylor ve Rorty ile konuşur olduğu anlarda belirginlik kazanır bknz. Skinner, 
Visions, s. 43. 

14 Skinner, Visions, s. 31-33.
15 Skinner, Visions, s. 40.
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ve yaygın anakronizm eleştirisini tekrarlamaktadır. Makalenin başında zikredilen yak-
laşımlar açısından Skinner, geçmişi yok sayan (1b) ve bugünü merkeze alarak geçmişi 
inceleyen (1a) araştırmacıların her ikisine de karşı çıkan bir metod geliştirmektedir. 
Bu durumda merak konusu olan, Skinner’in Macintyre’in ifadesi ile geçmişe ait olanı 
bir müze eşyasına indirgeyecek şekilde geçmişe mahkum bir okumayı benimseyip 
benimsemediğidir. Zira geçmişin nasıl ise o şekilde, kendi başına anlaşılması onun 
yaklaşımının merkezinde yer alacaktır. Skinner’daki metodik tartışmanın çerçevesini 
daha doğru kavramak için hatırlanması gereken, Skinner’in zihninde, siyaset bilimi 
ve tarihin bulunduğudur. Onun metoda dair kaygılarının ardında da siyaset bilimine 
dair öngörüleri ve metodik bir zeminin eksikliğini hissetmesi yatar. Visions of Politics 
kitabının ilk cildinin metoda, diğer ciltlerin Machiavelli, More ve Milton gibi isimler 
üzerinden Rönesans erdemleri ve Hobbes’a ayrılması bu sebepledir. Erdem, demokrasi, 
kölelik, sivil kimlik gibi kavram ve olguların tarihsel metinlerde yer aldıkları zaman 
ne şekilde inceleneceği ve bugüne dair ne tür bir değere sahip olacaklarını anlatırken, 
içinde çalıştığı disiplinin öncelik hiyerarşisi kaçınılmaz olarak onun metodunu da 
belirlemiştir.16 Bu siyaset ve tarih öncelikli konumuna rağmen, Skinner, İslam felse-
fesinin tarihselliğini önceleyen ve teorik cihetinden çok, tarihsel cihetine yönelen bir 
araştırmacı için gözardı edilmemesi gereken araçlar sunmaktadır. 

Bu aşamada Skinner’in metodunun, disiplinlerarası uygulamaya imkân verip 
vermediği sorulabilir. Diğer bir deyişle, metoda dair soru, aynı zamanda araştırmacının 
araştırma sorusuna göre şekil alabilmelidir. Felsefeyi bugüne dair düşünsel bir eylem 
olarak gören ve tarihsel büyük düşünürlerin birikiminden istifade etmek isteyen araş-
tırmacı için Skinner’in metodunun sunabilecekleri imkânlar farklılık arzetmektedir. O 
yüzden sorulması gereken, tarihsel bir felsefe metnini bugun icin canlı bir metin kılmak 
isteyen bir araştırmacı için tarihsel metodun öncelik sırasının ne olduğudur. Bu husus, 
tarihten bağımsız bir metodu desteklerken, diğer taraftan anakronizm eleştirilerinin 
yaygınlık kazandırdığı ve Skinner tarafından da tekrarlanan zaafları, kişinin tarihsel 
metodlardan tamamen bağımsız bir metin okumasını savunabilmesini zorlaştırmaktadır. 
Bu makalenin yazarı açısından esas teşkil eden sorulardan birisi felsefi tartışmaların 
yeniden inşasının, geçmişi yoksaymaksızın ve tarihsel bağlamın mahkumu olmaksızın 
mümkün olup olmadığıdır. Tarihsel bağlamı önceleyen iddiaların anlaşılması iki açıdan 
önemlidir. (I) Birincisi bu yöntemleri benimseyerek bir yeniden inşa fikri ortaya atı-
labilir mi? (II) İkincisi ise birinci sorunun olumsuz cevaplanması durumunda tarihsel 
bağlamı aşan ancak onu yoksaymayan alternatif bir yaklaşım ortaya koyulabilir mi? 
Her iki sorunun araştırılması için de öncelikle Skinner’in teorik iddialarının detayları 
incelenmelidir. 

16 Kavramların tarihsel dönüşümüne dair etkili çalışmalardan bir diğeri Charles Taylorun bireye dair 
değişimi ortaya koyduğu Sources of the Self kitabıdır. Taylor, bugünün modern kimliğini, özgürlük 
ve bireysellik kavramlarının gelişimleri üzerinden analiz eder (Charles Taylor, Sources of the Self: the 
making of Modern Identity, (Harvard: Harvard University Press, 1989). 
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Davidson, Quine ve Wittgenstein’in geliştirdiği dış etkenleri önceleyen dil teo-
rilerinin etkisindeki Skinner, tarihsel kavramlara dair bir yorum teorisi ya da meto-
doloji geliştirmiştir.17 Pocock ile birlikte genellikle kavram ve anlamı, onların içinde 
yer aldıkları bağlam merkezinde okumayı önceleyen analizleri, Cambridge okulu 
olarak isimlendirilmiştir. Anlam, söz-eylemi (speech act) olarak anlamlandırılır ve 
yazarın/kullanımın öznesinin maksadı/niyeti merkeze alınarak (moderate intentio-
nalism) anlaşılabilir. Ancak bu niyet, zihinsel süreçlerin takibinden ziyade dışarıdan 
belirlenebilen durumların (mesela kullanımın) takibi ile bulunabilirdir. Yani niyet, bir 
söz eyleminin harici belirlenebilirliğine bağlı olarak okunabilirdir. ‘(H)er ne zaman 
iletişim için dilden istifade edersek, bir şey söylemekle eş zamanlı olarak bir şey de 
yapmaktayız.”18 Artık bu yaklaşımda anlam ve kullanım ayrıştırılmıştır ve anlam bir 
derecede gereksiz hale gelmiştir. 

Her ne kadar savunduğu teorinin neticeleri onu bağlamcı ekole çok yaklaştırmış 
görünse de, Skinner kendisini bu ekol içerisinde yerleştirmez. Ne yazarın açıkça zik-
rettiği maksadını esoterik bir okumaya tutan yaklaşım,19 ne de yazarı ve maksadını 
dışarıda bırakıp tamamen bağlamı merkeze alan okuma doğrudur.20 Metin, bu durumda 
bir söz-eylemleri deposuna dönüştürülmüştür. Peki, metnin kendi içinde kurallılığını 
takip ederek de Wittgensteincı bir oyun-takibi kuramaz mıyız? Skinner belki en çok 
metnin bir zaman-dışılık taşıyabileceği fikri ile çatışır. (iii) Metin, sözün yapısından 
dolayı zaman-dışı öğeler içeremez ve metinler kendi içlerinde başka unsurlardan 
bağımsız birer tutarlılık sahibi değildir. Bu metinde iki aşamalı olarak önereceğim 
okumanın ikinci aşamasında tam da Skinner’in eleştirdiği bu yaklaşıma sahip olma-
nın metnin sürekliliğini inşa etme bağlamında önemli olduğunu ifade etmek gerekir. 

17 Bu yazıda bu filozofların görüşlerinin detayına ya da Skinner’in düşüncesine nasıl kaynaklık teşkil 
ettiklerine değinilmeyecektir. Ancak anlam teorilerine dair geniş yazımı bulunduğu ve hakkında yine 
geniş bir ikincil literatür bulunduğu için ve karmaşık bir ortayol teorisine sahip olduğu da iddia edile-
bilecek olduğu için Davidson’un dış etkenler ve aynı zamanda kişinin bireysel geçmişini de merkeze 
alan anlam teorisine (semantic externalism) dair bir dizi analize işaret edilebilir: Donald Davidson, 
“Actions, Reasons and Causes,” in his Essays On Actions and Events, (Oxford, Oxford University 
Press, 1980); “Knowing One‘s Own Mind,” Proceedings of the American Philosophical Association, 
61, 1989, 441-458; Jesper Kallestrup, Semantic Externalism, (NY: Routledge, 2012). Davidson’un dış-
sal etkenlere olan bağlılığının mutlak anlamda zihinsel süreçlerin reddini içermediğini, hatta bireysel 
önceliğin (first person authority) ve fenomenal süreçlerin bu dışsal belirlenimin dışarıda bırakıldığını 
tartışan önemli bir araştırma da Mark Rowlands tarafından yayınlanmıştır (Mark Rowlands, Externa-
lism: Putting Mind and World Back Together Again, (Chesham: Acumen, 2003) özellikle bknz. s. 144 
vd. Quine’a dair bkz. Gregor McCulloch, The Life of the Mind, (London: Routledge, 2003), s. 91 vd. 

18 Skinner, Visions, s.2. 
19 Strauss’a göre yazar, aslında yazdığı metinde açıkça yazma amacı olarak zikrettiği amacı kastetmez ve 

bazı ortodoks görüşlerin baskısı altında belirli formlarda yazmak durumunda kalmıştır (Leo Strauss, 
Persecution and the Art of Writing, (Chicago: University of Chicago Press, 1988). Bu durumda yazarın 
ifadeleri nazar-ı dikkatten uzak tutularak yorumlama ameliyesinde bulunulmaktadır. Strauss’a dair 
eleştiriler için bknz. Skinner, Visions, s. 64, 75.

20 Skinner, Visions, s. 84.
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Sürekliliği kıran yaklaşımı ile Skinner için, (iv) metinlerde bulunabilecek evrensel 
bir rasyonalite ve buna bağlı olarak okunan metinlerde öngörülebilecek doğruluklar 
yoktur. Bunun neticesinde, kişi kendi bulunduğu zaman-mekan ve birikimi ile sahip 
olduğu zihni donanıma göre metinde gördüğü boşlukları anlamlı bir bütün oluşturacak 
şekilde doldurarak okumaya tabi tutmamalıdır. Aynı şekilde okuyucu, okunan metinde 
yanlışlar görüp yazarı rasyonalitenin dışında kabul etme hakkına da sahip değildir. 
Aslında süreklilik eleştirisi bir taraftan anakronizm eleştirisi ile irtibatlıdır. Buna göre 
kişinin kendi zaman-mekan düzleminde sahip olduğu yaklaşımı geçmişe dayatabilmesi 
kendisi ile geçmiş arasında süreklilik ve ortak bir zemin olduğuna dair sahip olduğu 
inanç ile mümkün olmaktadır. Yine insanların ortak bir rasyonalite zemininde sahip 
olacakları zaman-dışı öğelerin reddi, klasik eserler ya da teorilerin imkânını ortadan 
kaldırmaktadır. Metinlerin zaman ve mekan ile sınırlı kabul edilmesi belki de Skin-
ner’in metin okumasını, bugüne taşınamaz ve yeniden inşaya kapalı kılan en önemli 
iddiasıdır. Daha da radikal olan ise, yeniden inşa değil geçmiş ve bugün arasındaki 
her hangi bir iletisimin artık mümkün olmamasıdır. Zira bu tür bir iletişimin imkânı, 
rasyonalite, süreklilik ve metinsel zaman-dışılık reddi ile hem metin hem de teori 
zemininde ortadan kaldırılmış durumdadır. Özellikle XIX. yüzyıl ve sonrasında aktif 
olan felsefe tarihi, kavram tarihi ve hermenotik okumaların önemli bir kısmı böylece 
önemini yitirmiş birer zihinsel aktiviteye indirgenirler. 

Tam bu noktada Skinner’i de, felsefe ve tarihine dair tartışmaların tarihsel bağlamı 
içerisinde inceleme konusu yapabiliriz. Skinner’in tarih ve felsefe ile ilgili tartışmaları, 
dil felsefeleri tartışmalarını merkeze alarak incelemesine imkân veren tartışma zemini 
nasıl oluşmuştur? Bunun ilk adımı, geçmişte üretilen felsefi fikirlerin belirli bir seçici-
likle biraraya getirilmesi fikri yani felsefe tarihi yazıcılığında gerçekleşen dünüşümler 
ile bunun yanında kavramlar tarihi ve düşünce tarihi pratikleri ile atılmıştır. Tarih 
yazımının modern dönem pratikleri, birbirinden farklı deliller, belgeler ve olgulardan 
tutarlı bir yorum sürecinden geçirme faaliyetleri olarak düşünülebilir. Bunun daha 
olgusal gerçeklikle irtibatın vurgulandığı yorumu Anglo-sakson dünyada yaygınlık 
kazanmışken, Kıta Avrupası pratiğinde bir bütüncül insanlık tecrübesinin açımlanması 
olarak görüldüğü Hegelci yaklaşımla hermenötik yaklaşım aktif olmuştur.21 Bunlardan 
Hegel’in yaklaşımında tarihte bir akılcılığın ve bütünlüğün varsayılması önemlidir. 
Yine tarihsel yaklaşımı açısından Collingwood önemlidir. Zira Collingwood’a göre 
geçmiş, bugündeki tarihçi için tarihçinin hayali ile tarihsel aktörlerin niyetlerini ve 
zihinlerini yeniden kurgulayabilmesi sayesinde erişilebilirdir.22 Kavram tarihi ise ilk 

21 Little, Daniel, “Philosophy of History”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/
entries/history/>.). Erişim Tarihi: 20.05.2017.

22 Little, Daniel, “Philosophy of History”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 
Edition), Edward N. Zalta (ed.), forthcoming URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/
entries/history/>.).
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olarak 1950’li yıllarda ortaya atılmıştır. Koselleck’in bazı yorumlarda tamamlanmamış 
ve teori olarak gelişimi sonuçlanmamış olarak tarif edilen projesi, yine de geniş bir 
uygulama ve etki alanına sahiptir. Ortaya attığı teori açısından her ne kadar Skinner’in 
teorisi geçmiş ile bugün arasında herhangi bir süreklilik taşıyacak ilkeyi reddediyor 
ve kavram tarihi imkanını da reddediyor olsa da, Skinner, yazılarını kitaplaştırdığı 
geç döneminde kendi yönteminin Koselleck’in kavram tarihi yaklaşımı ile tenakuz 
içermediğini belirtir.23 

Tarih yazımı ve felsefe tarihçiliğini ‘sistem’ kavramının gelişimini merkeze alarak 
inceleyen Leo Catana’ya göre felsefe tarihi pratiğinin kendisi felsefe pratiğinin geçmişi 
kadar geriye taşınabilirse de, geçmiş düşüncelerin belirli bir sistematiklik içerisinde 
seçime tabi tutulması XVII. yüzyıldan sonra gelişmiştir.24 Filozofları hayatlarının veril-
mesini aşan ve felsefi görüşlerini sistematik sunuma tabi tutan Bruckner’a göre sistem 
bir filozofun düşünceleri dizisinin, her ne kadar farklı konularda fikirler içerse de bir iç 
düzenliliği olduğu varsayımını taşımaktadır. Oysa Skinner’in aktarımı açısından tek bir 
düşünürün değil, tek bir düşünüre ait tek bir metnin dahi bu tarz bir iç düzenliliği olduğu 
varsayılamaz. Catana’nın da ifade ettiği gibi sistematik tarih okuması, araştırmacının 
geçmiş filozofların muhtelif görüşlerini (filozofların sunumundaki orijinal halleri ile bir 
sistem içerisinde sunulmamış olsalar da), belirli bir sistem içerisinde yeniden kurgula-
masını (reconstruct) gerektirir.25 Tutarsızlıklar ya da eksillikler içeren düşünce dizinleri, 
filozofun yazımının ardındaki amaçlılığın araştırılması ile ve diğer düşünceleri arasın-
daki temel ilkelerin tesbiti ile telafi edilir, yer yer gözardı edilir. Bu şekilde sistematik 
tarih yazıcılığında, bugünün yani araştırmacının perspektifinin, tutarlılık ve boşlukların 
doldurulması ya da anlamlılık inşasında etkili olacağı açıktır. Bu noktada ise okuma 
metodu, anakronizmle sonuçlanmakla eleştirilecektir. Sistem kavramının diğer anlamı 
ise bütüncül tarih anlayışı ile zikredilen Hegel üzerinden açıklanır. Bu anlamıyla sistem, 
tekil felsefe sistemlerini ve filozofları aşan, çoğulluk içerisinde geçmiş düşünürlerin 
ürünlerine bir gelişim sistemi olarak bakan ve geçmişin kendi içerisinde bir akliliğe ve 
düzenliliğe sahip olduğu inancını içeren bir anlamdır (Catana, s. 213-214). Geçmiş fel-
sefi görüşlerin tarihini yazarken felsefe sistemi kavramının kullanımını ancak eğitimsel 
bir araç olarak savunan Gadamer için kavram geçmiş düşünürlerin fikirlerindeki birliğe 
işaret etmek ve onları üzerlerinde konuşulabilir kılmak (ilmi bir süreklilik) için gereklidir. 
Ona göre sistem sahibi ilk düşünür (beklenenin aksine Aristo değil) Proclus’tur. Sistem 
kavramsallaştırması ise daha geç bir dönemde, on yedinci yüzyılda gerçekleşmiştir 
(Catana, 243-246). Gadamer’in pragmatist yaklaşımı anakronist olmamak çabası ile 
süreklilik fikrindan vazgeçen bir araştırmacının hangi unsuru kurban edeceğine de işaret 
etmektedir. Skinner’in monadik okumasının en önemli problemi, bilginin sürekliliğini 
sağlayacak alternatif bir zemin inşa edememesidir. 

23 Skinner,Visions, s. 167-174.
24 Catana, Leo, The Historiographical Concept of System of Philosophy, (Leiden: BRILL, 2008), s. 2.
25 Catana, The Historiographical Concept of System of Philosophy, s. 200.
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Felsefe tarihi çalışmalarından evrilen bir diğer alan sorunların tarihi (problemges-
chichte)dir. Her ne kadar öncü isimlerinden olan Fülleborn ortak bir meseleyi birbi-
rinden farklı filozofların bakış açısından anlatmış olsa da onun aktarımında filozoflar 
arası evrensel bir bağ kurmaya çalışılmamıştır. Skinner’in metinlerin onları zaman ve 
mekanlarını aşan kaynaklara dönüştürecek evrensel bir yönünün olabileceğini inkarı, 
daha monadik ve erken dönem problem tarihçilerine karşı bir duruş sayılmayabilir. 
Ancak hakim uygulama biçimi açısından, hem felsefe tarihi hem de problemlerin ta-
rihi, geçmişe dönük ister tek bir filozofun düşüncesi içerisinde isterse tek bir problem 
çevresinde olsun, bir süreklilik ve bütünlük varsayarak işlerler. Monadlaşmayı sağ-
layacak diğer bir unsur metinler ve zaman-mekanlar arası birim fikirlerin (unit ideas) 
de reddidir. Skinner, bu eleştirilerini Doktrinler mitolojisi (mythology of doctrines)ve 
Tutarlılık mitolojisi (Mythology of coherence) olarak formulleştirir.26 

Böylece Skinner, objektif tarih okumalarını varsayan tarihçiler yanında, kavram-
ları takibi amaçlayan Lovejoy, Collingwood ve Koselleck ve dönemsel zorunlulukları 
yorumun parçası kılan Strauss gibilerin alternatif tarih okumalarını da eleştiri oklarına 
hedef almıştır.27

Skinner’in okumasında her ne kadar objektif tarih yazıcılığı iddiası reddediliyorsa 
da aslında o, dolambaçlı yoldan objektif bir okumanın sağlanabileceğini yine de söyler 
gibidir. Zira onun teorisinde de okur, kendi perspektifinden objektif okumada olduğu 
gibi fedakarlıkta bulunmak zorundadır. Şöyle ki Skinner’ın okumasında yazar ve 
yazarın metnini anlamlı kılan bağlam mümkün olabildiğince yeniden inşa28 edilerek 
metin anlaşılmaya çalışılmalıdır.29 Tarih, yazarın perspektifinden okunmalıdır. Artık 
bağlam, yalnızca yazarın belirli bir metni ortaya koyduğu ve bir söz eylemi olarak 
metnin gerçekleşmesini sağlayan niyet ve bağlamın dışında, dönemi ve koşullarını 
da içine alır biçimde genişlemiş olarak anlaşılmaktadır. Sözün eylem oluşu ve belirli 
bir zamansal mekanda gerçekleşmesi onun toplumsallığına dair bilgiyi de gerekli 
kılmaktadır.30 Bu analiz içinde Skinner bu genişletilmiş bağlam ile, hâlâ tek bir söz 

26 Skinner, Visions, s. 27 vd, 58 vd.; Catana, The Historiographical Concept of System of Philosophy, 
260, 265

27 Bahsi geçen filozofların yorum ve felsefi metoda dair düşüncelerini bağımsız makalelere konu olmayı 
hakettiği için burada yalnızca bazı yazılarına işaret etmekle yetineceğim. Bknz. Arthur O. Lovejoy, 
Varlık Zinciri, İstanbul:İnsan Yayınları, s. 11-31; Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, 
Chicago: Chicago University Press, Reinhart Koselleck, Begriffsgeschichten, Frankfurt: Suhrkamp 
Verlag, R.G. Collingwood, the Idea of Nature, Oxford: Oxford Paperbacks.

28 Yeniden inşa kavramı burada Skinner’in kullanımında, bağlamın olabildiğince inşası anlamında iken, 
makalede daha sonra alternatif bir metod önerisi sunulurken, metnin bağlamından farklı olabilecek 
yorumları da içerecek şekilde yeniden inşası anlamında tekrar kullanılacak. Bu ikinci kullanım ise 
daha çok Rorty’nin kullanımından ilham ile kullanılmaktadır (reconstruction) (Rorty, Historiography, 
s. 53). 

29 Skinner,Visions, s. 3, Markku Hyrkkanen, ‘The Point of Intellectual History’ (review), Finnish Year-
book of Political Thought (7, 2003, 163-180), s.165.

30 Skinner, Visions, s. 5, 42, 186.
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eylemini anlamak için ilgilenmektedir. Yoksa Skinner’in bağlama dair ilgisinin, bir 
kavramın uzun dönüşüm (longue duree) süresini ya da bir yazarın bir konudaki fikirsel 
dönüşümünü izleyecek süreçselliği içermediğini belirtmek gerekir.31 Skinner’in ilgisi, 
belirli bir fikre odaklanıldığında, o fikri ifade eden söz eyleminin gerçekleştiği koşulları 
olabildiğince yeniden anlayabilecek oranda bağlamla irtibatlı olmakla sınırlıdır.32 Bu 
sınırlılık, geçmişle kurulabilecek irtibatın sınırlarını da bize göstermektedir. Metinlerle 
araştırmacının irtibatı, olabildiğince metni ortaya çıkaran sözediminin özsel koşullarının 
yeniden inşaasından ibarettir. Artık yeniden inşa çabası geçmişle bugün arasında bir 
irtibat kurma amacını içermez. 

Metnin bir eylem olarak kabul edilmesi, eylemleri genel olarak ne tür bir neden-
sellik silsilesi içerisine yerleştirir sorusu, Skinner anlatımında zaten sahip olduğundan 
da ilginç bir hal alır. Ona göre, hiçbir söz-eylemi nedensiz gerçekleşmez. Bir taraftan 
dil, içsel mekanizmasından uzaklaştırılarak dışsal belirlenimi ve kullanımı üzerinden 
tanımlanmaktadır. Ancak neden belirli bir kullanım belirli bir zamanda gerçekleşmiştir 
sorusu kaimdir. Öyleyse, “Bir bireyin inançları onun eylemlerini açıklamada ne tür bir 
öneme sahiptir?” sorusunu da ortadan kaldıramamış halde buluruz kendimizi. Bu nok-
tada Quine, Davidson ve Wittgenstein (geç dönem) gibilerinin holistik yaklaşımından 
ilham alınır.33 Anlam, tek bir kelime için bile söz konusu olduğunda, kelimenin izole 
edilmesi ile elde edilebilir değildir. Quine’ın versiyonunda daha az katı bir holizm ile, 
anlam kelimeler arası bir ilişkiler ağını öngörmek üzerine kurulmuştur.34 Kelimelerin 
tek tek anlamlarına dair bir araştırma yapmak yerine Skinner, tek bir kelimenin kul-
lanımına işaret edecek bir inanç yerine, inanclardan oluşan genel bir yapıya (holist) 
bakmayı önemser. Yine de katı bir yaklaşımdan ziyade anlamların ve kelimelerin tek 
başına anlaşılabilir birimler olmadığı şeklinde onun holizmini anlamak mümkündür.35 
Böylece inançlar, içine yerleştirildikleri birçok inançtan oluşan ağ içerisinde anlamlan-
dırılırlar. Ve anlamın keşfi, içsel bir anlamın keşfi yerine, entelektüel çerçevelerin ve 
bu çerçeveleri mümkün kılan daha geniş zaman dilimlerinin incelenmesi ile mümkün 
olacaktır.36 Bu yüzden her ne kadar teoride üzerinde çok durmasa da, uygulamasında 
küçük yazarların ya da zamanında önemli olmakla birlikte bugun unutulmuş kişilerin 
metinlerine (very minor writing or trivial biography of forgotten figures) de önem 
vererek okuma yapmanın gerekliliğini kabul eder.37 Büyük resimde görünür olmasa 
da, ya da bugünden geçmişin resmedilmesinde gittikçe değeri küçülmüş olsalar da 

31 Skinner, Visions, s. 186.
32 Skinner, Visions, s. 177. Kavramsal dönüşüme odaklanan çalışmaları bulunsa da (Liberty Before Libe-

ralism), Skinner, metoda dair yazımının farklı bir gaye taşıdığını belirtir (Skinner, Visions, s. 176).
33 Skinner, Visions, s. 4.
34 Peter, Hylton “Willard van Orman Quine”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 

Edition), Edward N. Zalta  (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/quine/>.
35 Skinner, Visions, s. 44. 
36 Skinner, Visions, s. 2-5. 
37 Skinner, Visions, s. 42-3. 
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dönemin figuran görünümlü düşünürleri de, incelenen büyük metinlerdeki kavramların 
anlaşılması için bilinmesi gereken entelektüel çevreye dahil edilir. Metinle kurulacak 
irtibatı ve yeniden inşayı bu şekilde açıklayan Skinner, diğer yorum teorilerini de 
açıklamak amacı ile anlam kavramının muhtelif içeriklerle kullanılabileceğine işaret 
eder. İlk kullanımı ile “anlam”, belirli bir metinde belirli kelime ve terimlerin anlamıdır 
(m1). Derrida’nın, geri dönülemez olarak ilan ettiği anlamın birinci kullanım olduğunu 
düşünür (Skinner, s. 91). “Bu metin benim için hangi anlamı taşıyor?” sorusunun cevabı 
ikinci kullanımı ile anlamdır (m2).38 Mesela Ricoeur’un aktarımı ile, bu anlam sayesinde 
metnin, yazarın yazmadaki niyetinden bağımsız bir varlık alanı oluşur. Okuyucunun 
öncelendiği ikinci anlamın alternatifi yazarın niyetinin öncelendiği kullanımdır. Burada 
“Yazar bu metni ortaya neyi kastetmiştir?” sorusu sorulur (m3). Çoklu anlam anlayışı 
ve yeniden inşa kavramına yaklaşımı Skinner’in metodunun geçmiş metinlerle irtibat 
için kullanılabilecek araçlara dair revizyon alanlarını teşkil eder. 

Skinner’in teorisini, felsefe çalışmaları ile meşgul kişi için birinci derecede bi-
linmesi gerekenler listesine ekleyen, Skinner’in bir taraftan tarihe dair önerdiği me-
todolojiyi felsefileştirirken diğer taraftan tarihteki bir metinle muhatap oluşu zorunlu 
olarak tarihsel bir çabaya da dönüştürmesidir.39 Tam da bu nokta, yani belki teorinin en 
özgün noktası, aynı zamanda onun zayıflığını teşkil eder. Mesela, Schochet imkansız bir 
proje olarak tarih ve felsefeyi sentezlemekle Skinner’i suçlar.40 Bu bağlamda modern 
paradigmanın kavramsal çerçevesini kullanmayan her metin, ister tarihsel farklılığın 
neden olduğu mesafe (XVII.yüzyılda yazılmış olmak gibi) ister farklı bir kültürel-bi-
limsel çerçevede yazılmış olmanın ürettiği farklılığın neden olduğu mesafeden dolayı 
olsun, kendi paradigma ve zamanı içerisinde anlaşılacak şekilde bir bağlam araştırması 
gerçekleşmeden anlaşılamaz kabul edilir. Bu iddia, Searle-Quine çizgisindeki söz-
eylemi sonucu anlaşılmak zorundadır. Farklı zaman veya farklı bağlamda yazılmış 
metinler arası bir tür tekrarlanamazlık ve aktarılamazlık öngörüsü metni, zaman-mekan 
ile kısıtlamanın tabii sonucudur. Bu durumda modern bir tartışma ve XVII. yüzyılda 
geçen bir tartışma birbirlerine eklemlenemez, ve birinde kullanılan kavramlar, (isterse 
kullanılan kelimeler veya kavramlar aynı olsun), bir diğerine aktarılamaz hale gelir.

Skinner’in felsefe tarihi metinlerine, ya da siyaset felsefesi tarihlerine karşı soğuk 
yaklaşımı tesadüf değildir. Söz eylemi olarak düşünceler, tek bir zaman-mekan-ortam-
da tek seferlik varlığa sahip görünürler. Düşünceler evreninde böylece bir anlamda 
monadik alemlerden bahseder hale geliriz. Bir taraftan her bir dönemsel olgunun dü-
şüncenin şekillenmesinde etkili olduğu holistik yapının varlığı ve bunun neticesinde 
tekrarlanamaz ve birbirine aktarılamaz ve süreksiz bir düşünceler evreninin kurulması 
henüz tam olarak çelişkili ilan edilemezse de, en azından ironik bir durumdur. Düşün-

38 Skinner, Visions, s. 92.
39 Markku Hyrkkanen, “The Point of Intellectual History” (review), 2003, Finnish Yearbook of Political 

Thought 7, 163-180. “working historian into thinking historian”, s. 165.
40 Gordon J. Schochet, “Quentin Skinner’s Method”, Political Theory, 2 (3), ss. 261-276, bkz. s. 262-7.
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celer, oluşmaları ve kendilerine ulaşılabilmeleri cihetinden çevre koşulları ve diğer 
düşünce evrenleri ile zorunlu olarak irtibatlı kabul edilirlerken, onları yorumlamak ve 
yeniden kurgulamak noktasına gelindiklerinde, tam da bu koşullanmışlıkları yüzünden 
monadlaşırlar. 

Yine de Skinner, geçmişin anlamsız ve değersizleşmesi olarak kendi düşüncesi-
nin yorumlanmasına karşı çıkar. Kitabının iki bölümünü, onun metodunu antikacı bir 
yaklaşım olmakla suçlayanlara cevap vermeye ayırır. Temelde anlamın yeniden inşa 
sürecini, söz eylemi ve yorum arasındaki irtibatı detaylandırarak anlatırken Skinner’in 
ana hedefinin geçmiş düşünürleri bugüne ait bir zihinle dinlemenin zaaflarından kur-
tulmak olduğu görülür.41 

Buna göre geçmiş düşünürler kıymetlidir. Ayrıca onlar bugün için de bugünün 
sınırlarını aşarak düşünme imkânı vermek açısından da önemlidir. İlginç olan, geçmişi 
anlamakla birlikte, bugün gelinen noktanın anlaşılması ve bugün için verili hale gelmiş 
seçimlerin geriye doğru takibi ile bu seçimlerin yegane tercih edilebilirler olmaktan 
çıkarılması, dolayısıyla dogmatikleşmelerinin engellenmesi sağlanabilir. Yine de 
Skinner ilerlemeci bir ima ile, aynı zamanda geçmişten bugüne katedilen mesafenin 
farkedilebilmesi olarak metodunu önemli görür. Bu metodu merkeze alan tarih, ne-
redeyse Wittgenstein’in terapi-vari felsefesi gibi bir içe dönüş, bir kendini derinlikli 
olarak anlama çabası olarak karşımıza çıkar.42 

Bugün gelinen noktanın geriye doğru takibi için geçmişi, kendi ifadeleri ile ve 
kendine has değer dünyasını referans alarak okumak gerekmektedir. Makalenin baş-
larında, Skinner değerlendirmesinde iki hususa yer verileceği belirtilmişti. Birincisi, 
Skinner’in yaklaşımının tarihsel bağlamın imkanlarını kullanmakla beraber tarihsellikle 
araştırmacıyı mahkum edip etmeyeceği idi. Bu durumda teori içi bir yorum ve yeniden 
inşa teorisi üretmenin imkanı sorulmakta idi. Skinner’in şu ana kadar aktarılan düşün-
celeri her ne kadar bugün açısından geçmişi ikna edici (?) bir önem atfetmiş görünse 
de ifade edilen çaba açısından pek ümit vaad etmemektedir.

Sonuç olarak Skinner, antikacılık eleştirine karşı iki biçimde yanıt vermeye ça-
lışmıştır. Öncelikle o, geçmişin değerli olduğuna dair açıklaması ile geçmişin bugüne 
dair anlamlı mesajlar içeren veriler sağlayacak şekilde araştırma konusu edilebileceğini 
söyler. Ancak onun bu konudaki ifadeleri, geçmişe onursal bir değer bilmekten öte 
gitmez. Geçmiş, gerçek anlamda bugünle iletişim içerisinde anlaşılmaz. Hâlâ geçmişin 
bugünle irtibatlı bir yeniden inşanın parçası kılınması imkânsız görünür.

İkinci olarak ise o, anlama dair değerlendirmeleri ile katı bağlamcı yaklaşımını 
genişletmeye çalışır. 

Felsefe çalışmaları açısından buraya kadar aktarılan bilgilerin yansımasına bakabi-

41 Skinner, Visions, s. 4-6.
42 Skinner, Visions, s.6.
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liriz. Öncelikli olarak Skinnerci perspektifte, felsefe ve tarihin birbiri içine geçmesi ile 
irtibatlı olarak, tarihsel metinlerle uğraşan felsefi çalışmalarda zorunlu olarak tarihsel 
metodları kullanmak ve metnin ve yazarının dönemini anlamaya çalışmak gerekli hale 
gelmiştir. İkinci olarak ise bu tarz çalışmalar, araştırmacının sorularından ve perspektifin-
den (başka deyişle bugun ile irtibatlı hale getirilmekten) arındırıldığı için, ancak felsefe 
tarihi olarak uygulanabilir kılınır. Metin, ancak kendi lokasyonu içerisinde anlaşılabilir. 
Fakat metni anlamak ötesinde yorumlanması ya da yeniden inşa edilmesine Skinner 
teorisinde yer verilmemiş görülmektedir. Bu noktada Skinner’in tarih ve bağlam mer-
kezine alternatif olarak üretilebilecek yaklaşımın ne tür özellikler taşıması gerektiğine 
dikkatimizi yönlendirebiliriz (II). Ancak makalenin bu kısmı sadece işaret derecesinde 
değinmekle yetinerek alternatif teorinin muhtemel özelliklerini listeleyecektir.

II

Skinner ve Cambridge okulunun dile getirdiği tartışmalar, analitik gelenekte kabul 
gören metin merkezli okumalar ile ortaya çıkabilecek sorunlara dair önemli bir adım 
teşkil etmektedir. Ancak felsefeyi, tarihinin keşfinden ibaret olarak kabul etmeyen 
araştırmacılar için keşfedilen metnin ne işe yarayacağı konusunda cevapsız kalmaktadır. 
Hatta radikal bir okumaya tabi kılındığında, Skinner’in söz-eylemi merkezli teorisinde, 
tarih-mekan sınırlamasında bağlamı aracılığıyla kendisine erişilen metin hakkında 
konuşulabilirliği dahi mümkün görünmemektedir. Bu noktada, yalnızca tarihin ya da 
belirli bir paradigmanın içerisinde gerçekleşmiş bir tartışmanın-geliştirilmiş kavramın 
bugün için de anlamlı kılınmasını sağlamak isteyen bir araştırmacı için, ancak ve ancak 
metin yorumuna dair bir metodolojinin Skinner’in tarihsel metoduna eklenmesi halin-
de, işlevsel bir metod önerisine ulaşılabilir. Bu durumda, iki kademeli bir metodoloji 
gereklidir. Metne ulaşmayı hedefleyen birinci kademe, ve metnin yorumunu amaçlayan 
inşa kademesi. Birinci kademe, özellikle anakronizm ve yazarın sunduğu kavramsal 
imkânların okuyucunun zihinsel arkaplanı ile sınırlandırmamayı sağlayacak, ikinci 
kademe ise, metin ve teorik tartışmayı kendi tutarlılığı içinde inceleyecektir. Bu an-
lamda metod, Skinner’in anlama dair verdiği ikinci içerikle irtibatlıdır ve okuyucuyu 
merkeze alan Derrida ve Ricoeur’un yorum teorileri ile birleşir (Skinnerin textual 
scepticism eleştirisi). Ancak ikinci kademedeki bu metni inşa süreci de kendi başına 
yetersizdir. Ayrıca, metnin, farklı tarih-mekan kategorilerine ve farklı paradigmalara 
taşınır hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun için metindeki teorik çerçeveler, sorular 
ve kavramlar üzerinden ortak bir üst dil araştırması aşaması gelir. Bu aşamada kar-
şılaştırılamama sorunu (incommensurability problem) bir üst-dil inşası (higher-order 
vocabulary)43 ile çözülmeye çalışılır. 

43 Bu yaklaşımda Macintyre hatırlanmalıdır (Alasdair McIntyre, “The relationship philosophy to its 
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Bir taraftan analitik gelenekte felsefe analizinin, diğer taraftan objektif bir tarih 
yazımını hedefleyen Elton’un eleştirisinde Skinner, metinlerde metinleri aşan birer 
yön olduğu ve metnin kendi içinde kapalı olarak analizinin bir anlam üretimi ile 
sonuçlanacağı önkabulleri üzerinde durur. Metni kendi içerisinde tutarlılık testine 
tabi tutmak onun açısından kabul edilebilir olmaz. Oysa benim önereceğim metodun 
ikinci aşaması açısından, en temel kavramları olabildiğince filozofun kendi bağlamı 
içerisinde anlamaya çalıştıktan sonra metnin kendi içerisinde ve teorilerin birbirleri 
ile irtibatları açısından bir tutarlılık testine tabi tutulmaları gelir. Bu tutarlılık testi, 
incelenen düşünürün ifadelerindeki boşlukların filozof ve teorinin avantajına olacak 
şekilde boşlukların doldurulması (principle of charity) ile oluşturulan bir metin üze-
rinde gerçekleştirilir. 

Burada önerilen metodun temel gayesi, geçmişte kalmış görünen metinlerin, on-
ların bağlamını aşan birer yönlerini inşa edecek şekilde yeniden okunmasıdır. Böylece 
burada, Skinner’in sağladığı imkândan istifade etmekle birlikte (yani geçmişteki me-
tinlerin kendi söylemeyi amaçladıkları anlamı merkeze almak), onun kurduğu teoriyi 
onunkinden farklı ve belik de çatışmalı bir gayenin zemini kılmak (metnin bugün 
için anlamlı kılınması) hedeflenmektedir. Neticede, Aristo, Farabi, Sühreverdi ya da 
Wittgenstein gibi büyük filozofların metinleri ile bugün karşı karşıya geldiğimizde 
alacağımız tavır söz konusudur. Araştırmacı, bir tarafta Aristo’yu Aristo’nun kendi 
zamanında ifade ettiği fikirleri olduğu gibi keşfetmek, diğer tarafta bugüne bu fikirleri 
taşımak arasında birincide yazarın/filozofun, ikincide okuyucu/filozof ya da tarihçinin 
tarafını tutan iki uç arasında kalır. Mesela MacIntyre, “felsefenin tamamen muasır dö-
nemin ıstılahı ile sürdürülebilir bir pratik gibi görünmesi alışkanlığının yaygınlığı”nı, 
bu pratiğin “alternatif bir yorumun nasıl görüneceği”ni öğrenme şansını kaldırması 
sebebi ile eleştirmektedir.44 MacIntyre, tarihin içerisinde sıkışıp kalma yerine kişiyi, 
kendi zamanının düşünce modeli içinde hapis olması riskine karşı uyarır. Rorty, diğer 
tarafta, sadece muasır düşünür ile tarihteki fikirler arasında kalmayan bir mizansen 
sunar ve tarih içindeki muhtelif düşünürlerin nasıl birbirleri ile konuşabildikleri soru-
sunu sorar. Çoğunlukla anakronizm ve tarihteki düşüncelerin bugünün perspektifine 
kurban edilmesi45 ile eleştiri konusu olan analitik filozofların metodunu, “rasyonel 
yeniden-inşa (reconstruction)” olarak aktarır.46 

Ancak Skinner olsun, MacIntyre ya da Rorty olsun, öyle görünüyor ki bu tartış-
mada fikir beyan eden çoğu düşünür, kendinde bir metin olduğunu ve buna bir şekilde 

past”, in (ed.s) R. Rorty, J. B. Schneewind, and Q. Skinner, Philosophy in History: Essays on the 
History of Philosophy Cambridge: Cambridge University Press, 1984, s. 43.

44 MacIntyre, “The relationship philosophy to its past”, 17, 19.
45 Els Elffers-van Ketel,; The Historiography of Grammatical Concepts: 19th and 20th Century Changes 

in the Subject-predicate Conception and the Problem of Their Historical Reconstruction, (Amsterdam, 
Atlanta: Rodopi, 1991), 61 vd.

46  Rorty, Historiography, s. 49, 53.
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o metni olduğu gibi muhafaza ederek ulaşabileceğimizi varsaymaktadırlar. Böylece, 
bugünün terimlerine “indirgenmiş” bir klasik metin, çarpıtılmış (distorted/anakronizme 
düşülerek anlaşılmış) kabul edilebilir. Bu yorumda çarpıtma da, kendinde hem etik 
hem de akademik olarak sağlıklı kabul edilmeyen bir pratik kabul edilmektedir. Ancak 
burada felsefi bir araştırma yürüten kişinin pratiğini, tarihsel bir disipline indirgenme 
riski bulunmaktadır. Diğer taraftan, her bir felsefi metin neredeyse monadilaştırılarak 
düşünsel etkileşim imkânı ortadan kaldırılmış olur. Oysa ki felsefe tarihinin kendisi, 
bu etkileşimin her dönem aktif olarak varolduğunu gösteren bir deliller şeması sunar. 
Çevirilemezlik sorunu (incommensurability problem) güçlü bir teorik engel olarak 
görünmesine rağmen tarihsel gerçeklik, pratik olarak çevirilemezlik sorununun aşılmış 
olduğunu göstermiştir. Bunun klasik dönem içindeki örneği, birbiri ile yarışan metafizik 
ve kozmolojik çerçevelerin diyaloglarıdır. Mesela, temel ıstılahları, merkezi sorunsal-
ları ve hatta temel aksiyomları farklı olan meşşai sistem ve kelam ekolleri arasındaki 
tartışmalar bu bağlamda incelenebilir. Öyleyse, yukarıda zikredilen gerilimin iki ucuna 
da alternatif, düşünceler arası köprü kurmaya imkân sağlayan bir üst dil (higher order 
language) ya da ortak zemin veren üçüncü bir metod mümkün olmalıdır. Ancak bu 
yöntemin mekanizması ve teorisinin ortaya konması gerekmektedir. 

Felsefi bir analizin arayışındaki kişi için, metnin ve yazarın niyetinin keşfi (metin 
ve bağlam) ancak inşai sürecin birinci aşamasında, fikirlere erişimde ve anlaşılma-
sında araç olarak önemlidirler. Tarihsel metnin üzerindeki çalışma, araştırmacının 
yaklaşımına bağlı olan, birbirinden farklı formlarda gerçekleştirilebilir: analiz, metin 
merkezli, sistematik ya da bütünselci olabilir (filozofun tek bir fikrini bir metni değil 
de filozofun sistemindeki diğer fikirlerle karşılaştırmak suretiyle). Tarihsel bir analiz 
olduğu takdirde, filozofun içinde konuştuğu bağlam kadar, öncesinde ve sonrasındaki 
filozoflarla irtibatı da önem kazanır. Böylesi bağlantılarla güncellenen okuma, bu 
defa metnin yeniden şerh edilerek yorumlanması şeklini alabilir. Şerh de özgün met-
nin bağlamına ne kadar sadık kalınıldığına bakılarak, bağımsız ve sadık bir şekilde 
gerçekleşebilir. Bağımsız formda artık metin orijinal bağlamından koparılarak yeni 
soru ve çerçeveler içinde yorumlanır ve ana metinde gözetilmeyen hedeflerle okunur. 
Tarihsel bir metne dair çalışma, daha da bağımsız bir metodla da yeniden kurgulanabilir 
ve yeni soruların kaynağı olarak vazedilebilir. Bu şekilde, yorum artık bağımsız bir 
çalışmaya dönüşür. Buna güçlü bir örnek olarak, Kripke’nin Wittgenstein’i verilebilir. 
Kripke, metin merkezli Wittgenstein okumaya düşkün araştırmacıların eleştiri oklarını 
üzerine toplayan sorunsallaştırmasında, Philosophical Investigations’ta zikredilen iki 
bağımsız paragrafı birleştirir. Wittgenstein’in Private Language Argument ve Rule 
following Scepticism şeklinde sorunsallaştırdığı biri özcü dil anlayışına dair kişisel dil 
kurmanın imkansızlığına dair, diğeri kural-takibine dair iki tartışmasını birleştirir. Bu 
yeni füzyon zaman içerisinde dil felsefesi ve zihin felsefesinde bağımsız bir literatür 
oluşturacak şekilde kendi zeminini inşa eder. 

Aslında klasik felsefe de buna benzer tazeleyici yorumlar ve hatta yanlış anla-
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malar sayesinde evrilmiş, genişlemiş görünmektedir. Bu anlamda felsefeyi bir yanlış 
anlamalar tarihi olarak görmek, ve ondaki sıçramaları onun asli tabiatı kabul ederek 
ona atfedilen yığılmacı (cumulative) tabiatın önüne geçirmek anlamlı gelir. Felsefe, 
tarihine olan irtibatı açısından da özü itibariyle bağlanmak zorunda değildir. Bu anlamda, 
kıta felsefecileri kadar analitik düşünürler de meşru bir zemindedirler. Felsefe yapmak 
bir yaşam biçimi olmak, çoklu düşünce sistemlerine açık olmak yanında, mutlak tek 
bir düşünme biçiminin tek rasyonalite formu olduğunu dayatmaksızın, insana yine de 
ortak bir rasyonalite grameri atfedebilir. 

Kümülatif ve lineer olmayan, çoklu gramerleri kapsayıcı ve sıçramalardan oluşan 
bir felsefe yaklaşımında, önce gelen büyük düşünürler, birer ilham kaynağı ve yol 
gösterici, gramerin farklı dillere uygulanmasının usta öğreticileri ve yeni yorumlarla 
yazılacak metinlerin düşünce malzemelerini sunan işçileri olarak yeniden sahne alırlar. 

Netice olarak, her ne kadar metodik bir uyanıklık ve imkân alanı olarak Skinner’in 
teorisi önem arzetse de, İslam felsefesini dinamik bir felsefi çaba olarak süreklilik sahibi 
ve yeniden üretimin gerçekleştiği bir alan olarak gören bir araştırmacı için ancak ana 
metinleri daha iyi anlama çabası açısından tercih edilir ve uygulanabilir görülmekte-
dir. Araştırmacı, metinlerin kendinde bitmiş olduklarına ve dahası kendine ulaşılması 
mümkün olan öz-anlamlara sahip bir yapı olduğuna dair şüpheci bir yaklaşıma sahip 
ise, ve metinlerin tamamlanma sürecini yazarın niyeti yanında, yazının zaman-dışı 
yönleri ve dahası okuyucunun maksadına bağlı kabul ediyor ise, Skinner’in metodunu 
oldukça dar çerçeveli bulacağı da aşikardır. 
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meşruiyet veren ilkeler manzumesidir. Locke’un Siyaset Felsefesi, son üç yüz 
yıldır hâkim olan liberal dünya görüşünün pratik yönüne dair ilkelerin temelinde 
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stands at the basis of the principles of practicality of the liberal worldview that 
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Giriş

Her bütün formülasyonu bir kanaattir; çünkü bütün asla kuşatılamaz. Parçadan 
bütüne adım adım gidilemeyeceği için, insan her zaman farklı parçalarda keşfettiği 
düzenliliklerin, kendilerinden dedüktif olarak türetebileceği ilkeleri sezgisel olarak 
yakalayarak ya da yaratarak bir bütün tasavvuruna ulaşır. Her ne kadar tümevarım-
sal-istatistiksel genellemeler fenomenal düzenliliklere dair betimleyici yargılar oluş-
turmamıza imkân verse de gerekçelendirilmiş bilgi için tümdengelim yapılacak bir 
ilkeler manzumesi gereklidir. 

Çağdaş epistemoloji, önermeleri deskriptif (pozitif) ve preskriptif (normatif) olmak 
üzere ikiye ayırır. Bir şeylerin “nasıl olduğunu” ifade eden önermeler, doğruluğu deney 
ve gözleme dayandığından ilk kategoriye, bir şeylerin “nasıl olması gerektiğini” ifade 
eden önermeler ise ikinci kategoriye aittir. Dolayısıyla ikinci kategorideki önermeler, 
kendisinden hareketle bu önermelere bir doğruluk değeri atfedebileceğimiz kriter ya 
da standart sorununu gündeme getirir. Olgusal önermeler, evrensel olarak kabul edil-
miş kriterlere, yani deney ve gözleme bağlı olarak doğruluk değeri alırken, aynı şeyin 
normatif önermeler için de geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir.1 

Bu ayrım kendini siyaset bilimi ve siyaset felsefesinde açık kılar. Siyaset 
bilimi, verili siyasal durumlarla ilgili malumatın toplanması ve analiz edilmesiyle 
elde edilen ilkeleri kullanarak siyasal olguların nedenlerini tespit etmeye ve bu 
şekilde verili siyasal duruma bir açıklama getirmeye çalışır. Siyaset felsefesi ise 
siyaset biliminin açıklamalarını da kullanarak “siyasal olanın” doğasına dair bir 
“en iyi” tasarlamaya çalışır. Bu çerçevede cevaplarını aradığı sorulardan ilki, hak 
ve özgürlüklerin dağılımının nasıl olması gerektiğiyle, ikincisi ise yasaları koyan 
otoritenin kaynağının ne olması gerektiğiyle ilgilidir. Dolayısıyla siyaset felsefesi 
deskriptif değil normatif bir disiplindir; yani olguların nasıl olduğuyla değil nasıl 
olması gerektiğiyle ilgilenir. 

Demek ki siyaset felsefesinin yargıları deney ve gözleme gidilerek doğrulanamaz. 
O halde, “olması gereken” bir siyasal sistem kurgusu neye dayanılarak haklılaştırıla-
bilir (justification)? Bu soru, “akla dayanılarak” şeklinde cevaplandırılamaz. Çünkü 
akıl, kendisine verilen ilkelerden hareketle kıyas yaparak gerekçeler üretebilir ama 
kendisi ilke oluşturamaz. Köleci ve hiyerarşik bir düzene sahip olan Platoncu ya da 
Aristotelesçi toplum kurgularının da rasyonel olarak gerekçelendirilmiş olduğu unu-
tulmamalıdır. O halde toplumsal alandaki düzen gerekçelendirmelerinin ilkeleri nasıl 
elde edilmektedir? Bu makale, Locke’un siyaset felsefesinin, yani olması gereken 
siyasal düzene dair oluşturduğu “doğal haklar” kuramının meşruiyetini sağlayan şeyin, 

1 Nicholas Alchin and Carolyn P. Henly, Theory of Knowledge (London: Hodder Education, 2014), 56-
57; ayrıca konuyla ilgili geniş çaplı tartışmalar için bkz: Hilary Putnam ve diğerleri, Olgu-Değer 
Tartışmaları, çev. ve der. Emin Çelebi (Bursa: Sır, 2011).
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dönemin doğa bilgisinin ilkeleri, yani Newtoncu “aksiyomlar” olduğunu iddia etmekte 
ve bu tezi temellendirmeye çalışmaktadır. 

Buna göre, ilk olarak Newtoncu aksiyomların analizi yapılacaktır; sonrasında ise 
Locke’un siyaset felsefesi ile bu aksiyomların ilişkisi ortaya konulacaktır. 

Doğa Yasaları ve Bilimsel İlkeler

Doğal fenomenler arasında gözlemlenen, yer ve zamana göre değişmeyen, bazı 
koşulları ön gerektiren veya gerektirmeyen, rasyonel, ölçülebilir ve öngörülebilir 
düzenliliklere doğa yasaları denir.2 Doğa yasalarınca düzenlendiği varsayılan kuark 
ya da gen gibi nesnelerin, doğada var olan fiziksel şeyler olması zorunludur.3 Buna 
göre doğa yasaları, pek çok türde fiziksel nesnenin, belirli koşullarda ya da her 
koşulda nasıl davrandığını veya davranması gerektiğini söyleyen ifadelerdir. Buna 
göre her etkiye (action) niceliksel olarak ve etkinin doğrultusuna zıt yönlü bir tepki 
(reaction) olmalıdır. Eğer bir tel boyunca potansiyel fark V, telin elektrik direnci R 
ise, telden geçen akım, düşen potansiyelin doğrultusunda  ilişkisini sağlamalıdır. 
Kapalı ve yalıtılmış bir sistemde toplam momentum korunmalıdır. Sürekli hareket 
makinesi yapmak imkânsızdır. Sınırlı bir süreç içinde bir nesnenin sıcaklığı mutlak 
sıfır noktasına düşürülemez.4 

Bilim ve felsefe tarihçileri, doğa yasalarını fenomenal yasalar ve teorik yasalar 
olmak üzere ikiye ayırırlar. Fenomenal doğa yasaları doğrudan gözlemlenebilir olgular 
hakkındadır ve istatiksel genellemelere dayanır. Teorik doğa yasaları ise, gözlemlene-
bilir makro fiziksel, kimyasal ve biyolojik olguların nedenlerine dair yapılan abdüktif 
çıkarımlarla elde edilen yasalardır.5 Fenomenal yasalar doğrudan test edilebilir koşullu 
düzenliliklerdir. Örnek olarak böyle yasası, normal şartlar altında, gazların basınçları 
ile hacimleri arasında ters orantı olduğunu söyler; bu yasa doğrudan test edilebilir 
bir yasadır; bazı koşulları ön gerektirir, dolayısıyla fenomenal bir yasadır. Öte yan-
dan Görelilik teorisi, Elektromanyetik teori ya da Kuantum teorisinin teorik yasaları 
yalnızca dolaylı olarak test edilebilir. Bu nedenle teorik yasalar sınama testlerinden 

2 Helen Hattab, “Laws of Nature”, Encyclopedia of the Scientific Revolutions: From Copernicus to 
Newton, ed. Wilbur Applebaum (London & New York: Garland Publishing, 2000), 552, ayrıca bkz: 
Jane E. Ruby, “Origin of Scientific Law” Journal of the History of Ideas 47/III (Jul.-Sep., 1996), 341, 
ve bkz: Richard Feynman, Fizik Yasaları Üzerine, çev. Nermin Arık (Ankara: Tübitak, 1995), 1.

3 Nancy Cartwright, How the Laws of Physics Lie (New York: Oxford University Press, 1983), 55.
4 John Bigelow, “The World as One of a Kind: Natural Necessity and Law of Nature,” The British Jour-

nal of the Philosophy of Science 43/III (1992), 381.
5 Paul Bartha, “Analogy and Analogical Reasoning”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 

2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/
reasoning-analogy/>.
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geçseler bile, üzerine konuştukları nesnelerin fiziksel varlığından hiçbir zaman emin 
olunamaz (eksik belirlenim).6

Feynman, teorik yasaların doğruluğunu garanti edebileceğimiz herhangi bilimsel 
bir yöntemin7 olmadığını ifade ederek şu örneği verir. 

Psikolojik olarak tamamen farklı görünen, farklı fikirler içeren A ve B gibi iki teorimiz 
olduğunu, ancak hesaplanan tüm sonuçlarının birbirinin aynı ve deneyle uyumlu olduğunu 
varsayalım. İki teori başlangıçta farklı görünmekle beraber aynı sonuçlara yol açıyorlar. 
Bunu matematiksel olarak kanıtlamak kolaydır; A ve B’nin mantıksal içeriğinin, buna her 
zaman karşılık gelen sonuçları verdiğini göstermek yeterlidir. Böyle iki teori olduğunu 
varsayıyoruz; hangisinin doğru olduğunu nasıl saptayacağız? Bilimsel olan hiçbir yol 
yoktur; çünkü ikisi de deneyle aynı ölçüde uyumludur. Öyleyse aslında tümüyle farklı 
fikirlerden kaynaklandıkları halde bu iki teori matematiksel yönden özdeştirler ve ikisini 
ayırt edebilecek bilimsel bir yöntem yoktur.8 

Bilimsel akıl yürütme, fenomenal açıklamaları kendilerinden türetebileceğimiz 
teorik doğa yasalarını ortaya koymaya çalışır. Diğer bir deyişle bilimin teorik kısmı, 
deneysel olarak tespit edilmiş ilişkilerin, kendilerinden mantıksal geçerlilikle türetile-
bileceği teorik yasalar ortaya koymaya (abduction) çalışır. Bu belirlemelerle birlikte, 
bilimsel akıl yürütmenin ihtiyaç duyduğu üçüncü bileşen ise “bilimsel ilkelerdir”. 
Örnek olarak enerjinin korunumu ilkesi bir teori değildir; fakat üretilen bilginin meşru 
olması, bilimsel sayılması için sağlanması gereken bir koşuldur. Bilimsel ilkeler teorinin 
çerçevesini çizerek bilim insanının araştırmasını sınırlar ve düzenler. 

Stephen Toulmin, bu ilkelere “Doğal Düzenin İdealleri” ismini verir. Bu idealler, 
“etrafımızda olup biten ve “olayların doğal gelişimiyle”–yani açıklanması gerekme-
yen durumlarla– kıyaslanmak yoluyla açıklanması gereken şeylerin” sınırlarını çizen 
düzen standartlarıdır.9 Poincaré ise bu ilkeleri, “evrenin bütününe uygulanabilecek 
varsayımlar” olarak niteler ve bu ilkeleri doğa yasalarından ayırır:

Bunlar kendilerini iki farklı şekilde sunarlar. Bir yandan deneye dayanan ve neredeyse 
izole edilmiş olan sistemleri ilgilendirecek şekilde hemen hemen doğrulanmış gerçekler, 
bir yandan da evrenin bütünlüğüne uygulanabilecek olan ve kesinlikle doğru kabul edi-
lebilecek varsayımlardır.10 

6 Kyle Stanford, “Underdetermination of Scientific Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Spring 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/
entries/scientific-underdetermination/>.

7 Bu belirlenime, çağdaş bilim felsefesinde (eş)ölçülemezlik (incommensurability) problemi denir. 
Buna göre, eğer gözlem teoriye bağlıysa ve teori de bir biçimde doğanın nasıl okunması gerektiğini 
bilim insanına dayatıyorsa, şu halde iki bilimsel teori arasında karar verilmesini sağlayacak rasyonel 
ve nesnel bir yöntem yoktur. Daha fazla bilgi için bkz: John Cottingham, Akılcılık, çev., Bülent Göz-
kan (İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2003), 160-163; ayrıca bkz: Alex Rosenberg, Bilim Felsefesi: Çağdaş 
Bir Giriş, çev. İbrahim Yıldız (İstanbul: Dipnot, 2015), 345-347

8 Feynman, Fizik Yasaları Üzerine, 199-200.
9 Stephen Toulmin, Foresight and Understanding (New York: Harper Torcbooks, 1961), 79.
10 Henri Poincaré, Science and Hypothesis, trans. G.B. Halsted (New York: Science Press, 1905), 98.
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Örnek olarak, on sekizinci yüzyılda ısının, yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa 
doğru gitme eğilimi gösteren, sıkıştırılamaz bir akışkan olduğu fikri hâkimken, on 
dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan gazların kinetik kuramı, ısının akışkan bir madde 
değil, hareketin bir tezahürü olduğu fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu fikre göre gazlar, 
gözlemlenebilir cisimlerle aynı Newtoncu özelliklere sahip moleküllerden oluşmaktadır. 
Diğer bir deyişle, bilardo toplarının bilardo masasındaki davranışlarıyla, kapalı bir kap 
içindeki gaz moleküllerinin davranışları arasında bir benzeşim (analoji) kurulmuştur. 
Bu fikir çerçevesinde ideal gaz yasasının türetilmesi için şu ilkeler tespit edilmiştir: 

1) Gazlar birbirleriyle ya da içinde bulundukları kabın çeperiyle çarpışana dek 
doğrusal hareket eden moleküllerden oluşur. 

2) Moleküllerin hareketi –gözlemlenebilir cisimleri hareketi gibi– Newton’un 
hareket yasalarının güdümü altındadır, şu istisnayla

3) Moleküller çok elastiktir, yer kaplamazlar ve birbirleriyle çarpışmaları hariç, 
birbirleri üzerine kütle çekim kuvveti ya da herhangi başka bir kuvvet uygulamazlar.11 

İlkeler, teori oluşturma sürecinde bilim insanlarına rehberlik eden, onların so-
ruşturmalarını düzenleyen ve sınırlayan, doğada “olmayan” ama “olması gereken” 
düzenliliklerin ifadeleridir. Diğer bir deyişle bilimsel ilkeler modern bilimin archesi, 
yani otoritesidir. An-arche kelimesi “anarşi” anlamına gelir ve siyasal olarak “otorite-
sizlik” durumunu ifade etmek için kullanılır. Siyasal otoritenin, toplumu düzenlemek 
amacıyla emirler verip yasaklar koyması gibi, bilimsel ilkeler araştırmacının bilimsel 
soruşturmasını düzenleyen sınırlandırmalar ortaya koyar. Bilimsel ilkeler, bilimsel 
araştırma yapan kişinin, araştırma nesnesine hangi soruları sorup hangilerini sorama-
yacağını belirleyen otorite konumundadır. Otorite konumunda olmalarının imlediği 
gibi bu ilkeler koşulsuz zorunluluklardır. 

Örnek olarak Aristoteles’te durağanlık, yani eylemsizlik, hızın sıfır olduğu durum 
olarak tanımlanır. Dolayısıyla hareket için bir hareket ettirici gereklidir. Bu Aristote-
lesçi “otorite” altında soruşturma yapan bir bilim insanı, örnek olarak, gökyüzündeki 
gezegenlere dair araştırmasında, bu gezegenleri hareket ettiren nedenin ne olduğunu 
soracaktır. Öte yandan Newton için eylemsizlik, hızın değil ivmenin sıfır olduğu 
durumdur. Bu “otorite” altında araştırma yapan bilim insanı hareket ettirici nedeni 
aramaz; düzgün doğrusal hareket yapması gereken gezegeni yolundan saptıran ve 
onun eliptik bir yörünge boyunca taşınmasını sağlayan nedenin ne olduğunu sorar. 

Bir diğer örnek ise dairesel yörünge doktrininin, Kepler öncesi astronomi için 
bir ilke-otorite olmasıdır. Bu otorite altında olunduğundan, Kepler öncesinde, Ko-
pernik’in hipotezi dâhil her türlü astronomi hipotezi bu yasak çerçevesinde ortaya 
atılmıştır. Eğer herhangi bir hipotez bu ilkeyi ihlal ediyorsa meşru değildir; çünkü 
“egemenliği” ihlal etmektedir; dolayısıyla bilimsel kamuoyu tarafından “anarşist” 

11 Rosenberg, Bilim Felsefesi, 172-175.
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bir hamle olarak değerlendirilir. Şu halde Kepler’in bu ilkeyi-otoriteyi ihlal eden bir 
hipotez ortaya atması, onun otoriteye olan inancını yitirmiş olmasının bir sonucu-
dur. Bu ise, o otoriteye inanılmasını sağlayan bütün formülasyonunun yıkıldığının 
işaretidir. Siyasal otoriteye itaat etmemizin nedeni, o otoritenin bizim “iyiliğimiz” 
için kararlar aldığına olan inancımızdan kaynaklanır. Benzer şekilde bilimsel otorite 
olan bu ilkelere göre bilim yapılmasının (bilimsel anlamda itaat edilmesinin) nedeni, 
bu ilkelerin nesnel “doğruluk” için bilim insanını yönlendirdiğine dair inancımızla 
ilgilidir. Eğer siyasal otoritenin bizim iyiliğimiz için değil kötülüğümüz için kararlar 
verdiğine inanmaya başlarsak, o noktada otorite meşruiyetini yitirecektir. Eğer siyasal 
otorite, “kötüye gidişin” daha büyük bir kötülüğün engellenmesinin bedeli olduğuna 
halkı inandırılabilirse, bu durumda otorite meşruiyetini sürdürmeye devam edebilir. 
Aynı şey bilimsel ilkeler için de geçerlidir; o otorite altında ortaya atılan hipotezler 
olgularla apaçık çelişse bile, daha geniş çerçevede açıklama sağlayabiliyorsa meşru-
luğunu muhafaza eder. Bu nedenle dairesellik doktrini Kepler’e kadar otorite olarak 
kalmıştır. Ne zaman ki “Grek bütünü” yıkılmış, işte o noktada bütünün temelindeki 
ilkeler manzumesi meşruiyetini yitirmiştir. 

Görüldüğü üzere otorite konumundaki ilkeler, bilimciye emir ve yasaklar koyarak 
onun araştırmasını düzenlemekte, ona rehberlik etmekte ve araştırmasını “rasyonel” 
kılmaktadır. Açıktır ki buradaki “rasyonalite”, bilimsel ilkelerin rasyonel olmasını 
değil, o ilkelerin otoritesi altında yapılan bilimin rasyonel olmasını ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Bu fark anlaşıldığında, Galileo’nun karşısındakilerin “irrasyonel” 
olmalarından değil, farklı bir ilkeler manzumesinin otoritesi altında “rasyonel” dü-
şündüklerinden söz edilecektir. 

Modern Bilimsel İlkelerin Doğuşu

Modern anlamda bilimsel ilke kavramını ilk formüle eden isim Descartes’tir. Fakat 
Descartes’ın bunu yapabilmesi, felsefe tarihindeki iki kadim çatışmanın bir şekilde 
çözüme kavuşturulmasını gerektirmiştir. Bilimsel ilkelerin formüle edilmesinin önünde 
engel teşkil eden ilk çatışma, matematiksel bilimler (mekanik, astronomi, optik, müzik) 
ile bu bilimlerin “nasıl” araştırmasına rehberlik eden, meşruiyet veren, hem hareket 
noktası hem de amaç verici espiteme’yi sağlayan fizik bilimi arasındaki uyuşmazlıktır. 
Ortaçağ’da bu uyuşmazlık kendini Batlamyus astronomisi ile Aristoteles fiziği ara-
sındaki gerilimde gösterir.12 Modern anlamda teorik doğa yasalarını formüle etmenin 
önündeki ikinci engel ise tek tanrılı dinlerin teolojisi ile Grek metafiziği arasındaki, 

12 Batlamyus astronomisi ile Aristoteles fiziği arasındaki bu çatışmanın tarihsel hikâyesi için bkz: Pierre 
Duhem, To Save the Phenomena: An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Galileo, trans. 
Edmund Dolan and Chaninah Maschler (Chicago: University of Chigaco Press, 1969).
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nedensellik ilkesinin zorunluluğu ve mümkünlüğü (voluntarism ve determinism) 
tartışmasında kendini gösterir.13 

Bu çatışmalardan ilki, Kopernik astronomisinin teklifi ve bu astronomiye uy-
gun bir fizik inşasına girişen Galileo ile birlikte çözülmüş, ya da bir problem olarak 
ortadan kalkmıştır. İkinci engel ise Descartes’ın dualist metafiziğiyle, yani doğanın 
tözsel olarak ikiye bölünmesiyle çözüme kavuşturulmuştur. Buna göre Res Cogitans, 
nedensel zorunluluğa sahip Res Extansa’nın dışında, özgür irade sahibi tek varlıktır. 
Descartes’a göre Tanrı, yaratılışın başında maddenin hareketini düzenleyen değişmez 
ilkeler koymuştur; bu ilkeler, elde edilecek fenomenal yasaların keşfedilmesinin de 
önkoşullarıdır.14

Francis Bacon başta olmak üzere on altıncı ve on yedinci yüzyıllardaki Aristoteles 
eleştirmenlerinin temel amacı, teorik bilimleri poetik (üretici) bilimlere hizmet edecek 
şekilde yeniden tanımlamak, yani doğa felsefesini istatistiksel genellemeler olarak 
doğadaki düzenilikleri keşfetme etkinliğine dönüştürmektir. Fakat bu girişim, doğaya 
içinden bakılacak teorik bir çerçeve olmadan rehbersiz (otoritesiz) bir soruşturma halini 
alacak ve sistematik bir doğa bilimi oluşturmanın önünde bir engel teşkil edecektir. 
Descartes, haklı olarak, üretici bilimlere vurgu yapmanın Aristotelesçi fiziği tahtından 
edemeyeceğini görmüştür. Çünkü poietike gelişebilmek için bir dinamik teorisine ihti-
yaç duyar. Yeni bir dinamik temel inşa etmek ise yeni bir metafizik çerçeve kurmayı 
gerektirir. Descartes, yeni bir bilişsel teori ve yeni bir metafizik ile birlikte yeni bir 
dinamik teorisi (vortex teorisi) önermiş ve kendinden sonraki felsefe ve bilimin yörün-
gesini geri dönülmez biçimde değiştirmiştir.15

Yukarıda da ifade edildiği gibi Descartes, tüm fiziksel fenomenlerin riayet ettiği 
“ilke” kavramını formüle eden ve bu yasalardan hareketle yapılan açıklamaların (yani 
fenomenal ve teorik doğa yasalarının) matematiksel olarak ifade edilebilir olduğunu 
iddia eden ilk kişidir.16 Descartes, bilindiği üzere, şüpheyle yola çıkmış ve şüphe eden 
öznenin, şüphe edilemez varoluşuna ulaşmıştır. Bu ilkeyi kendine hareket noktası yapan 
Descartes, önce Tanrı’nın varlığını sonra da Res Extansa’nın varlığını “ispatlar”. Açık 
ve seçik fikirlerin doğruluğuna dayanarak Res Extansa’ya dair a priori ilkelerini sıralar. 
İlk olarak madde uzamlıdır, üç temel parçacıktan oluşan corpuscular yapıdadır ve 
boşluksuzdur (plenum).17 İkinci olarak bu madde parçacıkları, Descartes’ın Principia’da 
bilimsel ilkeler olarak ortaya koyduğu şu üç niteliğe sahiptir:

13 Hattab, “Laws of Nature,” 553.
14 Max Jammer, Concepts of Force: A Study in the Foundation of Dynamics (Cambridge: Harvard Uni-

versity Press, 1957), 53.
15 Engin Koca, “Theoretike ile Poietike Arasında Modern Bilimin Yöntem Arayışı”, Kutatgubilig Felse-

fe-Bilim Araştırmaları, sayı 33 (2017), 29-60.
16 Hattab, “Laws of Nature,” 552.
17 John Losee, Bilim Felsefesine Tarihsel Bir Giriş, çev. Elif Derviş (Ankara: Dost Kitapevi, 2012), 92-

94.
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1) Maddenin her bir parçası, herhangi bir kuvvet uygulanmadıkça durumunu 
muhafaza eder. 

2) Bir cisim ikinci bir cismi ittiğinde, ilk cismin kaybettiği hareket miktarı ikincisi 
tarafından elde edilir. 

3) Evrendeki hareketin niceliksel miktarı her daim sabittir.18

Newton, Descartes’tan tevarüs ettiği çerçeveyi kullanarak kendi bilimsel ilkelerini, 
yani koşulsuz zorunluluklarını şu şekilde formüle eder: 

1) Her cisim, ona herhangi bir kuvvet uygulanmadığı müddetçe duruyorsa durmaya, 
hareket ediyorsa düzgün bir doğru boyunca hareket etmeye devam eder.

2) Hareketteki değişim, uygulanan kuvvet ile doğru orantılı ve değişimi oluşturan 
kuvvetle aynı doğrultudadır. 

3) Her etki, kendisiyle zıt yönlü ama aynı büyüklükte bir tepki oluşturur.19

İki düşünür için de birinci ilke açık bir biçimde eylemsizlik ilkesidir. Newton’un 
ikinci ilkesi  olarak da ifade edilir ve üçüncü ilke ile birlikte momentumun korunumu 
ilkesinin türetilmesinde kullanılır. Bu nedenle ikinci ilke genelde  şeklinde ifade edilir; 
yani eylemsiz bir referans sisteminde bir parçacık üzerindeki net kuvvet, parçacığın 
çizgisel momentumunun zamansal değişimi ile doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle 
kapalı bir sistemde tüm parçacıkların kütle ile hızlarının çarpımları toplamı her daim 
korunur. Newton üçüncü ilkesi ise etki-tepki ilkesidir. Bu ilkeler (arche) koşulsuz 
zorunluluklardır ve yeni bilimin doğa araştırmasının otoriteleridir. 

Nedensellik ilkesi, Enerjinin korunumu ilkesi ya da Newton üç ilkesi gibi “koşul-
suz zorunluluklar” üzerine yapılan tartışma metafiziksel tartışmalardır. Doğanın yapısı 
deterministik midir yoksa değil midir tartışması da bilincin fiziksel olanın dışında 
ayrı bir entite mi yoksa bir takım kimyasal-fiziksel süreçlerin bir türevi mi olduğu 
tartışması da insanın iradesinin özgür mü yoksa determinist süreçlere tabi mi olduğu 
tartışması da aynı nedenlerden dolayı metafizikseldir.20 Bilim insanı, bu konularla 
ilgili pozisyonunu netleştirmeden nesnesiyle uğraşamaz. Çünkü yukarıdaki tartışma-
larda benimsediği metafiziksel pozisyon, onun nesnesine yaklaşım biçimini, soracağı 
soruları da değiştirecek, gözlem verilerini nasıl yorumlaması gerektiği konusunda bir 
çerçeve çizecektir. 

18 René Descartes, “Principles of Philosophy”, The Philosophical Writings of Descartes Vol. 1, ed., J. 
Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 240-242.

19 Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, trans. Florian Cajori and Andrew Mot-
te (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1974), 13-14.

20 Nitekim Max Planck’ın nedensellik ile ilgili tartışması, insanın iradesinin özgürlüğü tartışmasıyla 
nihayetlenir: “… insan bilinçli bir eylemde bulunurken verdiği kararlar veya onların gerekçe ya da 
nedenlerini tek başına nedensellik ilkesinden türetemez, bunun için başka bir kılavuza ihtiyacı vardır. 
En üstün zakanın ve içe dönük en duyarlı analizin bile yerini tutamayacağı bir yasaya, ahlak yasasına 
gereksinimi vardır.” Max Planck, Modern Doğa Anlayışı ve Kuantum Teorisi’ne Giriş, çev. Yılmaz 
Öner (İstanbul: Spartaküs Yay., 1996), 50.
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Aristoteles fiziğinde hareket, tümüyle pasif olan maddeye içkin, etkin nedenin 
ortaya çıkardığı amaç yönelimli formlardan kaynaklanır. Aristoteles formun ya da 
doğanın (phûsis), şeylerdeki hareket ettirici neden olduğunu ifade ederek hareketi 
doğal ve zoraki olmak üzere ikiye ayırır.21 Hareketin, hareket etmeyen kaynağı olmak 
itibarıyle doğa (phûsis), şeyi potansiyel (dynamis) ya da aktüel (energeia) olarak var 
eder.22 Her hareketin bir istikameti, bir amacı olduğu için de şey doğası gereği entelle-
cheia (amaç-plan) sahibidir.23 Potansiyelite, aktüalite ve amaç phûsis’ten kaynaklanır.24 
Diğer bir deyişle form, sahip olduğu amaç doğrultusunda maddesini değiştirmektedir. 

Newton’un doğayı ele almak için kullandığı çerçevede maddeye içkin amaç yöne-
limli formlar yoktur. Daha önemlisi, madde tümüyle pasif değildir; çünkü özsel olarak 
eylemsizdir, her etkiye bir tepki gösterir ve momentumunu korur. Bu özelliklere sahip 
madde parçacıkları ile doğal kuvvetlerin etkileşimi doğadaki değişimi oluşturmaktadır; 
ortaya çıkan düzenlilikler ise fenomenal ve teorik doğa yasaları olarak tasvir edilmelidir. 

Locke, bizim iddiamıza göre, Newtoncu çerçeveye dayanarak, “eğer madde par-
çacıklarının (atomların) sahip olduğu doğal-Tanrı vergisi nihai nitelikler eylemsizlik, 
etki-tepki ve momentumun korunumu ilkeleri ise, o halde toplum “cismini” oluşturan 
atomlar olarak insan teklerinin (bireylerin) doğal-Tanrı vergisi nitelikleri (hakları) de 
bu üç fiziksel ilkenin toplum alanındaki izdüşümleri olmalıdır” diye düşünmüştür. 
Buna göre Locke sırasıyla, eylemsizliği yaşama hakkına, etki-tepki ilkesini irade öz-
gürlüğüne ve momentumun korunumunu mülkiyet edinme hakkına dönüştürmüştür. 
Locke’un bunu nasıl yaptığına geçmeden önce, Locke öncesi siyaset felsefesinin aldığı 
istikametten kısaca bahsedilecektir.

Locke Öncesi Siyaset Felsefesi

Modern siyaset felsefesinin kurucu düşünürlerinden Machiavelli, 1532 tarihli 
Il Principe (Hükümdar) isimli eserinde, değişken doğalarından dolayı insanları ikna 
etmenin kolay ama bu kanaatlerini sürekli kılmanın zor olduğunu söyler. Egemen, 
eğer elinde silah yoksa kurumlarının sürekliliğini sağlayamaz. Machiavelli, Musa, 
Keyhüsrev gibi egemenlerin ellerindeki silahlardan dolayı sürekliliklerini sağladık-
larını; Girolamo Savonarola isimli bir keşişin silahsız olmasından dolayı kurumlarını 
muhafaza edemediğini söyler. Çünkü çoğunluk ona inanmayı bıraktığında, Savona-

21 Aristotle, On the Heavens, trans. W. K. C. Guthrie (Cambridge: Harvard University Press, 1939), 279, 
ayrıca bkz: Aristoteles, Fizik. çev. Saffet Babür (İstanbul: YKY, 2012), 192b.

22 Anthony Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy (Lanham; Toronto; Plymouth: The 
Scarecrow Press, 2007), 94, 102, 103 ve 204.

23 W.T. Jones, Batı Felsefesi Tarihi 1. Cilt. çev. Hakkı Hünler (İstanbul: Paradigma Yayınları, 2006), 329.
24 Aristoteles, Fizik, 194a.
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rola’nın bütün kurumları çökmüştür.25 Diğer bir deyişle Savonarola’nın otoritesi, yani 
insanların ona olan inancı, onun egemenliğini sürekli kılmaya yetmemiştir. Süreklilik 
için silah gerekmektedir.

Aynı çerçeve Thomas Hobbes’da da görülür. Hobbes’un 1651 yılında yayınlanan 
Leviathan isimli kitabının kapağında, sağ elinde bir kılıç, sol elinde bir asa taşıyan ve 
başında taç olan bir insan resmedilmiştir. Devleti temsil eden bu insanın sol elindeki 
asa (auctoritas) halkı rızaya dayalı olarak itaat ettirmenin aracı; sağ elindeki kılıç 
(potestas) ise bu otoritenin sürekliliğinin teminatıdır. Taç ise bu iki gücü elinde tutan 
mutlak monarkı temsil eder. Eğer yönetici, bazı insanların iradesi sonucu tahta geçerse, 
egemenlik toplumda, o egemenliği kullanma hakkı (potestas), yani iktidar yönetici-
dedir. Yönetici, yönetilenlerin rızasına (auctoritas) dayanarak yasa koyar ve elindeki 
kılıç (iktidar; yaptırım gücü) ile bu yasayı uygular. Bu nedenle Hobbes, egemenliğin 
devlet ya da sivil toplum bedenine canlılık ve hareket veren ruh olduğunu söyler.26

Hobbes’a göre doğal durum bir güvensizlik, yani bir savaş durumudur. Bu güven-
sizliğin yarattığı ölüm korkusu, insanları bir araya gelerek toplum oluşturmaya zorlar. 
Buna göre doğal durumda insan özgürdür ama güvende değildir; sivil toplumda ise 
güvendedir ama özgür değildir. Çünkü özgürlüklerinin bir kısmını monarka güvenlik 
karşılığında satmıştır.27 Bunun nedeni ise Hobbes’un insan doğasına dair yapmış olduğu 
varsayımdan kaynaklanır: 

İnsanlık durumu, herkesin herkese karşı savaşı durumu olduğu için ve bu durumda her-
kes kendi aklıyla hareket ettiği ve kendi hayatını düşmanlarına karşı korumak adına ona 
yardımcı olabilecek her şeyi kullanabileceği için; böyle bir durumda, herkesin her şeye 
hakkı vardır; hatta bir başkasının bedenine bile. Dolayısıyla, herkesin her şey üzerindeki 
bu doğal hakkı devam ettiği sürece, ne kadar güçlü veya akıllı olursa olsun, hiç kimse, 
doğanın normalde insanların yaşamalarına izin verdiği sürenin sonuna kadar hayatta kalma 
güvencesine sahip olamaz. Dolayısıyla, herkesin, onu elde etme umudu olduğu ölçüde, 
barışı sağlamak için çalışması gerektiği; onu sağlayamıyorsa, savaşın bütün yardım ve 
yararını araması ve kullanması gerektiği ilkesine veya aklın bu genel kuralına varılır.28

İnsan eylemlerinin temel motivasyonu hayatta kalma içgüdüsüdür. Hobbes, tıpkı 
Öklid gibi, önce kullanacağı, insanın arzu ve korkularına dair kavramları tanımlamış, 
daha sonra bir “doğal durum” postula ederek bu “doğal durum”un herkesin herkesle 
savaşı olduğunu varsaymıştır. Sonrasında ise bu doğal durumun sone erdirilmesinin 
toplumsal sözleşme ile gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır.29 

Modern siyaset felsefesinin kurucuları arasında olan bu isimlere göre insan, 

25 Niccolὸ Machiavelli, Hükümdar, çev. G. Demircioğlu ve A. Çavdar (İstanbul: Dergah Yayınları, 
2008), 32.

26 Thomas Hobbes, Leviathan, çev. Semih Lim (İstanbul: YKY, 2007), 17-18.
27 Hobbes, Leviathan, 93-96.
28 Hobbes, Leviathan, 97.
29 Cihan Deniz Zarakolu, Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi (İstanbul: Belge Yayınları, 2013), 99-100.
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Aristoteles’in iddia ettiği gibi doğası gereği toplumsal olmasından dolayı toplumu 
oluşturmamıştır. Machievelli’de kapalı30, Hobbes ve ardıllarında açık bir şekilde “doğal 
durum” varsayılmaktadır. Yani insanları bir araya getiren şey toplumsallık yönelimi 
değil doğal savaş durumunun mecbur ettiği hayatta kalma yönelimidir. Hayatta kalma 
yönelimi ve dışsal koşullar, insanları bir arada yaşamaya zorlamıştır. 

Aristoteles31 için “bütün, parçadan önce gelir; şehir devlet, aileden de, bireyden 
de öncedir.” El (parça) eğer bedenden (bütünden) ayrılırsa bütündeki işlevini yitireceği 
için el olmaktan çıkacaktır. Birey, nasıl bedensel bir parçası olmadığı zaman kendine 
yeterli olamazsa, onun gibi o birey de şehir devlet denen bütünle aynı ilişki içindedir. 
Devlet denen birliğe katılma yeteneği olmayan hayvanlar ve devlete hiçbir gereksinimi 
olmayan Tanrı devletin parçası değillerdir.32 

Aristoteles’in toplum hakkında böyle düşünmesinin nedeni onun fiziğinden kay-
naklanır. Aristoteles için herhangi bir şey, ait olduğu bütündeki fonksiyonuna göre, 
doğal bir amaç sahibi olarak doğar ve her türlü etkinliğini bu amaca ulaşma adına 
gerçekleştirir. Bu amaç bütündeki yere göre belirlendiğinden dolayı da o amaca uygun 
davranmamak yanlıştır. Aristoteles şöyle der: 

Birinin buyruk vermesi, bir başkasının ise söz dinlemesi olgusuna ilkece karşı konamaz; 
bu hem zorunlu hem de faydalıdır. Gerçekten, bazı şeyler daha doğdukları anda böyle 
ayrılmışlardır: Bazıları yönetecekler, bazıları da yönetileceklerdir… Sürekli ya da kesintili 
öğelerden oluşan ve sonuçta ortak bir birliği olan her şeyde, yöneten-yönetilen ilişkisi 
ortaya çıkar... Yine erkekle dişi arasında, önceki doğadan üstün, beriki aşağı ve uyruktur. 
Bu genel olarak tüm insanlık için de geçerlidir. Bundan ötürü, diyebiliriz ki, iki insan 
topluluğu arasında, zihinle beden ya da insanla hayvan arasındaki kadar geniş bir ayrılık 
olan her yerde, işleri bedenlerinin kullanımından ibaret kalan ve kendilerinden daha iyi 
bir şey beklenemeyecek olanlar, bence doğadan köledir. Sözü edilen benzerlerinde olduğu 
gibi, onlar için de böylelikle yönetilmek ve uyruk olmak daha iyidir... Öyleyse, apaçık, 
doğadan bazıları özgür bazılarıysa köledir ve bunlar için kölelik etmek hem doğru hem 
de uygundur.33

Hobbes için ise bütün parçadan önce gelmez. Parçalar, tümüyle monadik ha-

30 Machiavelli, Siyaset Üzerine Konuşmalar’da doğal durumdan bahseder: “En başta insanlar hayvanlar 
gibi dağınık halde yaşıyorlardı. Sonra sayıları arttı, bir araya geldiler ve kendilerini savunmak için bir 
yönetici belirlediler. Buradan” kötü” ve “zararlı” olanın karşıtının, “iyi” ve “şerefli” olduğu bilgisi or-
taya çıktı. Çünkü iyilik edene haksızlık edilmesi insanda nefret uyandırırken; tersi durum saygı uyan-
dırır. İnsanlar, kendilerinin de benzer haksızlıklara maruz kalabileceklerini fark ettiklerinden, kanunlar 
yapılmasına ve suçluların cezalandırılmasına karar verdiler.” Nicholό Machiavelli, Siyaset Üzerine 
Konuşmalar, çev. Hakan Zengin (İstanbul: Dergah, 2008), 31.

31 Aquinalı Thomas, Aristotelesçi felsefeye dayanarak dünyevî ve uhrevî iktidar arasındaki ontolojik 
bağı kesmiş ve devleti Aristotelesçi bir anlayışla doğal bir temel üzerine oturtmuştur; bu nedenle Hob-
bes’a kadar Batı siyaset felsefesi anlayışı, bu doğrultuda şekillenmiştir. Ayrıca bkz: Zarakolu, Thomas 
Hobbes’un Siyaset Felsefesi, 27-32.

32 Aristoteles, Politika, çev. Mete Tuncay (İstanbul: Remzi yayınları, 1993), 10.
33 Aristoteles, Politika, 13-14.
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yatta kalma içgüdüleri ve koşulları değerlendiren akılları ve buna göre karar veren 
iradeleriyle, bir bütün oluşturmanın daha faydalı olduğu sonucuna ulaşırlar ve özgür 
ama güvensiz olan doğal durumu değil, özgürlüklerinden feragat edip güven içinde 
yaşayacakları sivil durumu tercih ederler. Bu nedenle Hobbes için akıl, hak ve yarar 
aynı anlamda kullanılır.34 Dolayısıyla Aristoteles’teki gibi doğal köleliklerden ve 
efendilerden söz edilemez. 

Hobbes, yeni bir fizik anlayışına, mekanik felsefenin fiziğine yaslanmaktadır. Buna 
göre tüm olgular, madde parçacıklarının sürekli hareketinden ve bu hareketin sonucu 
olan mekanik etkileşimlerden oluşur. Cisimlerin hızları ve uzanımları (magnitude) 
çarpımının onların gücünü vermesi gibi; insanların fiziksel ve araçsal yeteneklerinin 
çarpımı da o insanın gücünü verir.35 Madde parçacıklarının sürekli hareketi bir ilke 
olarak fizik teorisinin ilk ilkesi olması gibi insanların hayatta kalma içgüdüsü ve “doğal 
durum” da siyaset felsefesinin ilk ilkeleridir.

Yeni Fizik Yeni Devlet: Newton ve Locke 

John Locke’un 1689 tarihinde yayınlanan Two Treatises of Government isimli 
eserinin ilk kitabı, Robert Filmer’ın 1680 tarihli Patriarcha isimli eserinin eleştirisidir. 
Filmer’a göre devlet bir ailedir ve kral bu ailenin babasıdır. Toplumdaki insanların 
krala boyun eğmesinin gerekçesi ile aile üyelerinin babaya boyun eğmesinin gerek-
çesi aynıdır. Görüşlerini Kitab-ı Mukaddes’e dayandırarak tezine meşruiyet sağlayan 
Filmer, kral başta olmak üzere yöneticilerin, insanlığın ilk kralı olan Hz. Adem’in 
varisleri olduğunu, mutlak otoritenin Tanrı tarafından onlara bahşedildiğini, yöne-
ticiler haricindeki insanların özgür doğmadıklarını ve bu nedenle doğal haklarının 
olmadığını iddia eder.36

Filmer örneği göstermektedir ki yönetici-yönetilen ilişkisini meşrulaştıracak, 
yani iki tarafın da bu ilişkiden razı olmasını sağlayacak bir senaryo gerekmektedir. Bu 
senaryonun rıza doğurması için, iki tarafın ya da en azından yönetilenin bu senaryoya 
inanması şarttır. Bu nedenle yazar (autor), otoriteyi (autority), yani yönetenin yönetilen 
üzerindeki tasarruf hakkını meşrulaştıracak bir senaryoyu kurmakla mükelleftir. Filmer 
bu senaryonun inandırıcılığını sağlamak için nihai otorite olan Kitab-ı Mukaddes’e 
dayanmaya çalışır. 

Locke’un Filmer eleştirisi, Filmerci senaryonun kutsal kitaptan türetilemeyeceği 
merkezindedir. Fakat Locke, bu senaryonun aynı zamanda akla da dayandırılamayaca-

34 Zarakolu, Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi, 147-158 ve 184.
35 Zarakolu, Thomas Hobbes’un Siyaset Felsefesi, 165-167.
36 John Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, çev. F. Bakırcı (Ankara: Kırlangıç Yayınevi, 2007), 

3-12.
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ğını iddia eder.37 O halde siyasi otoritenin kökeni ve meşruiyeti nerden gelmektedir? 
Two Treatises of Government isimli eserinin ikinci kitabında ele aldığı bu soruya Locke 
“doğal durum” ve “doğal hukuk” tezleriyle cevap verir. Buna göre doğal durumda 
insanların üç doğal hakkı vardır: Yaşama hakkı, iradenin özgürlüğü hakkı ve özel 
mülkiyet hakkı. Tanrısal veya doğal olan bu haklar, insanlar sivil topluma geçtikleri 
zaman da siyasi otorite ile toplum arasında yapılan sözleşme ile muhafaza edilir.38

Devlet, bana göre, sadece kendi sivil çıkarlarını tedarik etmek, korumak ve geliştirmek 
için teşkil edilmiş bir insan toplumudur. Sözünü ettiği sivil çıkarlar hayat, özgürlük, sağ-
lık ve bedenin dinlenmesi; ve para, araziler, evler, eşyalar ve benzeri gibi maddi şeylerin 
mülkiyetidir.39

Siyasi otoritenin bu haklardan en az birini ihlal etmesi halinde sözleşme iptal 
olur ve siyasi otorite meşruiyetini kaybeder. Bu durumda sözleşme ile siyasi otoriteye 
devredilen genel yasa koyma, yargılama ve yürütme iradesi halka geri döner. “Devletin 
beyni olarak yasama organı her istediğini emredemez; kamu çıkarı tarafından sınırlan-
dırılmıştır ve yasanın ölçütü bu çıkardır.”40 Neyin kamunun çıkarına, neyin zararına 
olduğunu belirlemenin kriteri ise işte bu üç ihlal edilemez haktır.

Peki, bu üç hak nerden türetilmektedir? Locke için akıl, Tanrı’nın içimizdeki mu-
mudur41 ve aydınlığıyla doğal hakları görünür kılar. Descartes, bilimsel araştırmanın 
otoritesinin-archesinin deneyimden bağımsız bir şekilde sezgiyle (dolayımsız) kavranan 
“doğruluğun kesin tohumlarından” a priori akıl yürütmeyle türetildiğini iddia eder.42 
Locke ise, 1689 tarihinde yayınlanan An Essay Concerning Human Understanding 
isimli kitabının ilk bölümünde teorik ilkelerin doğuştan gelmiş olamayacağını iddia 
edip tartıştıktan sonra, ikinci kitabında pratik ilkeleri ele alarak şöyle bir ayrım yapar: 

Doğuştan hukuku yadsıyorum diye olgusal yasalar dışında hiçbir şey olmadığını dü-
şündüğüm çıkarılmasın. Varoluşun en başında zihinlerimize iş lenmiş bir şey (doğuştan 
hukuk) ile bilmediğimiz ancak doğal yetilerimizin tam ve yerinde kullanımı ile bilgisine 
erişebilece ğimiz şey (doğal hukuk) arasında çok büyük bir fark vardır. Bir doğuştan yasa 
yanlısı ile doğanın ışığı ile bilinebilir bir yasanın varlığını yadsıyan eşit ölçüde doğruluktan 
sapmaktadır bence.43

Akılda doğuştan gelen herhangi bir “tohumun” olmadığını iddia eden Locke, 
“doğanın ışığı” ile doğal hakların yetkinleşmiş (aydınlanmış) bir zihin tarafından 

37 Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, 1-14 ve 144-146.
38 John Locke, Hükümet Üstüne İkinci Tez, çev. Aysel Doğan (İzmir: İlya, 2011), 28-31.
39 John Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, çev. Melih Yürüşen (Ankara: Liberte Yayınları, 2012), 32.
40 Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, 53.
41 John Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme I-II, çev. M. D. Topçu (Ankara, Öteki, 2000), 

I. 6-7.
42 René Descartes, “Aklın Yönetimi İçin Kurallar”, Söylem, Kurallar, Meditasyonlar, çev. A. Yardımlı 

(İstanbul: İdea, 1996), 68-70 ve ayrıca bkz: Descartes, “Principles of Philosophy”, 224 ve 288.
43 Locke, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme, II. 13.
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kavranabileceğini söyler. Locke, doğal hukuk maddelerini, yani doğal hakları, bizim 
iddiamıza göre, teorik doğa yasalarının Newtoncu versiyonundan türetir. Bu doğal 
hukuk maddeleri, doğaya neyin uyup neyin uymadığını gösteren Tanrısal buyruklardır 
ve yetkinleşmiş bir ruh için açık ve seçiktir. Bu nedenle “İncil’in emrettiği budur, aklın 
buyurduğu budur ve içinde doğduğumuz doğal ortaklığın bizden talep ettiği budur”.44

Bu anlayış, on yedinci yüzyıl İngiliz şairi Alexander Pope’un yazmış olduğu 
şiirde de görülebilir: 

Nature and Nature’s laws lay hid in night: God said, Let Newton be! and all was light.45 

Doğanın yasalarını görünür kılan ışık Newton’un aklından gelmektedir. Aydın-
lanmış akıl, hakikati aydınlatıp görünür kılar. Locke, bu çerçeveye yaslanmakta ve 
kendi siyaset felsefesinin merkezindeki doğal hakları, yani otoriteyi meşrulaştıracak 
“senaryo”nun ana temasını, Newton’un aklının aydınlattığı teorik ilkelerin toplumsal 
alandaki izdüşümünden yola çıkarak tespit etmektedir. Diğer bir deyişle, Toulmin’in 
“Doğal Düzenin İdealleri” dediği bilimsel ilkeler, “Kültürel Düzenin İdealleri” için 
bir model teşkil eder. 

Locke’un doğal hukukun tanrısal veya doğal olduğunu ortaya koymak için di-
yalektik bir tartışma yapması aldatıcıdır. Locke, her insanın yaşamını koruma ve 
sürdürme hakkıyla, eşit ve özgür bir biçimde doğduğuna dair pek çok argüman öne 
sürer. Ama bu hakkın temellendirilmesinin arkasında Newton’un birinci yasası olan 
eylemsizlik ilkesi vardır; bu ilkeye göre madde parçacıkları durumlarını, kendilerine 
müdahale edilmediği müddetçe muhafaza ederler. Eylemsizlik için Descartes’ın46 ve 
Huygens’in47 kullandığı tabir conatus’tur; bu tabirin Lockçu “yaşama hakkına” nasıl 
dönüştüğünü tespit etmek için Spinoza’nın aynı tabiri “insanın varlığını muhafaza 
etmeye yönelik içsel temayülü” anlamında kullandığı hatırlanmalıdır.48 Benzer şekilde 
Hobbes da bu tabiri, nesnesi olduğunda arzu veya istikrah adını alan bedensel temayül 
anlamında kullanır.49 

Locke’a göre insanlar özgür iradeleriyle bir araya gelmeyi seçmişlerdir; çünkü 
Newton’un üçüncü yasası, madde parçacıklarının her etkiye bir tepki gösterme nite-
liğine özsel olarak sahip olduğunu söylemektedir. İrade özgürlüğü demek, her etkiye 
bir tepki gösterebilme özgürlüğü demektir. Aksi takdirde insan tümüyle pasif, yani 

44 Locke, Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, 40.
45 Doğa ve Doğanın yasaları karanlıkta gizlenmişti: Tanrı, Newton olsun dedi! ve her şey aydınlanıverdi. 

(çev. E. K.).
46 Descartes, “Principles of Philosophy,” 259-260.
47 Joella G. Yodger, Unrolling Time: Christiaan Huygens and the Mathematization of Nature (New York: 

Cambridge Univesity Press, 1988), 17-22
48 Benedict de Spinoza, The Ethics and Other Works, ed. Edwin Curley (New Jersey: Princeton Univer-

sity Press, 1994), III. 6.
49 Hobbes, Leviathan, 46-47.
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edilgen olur. Nitekim Aristotelesçi fizik, kozmosun (düzenin) nedeninin form olduğunu 
ve maddenin saf potansiyel, yani bütünüyle pasif olduğunu söyler. O halde toplumsal 
kozmosun nedeni de maddeden, yani toplumu oluşturan insanlardan değil, onları bir 
araya getiren formdan ve onun amacından kaynaklanır. Bu çerçevede bireyler pasif 
oldukları için iradeleri de özgür değildir. Oysa yeni fizik madde parçacıklarının tümüyle 
pasif olmadığını, özsel olarak eylemsizlik, etki-tepki ve momentum niteliklerini muha-
faza ettiklerini söylemektedir. Bu anlamda her türlü kozmos, bu niteliklerin muhafaza 
edilmesiyle mümkündür. Toplumsal kozmos da bu nedenle, bireylerin bu haklarının 
muhafazası sonucunda oluşur. Aksi takdirde düzen bozulur.  

Tanrı, madde parçacıklarına her etkiye bir tepki gösterme özelliği bahşettiği gibi, 
doğayı insanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaratmış ve ona doğayı işlemesi 
için akıl ve irade bahşetmiştir. Bu çerçevede doğa, içerdiği tüm bitki ve hayvanlarla 
insanlığın ortak mülküdür. Ortak mülkiyetin özel mülkiyete dönüşmesi için insanın 
emeği ile doğayı dönüştürmesi ve kendine mal etmesi gerekmektedir. Emek verilerek 
dönüştürülmüş doğal nesne, üzerindeki emekle varlığını sürdürdüğü için insanlığın 
müşterek işlenmemiş doğal nesnelerinden biri olmaktan çıkar.50 Örnek olarak geyik 
etiyle beslenen bir Kızılderili, doğadaki geyiklerin herkese ait olduğunu bilir; ama eğer 
tek başına emek vermiş ve bir geyik öldürmüşse, o geyik artık onun özel mülküdür. 
O Kızılderili bu et üzerinde başka bir kimsenin hak iddia etmesine razı olmayacaktır. 
Verilen emek doğal nesnelere farklı bir değer yükler ve o nesneyi emek sahibinin 
mülkü kılar.51

Peki, bu mülkiyetin bir sınırı var mıdır? Locke’a göre bir insanın müşterek doğal 
mülkü emek vererek özel mülke dönüştürmesinin nedeni, yaşamı kendisi ve ailesinin 
ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasıdır. Dolayısıyla bir insanın ihtiyaçlarının ötesinde 
özel mülk edinmesi doğal hukuka aykırıdır. Fakat “ihtiyaçların ötesinde” tabiri yoruma 
açıktır. Genelin lüx dediği şey, bazı insanlarca ihtiyaç olarak yorumlanabilir. Bu nedenle 
Locke’un gerekçesi ikna edici değildir. Locke aslında Newton’un ikinci ve üçüncü 
yasaları gereği kapalı bir sistemde tüm momentumun tek bir parçacık tarafından sahip 
olunmasının doğal olmadığı ilkesine dayanmaktadır. Çünkü böyle bir şey olduğu anda 
hareket, yani oluş duracaktır. Oluşun durması demek ölüm demektir.

Buna göre kişi emeğinin doğal bir kaynağı dönüştürmek için kullanılması ve o 
kişinin mülkü kılınmasının tartışılması anlamsızdır; çünkü Locke, Newton’ın hareket 
ilkelerine dayanmaktadır. Momentumun korunumu ne ise mülkiyet de o dur. Bu 
minvalde Nozick52 ve Waldron53 tarafından yapılan itirazların bir önemi kalmaz. 
Çünkü aslolan düzenleyici kurgunun temelinde bulunan varsayımların fenomenal 

50 Locke, Hükümet Üstüne İkinci Tez, 50-51.
51 Stephen Buckle, Natural Law and the Theory of Property (Oxford: Clarendon Press, 1999), 151.
52 Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New Jersey: Basic Books, 1974), 175. 
53 Jeremy Waldron, The Rights of Private Property (Oxford: Clarendon Press, 1988), 275.
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alemle tutarsız görünmesi değil, o varsayımların teorik karşılıklarıdır. Deneysel olarak 
Newton’un hareket ilkeleri de sağ duyuya terstir; ama bu onların yanlış olduklarını 
göstermez. Bu nedenle Locke’un doğal haklarının da tarihsel olarak sağ duyuya ters 
görünmeleri, onları yanlışlamaz.

Locke için doğal hukuk, yer ve zamana göre sürekli değişen pozitif hukukun 
temelinde yer alan değişmez “olması gerekenler”i (arche), yani Tanrı’nın iradesini 
ifade etmek amacıyla kullanılır. Bu normlar, aynı zamanda rasyonelleşmiş (aydınlan-
mış) bireyin ahlaki normlarıdır. Siyasi yönetim bu üç ilke tarafından sınırlandırıldığı 
ve bu ilkeler aynı zamanda aydınlanmış vicdanın ahlakî yasaları olduğu için, devlet 
bireylerin inanç alanlarına da müdahale edemez. Bu anlayış, Locke’un Hoşgörü Üstüne 
Bir Mektup’unun çerçevesidir. 

Rasyonelleşmiş bireyin ahlakî normlarının olmasından da anlaşılacağı gibi, doğal 
hukuk değişmez ve evrenseldir (epistemolojik olarak tümeldir). Sözleşmesinin içeriği 
insanların uzlaşımı ile belirlenmez. Nasıl cismi oluşturan atomlar bu niteliklere doğal 
olarak sahipse toplum cismini oluşturan atomlar olarak insan tekleri de bu niteliklere 
doğal olarak sahiptirler. Doğada ihlal edilemez olan bu yasalar, insanlar ve toplum söz 
konusu olduğunda ihlal edilebilir. Çünkü her insanın iradesi, anlama yetisinin, yani 
rasyonalitenin rehberliğinde değildir. Bu nedenle irade özgürlüğü insanın rasyonel 
olmasına bağlıdır. Henüz rasyonelleşmemiş insan ile sözleşmenin yapılamamasının 
nedeni de budur. Daniel Defoe’nun 1719 tarihinde yayınlanan Robinson Crusoe isimli 
romanında, Robinson Crusoe ile Cuma arasındaki sözleşme, Cuma rasyonelleşince 
gerçekleşmiş ve sonrasında “sözleşme” yapılarak medeniyete (topluma, devlet örgüt-
lenmesine) yelken açılmıştır. 

Locke ile birlikte Leviathan’ının asası, yani meşruiyet sağlayıcı senaryo üç hak-
la sınırlandırılmıştır; artık mutlak bir monarktan söz edilemez. Bundan sonraki her 
senaryo, mevcut fizik bilgisinden dolayı bu üç hak gözetilerek oluşturulmalıdır. Aksi 
takdirde yönetilenin rızası sağlanamayacak ve yöneten sürekli olarak kılıçla toplumu 
baskı altında tutmak zorunda kalacaktır. Baskı, doğal olarak sürekli olamayacağı 
için bu tarz bir yönetim şekli yıkılmaya mahkûmdur. Devlet, her hâlükârda bu doğal 
yasaklara riayet ederek halkın gözünde meşru olabilir. Locke için bu yasalar aynı za-
manda özgür vicdanın, yani Tanrı’nın sesidir. Özgür vicdanın şartı ise rasyonelleşme, 
yani aydınlanmadır. Bu nedenle “doğal hukukun” ihlal edildiği bir yöneten-yönetilen 
senaryosuna inanan bir insan, Locke için rasyonalite ve dolayısıyla özgür irade sahibi 
değildir. Burada karşılıklı bir temellendirme vardır: Rasyonalite sahibi insan özgür irade 
sahibi olduğu için doğa bilgisine, yani akla dayalı bir sözleşme talep edecektir; sözleşme 
talep etmeyen bir insan da rasyonel ve dolayısıyla özgür irade sahibi olmayacaktır. 

Yasanın kaynağı yönetici değil Tanrı iradesini yansıtan aydınlanmış vicdandır. Bu 
yasayı çiğneyen yönetici yalnızca Tanrı’nın mahkemesinde değil, toplumsal vicdan 
mahkemesinde de yargılanıp mahkûm edilir. İtaat, elinde kılıç tutan yöneticiye değil, 
ahlak yasasına riayet eden yöneticiye gösterilir. Ahlak yasasını ihlal eden yönetici 
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çıplak, asadan (auctoritas) yoksun bir kılıca (potestas) dönüşür ve toplumun rızasını, 
yani meşruiyetini yitirir. Ona meşruiyet verip onu otorite kılan şey, ahlak yasasıdır. Bu 
şekilde egemenliğin temsilcisi anonim hale gelir ve devlet bir mekanizmaya, öznesiz 
bir sürece indirgenir. Diğer bir deyişle bu makinenin kullanıcı öznesi egemenin iradesi 
değil, aydınlanmış vicdan, daha sonra Rousseau’da görülecek olan toplumun genel 
iradesidir. Kant da aynı nedenle ahlakı kategorik imperatif, yani vicdanın kayıtsız 
şartsız buyruğuyla temellendirecektir. Bu şekilde din, ahlaka indirgenecektir. 

Görüldüğü üzere Locke, meşruiyetin kaynağını alt üst etmiştir. Meşruiyetin kaynağı 
olan Tanrısal yasa, artık kutsal kitap üzerinden değil, mevcut fizik bilgisini sağlayan 
aklın aydınlattığı ve görünür kıldığı teorik ilkeler, yani bilimsel bilginin self evident 
(koşulsuz zorunluluk) ilkeleri üzerinden ve bu yasaların toplumsal alandaki izdüşümleri 
üzerinden konuşmaktadır. İnsanlar artık tanrı adına konuşan ve onun yasalarını tebliğ 
eden din adamlarına değil, aklın aydınlığına kulak kesilmelidir. 

Değerlendirme

Aristotelesçi doğa felsefesi, mekanik felsefeden birkaç noktada ayrılır. İlki para-
digma olarak canlılık bilimini kullanır; yani canlılık mekanizmasını (amaç yönelimli 
hareket ve hareket ilkesinin organizmaya içkin olması) bütüne teşmil eder; ikincisi 
ise bütün olarak mekanik işleyişi, yani makinelerin mekanizmasını seçer. Bu nedenle 
Aristoteles, organizma evrenin ilkelerini otorite olarak belirlerken, mekanik felsefe, 
makine evrenin ilkelerini otorite yapar.54 

Aristoteles’e göre maddeye ilişen türsel form, bütün değişimi sağlayan hareket 
etmeyen hareket ettirici ve genel olarak cismin temel davranışlarını belirleyen ilke-
sidir (form-öz-doğa). Mekanik felsefeye göre aslolan harekettir; çünkü eylemsizlik, 
ivmenin sıfır olduğu durumdur. Bu nedenle hareketin değil hareketteki değişimin 
nedenleri soruşturulur.

Aristoteles için insanları bir araya getiren şey, bir bütünün parçası olmaya yönelik 
insanın özünden kaynaklı doğal bir toplaşma temayülüdür. İnsan bu nedenle özü gereği 
toplumsaldır. Locke için ise insanları bir araya getiren şey, doğal koşulları rasyonel 
olarak değerlendiren insanın, özgür iradesi ile almış olduğu bir karar ve bu çerçevede 
yapılmış bir sözleşmedir. İki teoride de insanların bir araya gelmesi ile ortaya çıkan 
ilişkiler yumağının düzenlenmesi (ekonomi, hukuk, ahlak) gereklidir. Aristoteles için 
toplumsal ilişkilerde yöneticiye-düzenleyiciye rehberlik edecek nihai otorite (arche), 
Aristotelesçi fiziğe dayanan bütün formülasyonudur. 

Locke’da ise bu nihai otorite yönetilene Tanrı tarafından verilmiş ihlal edilemez 

54 Robin Collingwood, The Idea of Nature (Oxford: The Clarendon Press, 1945), I – II Chapters.
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haklardır. Yöneten, tüm ilişkileri bu ihlal edilemez haklar çerçevesinde düzenler. İhlal 
ettiği anda meşruiyetini yitirir. Aristoteles’te meşruiyeti yitirmek ise adalet teorisinin 
çizdiği sınırların dışına çıkmaktır55 (Mülk küfr ile âbad olur, zulm ile âbad olmaz). İki 
teori de en temel doğa bilgisinden türetilir. İnsanın doğaya bakışı, kültüre bakışının 
çerçevesini çizer. Aristoteles’te madde pasiftir; onun biçim alması tümüyle formdan 
kaynaklanır. Formun entelekyası, madde üzerindeki her türlü değişimin ereği olmak 
bakımından aynı zamanda meşruiyet kaynağıdır. Geçirilen aşamalar bu nispetle meş-
rudur. Toplumsal cismin amacı olan toplumsal düzen (adalet) ise bu uğurda geçirilen 
aşamalar “olması gereken” aşamalardır; görünüşte zulüm gibi görünse bile ulaşılacak 
amaç bu aşamaları meşrulaştırır. 

Öte yandan Locke için madde tümüyle pasif değildir; maddeyi düzenleyici dışsal 
kuvvet, üç ihlal edilemez nitelik üzerinden bunu yapabilir. Aynı şekilde yasa koyucu 
otorite, toplumu ihlal edilemez üç doğal hak üzerinden düzenleyebilir. Fakat Locke için 
toplumsal düzenin amacı, gelecekte ulaşılacak olan bir adalet değildir. Yeni amaç, gele-
cekte değil şimdide olan, üç doğal hakkın ihlal edilemezliğini garanti eden sözleşmenin 
muhafazasıdır. Yani Locke’un siyaset teorisi nasıl bir âdil toplum yaratabiliriz sorusuyla 
değil, insanların yaşamlarını, irade özgürlüklerini ve mülkiyetlerini muhafaza eden söz-
leşmeyi nasıl sürekli kılabiliriz sorusunu sormaktadır. Locke’a göre devlet, doğal hakların 
korunması için vardır. Diğer bir deyişle bütün, Aristoteles’in tersine, parçadan sonra gelir.
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1. Giriş

1.1 Tarihsel Arka Plan ve Metin Üzerine

C. Sallustius Crispus (İÖ 86- İÖ 34) yaşadığı dönemin politik çatışmalarının tam 
ortasında bulunmuş önemli bir tarihçidir. İÖ 52’de Tribunus Plebis seçilmiş, iki yıl 
sonra kesin bir şekilde bilinmeyen bir nedenden ötürü Censor’lar A. Claudius Pulcher 
ve L. Calpurnius Piso tarafından Senatus’tan çıkarılmıştır. Kimine göre bunda Julius 
Caesar’ın tarafında yer almasının rolü vardır. İÖ 47’de Praetor seçilmiş, bir yıl sonra 
Afrika Savaşı’nda Caesar’a katılmış, onun tarafından Numidia valisi yapılmış, halkın 
üzerinde aşırı baskı kurmakla ve yolsuzluk yapmakla suçlanmıştır. Caesar’ın öldürül-
mesinden sonra nispeten sakin bir yaşam sürdüğü düşünülmektedir.

Sallustius gibi Caesar’ın sıkı bir taraftarı olup zenginleşen bir Romalının Caesar 
merkezli iç çatışma ortamında birçok düşmanı olmalıdır. İlkin, Caesar’a karşı mücadele 
vermiş olan Cicero da bu düşmanlardan biri olarak düşünülebilir, ancak Sallustius Cati-
linae Coniuratio (Catilina Komplosu), De Catilinae Coniuratione (Catilina Komplosu 
Üzerine) ya da Bellum Catilinarium (Catilina Savaşı) adıyla anılan tarih eserinde İÖ 
63’te consul olan Cicero’nun Catilina ismindeki bir Romalının mevcut rejime dönük 
darbe girişimini bastırmasını Cicero’nun kendi metinlerinde (ama özellikle de In Ca-
tilinam’da) sunulan tarihsel gerçeklikten farklı bir şekilde ele almamıştır. Cicero için 
olduğu gibi, Sallustius için de Catilina’nın girişimi Roma devletinin aristokrasiden 
yana olan sınıfsal yapısına dönük ciddi bir tehlikeydi, bununla birlikte temelde Roma 
toplumundaki, sınırların genişlemesine ve halkı kenetleyen dış “düşman korkusu”nun 
(metus hostilis) yitirilmesine bağlı olan ahlakî yozlaşmaya dayanıyordu. Sallustius 
dictator Sulla’nın egemenliğinden Caesar ile Pompeius arasındaki iç savaşa kadarki 
tüm olumsuz gelişmelerde tüm tarafları suçlu bulsa da devlet ve toplumu eski haline 
döndürebilecek olan tek kişinin Caesar olduğuna inanıyordu. Bununla birlikte Sallustius 
eserinde Caesar’dan farklı düşünen Cato’nun düşüncelerine de yer vermiş ve objektif 
bir şekilde onları devletin esenliği için gerekli ilkeler olarak değerlendirmiştir. Buna 
karşın Catilina komplosunu bastıran ve kendisini metinlerinde bir kahraman olarak 
sunan consul Cicero’yu yeteneğiyle üstün gelmiş bir kahramandan ziyade sadece 
yapması gerekeni yapan bir memur olarak görmüştür.1 

Kuşkusuz, yukarıda özetlediğimiz, Sallustius’un Catilinae Coniuratio’daki yak-
laşımı onun Cicero’ya düşman olduğunu göstermez. Ancak günümüze “Invectiva in 
M. Tullium Ciceronem” başlığıyla ulaşan ve Sallustius’a atfedilen “şüpheli” bir metin, 
Cicero’nun karakterinden Catilina komplosundaki tutumuna kadar, farklı konularda 
ciddi hakaret ve suçlamalar içerir. Türkçeye “M. Tullius Cicero’ya Hakaret” başlığıyla 

1 Kapsamlı bir analiz için bkz. G. B. Conte, Latin Literature: A History, trans. Joseph B. Solodow (Bal-
timore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999), 234-238.
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çevirebileceğimiz bu metne ilişkin en eski kayıtlar Romalı retorik ve hitabet öğretme-
ni, yazar Quintilianus’un (İS 35-100) Institutio Oratoria adlı eserinde bulunur. “1.2 
Eskiçağ Tanıklıkları: Latince-Türkçe” başlıklı bölümde Latincesini ve Türkçesini 
paylaştığımız, Quintilianus’a ait olan üç kayıt ve İS dördüncü ve beşinci yüzyıllarda 
yaşamış olan gramerci Servius’a ait olan tek kayıt, bu hakaret metninin en azından bu 
yazarlar tarafından bilindiğini göstermektedir. 

Modern dönemde ise bu metne yapılan en eski atıf Padualı hümanist Sicco Polenton’a 
aittir.2 1413’te bu metni Cicero’nun yanıtı olan başka bir metinle birlikte Cicero’nun on 
dört konuşmadan oluşan koleksiyonuna eklemiştir.3 Polenton yirmi beş yıl sonra ünlü 
Latin yazarlarıyla ilgili kaleme aldığı, modern dönemdeki en eski Roma edebiyatı tarihi 
olarak değerlendirilebilecek olan bir makalede Sallustius ile Cicero arasındaki ilişkiden 
bahsetmiştir.4 Novokhatko’nun da bildirdiği gibi, Sallustius’un Cicero’ya, Cicero’nun da 
Sallustius’a dönük hakaret metinleri Polenton’a otantik görünmüştür.5 En eski edisyonlarda 
metnin Sallustius tarafından yazıldığıyla ilgili herhangi bir şüphe yoktur, Sallustius ile 
Cicero arasında kişisel bir düşmanlık olduğu varsayılmıştır. Metnin yazarının Sallustius 
olup olmadığıyla ilgili ilk eleştirel yaklaşımı 1509’da Floransalı hümanist Pietro Crinito 
tarafından yazılmış olan Sallustius biyografisinde okunur.6 1513’te Venedik’te basılan 
bir Sallustius edisyon ise Josse Bade’nin yorumlu analizini içerir. 1504 tarihli olan ve 
tüm Sallustius külliyatını kapsayan bu analiz on altıncı yüzyılın sonuna kadar Venedik, 
Paris, Lion ve Basel’de tekrar tekrar yayınlanmıştır.7 

Bu çalışmada ilk defa Türkçe çevirisini sunduğumuz metnin Latince aslı için temel 
aldığımız kaynağın künyesi şudur: Elio Pasoli, ed., Appendix Sallustiana: Invectiva In 
M. Tullium Ciceronem (Bologna: Casa Editrice Prof. Riccardo Patron, 1965), 22-33.8 

2 Bkz. U. Schindel, “Die Rezeption Sallusts in Deutschland in Humanismus und Aufklärung,” in  Aufk-
lärung und Humanismus, ed. R. Toellner (Heidelberg, 1980), 90vd.; B. L. Ullman, Studies in the 
Italian Renaissance (Roma, 1973), s. 56 vd.

3 Asconius Pedianus: Commentarii in orationes Ciceronis, ed. Hieronymus Squarzaficus (Venezia, 
1477); appendix: Sicconis Polentoni Super decem orationes Ciceronis, super quattuor invectivas in 
Catilinam, super invectivas inter Sallustium et Ciceronem. Patavii ex aedibus solitae habitationis, 
1413. Bkz. A. Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero (Berlin/Boston: De Gruyter, 2009),  
114, n.11; Schindel, “Die Rezeption Sallusts in Deutschland”, 102.

4 B. L. Ullman, ed., Sicconis Polentoni Scriptorum Illustrium Latinae Linguae Libri XVIII (Rome, 
1928).

5 Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 114.
6 Schindel, “Die Rezeption Sallusts in Deutschland”, 92; Novokhatko, The Invectives of Sallust and 

Cicero, 115.
7 Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 115. Kuşkusuz, metinle ilgili 16. ve 18. yüzyıllar-

dan günümüze kadar sürmüş olan polemiklerin tümünü buraya almamız imkansızdır. Novokhatko 
tüm bu polemikleri kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Bkz. Novokhatko, The Invectives of Sallust and 
Cicero, 111-149 (“The problem of authorship and the history of edited invectives [incunabula and 16 
th –20 th centuries]”).

8 Bu kaynağı Floransa’dan temin edip bana ulaştıran ve bu çalışmanın oluşmasını sağlayan, meslekta-
şım Melike Çakan’a teşekkürü bir borç bilirim.
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Bununla birlikte aynı kaynakta sunulan metinle ilgili eskiçağ tanıklıkları da (16-17) 
çevrilmiştir.

1.2 Eskiçağ Tanıklıkları: Latince-Türkçe

1) Quintilianus 4.1.68: “Quid? non Sallustius derecto ad Ciceronem, in quem ipsum 
dicebat, usus est principio, et quidem protinus? ‘Graviter et iniquo animo maledicta 
tua paterer, M. Tulli’, sicut Cicero fecerat in Catilinam: ‘Quo usque tandem abutere?’”

(“Nasıl? Sallustius daha metnin başında, kendisine seslendiği Cicero’ya dönük 
şöyle bir ifade kullanmadı mı? ‘bu hakaretlerini ciddiye alır, içten rahatsız olurdum’, 
tıpkı Cicero’nun Catilina’ya karşı ‘Daha ne kadar <sabrımızı> suistimal edeceksin?’ 
demesi gibi.)

2) Quintilianus 9.3.89: “Item correctionis eadem ratio est: nam quod illic dubitat, 
hic emendat. Etiam in personae fictione accidere quidam idem putaverunt, ut in verbis 
esset haec figura: ‘crudelitatis mater est avaritia’, et apud Sallustium in Ciceronem ‘o 
Romule Arpinas’; quale est apud Menandrum ‘Oedipus Thriasius’.” 

(“<Önceden söyleneni> düzeltmenin mantığı da aynıdır: konuşmacı tereddüt ettiği 
yeri düzeltir. Kişi kurgusunda da <kişileştirmede de> aynısının olduğunu düşündüler, 
öyle ki söze şöyle bir mecaz dökülmüştür: ‘zorbalığın anası açgözlülüktür’ ve Sal-
lustius Cicero’ya ‘Ey Arpinumlu Romulus’ <demiştir>, aynı şekilde Menander’de de 
‘Oedipus Thriasius’ örneği vardır.”)

3) Quintilianus 11.1.24: “In carminibus utinam pepercisset, quae non desierunt 
carpere maligni: ‘Cedant arma togae, concedat laurea linguae’, et ‘O fortunatam na-
tam me consule Romam!’ et ‘Iovem illum, a quo in concilium deorum advocatur’; et 
‘Minervam, quae artes eum edocuit’.

(“Keşke <Cicero>, kötü niyetli kişilerin eleştirmekten bıkmadığı şiirlerinde de 
itidalli olsaydı: ‘Silahlar toganın, defne de dilin önünde eğilsin’ ve ‘Ne talihli bir Roma 
doğdu benim consul’lüğümde!’ ve ‘kendisini <Cicero’yu> tanrıların meclisine çağıran 
o Iuppiter’i’ ve ‘ona sanatları öğreten Minerva’yı’...”)

4) Servius, In Aeneidos Vergilii 6.623: “Hic thalamum invasit natae; Thyestes, 
unde Aegisthus natus est, item Cinyras; nam quod Donatus dicit, nefas est credi dictum 
esse de Tullio (quod convicium a Sallustio Ciceronis inimico natum est, qui de illo 
inquit: ‘filia matris paelex’).”

(“O adam, yani Thyestes kızının odasına girdi, oradan oğlu Aegisthus doğdu, 
Cinyras da; keza Donatus’un anlattığı Tullius’la ilgili söylentiye inanılmaması gerekir 
[zira bu söylenti Cicero’nun düşmanı olan Sallustius’tan çıkmıştır, şöyle der onunla 
ilgili: ‘anasının rakibi olan kız’].”)
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2. Metnin Latincesi: Invectiva in M. Tullium Ciceronem

[I 1] Graviter et iniquo animo maledicta tua paterer, M. Tulli, si te scirem iudi-
cio magis quam morbo animi petulantia ista uti. Sed, cum in te neque modum neque 
modestiam ullam animadverto, respondebo tibi, ut, si quam male dicendo voluptatem 
cepisti, eam male audiendo amittas. 

Ubi querar, quos implorem, patres conscripti, diripi rem publicam atque audacis-
simo cuique esse praedae? Apud populum Romanum? qui ita largitionibus corruptus 
est, ut se ipse ac fortunas suas venales habeat. An apud vos, patres conscripti? quorum 
auctoritas turpissimo cuique et sceleratissimo ludibrio est. Ubiubi M. Tullius leges 
iudicia rem publicam defendit atque in hoc ordine ita moderatur quasi unus reliquus 
e familia viri clarissimi, Scipionis Africani, ac non reperticius, accitus ac paulo ante 
insitus huic urbi civis. 

[2] An vero, M. Tulli, facta tua ac dicta obscura sunt? An non ita a pueritia vixisti, 
ut nihil flagitiosum corpori tuo putares quod alicui collibuisset? Aut scilicet istam im-
moderatam eloquentiam apud M. Pisonem non pudicitiae iactura perdidicisti? Itaque 
minime mirandum est quod eam flagitiose venditas, quam turpissime parasti. 

[II] Verum, ut opinor, splendor domesticus tibi animos tollit, uxor sacrilega ac 
periuriis delibuta, filia matris paelex, tibi iucundior atque obsequentior quam parenti 
par est. Domum ipsam tuam vi et rapinis funestam tibi ac tuis comparasti, videlicet, 
ut nos commonefacias quam conversa res sit, cum in ea domo habitares, homo flagi-
tiosissime, quae P. Crassi, viri clarissimi, fuit. [3] Atque haec cum ita sint, tamen se 
Cicero dicit in concilio deorum immortalium fuisse, inde missum huic urbi civibusque 
custodem absque carnificis nomine, qui civitatis incommodum in gloriam suam ponit. 
Quasi vero non illius coniurationis causa fuerit consulatus tuus, et idcirco res publica 
disiecta eo tempore quo te custodem habebat. Sed, ut opinor, illa te magis extollunt 
quae post consulatum cum Terentia uxore de re publica consuluisti, cum legis Plautiae 
iudicia domo faciebatis; ex coniuratis aliquos pecunia condemnabas, cum tibi alius 
Tusculanum, alius Pompeianam villam exaedificabat, alius domum emebat; qui vero 
nihil poterat, is erat Catilinae proximus, is aut domum tuam oppugnatum venerat aut 
insidias senatui fecerat, denique de eo tibi compertum erat. [4] Quae si tibi falsa obicio, 
redde rationem quantum patrimonii acceperis, quid tibi litibus accreverit, qua ex pecunia 
domum paraveris, Tusculanum et Pompeianum infinito sumptu aedificaveris. Aut, si 
retices, cui dubium potest esse? opulentiam istam ex sanguine et miseriis civium pararis.

[III] Verum, ut opinor, homo novus Arpinas, ex M. Crassi familia, illius virtutem 
imitatur, contemnit simultatem hominum nobilium, rem publicam caram habet, neque 
terrore neque gratia removetur ab iud<icio> vero, amicitia tantum ac virtus est animi. 
[5] Immo vero homo levissimus, supplex inimicis, amicis contumeliosus, modo ha-
rum modo illarum partium, fidus nemini, levissimus senator, mercennarius patronus, 
cuius nulla pars corporis a turpitudine vacat: lingua vana, manus rapacissimae, gula 
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immensa, pedes fugaces; quae honeste nominari non possunt, inhonestissima. Atque 
is, cum eius modi sit, tamen audet dicere: 

‘O fortunatam natam me consule Romam!’ 

Te consule fortunatam, Cicero? Immo vero infelicem et miseram, quae crudelis-
simam proscriptionem eam perpessa est, cum tu perturbata re publica metu perculsos 
omnes bonos parere crudelitati tuae cogebas, cum omnia iudicia, omnes leges in tua 
libidine erant, cum tu sublata lege Porcia, erepta libertate omnium nostrum vitae ne-
cisque potestatem ad te unum revocaveras. [6] Atque parum quod impune fecisti, verum 
etiam commemorando exprobras, neque licet oblivisci his servitutis suae. Egeris, oro 
te, Cicero, porfeceris quidlibet; satis est perpessos esse: etiamne aures nostras odio 
tuo onerabis, etiamne molestissimis verbis insectabere? 

‘Cedant arma togae, concedat laurea linguae.’

Quasi vero togatus et non armatus ea quae gloriaris confeceris, atque inter te 
Sullamque dictatorem praeter nomen imperii quicquam interfuerit.

[IV 7] Sed quid ego plura de tua insolentia commemorem? quem Minerva 
omnis artis edocuit, Iuppiter Optimus Maximus in concilio deorum admisit, Italia 
exsulem humeris suis reportavit. Oro te, Romule Arpinas, qui egregia tua virtute 
omnis Paulos Fabios Scipiones superasti, quem tandem locum in hac civitate 
obtines? Quae tibi partes rei publicae placent? Quem amicum, quem inimicum 
habes? Cui in civitate insidias fecisti, ancillaris. Quoius cum <ope> de exsilio tuo 
Dyrrhachio redisti, eum insequeris. Quos tyrannos appellabas, eorum potentiae 
faves! Qui tibi ante optimates videbantur, eosdem dementes ac furiosos vocas! 
Vatini causam agis, de Sestio male existimas. Bibulum petulantissimis verbis la-
edis, laudas Caesarem. Quem maxime odisti, ei maxime obsequeris. Aliud stans, 
aliud sedens sentis de re publica. His male dicis, illos odisti, levissime transfuga, 
neque in hac neque in illa parte fidem habens.

3. Metnin Türkçe Çevirisi: Marcus Tullius Cicero’ya Hakaret

[I 1] Marcus Tullius, bu küstahlığının zihnindeki rahatsızlıktan ziyade bir plandan 
kaynaklandığını bilseydim, hakaretlerini ciddiye alır, içten rahatsız olurdum.9 Ancak 

9 Buradaki “graviter et iniquo animo maledicta tua paterer” kısmı Quintilianus 4.1.68’de alıntılanmıştır. 
Bkz. 1.2 Eskiçağ Tanıklıkları: Latince-Türkçe. Karş. Cicero, In Vatinium 1.1. Novokhatko’ya göre 
(The Invectives of Sallust and Cicero, 151, n.1) metnin yazarı burada üslup bakımından Sallustius’u 
taklit ediyor olabilir, bkz. Sallustius, Bellum Iugurthinum 31.21: “aequo animo paterer”. Bkz. Novok-
hatko,  The Invectives of Sallust and Cicero, 18, n.105.
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sende ölçülülük ve tevazu görmediğim için,10 sana öyle bir yanıt vereceğim ki nasıl 
kötü sözler sarf ederken keyif duyuyorsan, kötü sözlerimi dinlerken de keyfin kaçacak.

Ey Seçilmiş Babalar,11 devletimiz parçalanıyor ve çok pervasız bir adamın eliyle 
yağmalanıyor diye nereye şikayet edeceğim, kimlere başvuracağım?12 Kendisini ve 
talihini satılığa çıkaracak kadar rüşvetlerle bozulmuş olan Roma halkına mı?13 Yoksa, 
M. Tullius yasaları, mahkemeleri, devleti her savunduğunda14 ve tesadüfen bulunmuş, 
çağrılmış ve kısa süre önce bu kente vatandaş olarak getirilmiş biri değil de sanki o 
seçkin adamın, Scipio Africanus’un ailesinden kalan tek kişiymiş gibi,15 bu sınıfı her 
yönetmeye kalktığında, otoritesi en ahlaksız ve en rezil alaya maruz kalmış olan siz 
Seçilmiş Babalar’a mı?16

[2] M. Tullius, yaptıkların ve söylediklerin gerçekten bilinmiyor mu?17 Çocuklu-
ğundan beri, bedeninde başkasının makul karşılayacağı hiçbir kusur olmadığını düşü-
nerek yaşamadın mı?18 M. Piso’nun gözetiminde öğrenmedin mi o ölçüsüz belagatini, 

10 Sallustius’un benzer deyişleri için karş. Catilinae Coniuratio 11.4; 38.4.
11 Conscripti Patres: “Seçilmiş babalar” ile kastedilen genel olarak Roma Senatus’u ve elbette onun 

içindeki Senator’lardır. Efsanevî Roma tarihine göre Roma’nın kurucusu olan Romulus yüz yaşlı üye-
den oluşan, Patres (Babalar) adında bir meclis yapmıştı. Sabin kavmiyle birleşmelerinden sonra yüz 
üye daha eklenmişti. Beşinci kral Tarquinius Priscus bu meclise Patres Minorum Gentium (Azınlık 
Soyların Babaları) adı verilen üç yüz üyelik bir grup daha eklemişti. Son kral ve hanedanının Ro-
ma’dan kovulmasından sonra cumhuriyet rejimi kurulmuş ve meclise Conscripti (Seçilmişler) adında 
yeni bir grup eklenmiş, böylece genel olarak meclise Patres et Conscripti (Babalar ve Seçilmişler) ya 
da Conscripti Patres (Seçilmiş Babalar) denmeye başlanmıştır. 

12 Karş. Cicero, Pro Flacco 4; In Verrem 2.5.126; Pro Murena 88; De Oratore 3.214; Sallustius, Bellum 
Iugurthinum 14.17; 31.10.18.

13 Burada da üslup bakımından Sallustius taklit ediliyor olabilir. Karş. Sallustius, Bellum Iugurthinum 
31.25; Catilinae Coniuratio 10.4.

14 Karş. Cassius Dio 46.20.2; Cicero, Philippicae 8.8; Pro Sestio 98; Seneca, Suasoriae 6.26.14; Hora-
tius, Epistulae 1.16.40.

15 Karş. Sallustius, Catilinae Coniuratio 31.7; Cicero, Pro Sulla 23.
16 Cicero politik statüsü bakımından homo novus’tu, dolayısıyla düşmanları saldırmak için onun babası-

nın düşük politik statüsünü ve kökenini hatırlatmıştır. Scipio Africanus (İÖ 236-183) politik ve askerî 
başarılarıyla ailesine saygın bir şöhret kazandıran soylu bir şahsiyetti, keza Scipio ailesinin bu şöhreti 
sadece Cicero ve Sallustius’un döneminde değil, yüzlerce yıl boyunca saygıyla anılmıştır. Yazar bura-
da Scipio ailesinin adını kullanarak Cicero’ya hakaret ediyor. Bunun bir nedeni de Cicero’nun külli-
yatında Scipio’ların adının çokça ve övgüyle geçmiş, özellikle de De Re Publica’da (Devlet Üzerine) 
Cicero’nun kendi politik görüşlerini aynı alenin fertlerinden olan Scipio Aemilianus üzerinden dile 
getirmiş olması ve yine kendisini o ailenin mensupları gibi bir kahraman görmesi olabilir. Bkz. Cicero, 
Epistulae ad Atticum 1.16.10; Cassius Dio 46.4-5; Plutarchus, Cicero 26.6; Quintilianus 9.3.94. Karş. 
Cicero, In Verrem 2.4.79 vd. ve Vretska, 2, 17-18; Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 
153, n.8.

17 Bu retorik soru Cicero’nun In Catilinam 1.1’de Catilina’ya sorduğu, planlarının deşifre olduğu yönün-
deki benzer retorik soruyu andırmaktadır: “Planlarının anlaşıldığının farkında değil misin? Bütün bu 
insanların tecrübeleriyle kurduğun tuzağa karşı tetikte olduğunu görmüyor musun?” Karş. Sallustius, 
Bellum Iugurthinum 64.5.

18 Karş. Cicero, In Catilinam 1.13; Philippicae 14.514; 4.6.15; Sallustius, Catilinae Coniuratio 51.9.
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şerefinden vazgeçerek?19 Gerçi en rezil şekilde kazandığın o şeyi, yine rezilce satışa 
çıkarman hiç de şaşırtıcı değil.

[II] Ancak düşüncem o ki evinin görkemi küstahlığını daha da arttırıyor: yalan 
yeminleriyle kirlenen o günahkâr karın,20 anasının rakibi olan,21 sana bir kıza göre daha 
tatlı ve daha itaatkâr davranan o kız!22 Evini zor kullanarak ve yağmalayarak kendin 
ve yakınların için bir yıkıma dönüştürdün; elbette, o seçkin adama, P. Crassus’a ait 
olan o evde rezil biri olarak oturduğun için her şeyin ne kadar çok değiştiğini de bize 
hatırlatmış oldun.23 [3] Bu duruma rağmen, Cicero ölümsüz tanrıların meclisinde bu-
lunduğunu ve oradan bu kentin ve vatandaşların koruyucusu olsun diye gönderildiğini 
söylüyor,24 oysa sadece “işkenceci” sıfatından yoksun olarak devletin içine düştüğü 
kötü durumu şanından sayıyor. Sanki o komplonun nedeni senin consul’lüğün değildi 
ve sen korurken devlet paramparça olmadı!25 Oysa benim düşünceme göre, karın Te-

19 Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus (İÖ 61’de consul) Cicero’nun arkadaşı ve önemli bir hitabet 
öğretmeniydi. Burada yazar, Piso ile Cicero arasındaki olası cinsel ilişki suçlamasında bulunmaktadır. 
Cinsel bağlamda şeref ya da iffetin (pudicitia) kaybedilmesiyle ilgili olarak bkz. J. N. Adams, The 
Latin Sexual Vocabulary (London: Duckworth, 1982), 195 vd.; C. Craig, “Audience Expectations, In-
vective and Proof,” in Cicero the Advocate, eds. J. Powell and J. Paterson (Oxford: Oxford University 
Press, 2004), 191; 202; Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 19; 153, n.13. 

20 Cicero’nun karısı Terentia’nın kardeşi olan Fabia Terentia’nın Vesta rahibesi olup bakire kalacağına 
dair yemin etmiş olmasına rağmen İÖ 73’te Catilina’yla birlikte olduğuna ilişkin bir dedikodu var-
dır, yazar burada bu dedikoduyu Cicero’nun karısına yakıştırıyor. Sallustius başka bir yerde, aynı 
dedikoduyu, isim vermeden Catilina’nın ahlaksız davranışlarına örnek olarak gösterir, bkz. Catilinae 
Coniuratio 15.1: “Catilina multa nefanda stupra fecerat... cum sacerdote Vestae”. Karş. Novokhatko, 
The Invectives of Sallust and Cicero, 19; 153, n.14. Ayrıca Sallustius, Cicero’yla boşanan Terentia’yla 
evlenmiştir. Bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma için bkz. R. Syme, “Sallust’s Wife,” The Classical 
Quarterly, 28.2 (1978): 292-295.

21 Bkz. 1.2 Eskiçağ Tanıklıkları: Latince-Türkçe.
22 Buradaki ensest suçlamasının benzeri Catilina için de yapılmıştır, bkz. Plutarkhos, Cicero 10.2. Karş. 

Servius, In Aeneidos Vergilii 6.623; Cicero, Pro Cluentio 70.199; Orator 30.108; In Verrem 2.1.122. 
Modern yorumlar için bkz. Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 153, n.15; T. Zielins-
ki, Cicero im Wandel der Jahrhunderte (Leipzig-Berlin, 1912), 15; C. Becker, “Sallust,” Aufstieg 
und Niedergang der römischen Welt, 1.3 (1973): 745; I. Opelt, Die lateinischen Schimpfwörker und 
verwandte Sprachliche Erscheinungen. Eine Typologie (Heidelberg, 1965), 48.

23 Cicero İÖ 97’de consul olan Publius Licinius Crassus’un oğlu olan Marcus Licinius Crassus’tan bir ev 
satın almıştı.

24 Cicero birkaç yerde Catilina’ya karşı tanrıların da kendisinin arkasında olduğunu ifade eder. Örneğin 
In Catilinam 2.29’da vatandaşlara sadece kendi insanî muhakemesinden ve idrakinden hareketle de-
ğil, aynı zamanda tanrıların gösterdiği alametlere dayanarak konuştuğunu belirtir. Ona göre tanrılar 
Catilina’ya karşı kendi tapınaklarını ve kentin evlerini kendi usulleriyle korumaktadır. Keza De Domo 
Sua 141’de de, ölümsüz tanrıların, tapınaklarının koruyucusu ve kollayıcısının [yani kendisinin] en 
adi şekilde kentten sürüldüğünü görünce, tapınaklarını terk etmek istemediklerini, bu yüzden politik 
gelişmelere duyarlı kişilerin zihinlerini korku ve kaygıyla doldurduklarını söyler. 

25 Cicero İÖ 63’te rakibi consul seçilirken rakibi Catilina’ydı. Consul seçilince de, Senatus’u Catili-
na’nın başını çektiği bir komplo girişimine karşı harekete geçirdi. Yazar burada Cicero’nun bir nevi 
rakip olarak gördüğü bir soyluyu saf dışı bırakmak için kışkırttığını ya da ona karşı politik hamle de 
bulunduğunu düşünüyor olmalı. Karş. Cicero, Pro Sulla 67; Pro Plancio 85; Epistulae ad Familiares 
5.7. Bkz. Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 155, n.20.
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rentia’yla birlikte yürüttüğün consul’lüğü26 takiben evinde Lex Plautia’ya dayanarak 
davaları yönetirken,27 komploya karışanlardan bazılarını para cezasına çarptırırken, 
nedense biri Tusculum’da, diğeri Pompeii’de sana ev inşa ederken, başka biri de sana 
ev alırken, devlet üzerine yaptığın bu tür planlar seni daha da yükseğe çıkardı. Ancak 
senin için hiçbir şey yapamayan adamlardan biri Catilina’nın28 yakınıydı, ya senin 
evini işgal etmeye gelecekti ya da Senatus’a tuzak kuracaktı, sonra sen onun seninle 
ilgili planını anladın. [4] Eğer burada sana yaptığım suçlamalar yanlışsa, babandan 
sana ne kadar miras kaldığını, davalardan ne kadar kazandığını, evini alacak ve sonsuz 
harcamayla Tusculum ve Pompeii villalarını inşa edecek parayı nereden bulduğunu 
açıkla.29 Susarsan, artık kim şüphe duyar?Bu mal varlığını vatandaşların kanından ve 
acılarından elde ettin. [III] Ancak benim düşünceme göre, M. Crassus’un ailesinden, 
Arpinumlu bir homo novus olarak30 onun karakterini taklit ediyor, oysa o adam31 soylu 
insanların verdiği kavgayı küçümser, devlete yürekten bağlıdır, ne korku ne de ma-
kam arzusuyla doğru yargıdan, dostluktan ayrılır, yüreğinde sadece erdem vardır. [5] 
Buna karşın öbürü32 dünyanın en dönek insanı, düşmanlarının yardımcısı, dostlarının 
belalısı, bir gün bir tarafta, diğer gün diğer tarafta yer alır, kimseye güven vermez, en 
dönek senator, kâr gözeten avukattır, bedenindeki hiçbir organ ahlaksızlıktan yoksun 
değildir:33 Dili güvenilmez, elleri tamahkâr, boğazı dipsiz34 ve ayakları kaçmaya ha-
zırdır, tümüyle şereften yoksun olan bu organlara şerefli birer isim verilemez.  O böyle 
biri olduğu halde, yine de şöyle demeye cüret ediyor:

“Ne talihli bir Roma doğdu benim consul’lüğümde!”35

26 Özellikle de Catilina’nın taraftarlarına dönük sert kararlar almasında Terentia’nın etkisi olduğu düşü-
nülmektedir. Bkz. Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 155, n.22.

27 Lex Plautia (Plautius Yasası) İÖ 89’da Tribunus Marcus Plautius Silvanus tarafından çıkarılmış olup 
zor kullanarak kamu düzenini bozanların sert bir şekilde cezalandırılmasını öngörüyordu. Catilina 
komplosuna katılanlar bu yasa gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır. Bkz. Erich S. Gruen, The Last 
Generation of the Roman Republic (Berkeley: University of California Press, 1974), 282.

28 Burada bağlama daha uygun olduğu düşünüldüğünden Pasoli’deki “calumniae” değil, Wir, Viretska ve 
Loeb’deki “Catilinae” kabul edildi.

29 Karş. Cicero, Epistulae ad Atticum 2.1.11; 4.2.5; 7.5.3; Gellius, Noctes Atticae 12.12; Plutarchus, 
Cicero 8.1-3.

30 Homo novus (Yeni İnsan) Roma Senatus’una bir aileden giren ilk kişi için kullanılan terimdir. Rakip-
leri Cicero’nun da bir homo novus olmasını ona hakaret etmek için kullanmıştır. Bkz. Opelt, Die 
lateinischen Schimpfwörker...,148 vd.; Craig, “Audience Expectations, Invective and Proof”, 190 vd.; 

31 M. Crassus.
32 Cicero.
33 Buradaki suçlamanın bir benzerini Cicero, Catilina için yapar (In Catilinam 1.13), Clodius’la ilgili 

benzer bir suçlama için bkz. Cicero, De Haruspicum Responsis 59.
34 “Aşırı yemek yer” anlamında.
35 Bu dize Cicero’nun De Consulatu şiirinden alınmıştır. Bkz. W. Morel, ed., Fragmenta Poetarum La-

tinorum (Leipzig, 1927), 70 (fr.17). Quintilianus da (9.4.41 ve 11.1.24) alıntılar. (Bkz. 1.2 Eskiçağ 
Tanıklıkları: Latince – Türkçe) Karş Iuvenalis, Saturae 10.114-126. Modern kaynaklar için bkz. No-
vokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 157, n.40.
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Senin consul’lüğünde talihli olmak mı, Cicero? Aksine, devleti dehşete uğratıp 
tüm iyi vatandaşları korkuya boğduktan sonra onlara acımasızlığınla boyun eğdirir-
ken, tüm davalar ve tüm yasalar senin arzuna36 göre şekillenirken, sen Lex Porcia’yı 
hükümsüz kılarken37 ve hepimizin özgürlüğünü çalıp yaşam ve ölüm kararını verme 
yetkisini sadece kendi eline aldığında38 kent en acımasız yasağa katlanmaya çalışan, 
acınası ve sefil bir durumdaydı. [6] Sadece cezasız kalmadı davranışın,39 aynı zaman-
da durumumuzu hatırlatarak hakaret ediyorsun ve bu insanların kendi köleliklerini 
unutmalarına izin vermiyorsun. Cicero, sana yalvarıyorum, istediğini yaptın, buna 
katlanıyor olmamız yeter, kulaklarımızı da nefretinle mi dolduracaksın, hatta şu çok 
rahatsız edici sözlerle mi saldıracaksın?

“Silahlar toganın, defne de dilin önünde eğilsin.”40

Sanki böbürlendiğin silahların değil de, toganın içindesin, sanki seninle dictator 
Sulla41 arasında yetki unvanı hariç herhangi bir fark var!

[IV 7] Niçin küstahlığınla ilgili daha fazla şey anımsatayım? Tüm sanatları Mi-
nerva öğretmiş sana,42 En İyi ve En Yüce Iuppiter seni tanrıların meclisine çağırmış,43 
Italia seni sürgünden omuzlarında taşıyarak geri getirmiş.44 Yalvarıyorum sana, ey 
Arpinumlu Romulus,45 sen seçkin erdeminle üstünsün Paulus, Fabius ve Scipio’ların46 
hepsinden, bu sitenin neresinde durabilirsin? Devletin hangi kısmı seni tatmin eder? 
Kim senin arkadaşın, kim senin düşmanın? Sitede tuzaklar kurduğun adama uşaklık 
ediyorsun.47 Sadece kendisi sayesinde Dyrrhachium sürgününden döndüğün kişiyi takip 

36 Libido teriminin Roma’nın politik hakaret literatüründeki yeri için bkz. Novokhatko, The Invectives of 
Sallust and Cicero, 159, n.403.

37 İÖ 198’de çıkarılan Lex Porcia Roma vatandaşı olan suçluların kamçılanmasını ve idam edilmesini 
yasaklıyordu. Karş. Livius 10.9. Cicero başta Julius Caesar olmak üzere muhaliflerin yasaya aykırılı-
ğından ötürü Catilina komplosuna katılanların idam edilmesi talebine karşı çıkması üzerine, In Cati-
linam 4’te idam kararını gerekçelendirmiş ve genç M. Porcius Cato’nun da desteğiyle idam kararını 
onaylatmıştır.

38 Karş. Sallustius, Bellum Iugurthinum 31.9.
39 Üslup benzerliği bakımından karş. Sallustius, Bellum Iugurthinum 31.22.
40 Bu dize Cicero’nun De Consulatu şiirinden alınmıştır (Morel, fr.16). Bkz. Quintilianus 11.1.24 (Bkz. 

1.2 Eskiçağ Tanıklıkları: Latince – Türkçe); Plinius, Naturalis Historia 7.117; Plutarchus, Demosthe-
nes et Cicero 2.

41 L. Cornelius Sulla Felix ünlü Romalı devlet adamı ve komutan. İÖ 92’de Cilicia valisi, İÖ 88’de con-
sul, 1. Mithridates Savaşı’nda komutan olmuştur. İÖ 88-87’de Marius’la iç savaşa girişmiş, İÖ 86’da 
Atina’yı işgal etmiş, İÖ 83’te Roma üzerine yürümüş, İÖ 81’de Tribunus Plebis’lerin ve Censor’arın 
yetkilerini kısmıştır. Baskıcı ve dengesiz bir karaktere sahip olan Sulla dictator olduğu sırada Roma 
devleti için bir anayasa sunmuş, bu anayasa Pompeius tarafından kaldırılmıştır.

42 Karş. Cicero, De Domo Sua 144.
43 Bkz. II.3.
44 Karş. Cicero, De Domo Sua 40; 72. 
45 Bkz. Quintilianus 9.3.89; Cicero, De Re Publica 1.64; 2.15; 51. Iuvenalis, Saturae 8.236-244. 
46 Yazar burada Cicero’yu Roma tarihinin büyük devlet adamlarıyla kıyaslayarak ironi yapıyor.
47 Burada Pompeius kastediliyor. Bkz. Novokhatko, The Invectives of Sallust and Cicero, 161, n.54.
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ediyorsun.48 Daha önce “tiran” dediğin kişilerin gücü karşısında boyun eğiyorsun. Daha 
önce sana optimatlar olarak görünen kişilere şimdi “deliler” ve “manyaklar” diyor-
sun.49 Vatinius’un davasını savunuyorsun, Sestius hakkında kötü düşünüyorsun.50 En 
iğrenç sözlerle Bibulus’a saldırıyorsun, Caesar’ı övüyorsun.51 Önceden en çok nefret 
ettiğin kişiye, şimdi en fazla hürmeti gösteriyorsun. Devlet hakkında, ayaktayken 
başka, otururken başka düşünüyorsun. Birilerine hakaret ediyorsun, ötekilerinden 
nefret ediyorsun, çok kolay yer değiştiriyorsun, ne o tarafa ne bu tarafa güveniyorsun.
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CHILDHOOD IN THE LATE OTTOMAN EMPIRE AND AFTER

Gülsüm Mehdiyev*1

 Benjamin C. Fortna (ed.), Childhood in the Late Ottoman Empire and After, Leiden ve 
Boston: Brill, 2016, xviii + 285 sayfa.

Childhood in the Late Ottoman Empire and After [Geç Dönem Osmanlı İmpara-
torluğu ve Sonrasında Çocukluk] adlı eser, Brill tarafından yayınlanan ve editörlüğünü 
Halil İnalcık, Süreyya Faruki ve Boğaç Ergene gibi önemli isimlerin üstendiği Ottoman 
Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy adlı çok hacimli serinin 59. 
cildi olarak yayınlanmıştır. Bu seri, esasında Osmanlı İmparatorluğu mirasının farklı 
yönleriyle ortaya konulduğu akademik bir forum işlevi görmektedir. Osmanlı tarihi, 
siyasal anlamda bugün bağımsız olan onlarca mücavir ülkenin tarihi üzerinde doğrudan 
etkili iken genel olarak Avrupa ve dünya tarihinin bazı temel unsurlarının açıklanma-
sında hayati bir önemi haizdir. Bu açıdan, Ottoman Empire and Its Heritage adlı seri, 
Batı akademik çevrelerinde ciddi anlamda karşılığı olan son derece değerli bir projedir.

Burada üzerinde duracağımız Benjamin C. Fortna’nın editörlüğünü yaptığı serinin 
Childhood in the Late Ottoman Empire and After adlı 59. cildi, Laurence Brockliss, 
Nazan Çiçek, Kathryn Libal, Heidi Morrison, Elif Akşit, Naoum Kaytchev, Nazan 
Maksudyan, Alex Drace-Francis, Benjamin C Fortna, Philipp Wirtz ve Duygu Kök-
sal’ın katkılarıyla ortaya çıkmıştır. Eser, ana hatlarıyla, Osmanlı İmparatorluğunun 
son dönemlerinde ve halefi olan ülkelerde çocukluk döneminin nasıl yaşandığı ve 
hatırlandığını araştırmaktadır. Eserde vurgulandığı üzere, on dokuzuncu yüzyılın sonu 
ve yirminci yüzyılın başı çok hızlı bir değişime sahne olmuştur. Bu nedenle çocukluk 
tarihi, ideolojik ve savaş dönemine özgü demografik değişiklikler dolayısıyla çok 
büyük değişimler geçiren toplumun en genç fertleri üzerinde yaşanan gerçeklerin ve 
ulusal sorumluluklarının ve yeni beklentilerin etkisini yansıtmaktadır. Eser içinde yer 
alan çalışmalar, hem Balkanlar, Türkiye ve Arap toprakları içinde hem de Batı Av-

*  Öğr. Gör.; Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü (gulsmehdi@hotmail.
com). Yazı geliş tarihi: 01.05.2017; kabul tarihi: 12.06.2017.
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rupa ve ötesiyle karşılaştırmalar yaparak, değişimin genç nüfus üzerindeki etkilerini 
araştırmaktadır. Özellikle değişen çocukluk kavramlarının, cinsiyet rollerinin ve yeni 
egemen olan ulusal zorunlulukların üzerinde durmaktadır. 

Kitabın editörü olan Benjamin J. Fortna, son yıllarda çocukluk tarihinin kapsam 
ve incelikleri itibariyle önemli ölçüde genişlemekte olduğunu ancak bunun çarpık 
bir şekilde daha çok Batıya doğru olduğunu düşünmektedir. Bu çalışma aracılığıyla, 
Batı Avrupa’nın Doğu saçaklarında çocukluk çağının nasıl tahayyül edildiği ve dene-
yimlendiğine odaklanmak suretiyle farklı bir zemin ortaya koymaktadır. Fortna, geç 
dönem Osmanlı’da ve Osmanlı sonrası yakın dönemdeki çocukluğu etkileyen pek 
çok değişikliği anlayabilmek için, resmi büyük ölçüde değiştiren on dokuzuncu ve 
yirminci yüzyıl değişimlerinde önce geleneksel olarak çocukların ve çocukluğun nasıl 
anlaşıldığını anlamak zorunda olduğumuzu savunmaktadır. 

Kitabın “Çocukluk Anlayışları” adlı birinci bölümünün Nazan Çiçek tarafından 
kaleme alınan ilk yazısında, çocuk döneminin yeniden yapılanması ve Modernleşme 
arasındaki etkileşim, erken Cumhuriyet dönemindeki popüler dergilerde yer alan ço-
cuk yorumlamaları açısından irdelenmektedir. Bu bölüm, hızlı modernleşme ve genç 
vatandaşların yaşamlarında artan devlet katılımı karşısında çocukluk kavramlarının 
nasıl değiştiğini göstermektedir. Bu bölümün ikinci yazısında Kathryn Libal, çocuk 
yoksulluğu ve erken Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan çocuk hakları söylemlerini 
ortaya koymaktadır. Çocuk yoksulluğu meselesini sınıf farklılıklarını tanıma konusunda 
devletin ideolojik duruşuyla yan yana koyarak irdelemektedir. Libal’in çalışması, devlet 
ideolojisi söyleminde tasvir edilen ideal çocuk ile yeni Cumhuriyet’te çocukların pratikte 
karşılaştıkları açlık, fakirlik gibi problemler arasındaki tutarsızlıklara ışık tutmaktadır. 
Yirminci yüzyıl başlarında çocukluk çağı ve ulusal yapılanma üzerine Heidi Morrison 
tarafından kaleme alınan birinci bölümün son yazısında, bölgesel bir karşılaştırmanın 
yararlığı üzerine etkileyici bir örnek sunulmaktadır. Bu yazı, bir Osmanlı eyaleti olan 
Mısır’ın bağımsızlık yörüngesinde İngiliz egemenliği altındaki tecrübelerinin önemli 
ölçüde etkilendiğini ortaya koymaktadır.

“Savaş, Cinsiyet ve Ulus” adlı ikinci bölümün ilk yazısında Osmanlı roman-
larında kız olmayı konu edinen Elif Akşit, çocukluk çağı tecrübesini değiştiren ve 
şiddetlendiren kriz dönmeleri üzerine yoğunlaşmakta ve Osmanlı’nın son dönemlerine 
geri giderek milli dönüş bağlamını ve bu noktada çocukluğun konumunu anlamamıza 
yardımcı olmaktadır. Yazı, edebi eserlerden hareketle kızlık çağı ile çocukluk çağı 
ve ulus kavramlarının birbiriyle ilişkili gelişimini takip etmektedir. Bölümün ikinci 
yazısında Naum Kaytchev, Osmanlı’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Balkan 
ülkelerinden Sırbistan ve Bulgaristan örneğinde ağır sorumluluklar üstlenen çocukla-
rın uluslaşma sürecindeki rolüne dikkat çekmektedir. Bölümün bir sonraki yazısında 
Nazan Maksudyan, çocukluk tarihinin en dramatik dönemlerinden birisi olan Birinci 
Dünya Savaşını ele almaktadır. Yazar, bu dönemde Almanya’ya gönderilen çok sayıda 
kimsesiz çocukların eğitimi üzerinden beklentiler ve gerçeklikleri karşılaştırılarak 
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ilginç sonuçlara ulaşmaktadır. Bu karşıtlığı daha da ileri noktaya taşıyan B. Fortna, 
bölümün son yazısında geç dönem Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet üzerinden 
çocuklara sunulan karışık mesajları tahlil etmektedir. 

Kitabın “Çocukluğu Hatırlama” adlı üçüncü bölümünde, Osmanlı sonrası ço-
cukluğun nasıl hatırlandığını ve gerek eski gerekse de yeni siyasi sistem arasındaki 
dikkate değer değişiklikler izlenmektedir. Bölümün ilk yazısında Alex Drace Francis 
Romanya örneğinden hareketle bu değişiklik ve dönüşümü irdelerken ikinci yazısında 
Philipp Wirtz, Osmanlı sonrası dönemde Osmanlı çocukluğunun algılanışı üzerinde 
durmaktadır. Bölümün son yazısında Duygu Köksal, son dönem Osmanlı İstanbul’unda 
birisi Müslüman Türk diğeri ise Ortodoks Yunanlı olan iki kadın yazarın çocukluk 
çağı anıları üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme sunmaktadır.

Peşin olarak belirtmek gerekir ki Osmanlı dönemi çocukluk çağı üzerine yapılan 
çalışmalar istenilen düzeyde değildir ve dahası, bu noktada ciddi anlamda bir ilgi-
sizlikten bile söz edilebilir. Disipliner düzeyde çalışmaların nicel azlığı belki kaynak 
yetersizliği ile izah edilebilir, ancak Osmanlı sonrasında çocukluk anlayışlarını ortaya 
koyabilmek için Osmanlı’dan tevarüs edilen birikimin göz ardı edilmesi hiçbir surette 
izah edilemez. Çocukluğun, yetişkinliğin ilkel bir biçimi olduğu fikrinin tarihe karışarak 
bunun yerine bir toplumun kültürel değerlerinin en önemli taşıyıcı ve aktarıcı unsuru 
olarak kabul edildiği günümüzde, çağdaş toplumumuzun çocukluk çağını doğru bir 
şekilde kavramanın bir yolunun da çocukluğun tarihine bakmaktan geçtiğini kabul 
etmek durumundayız. Bu bağlamda, Türk çocukluk tarihinin en önemli duraklarından 
birisi, hiç şüphesiz ki Osmanlı dönemidir. Öyle görünüyor ki burada konu edindiğimiz 
Childhood in the Late Ottoman Empire and After adlı eser, hem tarihimizin en önemli 
safhalarından birisine ışık tutması hem de alanında en kapsamlı ve değerli çalışmaları 
ihtiva etmesi bakımından her türlü övgüyü fazlasıyla hak etmektedir. Son olarak, bu 
eserin, bir yandan ivedilikle Türkçeye tercüme edilmesini, diğer yandan da yeni ve 
daha ayrıntılı çalışmalara ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. 





RATIONAL BELIEF: STRUCTURE, GROUNDS, 
AND INTELLECTUAL VIRTUE

Tahsin Ölmez*1

 Robert Audi, Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue, New York, 
Oxford University Press, 2015, 281 sayfa.

Epistemoloji alanının önde gelen isimlerinden olan Robert Audi, alanında otorite 
sayılabilecek pek çok eseriyle, çağdaş epistemoloji tartışmalarını yönlendirmektedir. 
Yazar, tanıtacağımız Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue/Ras-
yonel İnanç: Yapı, Temeller ve Entelektüel Erdemler adlı eserinde, inanç ve rasyonalite 
konularında daha önce farklı yerlerde yayınlanmış makalelerini bir araya getirmiştir. 
Kitapta yazarın, zihin felsefesinin alanına da girerek ele aldığı epistemoloji tartışmaları 
ve özellikle doksanlı yıllardan sonra önem kazanmaya başlayan entelektüel erdem (in-
tellectual virtue) konularını içeren makaleleri derlenmiştir. İnancın epistemik yönüne 
dair tartışmaların başında gelen ‘inançta iradenin rolü’nü sorgulayan, inanç ahlakı ile 
ilgili konulara da kitapta yer verilmiştir.

Epistemolojide bilginin ayrılmaz bir parçası olarak zikredilen ‘inanç’ kavramı, 
kendi başına ayrı bir problem alanını oluşturmaktadır. Bu kitapta; birbiriyle ilintileri 
her yerde karşımıza çıkan bu iki kavramın temellendirilmeleri, irade ve eylem, ahlaki 
sorumluluk ve entelektüel erdem ile ilişkilerine yer verilmiştir. Kitaptaki makaleler 
her ne kadar birbirinden bağımsız, kendi içinde bir bütün olarak görülse Yazar, tanıta-
cağımız Rational Belief: Structure, Grounds, and Intellectual Virtue Rasyonel İnanç: 
Yapı, Temellerde, seçilmeleri ve kitaptaki tasnifleri bakımından bir konu bütünlüğünden 
söz edilebilir. 

Kitap dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm; “İnancın Yapısı, İçeriği ve İradeyle 
İlişkisi” üzerine, ikinci bölüm “Epistemolojide Normatiflik ve Erdem” üzerine, üçüncü 
bölüm “Epistemik İçselcilik, Bilgi ve Doğrulamanın Temelleri” üzerine, dördüncü 

1 Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (tahsinolmez@hotmail.com). Yazı geliş 
tarihi: 08.05.2017; kabul tarihi: 12.06.2017. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2017, Sayı 34, s. 965-973
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bölümde ise “Sosyal Epistemoloji” ile ilgili konular ele alınmıştır. 
Bölümlerin sıralamasının neye göre yapıldığına dair bir açıklama olmamakla 

birlikte, kitabın tasnifi takip edilmeden, makaleler ilgiye göre karışık biçimde okuna-
bilecek önemdedir.

I. Bölüm

Kitabın birinci bölümünde; inancın yapısı, iradeyle ilişkisi ve inancın tabiatı gibi 
konular zihin felsefesi perspektifinden ele alınmıştır. Son yıllarda epistemolojinin zihin 
felsefesi, psikoloji, sosyoloji ve nöroloji gibi diğer bilim dallarından destek alarak 
ilerlemesi eğilimine paralel olarak, zihin felsefesi alanında ulaşılan veriler epistemik 
konulara tatbik edilerek, inancın irade ile ilişkisi ele alınmıştır. İçselcilik-Dışsalcılık 
(Internalizm-Externalizm) tartışmaları açısından hayli önemli olan inancın tabiatı ve 
iradeyle ilişkisini konu alan makalelere yer verilmiştir. Bu bölümde, algı ve başka-
larının ifadelerine dayalı olarak çevremizden bize ulaşan enformasyonun her zaman 
bizde inanç oluşturup oluşturmayacağı veya inancın başka yollardan mı elde edilip 
oluşturulacağı sorusu tartışılmıştır. İnanç konusundaki önemli tartışmalardan birisi olan, 
inancın oluşmasının kontrolümüz altında olup olmadığı sorusuna yönelik tartışmalara 
yer verilerek muhtemel cevaplar irdelenmiştir.

Bu bölümde değinilen bir diğer önemli nokta ise; inancın tabiatı gereği, ne sadece 
önermesel anlamda bir eğilimden, ne de bilinçte meydana gelen bir tür oluşumdan ibaret 
olmadığıdır. Her ne kadar inançlarımız, kararlarımız ve eylemlerimizden etkileniyor olsa 
da, bir şeye tepki olarak ortaya çıkması bakımından fiiller ile aynı ortak zemine sahip 
gibi gözükse de fiillerden farklıdır. Kitabın sonlarına doğru Audi, inancın ne olduğu 
ve inancın içeriğine göre nasıl bir doğrulama kriterine tabi olabileceğini tartışmıştır.

Bu bölümün “Dispositional Beliefs and Dispositions to Believe” başlıklı ilk 
makalesinde inancın tabiatı irdelenerek, her ne kadar ifşa olmuş inançları samimi bir 
biçimde tasdik etsek ve inancın kendisi kendi içeriğini tasdik için eğilimimizi artırsa 
da, inancın hiçbir zaman söz konusu bu eğilim ile meydana gelmeyeceği vurgulanmış-
tır. Buna göre, inançtaki psikolojik boyut oluşumsal (occurent) bir nitelik olmaktan 
ziyade eğilimsel (dispositional) bir niteliktir. Bu kabul edildiğinde ise, inancın sonsuza 
dek zihinde temsil edilen bir durum olup olmadığı sorusu cevapsız kalmış olacaktır. 
Temsilci (representationalist) anlayışta inancın nasıl oluştuğu sorusu başlı başına bir 
tartışma konusudur. Çünkü bu konuda algı, tefekkür ve çıkarım yetileri çoğu zaman 
insanın fark edemeyeceği hız ve biçimde şekillenerek inanç oluşumuna yön vermektedir.

Audi, hem oluşumsal inançları, eğilimsel inançlardan ayırmış, hem de bu iki 
tür inancı inanç eğiliminden ayırmıştır. Farkında olduğumuz veya zihnimizde olan 
inançlar ile uygun şartlar altında davranışlarımızda veya sözlerimizde ortaya çıkan 
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inançlarımız arasında bir ayrıma gidilmiştir. Daha da ötesi, bu iki tür inanç ile inanma 
eğilimi birbirinden ayrılmıştır. İnanma eğilimine göre, kişi uygun şartlar gerçekleşirse 
bir inanç oluşturmaya meyillidir. İnsandaki inanma eğilimi, pek çok şekilde gerçek 
hale getirilebilir. İnanma eğiliminin temelinde, insanın sahip olduğu diğer inançlar 
kadar, algısal, düşünsel ve hafızaya dayalı tecrübelerin de yeri vardır. Söz konusu 
eğilim, inancın oluşumunda da ortaya çıkmaktadır. Farkında olamayacağımız veya 
gerçek bir inanç haline getiremeyeceğimiz pek çok inanç eğilimine sahip olabiliriz. 
Buradaki kritik soru şudur: İnanç oluşturma eğilimiyle, gerçekleştirebileceğimiz 
inançları oluşturma kapasitemizi birbirinden ayıran nokta nedir? Audi’nin bu soruya 
cevabı, inanç için bir inanma meylinin mevcut bir neden olduğu ve geriye sadece 
önerme üzerinden düşünerek inanmanın kalacağı şeklindedir. Audi, burada zikredilen 
meyletme ve gerçekleştirme süreçleri arasındaki farkları daha net ortaya koymalıdır.

“Doxastic Voluntarism and the Ethics of Belief” başlıklı ikinci makalede, inanç-
larımız üzerinde irademizin herhangi bir kontrolünün olup olmadığı tartışılmaktadır. 
İnançlarımız üzerinde böyle bir kontrol var mıdır? Var ise bu doğrudan mı yoksa 
dolaylı bir kontrol müdür? Doğrudan veya dolaylı doxastik kontrol negatif yönde de 
olabilir. Bu durumda biz bir önermeye inanmayı reddetmiş oluruz. İnanmanın kendisi 
bir eylem olmasa bile, inanç oluşturma sürecinin bir eylem olup olmayacağı tartışılarak, 
yazar tarafından eylemsel yönü olan bir inanç oluşturma ile, böyle bir yönü olmayan 
inancın oluşumu birbirinden ayrılmıştır. Audi’ye göre inançlarımız doğrudan iradi 
kontrolümüz altında değildir, ancak dolaylı yoldan hem pozitif hem de negatif anlamda 
iradi kontrolümüz altındadır.

Makalede, inancın teorik nedenleri ile eylemin pratik nedenleri de mukayese 
edilmiştir. İnançların doğru olması için yaşadığımız dünya ile uyumlu olması gere-
kirken; arzuların gerçekleştirilmesi için yaşadığımız dünyanın onlara uydurulması söz 
konusudur. İradenin fonksiyonu dünyayı arzulanan istikamete doğru değiştirmek iken, 
inancın fonksiyonu dünyanın hakiki algısını temin etmektir. Audi’nin belirttiği gibi, 
pratik nedenler eyleme işaret ederken, teorik nedenler doğru önermelere işaret eder. 
Burada öne çıkan nokta, nedenin farklı oluşudur. Arzular dünyada değişiklikler meydana 
getirirken, inançlar dünya hakkındaki düşünme şeklimizi değiştirir. Audi’nin inançlarda 
iradenin doğrudan etkin olmasını reddedişinin temel nedenlerinden biri de, her ne kadar 
eylemle sonuçlansa da inançların eylemler gibi olmamasıdır. Onun ifadesiyle, “eylemler 
ve inanç oluşumu farklı türde nedenlere verilen yanıtlardır: inançlar için uygun olanlar, 
eylemler için hiç de uygun olmayan nedenlerdir” (s. 40). Audi, bölümün sonunu inanç 
ahlakı tartışmalarına ayırmıştır. Eğer şahıslar inançlarını oluştururken dolaylı da olsa 
bir yetkiye sahipse bu durumda inanç ahlakı tartışmalarına kapı aralanabilir. Audi’nin 
belirttiği gibi, bizim “hem mantık, hem de tefekkür, bilinç, hafıza ve duyularımızla 
ulaştığımız delillere kulak verme” noktasında epistemik sorumluluğumuz vardır (s. 
43). Dolaylı olarak yapabildiğimiz bazı şeylerin varlığı, oluşturduğumuz inançların 
delil veya akılla haklılanıyor oluşunu teyit eder. Aynı şekilde, ahlaki erdemlere paralel 
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olarak, entelektüel veya epistemik erdemleri de muhafaza edebiliriz.
Audi’nin öne çıkan yönlerinden birisi de teorik ve pratik akıl arasını gayet iyi bir 

biçimde ayırmasıdır. Ona göre eğer zekâmız (intellect) iradeden bağımsız olmasaydı 
“bizler rasyonel birer varlık olarak şu anki yapabildiklerimizi yapamazdık” (s. 46). 
Audi’nin şu ifadesi bu fikrini çok güzel özetlemektedir; “Dünyayı değiştirmek için, onun 
gerçek bir haritasına ihtiyacımız vardır. Pratik akla rehberlik edecek bu harita ise bizim 
keyfimize göre çizilemez”(s. 46). Yani dünyayı şekillendirmede başarılı olabilmemiz, 
beğenelim beğenmeyelim, dünyaya dair bizdeki temsillerin doğru oluşuna bağlıdır. 

“Belief: A Study in Form, Content, and Justification” başlıklı üçüncü makalede, 
inancın içeriği ve temelleri ele alınmıştır. İnançla ilgili tartışmalarda genellikle inancın 
içeriğinin önermesel mahiyette olduğu varsayılır. İnancın içeriğinin önermesel (ahlaki 
bir önerme veya matematiksel bir doğru gibi) olduğu kabul edilmekle birlikte, Audi’ye 
göre duygusal veya hissi durumlarda olduğu gibi içeriğini önermesel olarak ifade 
edemeyeceğimiz inançlarımız da vardır. Bu anlamda Audi, inancın hem dışsal hem 
de içsel içeriği olabileceğinden bahsetmektedir. Ancak Audi, inancın doğrulamasının 
kesinlikle içsel olacağını savunmaktadır. Bu haliyle makale; inancın yapısı ve içeriği 
bağlamında zihin felsefesine, inancın linguistik yönlerine temas etmesi açısından dil 
felsefesine, dışsalcı bilgi anlayışının içselci doğrulama anlayışı ile bağdaşabileceği ve 
inancın dışsal içeriğinden bahsetmesi açısından da epistemolojiye katkılar sunmaktadır.

Bu makalede; inancın içeriğinin mahiyeti sorgulanarak, farklı inanç türleri üzerinde 
durulmuştur. İnancın içsel ve dışsal içeriği ele alınarak, doğrulamanın nasıl olabileceği 
sorgulanmıştır. Dışsal içeriğe sahip bir inancın dışsalcı bir epistemoloji anlayışıyla mı 
değerlendirileceği ve doğrulanmasının yapılacağı, ya da bunun içselci bir doğrulama 
yaklaşımı ile de uyumlu olup olmayacağı sorusu üzerinde durulmuştur.

Doğrulama konusunda içselci bir tutumu benimseyen Audi, uyumluluğa (coheren-
tism) karşı temelselciliği (foundationalism) savunmaktadır. Ancak Audi, uyumluluğu 
eleştirirken bir yandan da, kendisinin doğrulama için belirlediği dört temel esasın (algı, 
hafıza, bilinç veya tefekkür, akıl) söz konusu bu uyumluluğun değerlendirilmesinde 
de kullanılabileceğini belirtmiştir.

Audi’nin içselci doğrulama fikri farklı alanlara uygulanarak, onun dışsalcı bilgi 
anlayışıyla çelişkileri ortaya konmuştur. Doğrulama ve bilgi konuları karşılaştırmalı 
olarak tanımlanarak, rasyonalitenin doğrulamadan farkı ele alınarak her iki kavramın 
birbiriyle ilişkisi ele alınmıştır. Burada cevabı aranan soru; bilgi ve doğrulamanın nasıl 
temellendirildiği aralarında bir benzerlik olup olmadığı ve dünyayı tecrübe etmeye 
bağlı oluşumuzun, başka mümkün herhangi bir dünyaya ait hakikatler için de bilgi 
sağlayıp sağlayamayacağıdır.

Audi’nin üzerinde durduğu temel hususlardan birisi de; inancın içeriğinin dışsalcı 
yaklaşımla ele alınırken, doğrulamasının ise içselci bir yaklaşımla ele alınmasıdır. Ona 
göre bu durum birbiriyle uyuşabilirdir. “İnançlarımız ilgili olduğu içerik gereği dışsal 
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bir içeriğe sahip olsalar da, bizim o şeye dair inancımızın doğrulanması içseldir” (s. 61).
Audi bir yandan dışsalcı anlayışa destek çıkarak, inançlarımızın dünyadaki nedensel 

işleyişin bir neticesi olduğunu, dolayısıyla farklı dünyalarda yaşayan ikizlerin farklı 
inançlara sahip olduklarını savunurken; öte yandan, inancımızın önermesel içeriğinin 
“içsel aklımızın inşa etmesiyle oluştuğunu” (s. 66) öne sürmüştür.

II. Bölüm

“Kural koyuculuk” (normativity) konusu son zamanlardaki felsefi tartışmaların 
ayrılmaz yönlerinden birisi olmuştur. Bu bölümde Audi, kural koyuculuğun fark-
lı boyutlarını, epistemolojinin normatiflik ve erdem ile ilgili yönlerini ele almıştır. 
Dördüncü kısımdaki makalede, Bu bölümü oluşturan üç makale, normativitenin yanı 
sıra, algılama teorisi, entelektüel erdem teorisi ve bilgi ve doğrulamanın normatiflik 
açısından mukayesesine dair konulara değinilmiştir. 

“Moral Perception and Moral Knowledge” başlıklı makalede, ahlaki niteliklerin 
algılanmasıyla ilişkisi açısından, güvenirlikçi (reliabilist) bir tutumun normatiflik 
açısından entelektüel bir erdem olarak ele alınmasının imkânı ve üçüncü olarak ise 
epistemolojinin bizzat kendisinin normatif bir disiplin olup olamayacağı açısından kural 
koyuculuk ele alınmıştır. Algı kavramı ve ahlaki algıyı irdeleyen Audi, insanın şahit 
olduğu bir olaydaki ahlaki “yanlışlığı” algılayabileceğini, ancak salt olarak algılama-
nın veya görmenin inanmayı gerektirmeyeceğini iddia etmiştir. Yani sadece bir objeyi 
görmek, ona dair bir inanç oluşturulmasını gerektirmez. Ahlaki alana giren konularda 
da durum aynıdır. Yani bir kimse, bir inanç oluşturmadan önce ortada cereyan eden 
bir olay olduğunu algılar.

Ahlak algısı ve bilgi üzerine tartışmaların ele alındığı bu bölümde Audi, ahlaki 
yargıların diğer “üst-düzey” (higher-order) yargılar gibi aynı şekilde algılanabileceğini 
savunmuştur. Ahlaki hükümlerin kendilerinin nedensel olduğuna bakılmaksızın, ahlaki 
hükümlerin nedensel olduğu durumlarda ahlaki hükümlerin de sonuç verici oluşu do-
layısıyla ahlak algısı nedensel olarak açıklanabilirdir. Ahlaki niteliklerin algılanması 
açısından normativite ele alınmış, güvenirlik (reliability) entelektüel bir erdem olarak 
görülerek, epistemolojinin normatif olabilme yönleri tahlil edilmiştir. Epistemolojinin 
ahlak ile ilişkisine değinilen bu bölümde, yazarın ahlaki algı, entelektüel erdem ve 
normatiflik tartışmalarına yer verilmiştir.

“Reliability as a Virtue” başlıklı beşinci makalede güvenirlik bir erdem olarak 
zikredilerek, epistemik erdem konusu ele alınmış, inanç oluşturma esnasında kişinin 
aşırı güvenirlikçi olması, yani yanlış inançlara kıyasla doğru inançlara daha çok yer 
vermesinin entelektüel bir erdem olacağından bahsedilmiştirir. Burada insan zihni-
nin bir konuda bilgiye ulaşabilmek için sahip olduğu güç ile yine insan entelektüel 
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kapasitesinin sahip olduğu erdemler (kendi kritik etme, yaratıcılık vs.) birbirinden 
ayrılarak, güvenirlikçi tutumun zihinsel bir erdem olup olmayacağı sorgulanmaktadır. 
Audi’ye göre güvenirlik entelektüel bir erdemdir ve olayların safça doğru olarak 
kabul edilmesi değil, doğru bir nedenden dolayı bir şeyin doğruluğunu kabul etmek 
şeklinde değerlendirilmelidir. Burada zikredilen nedenden kasıt, algılama, bilinç 
(tefekkür), hafıza ve akıl gibi doğrulamaya zemin oluşturacak faktörlere duyarlı 
olmak anlamındadır. Kişinin algı, hafıza, akletme gibi eylemleri ile önermeleri doğru 
kabul etme yetisini harekete geçirmesi bakımından iradenin etkisine değinilmiştir. 
Entelektüel bir erdem olan güvenirlik, kişinin salt bilişsel yapısına ait olmayan bir 
özelliktir. Bu kısım, epistemolojinin ‘normatifliği’ konusundaki tartışma ile biti-
rilmiştir. Audi, bilgi ve doğrulamanın analizleriyle ilgilenen analitik epistemoloji 
ile “neyi bilip neyi bilmediğimize karar vermemizin veya inanmada doğrulanıp 
doğrulanmadığımızın standartları” ile ilgilenen normatif epistemolojiyi birbirinden 
ayırmıştır. (s. 99). 

Bu bölümün son makalesi olan “Knowledge, Justification, and the Normativity 
of Epistemology” başlıklı makalede, normatifliği oluşturan şeyin ne olduğu ve bunun 
epistemoloji anlayışımızı nasıl etkilediği incelenmektedir. Audi’ye göre normatiflik, 
kişinin inanç veya eylemlerinde doğrulamaya hizmet eden ‘neden’ ile ilişkilidir. Bil-
gi ile doğrulamayı birbirinden ayıran Audi’ye göre, bilgi doğrulanmayı beraberinde 
getirmez ve bu yüzden de bilgi dışsal iken doğrulama içseldir.

III. Bölüm

 “An Internalist Theory of Normative Grounds” başlıklı yedinci makalede, bilgi 
ve doğrulama ile ilgili olarak klasik kaynaklarda zikredilen temellerden (algı, bilinç, 
hafıza, akıl) bahsedilmektedir. Sağladıkları içerik tefekkür ve içsel düşünme ile ulaşı-
labilir olduğu için, bahsedilen bu temeller içsel kabul edilmektedir. Algı veya şahitlik 
gibi dışsal bir desteğe ihtiyaç duymadan aslında halüsinasyon olan görsel bir tecrübe 
yaşamış olabiliriz. Peki, buradaki durum, bir kimsenin ahlaki bir yükümlülük altında 
olduğuna inanmanın doğrulanması için gerekli temelden farklı mıdır? 

Makalede yazar, epistemik içselcilik, doğrulamanın temelleri ve bilgi konusu 
üzerinde yoğunlaşarak, normatif temel için içselci teorileri savunmakla işe başla-
mıştır. Buna göre, “bir inancı doğrulayan şey yani onun doğrulanma temeli, süje için 
içsel olan bir şeydir” (s. 121). Burada ‘içsel’ olan ile ‘tefekkür ve içsel sorgulama ile 
süjenin ulaşabileceği şey” kastedilir (s. 121). Diğer içselcilerde olduğu gibi Audi de, 
kişinin inancının doğrulanması ile o kimsenin inancı için bir doğrulama elde etmesi 
yani inancı için bir neden veya zemin göstererek inancını doğrulaması arasında sıkı 
bir bağ olduğu kanaatindedir.

Burada dikkat çeken husus, Audi’nin doğrulama konusundaki içselciliği ile bilgi-
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deki dışsalcı tutumu arasındaki zıtlıktır. Bilgi konusunda dışsalcı tutumu savunan diğer 
düşünürler gibi Audi’ye göre de bilgi güvenirliğe, inançlarımızın güvenirlik esasına 
göre üretildiğine, yani inançlarımızın genellikle doğru inançlar üreten bir mekanizma 
tarafından üretildiğine dayanır. Ancak, bir inancın güvenilir mekanizmalarca üretilip 
üretilmediği konusu içsel olarak bizim ulaşabileceğimiz bir husus değildir. Audi’nin 
bağdaşımcı (compatibilist) anlayışına göre bilgi “kişinin ulaşamayacağı temellere 
binaen bilinirken” (s. 127), bir kimsenin inancının doğrulanması ancak içsel olarak 
ulaşabildiği durumlarla tayin edilmektedir. 

“Theoretical Rationality: Its Sources, Structure, and Scope” başlıklı sekizinci 
makalede, yaşadığımız dünyanın hakiki temsilini bulma amacında olan teorik rasyo-
nalitenin tabiatı üzerinde durulmaktadır. Audi, rasyonalitenin kaynaklarını algı, hafıza, 
zihin (consciousness) ve akıl (reason) olarak tanımlamaktadır. Hafızadakinin aksine, 
algı ve zihin bilginin temel kaynakları olarak alınır, çünkü bu ikisi, hafızada olduğu 
gibi başka bir kaynağa dayalı değildirler. Bu makalede, teorik ve pratik rasyonalite 
arasındaki benzerliklere değinilerek, bilgi ve doğrulanmış inancın kaynakları ele alınmış 
ve bu kaynaklar sağladıkları epistemik temellerden ayrıştırılmışlardır. Ayrıca bilgi ve 
doğrulanmış inancın kaynakları birbirlerine göre kıyaslanmıştır.

“Doxastic Innocence: Phenomenal Conservatism and Epistemological Common 
Sense” başlıklı dokuzuncu makalede, bize doğruymuş gibi gözüken inançlarımızın- 
normatif açıdan değersizleştirmeksizin- masum olup olmadıkları sorusunun cevabı 
aranmaktadır. Bir kimseye bir inanç doğru gibi görünüyorsa, o inancın ilk görünüşte 
doğrulanmış olacağını savunmayı ifade eden ‘Fenomenal Konservatizm’ kavramı 
netleştirilerek, bu kavramın nasıl bir epistemik ‘izin vermeye’ kapı araladığı ifade 
edilmiştir. Audi, burada kişiye öyle görünmenin, inanç kaynağının sunduğu şey ile 
örtüşmesi halinde, edinilen inancın da makul olduğunu öne sürmüştür. Ancak bir şart-
la, o da, buradaki makul görmenin bir genellemeye götürmemesi şartıdır. İnançların 
‘yanlış oldukları ispatlanmadığı sürece’ tabiatları gereği rasyonel olup olmadıkları 
sorgulanarak, aksi yönde delil olmadığı sürece bir kimseye görünen bir P önermesi-
nin göründüğü gibi kabul edilmesiyle doğrulanmış sayılacağını savunan ‘fenomenal 
konservatizm’ tezi üzerinde duran Audi, burada inancın tabiatı gereği (aksi bir durum 
olmadıkça) doğrulanmış olduğunun kabul edilmesi fikrinin fenomenal konservatizmi 
destekleyip desteklemediğini tartışmıştır.

“Skepticism about the A Priori: Self-Evidence, Defeasibility, and Cogito Pro-
positions” başlıklı onuncu makalede, kendiliğinden açık-seçik olma (self-evidence) 
kavramından hareketle, bir önermeyi yeterince anlama kavramı ve yeterliliğin ne 
olduğu üzerinde durulmuştur. Audi’nin burada yaptığı değerlendirmeye göre, açık-
seçik olarak adlandırılan bazı durumların reddedilmesini gerektirmektedir. Buna 
göre açık-seçik olarak adlandırılan önermeler kişiyi tasdike zorlamamalı, önermeleri 
tamamen anlamak otomatik olarak inancın doğrulanmasını doğurmamalıdır. Hatta bazı 
durumlarda önermeleri reddetmek daha rasyonel bir tutum olabilir. Öte yandan kendi-
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liğinden açık-seçik olmak apriori olmak anlamında ele alınarak, apriori argümanları 
desteklemek için de kullanılabilmektedir. 

IV. Bölüm

Son bölüm sosyal epistemoloji ağırlıklıdır. Doğrulama ve bilginin paylaşım ve 
aktarımı bağlamında sosyal epistemoloji konusuna değinilmiştir. Bireysel anlamda 
neyi bilebileceğimiz sorusundan, sosyal anlamda şahitlik ile öğrendiğimiz şeylerin 
ne olduğu sorusu üzerinde durulmuştur. İnanç ve bilgi elde etmede çok önemli bir rol 
oynayan şahitlik (testimony) üzerinde durulmaktadır. Algı ve sezgiden farklı olarak, 
şahitliğin (testimony) insan bilgisindeki yeri ve önemi vurgulanarak, birbiriyle örtüş-
meyen görüşlere sahip tarafların bu görüş farklılıklarının giderilip giderilemeyeceği 
yönündeki entelektüel değerlendirmelere yer verilmiştir. Diğer bilgi kaynakları –mesela 
algı- gibi temel bir bilgi kaynağı olmayan şahitlik başka bir kaynağa dayanır. Ancak 
bununla birlikte, kendisi temel bir bilgi kaynağı olmayan şahitlik Audi’ye göre “temel 
bilginin kaynağıdır” (s. 241). Şahitlikteki olumsuz yön, içinde saflığı barındırmasıdır, 
yani aksi yönde elimizde bir neden olmadığı sürece biz diğer insanlara inanırız.

Buradaki problem, bizim şahitlik yoluyla öğrendiğimiz şeylerin, önceki bölümlerde 
zikredilen temel bilgi kaynaklarından birisiyle (özellikle de algı ile) öğrenilmiş olması 
zorunlu mudur sorusudur. Bu bölümde şahitliğin tanımı yapılarak, inançla ilişkisi ve 
bilgi ifade edebilmesi için karşılaması gereken şartlar tartışılmıştır. 

“The Place of Testimony in the Fabric of Knowledge and Justification” başlıklı 
makalede, şahitlik kavramının ne olduğu ve bizi bilgi ve doğrulamaya götürdüğü 
farklı durumlar değerlendirilmiştir. Bilgiyi dışsal, doğrulamayı içsel kabul eden Audi, 
şahitliğin bu iki konudaki rolünü de birbirinden ayırmıştır. Audi’ye göre, şahitlik bilgi 
ve doğrulamada temel bir kaynak değildir, ancak her ikisinde yer alan pek çok öğeyi 
yansıtır. Audi, daha önce sayılan dört temel bilgi kaynağına ilave olarak şahitliği de 
bilgi kaynağı arasında sayar. Çünkü ona göre temel bir bilginin temel bir bilgi kayna-
ğından edinilmiş olması zorunluluğu yoktur ve şahitlikle elde edilen bilgi başka bir 
bilgiden çıkarımla ulaşılmamışsa bu durumda şahitlik temel bir bilgi kaynağı olabilir. 
Şahitliğe dayandırılan doğrulamada ise, Audi şahitliği algıya denk bir bilgi kaynağı 
olarak kabul etmiştir. Ancak şahitliğe dayalı doğrulamaları nihai anlamda diğer doğ-
rulama kaynaklarına dayalı olarak kabul etmiş, şahitliğe dayanan doğrulamaları öncül 
temelli doğrulanmış bir inanç olarak görmemiştir. Sonuçta, şahitliğin epistemolojide 
oynadığı pozitif rol nedeniyle Audi, şahitliği bilgi ve doğrulamanın esas kaynağı 
olarak kabul etmiştir.

 “Testimony as a Social Foundation of Knowledge” başlıklı makalede, şahitlik-
kaynaklı bilgi ile doğrudan şahitliğe dayanan bilgi birbirinden ayrılarak, şahitliğin 
yanlış bir bilgiyi de bize doğruymuş gibi sunabileceği ihtimaline değinilmiştir. Audi’nin 
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bu ihtimal karşısında önerdiği çözüm dışsal bilgi teorisi olmuştur. Bu öneriye göre, 
şahitliğe dayanan bilgi, söylenen şeyin ve bilen kimsenin inançlarına dayanan bilginin 
doğru olmasını gerektirir. Audi’ye göre, şahitlik temelli bir doğrulamaya sahip olmasa 
da, şahitlik bir bilgi kaynağı olabilir.

“The Ethics of Belief and the Morality of Action: Intellectual Responsibility and 
Rational Disagreement”, başlıklı son makalede ise, anlaşmazlık durumunda ente-
lektüel sorumluluk konusu ele alınmıştır. Bizimle aynı epistemik düzeye sahip birisi 
ile anlaşmazlığa düşme ihtimalinin şüpheciliğe götürüp götürmeyeceği tartışılmıştır. 
Böyle bir durumda bize yol gösterecek prensipler neler olabilir? Pek çok prensip 
arasından, kendi inancımızı kritik etmemize yardımcı olacak veya inanç sistemimizi 
revize edebileceğimiz prensipler burada önerilenler arasındadır. Audi, bahsedilen bu 
yöntemlerin uygulanmasıyla, şüphecilik ve ahmaklık arasında rasyonel bir yol tuttur-
mayı hedefleyen inanç ahlakına katkı sağlanmış olacağı düşüncesindedir.

Kitapta birbirinden farklı alanlara ait gibi gözüken makalelerin ortak noktası, 
inancın doğası, oluşumu, düzenlenmesi ve doğrulanmasındaki fenomenal faktörlerin 
rolü konusunda epistemoloji ile zihin felsefesini buluşturmasıdır. Audi bunu yapabilmek 
için inançları inanç eğilimlerinden ayırmış, teorik ve pratik akıl arasındaki paralelliğe 
dikkat ederek inançları eylemlerden ayırmış, bilişsel düzenlemede iradenin rolünü ortaya 
koymuş, inancın algı ile ilişkisini açıklamış, algısal inançların çıkarımsal olmaksızın 
nasıl temellendirilebileceğini açıklamış ve şahitliğin nasıl çıkarımsal-olmayan bir 
inanç sağlayacağı teorisini geliştirmiştir. 

Kitapta tartışmalar ele alınırken; içsel ve dışsal, bireysel ve sosyal pek çok bilgi ve 
doğrulama türüne değinilmiş ve her ikisini de içine alan entelektüel erdem tartışılmıştır. 

Kitap ihtiva ettiği konular açısından geniş bir alana hitap etmekle birlikte, içeri-
ğinin derinliği, işaret ettiği konuların önemi itibarıyla, inanç konusundaki çalışmalara 
pek çok açıdan değerli katkılar sunan bir çalışmadır. Buna ilaveten Audi’nin zihin 
felsefesi ve epistemolojide içselcilik ve dışsalcılığı bağdaştıran yaklaşımı orijinalliğini 
korumaktadır. 

Kitapta bir araya getirilen makaleler, alanında gerçekten de anlaşılması zor yazı-
lardır. Ancak Audi’nin epistemolojideki kendine has konumu göz önünde bulundurul-
duğunda, yazıların yönlendirici, aydınlatıcı ve tartışılmaya değer olduğu söylenebilir.





KORKUNÇ İVAN ZAMANINDA RUSYA   

Serdar Gezer*1

 Heinrich Von Staden, Korkunç İvan Zamanında Rusya, Terc. Serkan Acar-Gülşah Has-
güçmen, Selenge Yayınları, İstanbul 2016, 148 sayfa.                                                                                                                        

İvan Vasiliyeviç (IV. İvan) yapmış olduğu reformlar ve başarıya ulaşan askeri 
girişimleri ile Rusya topraklarının sınırlarını genişletmiş ve hüküm sürdüğü yarım 
asırlık (1533-1583) dönemde Moskova Çarlığının merkezi bir devlet haline gelmesine 
muazzam katkılarda bulunmuştur. Bu dönem için ana kaynak olarak görülen Staden’in 
kaleme aldığı notlar araştırmacılara geniş kapsamda bilgiler sunmaktadır. İvan’ın 
çağdaşı olan Staden’in Moskova’da bulunduğu süre zarfında yazmış olduğu notları 
bilhassa İvan döneminin tetkik edilmesinde fayda sağlayacak niteliktedir. Staden, 
Almanya’nın Ahlen şehrinde dünyaya gelip gençlik yıllarında Livonya’ya buradan 
da Moskova’ya gelmiş, Moskova’da çeşitli işlerde çalışarak hayatını uzun bir müddet 
bu şehirde sürdürmüştür. Moskova’da bulunduğu süre zarfında kaleme aldığı notlar 
1893 yılında keşfedilmiş, 1925’de Rusçaya, 1967’de ise Thomas Esper tarafından 
İngilizceye çevrilmiştir. Korkunç İvan Zamanında Rusya, Thomas Esper’in İngilizce 
çevirisinden Serkan Acar ve Gülşah Hasgüçmen tarafından Türkçeye kazandırılmıştır.

Eser içerik olarak; Thomas Esper tarafından yazılan kısa bir Giriş Bölümü (15-
28), Staden’in kaleme aldığı dört bölüm ( I. Bölüm 29-32, II. Bölüm 33-91, III. Bölüm 
92-109, IV. Bölüm 110-139 ), Bibliyografya (140) ve Dizin (143-148) kısımlarından 
oluşmaktadır. Muhteviyata inildiğinde; Giriş kısmında Thomas Esper okuyucuya eserin 
içerisindeki bölümlerle ilgili bilgiler vermekte, hem Staden hem de Çar İvan hakkında 
anekdotlar aktarmaktadır. Staden’in çelişkili anlatımlarına vurgu yaparak eleştirmekte, 
bir nevi biz okuyucuları gelecek bölümlere hazırlamaktadır.  

Birinci bölümde Staden, Kutsal Roma Germen İmparatoru II. Rudolf’a ikinci ve 
üçüncü bölümlerde nelere değineceği konusunda açıklamalarda bulunmuş, yazmış olduğu 
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raporu imparator için kaleme aldığını özellikle belirtmiştir. Staden, yazdığı raporun çok 
değerli olduğu düşüncesindedir hatta bu raporun gizli tutulması konusunda da ricada 
bulunmuştur. Nitekim Staden Rusya’yı işgal projesi hazırlamış ve bu doğrultuda impara-
torun harekete geçmesi için telkinlerde bulunmuştur. İşgal projesinden üçüncü bölümde 
bahsetmekle beraber, imparatorun bu raporu okuyup okumadığı ise bilinmemektedir.

İkinci bölümde Rusya ve Moskova Çarlığı başlığı altında dönemin ekonomik, 
siyasi, coğrafi ve sosyokültürel yapısı hakkında bilgiler sunulmaktadır. Özellikle 
opriçnina (IV. İvan’ın saray ve maiyetinin masraflarını karşılamak üzere ayrılan şehir 
ve kasabalara verilen ad) hakkında verdiği bilgiler oldukça önemli olmakla beraber, 
İvan’ın Kazan ve Astarhan Hanlıklarını nasıl işgal ettiğini, komşu ülke ve hanlıklardan 
Moskova’ya hangi güzergâhlarda gelineceğini detaylıca açıklamıştır.

Üçüncü bölümde Kırım Hanının Rusya’yı nasıl istila edeceğini açıklayan Staden, 
İmparatora Kırım Han’ının bunu hangi sebeplerle yapacağını açıklamaya çalışmış, 
nitekim bu istila için Osmanlı Sultanının Kırım Hanına destek ve teşvikte bulunduğunu 
belirtmiştir. Staden, kendi istila planını da bu bölümde ayrıntılı bir şekilde dile getirmiş, 
imparatora bu plan için gereken bilgileri sunmaya çalışmakla beraber imparatoru ikna 
etmeye yönelik yaklaşımlarda bulunmuştur. Staden, planının kusursuz olduğunu dü-
şünmüş olacaktır ki istila sonrası atılacak adımlardan da bahsetmekten kaçınmamıştır.

Dördüncü bölümde ise Staden’in otobiyografisi yer almaktadır. Moskova’ya nasıl 
geldiğini, Moskova’da yaşadığı dönemde başından geçen hadiseleri ve Moskova’dan 
nasıl geri döndüğünü anlatmıştır. Bu anlatı üzerinden dönemin sosyal hayatı ile ilgili 
çıkarımlar yapılabilmektedir.

Korkunç İvan Zamanında Rusya, Staden’in 1560-1570 yılları arasında kayda 
geçtiği notlarından ibarettir. Notlarını yayınlanması için değil, Rusya’yı istila planı 
mahiyetinde kaleme almıştır. Paragraflar hatta cümleler arası geçişlerin özensizliğini 
buna bağlamak doğru olacaktır. Bununla birlikte kitabı inceledikten sonra göze çar-
pan olumsuz veya eksik taraflar, kitabın biz okuyucuları bütünüyle hayal kırıklığına 
uğratacağı anlamına gelmiyor. Nitekim Staden’in Moskova’yı tasvir edişi, Kırım 
Hanı ile ilgili münasebetler, opriçnina kurumu ile ilgili bizlere aktardıkları göz ardı 
edilemeyecek kadar önemlidir. Öyle ki Staden’in notları, opriçnina mensubu birisi 
tarafından yazılmış olup günümüze ulaşan tek ana kaynak durumundadır. Bu dönemi 
araştırmak isteyen tarihçilerin bu notlara başvurması gerekmektedir.

Öncelikle, İmparator Rudolf’a hitaben yazılan maruzat bölümünde, Staden’in 
imparatora karşı ılımlı üslubu ve yaklaşımı dikkat çekmektedir. Kendisi de Alman 
olan Staden’in bu üslubu normal karşılanmakla beraber kalemine de yansımıştır. Öyle 
ki Rusya Çarlığını hafife alma eğilimini açıkça göstermekte, raporlarında Rusya’nın 
kolayca işgal edilmesinin mümkün olacağını belirtmektedir. Askeri ve idari tecrübesi 
olmayan Staden’in bu tutumu onun bir maceraperest olduğunu düşündürmektedir. 
Araştırmacıların, bu maceraperestten faydalanacağı hususlar, gözlemleri ve bizzat 
yaşadığı olaylar olacaktır.



Korkunç İvan Zamanında Rusya  977

Rusya ve Moskova Çarlığının tasviri ile idari yapının nasıl olduğunu, Moskova’nın 
ticaret ilişkilerini aktaran Staden, dönemin en hararetli yıllarına denk gelmiştir. Bu 
yılların anlaşılması elzem unsuru olan opriçnina dönemi de unutulmayarak kaleme 
alınmıştır. IV. İvan’ın bu kurumu kurması sebeplerinde yanılgıya düşmüş olsa da 
kurumun faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları ile ilgili aktardıkları, dönemi ay-
dınlatmada faydalı olacaktır. Nitekim bu bilgiler Rusya’nın yaşadığı sıkıntılı yılları, 
toplumun içine düştüğü durumu ve nihayet İvan’ın kurumu dağıtmasında ki nedenleri 
detaylıca öğrenmemize yardımcı olmaktadır. Bunlara ek olarak, eserin araştırmacıları 
aydınlattığı bir başka önemli konu ise Kazan ve Astarhan gibi Türk Hanlıklarının işgal 
edilmesi ile ilgili konulardır. İşgaller ile ilgilenen araştırmacılar Staden’in notlarını 
inceleyerek büyük fayda göreceklerdir. Kırım’dan, Lehistan’dan ve İsveç’ten Mos-
kova’ya varan güzergâhlardan bahsetmesi de Staden’in ülke topraklarından ne denli 
haberdar olduğunu göstermektedir. Staden, Rusya topraklarında mevcut olan gizli 
geçitlerden bahsederek coğrafyaya hâkim olduğunu hissettirmektedir.

Staden’in eleştiri alabileceği bölüm Rusya’nın Almanlarca istilasını planladığı 
bölümüdür. Çünkü abartılı ve askeri yetersizliklerine rağmen kendinden fazlaca emin 
üslubu göze batmakta, planın gerçekçiliğine zarar vermektedir. Staden’in bir diğer 
noksan yanı ise dönemin Avrupa’sıyla ilgili bilgileridir. İşgal planı için Rudolf’un 
yardım alabileceğini iddia ettiği devletlerin yardım edebilmeleri dönem itibariyle pek 
olası görünmemektedir. Rusya’nın işgal edilmesi ve sonrasında ülkeye hâkim olun-
ması için tavsiyede bulunduğu askeri araçların adeti ve asker sayısının yetersizliği de 
diğer eksikliklerdir. Staden notlarının son bölümünde Rusya’nın işgali sonrası İran 
Şahı ile ittifak kurulması ve bu ittifak ile Osmanlı’nın kolayca işgal edilebileceğini 
savunmuştur. Dönemin şartları itibariyle bu tavsiye de ciddiye alınabilecek bir tavsiye 
değildir. Üstelik Osmanlı Devletinin o yıllarda eski gücünü tam olarak yitirmiş olduğu 
söylenemez.

Kitabın son bölümü incelendiğinde, daha sade bir anlatıma rastlanmaktadır. Staden, 
kendi hayatından kesitler verdiği bu bölümde, Moskova’ya gelişini takiben şehirde 
giriştiği işlerden bahsetmiş, kısa zaman içerisinde tanınan birisi olduğuna vurgu yap-
mıştır. Burada verdiği bilgiler, dönemle ilgili sosyolojik tespitler yapılmasına olanak 
sağlamaktadır. Nitekim kendisine açılan veya kendisinin açtığı davalardan bahsetmiş 
olması dönem itibariyle hukuki süreçlerin nasıl işlediği ile ilgili de bilgiler vermektedir. 
Diğer yandan, sarayda önemli bir mevkide olduğunu belirtmekte, İvan ile münasebet-
lerinin iyi bir vaziyette olduğunu açıklamaktadır. IV. İvan ile münasebetlerinin neden 
bu denli sıkı olduğunu söylemekten kaçınmıştır. Öyle olmalı ki Staden sarayda yüksek 
bir mertebeye yükselmemiş, İvan ile de bahsettiği kadar sıkı bir münasebeti olmamıştır. 

Sonuç olarak, Korkunç İvan Zamanında Rusya IV. İvan zamanını araştırmak 
isteyen tarihçilerin başvuracağı bir eser konumundadır. Bilgiler hiç şüphesiz diğer 
kaynak eserler ile karşılaştırılarak kullanıldığında çok daha değerli hale gelecektir. 
Nitekim opriçnina yıllarını bizzat yaşamış birisinin kayda geçtiği notların ışığı döne-
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min aydınlatılmasında faydalı olacaktır. Diğer yandan Kırım Hanı ile münasebetler, 
Türk hanlıklarının işgal edilişleri ile ilgili bölümler de konunun araştırıcılar tarafından 
başvurulması gereken kısımlar olarak görülebilir. Notların vasıtasıyla Moskova şehrinin 
karmaşık iç yapısı ile ilgili bilgi sahibi olunması da mümkündür.

Neticede, Korkunç İvan Zamanında Rusya adlı çalışma 16. yüzyıl Moskova Çarlığı 
ile ilgilenen tarihçilerin mutlaka incelemesi gereken bir eser olup okuyanları dönemin 
içine sürüklemektedir. Altın Orda sonrası Türk Hanlıklarıyla alakalı kısımlar da bu 
dönem için araştırma yapacak tarihçilerde farklı bir bakış açısı getirmiş olacaktır. Son 
olarak, eserin Türkçeye kazandırılmasına vesile olan Selenge Yayınlarına şükran ve 
teşekkürlerimi iletmeyi bir borç bilirim.
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 Margaret MacMillan, Tarihin İnsanları Kişilikler ve Tarihin Seyri, Terc. Özge Akkaya, 
Kolektif Kitap, İstanbul, Şubat 2017, 246 sayfa.

Tarihin, bir bilim dalı olarak tarihi bilgi ürettiği iddiasıyla ortaya çıkmasından 
itibaren nedensellik kavramıyla zorunlu bir ilişki içinde olduğu söylenebilir. Olaylar, 
kronoloji içerisinde peşi sıra birbirine bağlanıp süreçleri meydana getirirken, bu bağı 
kurarak tarih harcını bir arada tutan etkenlerin en önemlilerinden bir tanesi nedensellik 
bağı olmuştur. Fakat tam da nedensellik kavramının zıddı olarak açıklanabilecek olan 
olumsallık da, tarihin oluşumuna zaman zaman ciddi etkide bulunmuştur. Nedensellik 
olguyu zorunlu olan bir etkileşimin sonuçlarına bağlayarak açıklarken, olumsallık 
halinde olgunun olması kadar olmaması ihtimali de vardır ve gerçekleşen durumlar bir 
zorunluluğa dayanmaz. Tarih okyanusunda küçük adalar olarak teşbih edebileceğimiz 
tarihi kişilikler, süreci nedensellik bağlamından kopartıp olumsal olarak nitelenebile-
cek anlar yaratabilmektedir. Margaret MacMillan’a ait Tarihin İnsanları Kişilikler ve 
Tarihin Seyriadlı çalışma da, şahısların tarih üzerine olan bireysel etkilerini tematik 
olarak incelemektedir. Oxford Üniversitesinde doktora çalışmasını yapmış ve Oxford 
ve Toronto Üniversitelerinde uzun yıllar görev almış olan Kanadalı tarihçi, Barışa Son 
Veren Savaş ve Barışı Yapanlar gibi eserlerin sahibidir. Diplomasi tarihinde uzmanlaşan 
MacMillan, tarihi kişilikleri araştırmanın ana konusu yapan pek çok çalışmaya daha 
sahiptir. Tarihin İnsanları, İngilizce metin üzerinden Özge Akkaya tarafından Türkçeye 
tercüme edilmiş ve Türk okuyucusunun istifadesine sunulmuştur.

Çalışma, içerik olarak beş farklı temaya ayrılmıştır. Bunlar beş bölüm içerisin-
de; İkna ve Liderlik Sanatı (I. Bölüm 11-60), Kibir (II. Bölüm 61-104), Cesaret (III. 
Bölüm 105-146), Merak (IV. Bölüm 147-180) ve Gözlemciler (V. Bölüm 181-228) 
olarak bölümlenmektedir. Bu bölümleri takiben; Okumalar Üzerine Notlar (229-230), 
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Kaynakça ve Ek Okumalar (231-237), İzinler (238), Teşekkür (239-240) ve Dizin 
(241-246) kısımları çalışmaya ilave edilmiştir. Böylelikle dipnotlandırma ve metin 
içinde atıf yapma metodunun hiç tercih edilmediği metin hakkında daha fazla bilgiye 
de sahip olabilmekteyiz. Bu şablonda ilk bakışta fark edilen iki eksiklik, önsöz ve giriş 
kısımlarının olmamasıdır. Yazar, kitabının sonuna eklediği teşekkür kısmında, destek 
gördüğü kimselere hatırşinaslığını gösterirken bir anlamda da önsözün eksikliğini gi-
dermeye çalışmıştır. Olmayan giriş kısmı için bulunan çözüm yolu ise daha farklıdır. 
İlk bölüm içerisinde 11-19. sayfalar arası kısım de facto olarak metnin giriş kısmını 
oluşturmakta, yazar, tarih ve kişilikler arasında kurduğu bağı ve özellikle tarihin büyük 
şahsiyetler olmadan yazılamayacağı yönündeki görüşünü burada (s.13) aktarmaktadır. 
Ek olarak hangi temanın neden seçildiği ve hangi şahsiyetler üzerinden inceleneceği de 
bu gayri resmi giriş kısmı içerisinde izah edilmektedir. Çalışmada ilk üç bölüm tarihe 
iz bırakmış (haliyle daha çok bilinen) kişilere ve son iki bölüm ise tarihin günümüze 
intikal etmesinde katkı sağlamış (göreceli olarak daha az önemli olan ama yazarın 
tabiriyle “dost meclisinde beraber olmaktan keyif alınacak”) kişilere ayrılmıştır. Bu 
tercihin çalışmayı, tarihin tüm insanların istemli ya da istemsiz olarak var olan kolektif 
yapıp etmelerinin bir ürünü olduğu ve doğal olarak “insan varsa tarih vardır” yargısını 
doğrulayan bir eser haline getirdiği de söylenebilir.

Birinci bölüm, ikna ve liderlik sanatı üzerinden kurgulanmıştır. Metin, liderliğin 
genel özelliklerini tanımlayarak ve tarihte bu vasfı ile öne çıkmış Napolyon, Churc-
hill gibi isimleri örnek olarak sunarak başlamaktadır. Asıl inceleme konusu yapılan 
isimler ise farklıdır. Bu liderler; Prusya önderliğinde Germen birliğinin kurulması ile 
ortaya çıkan Alman İmparatorluğunun birinci şansölye’si (Başbakan) olan Otto von 
Bismark, iki farklı dönemde toplamda 22 yıl Kanada Başbakanı olan William Lyon 
Mackenzie King ve Amerika’nın 32. Başkanı olan (aynı zamanda 12 yılla en uzun süre 
görev yapmış ve 4 kez seçilerek 2 kereden fazla seçilmiş tek başkan) Franklin Delano 
Roosvelt’tir. Bölüm boyunca her üç lider de, yukarıda verilen sırayla ele alınmıştır. 
İnceleme, liderlerin çocukluk, gençlik ve aile yaşantıları ile başlamış eğitim hayatları 
ile devam etmiştir. Bu süreçler boyunca siyasetten uzak, deyim yerindeyse lakayt bir 
tavır içinde olmalarına dikkat çekilmiştir. Bölüm, amacına da uygun olarak, bahsi geçen 
kişilerin tarihi dönemeçlerde nasıl önemli roller oynayıp tarih içinde tekilleştiklerini 
anlatarak son bulmaktadır.

İlk bölüm olan ikna ve liderlik sanatı değerlendirildiğinde, seçilen üç liderin de 
yaşadıkları topluma yaptıkları katkılar ile olumlanarak ele alındıkları gözlenecektir. İkna 
bağlamında, kamuoyuna karşı sergiledikleri etkileme ve yönlendirme becerileri, tarih 
içinde oynadıkları rolün anahtarı olarak işaret edilmiştir. Tam da bu noktada yazarın 
kendisi de “acaba içinde bulundukları olağan üstü koşullar mı liderlerin parlamasına 
yardımcı oldu, yoksa kişisel özellikler mi belirleyici olandı” ikilemine düşmüştür. 
MacMillan, nihayetinde, bir karakter özelliği olarak altını çizdiği ne zaman ödün 
vereceğini çok iyi bilme ve her zaman haklı olduğunu düşünme yanılgısına düşmeme 
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hasletlerini vurgulayarak, her üç liderin de bu yönleri ile tarihe etki ettiğini söyleyerek 
ağırlığı kişisel özelliklere verdiğini, tutarlı bir tavırla göstermiştir. Denilebilir ki bölüm, 
siyasi tarih severler için sıkılmadan okuyabilecekleri, anekdotlarla zenginleştirilmiş 
bir anlatı içermektedir.

Eserin ikinci bölümünde odak noktası kibir olmuştur. Kibrin tabiatıyla olumsuz bir 
kişilik özelliği olması, yazının üslubunu etkilemiş ve seçilen karakterlere de yansımıştır. 
Bunlar zihinlerde genellikle nahoş çağrışımlar yaratan; İngiltere’de 11 yıl başbakanlık 
yapan ve ilk kadın başbakanı olan Margaret Thatcher, ABD’nin 28. Başkanı Woodrow 
Wilson, SSCB’nin Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri unvanıyla devleti 
yöneten ikinci lideri Josef Stalin ve önce Alman Şansölyesi daha sonra Alman Führer’i 
olarak Almanya’yı yöneten Adolf Hitler olmuştur. Bu isimler, ülkelerinin ve dünya-
nın siyasi tarihine damga vurmuş, başarılar kazanmış fakat en nihayetinde başarısız 
olmuş kişilerdir. Şiddetli hırsları, dört ismin de ortak noktası olarak ifade edilmiştir. 
Yazar, liderlerin neden önemli oldukları ve tarihe nasıl etki ettiklerini vurgulamadan 
önce ısrarla birinci bölümdeki liderlerden farklı karakterlere sahip olduklarının altını 
çizmiştir. Yaptığı “kendi elleriyle ve rızalarıyla kuyularını kazdılar” tespitiyle (s. 102) 
bölümü sonlandırmıştır.

İkinci bölümde kibir bağlamında seçilen tarihi şahsiyetlerin yerinde olduğu söyle-
nebilir. Bununla beraber ve ilk bölümün aksine incelenen liderlerin eğitim hayatındaki 
başarıları gibi “parlak” bir geçmişe işaret eden özellikleri yerine kavgalar ve çekiş-
melerle geçen politik kariyerleri odak noktası olarak alınmıştır. Bölüm, ilk bölümdeki 
liderlere uygulanan metottan farklı olarak, ele alınan isimlerin hayat hikâyelerinin 
özetini ihtiva etmek yerine siyasi hayatlarının hikâyesi şeklinde kaleme alınmıştır. 
Stalin ve Hitler ile ilgili kısımlarda, karakterlerinin kötü özellikleri bilhassa göze ba-
tırılmak istenmiştir. Böyle yaparak yazar, belki de, inceleme nesnesi ile arasına daha 
geniş bir mesafe koymak istemiş olabilir.

İkinci bölümde karşımıza çıkan dikkat çekici bir unsur da bölümün girizgâhında 
verilen bir anekdot üzerinden yapılan bir tespit olmuştur. Yazara göre 1914 yılında Sa-
raybosna’da Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veliahdına gerçekleştirilen suikastın 
olmaması durumunda Avrupa’da aynı yıl içinde savaşın patlak vermesi ihtimali oldukça 
düşük olarak görülmüştür. Böylesi büyük ve dünya sathında gerçekleşen bir savaşın 
tüm altyapısının hazır olmadan savaşın her iki kutbu tarafından da başlatılmayacağı 
düşünülünce bahsi geçen olay olmasa aynı yıl içerisinde savaşın büyük olasılıkla 
başlamayacağı tezi, olayların süreçler üzerindeki etkisini temellendirme babında zayıf 
bir örnek olarak kalmaktadır. İkinci bir önemli nokta olarak yazar, girizgâh kısmın-
da, karşı olgusal yaklaşımı tarif ederek tarihçiler için gerekli araçlar olduğuna işaret 
etmiştir. Bu yaklaşım ile tarihçinin, sonuçların nasıl tekil bir olaydan ya da karardan 
çıkabileceğini görme şansı olabileceği gibi, tesadüf ve kazaların, tarihte sanıldığından 
önemli bir payı olduğunu da vurgulanmıştır. (s. 64) Yönteme dair satır aralarında da 
olsa verilen bu görüşler, şüphesiz ki tarihçiler için faydalı olacaktır.
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Kitabın üçüncü bölümünde işlenen tema cesarettir. Ancak burada, tarihte ilk 
akla gelen örneklerin aralarından çıktığı askerleri ve büyük komutanları göremeye-
ceksiniz. Metnin en renkli örneklem grubunu oluşturan birbirinden bağımsız üç isim; 
Kanadalı iş adamı ve girişimci Max Aitken (daha sonraki adıyla Baron Beaverbrook; 
çünkü kendisi Kanada vatandaşı olarak doğmuş olsa da İngiliz uyruğuna geçmiş, 
hatta bununla da yetinmeyerek asalet unvanı ve hatırı sayılır bir politik kariyer sahibi 
de olmuştur), ABD’nin 37. Başkanı olan Richard Nixon ve Kanada’daki ilk Fransız 
yerleşimini kuran Kâşif Samuel de Champlain (ö. 1635) olmuştur. Cesaret kavramı, 
metinde risk alabilme becerisi olarak tarif edilmiş ve örnek olarak seçilen karakterlerin 
aldıkları zorlu kararlar biyografik anlatının kendileri ile ilgili kısmında merkezi rol 
almıştır. Örneğin Nixon ile ilgili kısım ağırlıklı olarak Çin’e olan ziyareti ve Mao ile 
görüşmesinin, ABD kamuoyu ve komünist karşıtı algı karşısında alınmış ne kadar zor 
bir karar olduğunu açıklamak üzere kurulmuştur.

Üçüncü bölüme genel hatlarıyla bakıldığında biyografik kısımların önceki iki 
bölüme kıyasla daha kısa tutulduğu fark edilecektir. Bir iş adamı, bir siyasetçi ve 
bir kâşiften oluşan üçlüyü metin içerisinde karşılaştırma imkânı da böylece ortadan 
kalkmaktadır. Bu üçlü, arkalarında göreceli olarak çok büyük başarılar bırakmamıştır. 
Fakat her biri çok büyük dönüşümlere yol açacak bir kapı aralamıştır. Yukarıda da 
belirtildiği gibi örneklerin, risk altında aldıkları doğru kararlar, metnin sonunda bir kez 
daha tekrarlanmış, kahramanlarımızın ortak noktası olarak işaret edilmiştir. Yazarın 
“dünya risk alabilen kadınlarla erkeklerin sayesinde dönüyor” tespiti de dikkate değerdir.

Çalışmanın dördüncü bölümünde, kişilerin tarihe etkileri bağlamında hareket 
noktası olacak kavram, meraktır. Yazarın konuya giriş yapmadan evvel kadın tarihine 
dair çalışmaların artmasından ve bundan duyduğu memnuniyetten bahsetmesi aslında 
gelecek sayfaların habercisi gibidir. Çünkü tarihi şekillendiren bir unsur olarak merak 
kavramı, üç kadın karakteri üzerinden incelenmektedir. Bu noktada MacMillan, duru-
mu “Tarihte istisnai derecede merak duygusuna sahip insanların listesini hazırlamaya 
başladığımda elimdeki isimlerin çoğunun kadın olduğunu fark ettim” (s. 148) sözle-
riyle açıklamakta. İncelenen üç kadın ise İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth ya da Çin 
İmparatoriçesi Wu gibi siyasi tarihin içinden gelen figürler değil. Onlar; Kanada’da 
kolonizatör olarak görevlendirilen Albay John Graves Simcoe’nin eşi Elizabeth Simcoe, 
Hindistan’daki İngiliz idaresi için çalışan, İngiliz bir memurun eşi olan Fanny Parkes 
ve Arnavutluk’a olan derin sevgisini özellikle dağlık Kuzey Arnavutluk’u karış karış 
gezerek yayınladığı kitaplar vasıtasıyla bölgeyi Batı âlemine tanıtan Edith Durhamdır. 

Her üç hayat hikâyesinin de kendisine has bir öyküsü vardır. Yazar bunları usta-
lıkla ele alıp başarılı bir anlatı haline getirebilmiştir. Kahramanların diğer bölümlere 
kıyasla sıradan, halkın içinden insanlar oluşu, onları kitap boyunca ele alınan diğer 
kahramanlardan ayırmakta, dolayısıyla dördüncü bölümü diğer bölümlerden farklı-
laştırmaktadır. Burada, kadınlar aynı zamanda toplumun onların önlerine koyduğu 
engeller ile de başarılı şekilde mücadele etmiş, bu mücadeleyi yaparken en çok merak 
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duygusundan beslenmişlerdir. Kahramanların dikkati çeken bir ortak özelliği, Batılı 
olmaları ve Batı’nın değerler sistemi içerisinde yetiştikten sonra, bu değerlere taban 
tabana zıt toplumlar (Kuzey Arnavutluk için de bu durum geçerlidir)  içerisinde adapte 
olmayı başarabilmeleridir. Bayan Simcoe Kanada yerlileri ile derin ilişkiler kurup 
saygılarını kazanmış, Bayan Parkes Hindistan’ın içlerine kadar (daha önce hiçbir 
Avrupalı’nın gitmediği yerlerdir buralar ve Parkes bilhassa bunun için bu yerlerin 
bozulmamış olduğunu söyler, s.164) eşi olmaksızın seyahat etmiş ve Bayan Durham 
da Arnavutluk’ta henüz 1921 yılında ismi caddelere verilip heykeli dikilecek kadar 
çok sevilmiştir. Hayat hikâyelerinden kesitler okuduğumuz üçlünün bir başka ortak 
noktası ise gittikleri yerlerden doğdukları yere dönmek zorunda kalmaları ve aynı 
yere tekrar seyahat etme şansı yakalayamamalarıdır. Her üçü de, Batı’da mutluluğu 
bulamadıklarını ve doğdukları şehirleri yadırgadıklarını yazmayı ihmal etmemişlerdir. 
Denilebilir ki merak başlığı gerek kurgusu ile gerekse de okuyucuda bıraktığı etki ile 
metnin en duygusal kısmını oluşturmuştur.

Son bölüme gelindiğinde karşımıza çıkan beşinci tema gözlemcilerdir. Bu bölüm 
çalışmanın hacim bakımından en geniş tutulan kısmını oluşturmaktadır. Ayrıca bölümde, 
bundan önceki dört bölümde olageldiğinin aksine dört alt başlık bulunmaktadır. Göz-
lemciler adı altında Peter Burke’ün tanımıyla tarihin görgü tanıklığını yapan günlük 
ve hatırat metinleri ve yazarları konu edilmiştir. Bu yazarlardan ilki Hindistan’da bir 
Türk-Moğol İmparatorluğu kuran Babür’dür. İkinci olarak, bir grup insan; modern 
Kanada’nın kuruluşunun çeşitli safhalarına tanıklık eden Robert de Roquebrune, Marcel 
Trudel ve Charles Ritchie anı ve günlükleri ile konu edilmektedir. Üçüncü karakter 
Alman bir aristokrat olan Kont Harry Kessler ve 12 yaşından itibaren yazmaya başla-
dığı, 1880 yılından öldüğü 1937 yılına kadar aralıksız yazmayı sürdürdüğü günlükle-
ridir. Son olarak da Dresden’li bir Yahudi olan, aynı şehirde üniversitede Latin dilleri 
profesörlüğü yapan bilim adamı ve düşünür Victor Klemperer olacaktır. Bahsi geçen 
kişi ve kişiliklerin hikâyelerinin akabinde, bölümden ayrılmasına gerek duyulmamış 
birkaç sayfalık bir kapanış metni ile eser nihayete erdirilmiştir.

Çalışmanın son bölümünü oluşturan gözlemcilerin ilki bir şahıs olmayıp, tek bir 
şahıs öne çıkartılmaksızın alt başlık içerisinde ele alınan Kanadalı günlük ve hatıra 
yazarlarından oluşmasıyla dikkat çekmektedir. Yazar, bu metinler için “bu Kanadalıların 
anlattığı hikâyeler ortaya çıktıkça, büyük Kanada tarihine renk ve derinlik katıyor” 
diyerek (s. 204) önemlerini vurgulamıştır. Öyle ki bu yöntemin diğer bölümlerde de 
uygulanması, daha renkli bir metni ortaya çıkarabilirdi. Bölüm içerisinde Babür ise, 
“sıra dışı bir adam” olarak tarif edilmiştir. O’nun hatıratı üzerinden, klasik bir hü-
kümdar portresi değil, insani yönlerini vurgulayan bir imaj çizilmiştir. Kont Kessler 
ve Profesör Klemperer’in günlüklerine bakıldığında ise, adeta birbirlerini tamamlar 
ve kısmen iç içe geçmiş şekilde, Almanya’nın (doğal olarak Avrupa’nın da) 1880 
yılından 1945 yılına kadar en hareketli döneminin bir dökümü bize sunulmaktadır. 
Özellikle Klemperer’in yazdıkları Hitler Almanya’sında ve İkinci Dünya Savaşı yıl-
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larında Yahudi olmanın ne demek olduğunu anlamamızı sağlamaktadır. Klemperer’in 
içinde bulunduğu durum hakkında yazdığı ve MacMillan’ın da naklettiği “Almanca 
düşünüyorum, ben Almanım. Bunu kendime veren ben değilim ki kendimden söküp 
atabileyim” sözleri, günümüze ulaştırdığı en dokunaklı tanıklıklardan biri sayılabilir.

Tarihin İnsanları pek çok farklı açıdan öne çıkartılmayı ve övgüyle anılmayı hak 
eden bir metindir. Ancak sonuca gelmeden önce altının özellikle çizilmesi gereken iki 
önemli noktaya işaret edilecektir. Bu noktalardan ilki, modern tarihçiliğin gelişmesi 
ile birlikte tarihin oluşumunda kişilerin ve hanedanların etkisinin aza indirgendiği, 
toplumların ve süreçlerin etkisinin başat olarak kabul edildiği yaklaşımıdır. Kitap, 
modern öncesine ait bir yaklaşım olarak görülme pahasına, kişilerin rolünü merkeze 
alan bir tarih inşası biçimini ortaya koymaktadır. Üstelik bunu modern tarihçiliğin 
yöntemleri ile ve gayet başarılı bir şekilde yapmıştır. İkinci olarak, yazar bir akade-
misyen olmasına karşın popüler denebilecek bir tarih metni üretmiştir. Metni oldukça 
da başarılıdır. Bu durumun, özellikle Türk akademik tarih çevrelerinin de dikkatini 
çekeceğini ve akademisyen tarihçilerimizden gelecekte daha fazla popüler tarih metni 
okunabileceğini umut ediyorum.

Neticede, kuramsal ve ağır bir dile sahip olmayıp, rahat okunan öyküleyici bir 
anlatımı olan Tarihin İnsanları; başta tarih öğrencileri, akademisyenler ve tarih ile 
ilgilenmekten keyif alan herkesin zevkle okuması beklenen bir çalışmadır. Okuyan 
herkes kitapta ilgi ve alaka duyacağı bir yön bulabilecektir. Yazarın, farklı temalar 
altında başka karakterleri de tarihin insanları arasına katması da, okuyucuyu heye-
canlandırabilecek bir beklentidir. Cümlelerime son verirken, böylesine aydınlatıcı ve 
keyif verici bir metni Türkçeye ve Türk çeviri literatürüne kazandırdıkları için Kolektif 
Kitap’a şükranlarımı sunuyorum. Son sözler Margaret MacMillan’dan: “Eğer tarih, 
benim inandığım gibi, bir ziyafetse, çeşnisi insanlardan geliyor... Her şeyden önem-
lisi, tarihin insanları hepimizin içinde var olan iyinin ve kötünün farkına varmamızı 
sağlayacaktır.” (s. 228)
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Tarih boyunca farklı kültür havzalarının üretmiş oldukları mitlerin, toplumların 
kendilerini bir anlatı üzerinden tanımlama, konumlandırma şekli olduğu söylenebilir. 
Mitler, sözlü geleneğin bir parçası olan anlatılar olarak kuşaktan kuşağa aktarılmış ve 
toplumları biçimlendirmiş, bir arada tutmuştur. Toplumların sözlü anlatılarla dinamik 
bir yapı kazanması, bir arada tutulması, sözlü anlatılar üzerinden bir kimlik kazan-
dırması olarak da okunabilir. Özellikle de, insan için bilinmeyen alanlar olan; ölüm 
ve ölüm sonrası, tanrı ve ölümsüzlük gibi konularda toplumların ürettiği anlatılar, 
farklı kültürlerin birbirinden ayrıldığı, kimi zamanda etkileşim halinde olduğu temel 
noktalardandır. 

Değerlendirmesini yapacağımız eser, insanın kendini öteki üzerinden tanım-
lamasına dair çarpıcı örnekler sunmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere, kitabın 
başkişileri yabancılar, tanrılar ve canavarlardır.  Eser, insanların öteki olarak kabul 
ettiği bu üç grup üzerinden, kendilerini tanımlama çabalarını incelemektedir Eser, 
bizi, kendimizi ötekilik bağlamında tanımlama pratiklerimizi yeniden sorgulamaya 
davet etmektedir (s.17).

Kearney’in çalışmasını salt mitolojik bir incelemeden ayıran temel husus, bugün 
yaşadığımız kültürel sorunlarla, bilinçaltımızda bizi yönlendiren kendilik ve öteki 
algımız arasında irtibat kurması ile, ötekine günah yüklemeye çalışma psikolojisinin, 
aslında insanın kendi yüklerinden kurtulmaya çalışmasının bir sonucu olduğuna dair 
ana önermesidir. 

Yazara göre, “yabancılar, tanrılar ve canavarlar, bizleri uçurumun kıyısına kadar 
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getiren aşırılık deneyimleridir (s.15). Bu aşırılık deneyimleri bilineni bilinmeyenle 
tehdit ettikleri için, yerleşik kategorilerimizi kışkırtıp bizleri yeniden düşünmeye 
zorladıkları için kaygıyla karşılanmışlardır (s.15). 

Antik toplumlarda yabancılar, bilinmeyen bir bölgeden geldikleri için tehlikeli 
olarak görülmüştür. Zira yabancıların (barbarların) bir topluma girmesinin, onların 
tanrılarının da yaşam biçimlerinin de o topluma onlarla birlikte girmesi demek olduğu 
bilinmekteydi. Yabancılar bir tehdit olarak algılandığı gibi, belirli bir süreyle başka 
bir beldeye gidip geri dönen kişilerin toplumda bir şüphe ve endişe oluşturduklarına 
dair örnekler de vardır. Canavarlar ise, “egoya hiçbir zaman tümüyle hâkim durumda 
olmadığını hatırlatan, aşırı sınır deneyimlerini simgeler” (s.15). Tanrılar, dinin ve mi-
tolojinin farklı karakterlerde karşımıza çıkardığı en temel öteki figürüdür. Bu ötekilik 
de aslında kendimizi tanımlama yollarımızdan birine dönüşebilmektedir. İnsanlar 
için tanrılar her ne kadar tamamıyla farklı, ölümsüz ve efsanevî bir nitelikte iseler de 
toplumların tanrı tasavvurlarını, kendilerine dönük algılarından yola çıkarak şekillen-
dirdiklerini de burada hatırlamak gerekir. Tarımla uğraşan toplumlar, çiftçi bir tanrıya 
inanırlar ve bu tanrıya yaptıkları tapınmalar tarımla bağlantılı bir takvimle şekillenir. 
Savaş halindeki toplumların tanrısı da onlarla birlikte savaşır. Kimi zaman şehirlerin 
hâmîsi olan tanrılar vardır, şehir mamur olduğunda buna o tanrı sebep olmuştur. Bir 
savaşta yenik düştüğünde ise şehrin tanrısının yenik düştüğüne inanılır. Bu gibi örnekler, 
bilinmeyen bir alana ait olan tanrıların yani öteki olanın, kendimizi nasıl tanımladığı-
mızla, kendimizi nereye konumlandırdığımızla nasıl ilişkili olduğunu göstermektedir.   

Kitap kendimizi öteki üzerinden tanımlayış ve konumlandırışımız üzerine ya-
zılmış iki kısımdan oluşmaktadır. Yazarın savunduğu başlıca görüş ise, “günümüzde 
felsefenin karşıt uçlar arasında asma köprüler kurmasını bilen bir anlatısal idrake gerek 
duyduğudur. İdrak eksenli bir yorum bilgisinin, aşkın varoluş ile mücessem varoluşu 
nasıl birbirine kenetleyeceğimizi öğrenmemize yardım edebileceğidir” (s. 25).  

Mutlak ötekiliğe karşı göreli ötekilik fikrinden yola çıkarak, bu sorunsalın Platon 
ve Aristoteles’ten Hegel ve modern bilinç felsefesine dek uzanan koca bir metafizik 
paradigmayı ben-ve-öteki paradigmasının şekillendirdiği fikri, yazarın temel savla-
rından biridir. 

Öteki ile olan ilişkimizi açıklamak için günah keçileri ile ilgili eserde verilen 
örnekler oldukça çarpıcıdır. Kearney, bu konudaki kurucu metinlerden biri olan Le-
vililer 16’dan yola çıkarak, bir arınma ayinini nakleder. Anlatıya göre, bu arınma 
ayini aracılığıyla, insanların günahları bir günah keçisine yüklenerek arınma sağlanır. 
İnsanlar böylelikle kendilerini kutsal olmayandan arındırmış olmaktadırlar. Anlatıda, 
günahların bedelini ödemek üzere iki keçi seçilmiştir. İlk keçi kesilerek kurban edilmiş 
ve Harun, tapınağı İsrailoğullarının günahlarından arındırma ayini olarak hayvanın 
kanını mabedin içine akıtmıştır. İkinci keçi yani esas günah keçisi ise Kearney’in an-
latısında daha merkezi bir role sahiptir: Harun, ellerini günah keçisinin başına koyar. 
İsrailoğullarının tüm suçlarını, günahlarını bu şekilde itiraf eder. Böylece itiraf ettiği 
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tüm günahları keçiye yükleyerek keçiyi çöle yollar. Keçinin bu şekilde günahlarla 
birlikte şehrin dışına gönderilmesi kutsal olanı pis olandan ayırmaktadır. 

Kearney’in Levililer’den naklen yaptığı bu alıntı aslında antik dinlerin temizlik-
kirlilik anlayışlarından izler de taşımaktadır. Antik Yunan dininde de bir tapınağın 
temizliğini yapmak adına yavru bir domuzun öldürülüp, kanının etrafa serpildikten 
sonra hayvanın ölü bedeninin şehrin dışına atılması ritüeli bulunmaktadır. Bu ritüelde 
de hedeflenen; kutsal olmayanı, günahı yükleneni, kirliliği üzerine alanı dışarı atarak, 
kutsallığın korunmasıdır. Levililer’de, keçi, kötülüğü yüklenmiş bir biçimde ötekileş-
tirilerek toplumdan dışarı sürülür ve arınma böylelikle sağlanmış olur. 

Eserde, “yabancı olarak damgalanıp kurban edilme geleneğinin” sadece kadim 
zamanlara özgü olmadığı da vurgulanmaktadır. Kearney, Girard ve Eliade’nin yorumla-
rına başvurarak, modern toplumların günah keçisi ilan etme eğiliminden hiçbir zaman 
kurtulamadıklarını ifade etmektedir. Modern toplumlarda karşımıza çıkan ırkçılık, 
yabancı düşmanlığı, antisemitizm gibi fenomenlerin, ötekileştirilen yabancıya yüklenen 
günahların toplumdan uzaklaştırılma çabasının farklı bir varyasyonu olduğuna dair 
yorumlara yer verir. Barış için, yabancıyı günah keçisi ilan etmekten vazgeçmemiz 
gerektiğini ifade eder (s. 56). 

Kearney, tanrılaştırma konusunu da ötekileştirme mevzusu ile bağlantılı olarak 
okumaktadır. Tanrılaştırmak ona göre, “aynılık-içindeki-ötekiliğin ete kemiğe bü-
rünmesi olan canavara tepki vermenin bir yoludur. Kutsal Kitap’ın tanrısına ilişkin 
pek çok gnostik anlatıda, keza diğer geleneklerin tanrılarına ilişkin pek çok sayısız 
mitte bunun örnekleriyle karşılaşırız. Bazen bizatihi tanrının kendisi canavarca olanla 
özdeşleştirilir” (s. 60).

Kitabın ilk kısmında günah keçisi mitleri ve yabancılaştırma konusuna yoğunlaşı-
lırken, ikinci kısımda melankoli ve yabancılaşma üzerine tartışmalara yer verilmektedir. 
Kearney, Batı geleneğinin melankoli figürünü iki şekilde, tanrılar ve canavarlar şeklinde 
resmettiğini vurgular. Bir yanda kendi çocuklarını yiyen ve kurbanlarını karanlığın 
cehennemine mahkûm eden Kronos şeklindeki melankoli imgesi vardır. Phaidros’ta ve 
Devlet’te melankoli, sarhoşluk, şehvet düşkünlüğü ve aşağılık olmakla birlikte anılır. 
Melankoliye dair bu olumsuz inanış, kadim tıp bilgisiyle de alakalıdır. Melankoli, kara 
safra hastalığı ile yani dengesizlikle ilişkilendirilir. Çağdaş yaklaşımlarda da melankoli 
hem anlaşılamaz, akıl sınırlarını zorlayan bir durum olarak hem de Freud’un “yitik bir 
nesneye yönelik bastırılmış saldırganlık” duygusu olarak tanımlanır (s. 203). Fakat 
Kearney, bu düşüncelerin bir de karşı kutbunun olduğunu zikreder. Tarihteki pek çok 
sanatçı, edebiyatçı, ya da yazarın neden melankolik olduğu sorusundan hareketle, 
melankoliyi yücelten bir akım olduğunu da zikreder. 

Kearney’in okumasında Hristiyanlık bu ikili melankoli okumalarını devralarak 
muğlaklığı iyice pekiştirmiştir. Melankoli en iyi ihtimalle bir münzevi azizin düşünce-
lere dalması ve dış dünyayla bağlarını koparması, en kötü ihtimalle de bir günahkarın 



988 Şeyma Kömürcüoğlu

yeise, miskinliğe ve ümitsizliğe düşmesi halini almıştır. İlk örnek bir kurtuluş, ikinci 
örnek ise bir lanetlenme figürü olarak karşımıza çıkarılır (s. 210-211). Rönensansla 
birlikte ise, “nesnel bir fizyolojik durum olarak melankoliden, özel bir tür öznel hal 
olarak melankoli kavramına geçilmiştir” (s. 211).

Kearney’in eseri sonuç olarak, çağdaş kültürün nihai sorunlarının, ötekine yüklenen 
olumsuz rol üzerinden ele alınabileceği iddiasındadır. İnsanlar, ölüm, terör, yücelik, 
travma gibi durumları açıklayabilmek için ötekileştirdikleri imajları kullanmaktadır-
lar. Yazar tüm bu sorunlara çözüm ararken, çağdaş kültürel bilinçdışımıza ilişkin bir 
yorumbilgisinin anahatlarını çizmeye çalışmaktadır: “Ötekinin fetişleştirilmesi, keza 
egonun yüceltilmesi, öteki ile kurulacak sahici ilişkiye yönelik en büyük tehdittir. 
Her iki uç da, öteki-olarak-ben’e ilişkin pratik idrakin altını oyar. Çünkü her iki uç 
da yabancıların hem içimizde hem ötemizde olduğu gerçeğini göz ardı eder (s. 275). 
Kearney bu iki uç arasında bir orta yol çizmeye çalışmaktadır. Bunu da insanı sınırdaki 
varlık ve anlatan varlık olarak betimleyerek yapar. Sınırdaki varlık derken kastettiği, 
insan varoluşunun aynı ile başkası, gerçek ile imgesel, bilinen ile bilinmeyen arasındaki 
sınırları gösteren sınırlarda dolaştığıdır. İnsan ölümlülük ve sonluluk duygusundan 
hiçbir zaman kurtulamadığı için, kendi sınırlarının dışında olan hakkında düşün-
mekten, o alanı kurgulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemiştir. İnsanın anlatan varlık 
oluşu ise, insan benliğinin başkalarından dinlediği sayısız hikâyeye dayanan anlatısal 
bir kimliğinin olduğudur. Kearney, varoluşumuzun bir anlatı olduğunu, bu anlatı ile 
kendi sınırlarımızı aşan şeyleri anlamlandırma, bilinmeyen ve bizim dışımızda kalan 
o alanla ilgili bir anlatı oluşturma çabası içinde olduğumuzu ifade eder (s. 276-277).    

       




