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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe - “varlık” ile “bilgi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araştırmalarına;
mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer bilimleri”, “kimya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük,
felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, öncelikle 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 günümüze 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 silsilesinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel
tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâdesizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.
Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözükürse 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, etkileyici 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 hazırlayabilirse, 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 yayımlanmakta olan
akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında yılda iki defa yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2016-2018 yılları arasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olacak şekilde yayımlanmıştır. 2018 yılından
itibaren Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı 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 birlikte yer verilmektedir. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski
yazıyla, çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın sayfalarında unutulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları,
tarih, toplum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kitabiyat biçiminde bölümlenecektir.
Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakemler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayanlar 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’, ‘geometry’, ‘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 expressionless 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 tradition of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds
in the papers of the periodicals.
Kutadgubilig Philosophy-Science Studies (the Blissful Wisdom) is an academic and
refereed philosophy periodical being published since 2002. It was being published twice
a year between 2002 and 2015; however from 2018 on, it has been published four times
a year, on March, June, September, and December. From 2018 on, it will continue being
published twice a year, on March and September.
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 referees 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 views 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.

UZAKLARDAKİ BİR HOCAMIZIN ARDINDAN
Viyana Üniversitesi Felsefe Enstitüsü öğretim üyelerinden kıymetli hocamız Prof. Dr. Stephan Haltmayer’in
24.11.2017 günü seksen dört yaşında ebediyete intikâl
ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İstanbul Üniversitesi
Felsefe Camiasının yakından tanıdığı Prof. Haltmayer,
ülkemize de gelmiş, başta Prof. Dr. Teoman Duralı olmak üzere buradaki hocalarımızla yakın dostluklar ve
mesai arkadaşlıkları tesis etmiş ve Kutadgubilig yayın
kurulunda yer almıştır.
Kendisinin özgeçmişine yöneldiğimizde, kısmen
sıra dışı bir hikâyeyle karşılaşıyoruz: Stephan Haltmayer 1933 yılının 25 Aralık günü, Sırbistan’ın Voyvodina (Odžaci) yöresinde doğar. Orta Avrupa’nın ve Balkanlar’ın tarihinde, çalkantılı bir döneme denk gelen
çocukluk evresi, annesi ve kız kardeşiyle birlikte 1945
yılında Sırbistan’dan kaçarak, Macaristan’daki bir mülteci kampına sığınmalarıyla, adeta bir serüvene dönüşür. Daha sonra, dönemin şartlarında zorlu bir çabayla
Macaristan’dan, yukarı Avusturya’nın eyalet başkenti Linz’e gelmeyi başarırlar. Burada bir
Cizvit yurduna yerleştirilen Haltmayer, bir yandan da liseye devam eder. Çeşitli zorluklarla
geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının ardından, Haltmayer 1968 yılında Viyana Üniversitesi
profesörlerinden Erich Heintel’in öğrencisi olarak Felsefe eğitimine başlar. Cizvit geleneğinden edindiği çalışma disiplini ve deyim yerindeyse “mükemmeliyetçilik” sayesinde Stephan
Haltmayer, 1974’de doktora, 1987’de ise doçentlik tezini (Habilitation) verir.
O tarihlerden itibaren, aramızdan ayrıldığı son dönemlere dek Viyana Üniversitesinde gerek
asli, gerekse emekli-sözleşmeli (Emeritus) hoca olarak görevini sürdürür. Haltmayer özellikle
Antik felsefe ve Aristoteles felsefesi alanında, günümüz açısından Viyana Üniversitesi’nin önde
gelen düşünürlerinden birisidir. Gerek doğulu, gerekse batılı geçmiş kültür ve medeniyetlere
yönelik özel ilgisi ve Klasik Yunancaya hâkimiyeti dolayısıyla Haltmayer, alanında saygın bir
otorite tesis eder.
Sayın Hocamız Teoman Duralı sayesinde, kendisiyle tanışarak ve yaklaşık dört yıl süresince, kendisinin danışmanlığı altında, yoğun mesai ile tezimi yazma imkânı bulduğum Stephan
Haltmayer, popüler akımlara uzak bir filozof sayılabilir. Onun açısından felsefe tarihi, belli
ana istasyonlar üzerinden yol alan bir yolculuktur. Eğer o ana istasyonlar, herhangi bir nedenle
gözden kaçırılmışsa, popüler eğilimler üzerinden edinilen ya da geliştirilen olası bir felsefe,
bizzat kendi deyişiyle “henüz hiç yola çıkamadığınızın ifadesinden başka bir şey değildir”.
Haltmayer’e göre, bu ana istasyonlardan birisi Aristoteles’tir. Felsefi yolculuğunuz ve
düşünsel gelişiminiz hangi istikamette yol alırsa alsın, eğer daha başlangıcında yeterince Aristoteles disiplini ve kültürüyle donanmamışsa, Haltmayer’den geçer not almanız söz konusu
olamazdı. Kendisiyle çalıştığımız dönemde, derslerde Aristoteles’in her bir önermesi üzerinden,
tüm felsefe tarihini tarayarak tezler ve yorumlar geliştirir ve ikinci bir önermeye geçme fırsatı
bulamaksızın o ders biterdi. Haltmayer derslerine, belli bir süre düzenli olarak devam ettiğiniz
takdirde, tek bir önermenin ışığı altında saatler ve sayfalar dolusu felsefe yapabilmenin imkân
ve tekniğini öğrenmeniz mümkündü. Soyutlayıcı düşüncenin, tikel ve tümel ilgisi içerisinde,
praxis’i theoria’ya dönüştürmenin canlı örneği olarak Haltmayer düşüncesi, onun öğrencilerinde ve dostlarında işlevselliğini sürdürecektir. Hatırasını saygıyla yâd ediyor ve kendisine
ebedi huzur diliyoruz.
Oktay Taftalı
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EDİTÖR’ÜN NOTU
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Mart 2018 tarihli 37. sayısı,
ikisi tercüme, dördü kitabiyat olmak üzere toplam yirmialtı yazıdan oluşmaktadır.
Ş.Teoman Duralı, “Was ist Zivilisation? Sinnbestimmung und Entwicklungsgeschichte
der Zivilisation” başlıklı makalesinde, medeniyetin ne olduğunu ve gelişim sürecini felsefebilim ile ilişkili olarak ele almaktadır.
Murad Omay, “Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri” başlıklı yazısında, doğal
dildeki argümanların yeniden kurulmasıyla ilgilenen bazı felsefecilerin, argümanları yeniden
kurma etkinliği için önerdikleri çeşitli yöntemleri incelemektedir.
Nihal Petek Boyacı’nın, “Epikouros’ta Özgürlük Tartışması: Libera Voluntas ve Πάρ᾽
ἡμάς” başlıklı yazısında, Epikouros’ta sapma ile özgür irade arasındaki ilişki ele alınmakta,
özgür irade sorunu, anti-determinizm ve anti-fatalizm ekseninde tartışılmaktadır.
Mehmet Şükrü Özkan, “Dini Tecrübeden Rasyonel İnançlara Ulaşma Bağlamında W.
P. Alston’un Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım” adlı makalesinde, W. P. Alston’un
dini tecrübenin epistemik statüsü hakkındaki düşünceleri üzerinde durmakta ve Alston’un
dini tecrübeye verdiği epistemik statünün gerçekçi olup olmadığını tartışmaktadır.
R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik Eleştirisi” ve “Metafizik” Anlayışı başlıklı
makalede Ercan Salgar, Carnap’ın geleneksel metafizik eleştirisi üzerinde durarak, Carnap’ın
metafizik anlayışını değerlendirmektedir.
Orhan GÜNEŞ, “Modern Dönem Kozmoloji Modelleri” başlıklı makalesinde, zaman
ve uzay parametreleri üzerinden 16.-20. yüzyıllar arasındaki kozmoloji modellerini
tanıtmaktadır.
Sebile Başok Diş, “Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında Ahlakîliğin
Müphemliğine İlişkin Görüşleri” adlı makalesinde, Bauman’ın modern etiğe ilişkin
eleştirileri üzerinden ahlakîliğin müphemliğine dair görüşlerini ele almaktadır.
Hüseyin Aydoğan’ın “Kant’ın Deizmi: Wood’un Argümanlarının Bir Eleştirisi” adlı
yazısında, Wood’un, Kant’ın deistik bir Tanrı tasavvuru taşıdığına ilişkin argümanları
eleştirilmekte ve Kant’ın Tanrı tasavvurunun teizme daha yakın olduğu iddia edilmektedir.
Engin Koca, “Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik
İlişkisi” adlı makalesinde, Aristoteles’te pratik sanatların pratik bileşenlerinin deneyime,
teorik bileşenlerinin politikanın ilkelerine dayandığını göstererek, politika, pratik sanatlar
ve fizik arasındaki ilişkiyi ele almaktadır.
Engin Yurt, “İnsan Olmak: Dil ve Bilincin Eşkökenliğine Dair bir Analiz ve Araştırma”
adlı makalesinde dil ve bilincin eşkökenli olup olmadığını ele almakta, dilin ve bilincin
kökeni sorunu üzerine tartışmaktadır.
Mehmet Fatih Arslan, “Ta‘dîlü’l-Kelâm: Kelamın Felsefeyle“Ta‘dil”i” başlıklı
yazısında Sadrüşşerîa es-Sanî el-Buhârî’nin (ö.747/1346) Ta‘dîlü’l-kelâm adlı eserini
felsefe-kelam etkileşimi açısından analiz etmektedir.
Tahsin Ölmez’in “İnançlarımızı Seçebilir miyiz?” başlıklı makalesi, ahlaki sorumluluk
ile inanç arasındaki ilişki ve inançların özgür iradeye dayalı olarak seçilip seçilmediği
üzerine tartışmaları ele almaktadır.

Matthias Steup’ın, inançsal tutumların özgür olup olmadığı tartışması üzerinden
şekillenmiş olan “İnanmada Özgürlük” başlıklı makalesi Tahsin Ölmez tarafından Türkçe’ye
çevrilmiştir.
Alev Genç, “McGinn: Bilinç Problemi Felsefi Bir Problem Değildir” adlı yazısında,
McGinn’in zihin-beden problemine yaklaşımını, “Bilişsel Kapalılık” argümanı üzerinden
incelemektedir.
Fatih Tepebaşılı, Heidegger’den “Dil ve Şiir” başlıklı metni Almanca’dan Türkçe’ye
çevirmiştir.
Nedim Yıldız, “Georg Jellinek: İnsan Ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Üzerine: Modern
Anayasa Tarihine Bir Katkı” başlıklı yazısında, negatif ve pozitif hakların Fransız Vatandaşlık
Bildirgesine etkileri üzerinde durmaktadır.
Fatih Şeker, “Klasik ve Modern Siyaset Düşüncesinin Mukayesesi” adlı makalesinde,
klasik ve modern dönem siyaset düşünceleri karşılaştırılarak, çağdaş Türk düşüncesinin
bir siyasetnâme yazmasının mümkün olup olmadığını sorgulamaktadır.
“Osmanlı Siyaset Düşüncesinde “Politique/Politika” Kavramının Kullanımı Üzerine
Birkaç Not” başlıklı yazısında Nergiz Yılmaz Aydoğdu, modernleşme çabaları ve tercümeler
sonucunda Türkçe’de bazı siyasi ve felsefi kavramların anlam ve muhteva bakımından
dönüşümüne örnek olarak “Politique” kavramının Türkçe’ye tercümesini incelemektedir.
Alper Bilgili, “Viktoryan İngiltere’de Evrim ve Toplum” adlı makalesinde, Darwinci
evrim teorisinin Viktoryan dönemde toplumsal tartışmalarda nasıl kullanıldığı üzerinde
durarak, bilimsel teorilerin bilimdışı alanlarda oynadığı role değinmektedir.
Derya Çığır Dikyol ve Evren Şar İşbilen’in ortak çalışması olan “Antik Roma
Toplumunda Kadın ve Eğitimi” başlıklı makalede, antik Roma’da kadına bakış ve kadın
eğitimine verilen önem üzerinde durulmuştur.
Ahmet Bozyiğit, “Fârâbî’nin El-Medinetü’l-Fâzıla ve Es-Siyasetü’l-Medeniyye
(Mebâdiü’l Mevcûdsat) Adlı Eserlerinin Karşılaştırılması” adlı makalesinde, Fârâbî’nin
iki eserini içerik açısından karşılaştırarak, eserlerdeki ortak yönleri ve çelişkili noktaları
göstermektedir.
“XVII. Yüzyılda İngiltere`de Yeni Bilimin Kamusallaşma Mekanları Olarak
Kahvehaneler” başlıklı makalede Nihal Fırat Özdemir, 17. yüzyılda İngiltere’de yeni
bilginin yayılımı ve kamusallaşmasındaki önemli etkenlerden biri olarak kahvehaneleri
ele almaktadır.
Kitabiyat bölümünde Arzu İbişi Temelli, “Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu”; Ali
Sertan Beşer, “Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi”; Ferdi Ertekin, “Tarih Felsefesi”
ve Merve Kumdereli, “Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset” adlı eserleri
tanıtmaktadırlar.
Bu sayıda ayrıca Stephan Haltmayer anısına Oktay Taftalı tarafından kaleme alınan
bir yazıya da yer verilmiştir.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Mart 2018 sayısından itibaren
Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaya devam edeceği bilgisini
de değerli okurların ve yazarların dikkatine sunarız.
Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak dileğiyle.
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usw.
v.Chr.
vgl.		
z.B.

: und so weiter
: vor Christus
: vergleiche
: zum Beispiel

ZIVILISATION
Knappe ZUSAMMENFASSUNG
Die Stufe zur Zivilisation erreicht eine Kultur durch Errichtung eines Staatswesens. Dies ist die höchste, verflochtene gesellschaftliche Einrichtung. Damit haben
wir eine voll ausgewachsene Gesellschaft. Die vorherigen sind Sippschaften oder
Stammeseinheiten. Ihre Angehörigen sind im wesentlichen blutsverwandt. Bürger
eines Staates dagegen sind grundsätzlich nicht mehr blutsverwandt oder verschwägert.
Eine Staatsgesellschaft ist im Gegensatz zur Sippschaft oder Stammeseinheit welche
eben von andersartigen Vorfahren abstammen und verschiedene Berufe und Künste
ausüben. Was alle verbindet sind gemeinsame Leit~ und Wunschbilder. Damit trennt
sich der Mensch schließlich vom schlichten Lebe~ zum Gesellschaftswesen. Die
seßhaft gewordene Gesellschaft eines Staates wird als Volk (Nation) bezeichnet. Der
Staat stellt eine gewisse Obrigkeit (Autorität) dar. Eine angenommene Linie setzt dem
räumlichen Ausmaß der staatlichen Oberhoheit Grenzen. Diejenigen, welche binnen
dieser Grenzen leben und tätig sind, bilden das Volk des jeweiligen Staates. Das Gebiet,
auf dem sie leben und tätig sind, stellt das Vaterland dar. Da das Volk in jeder Hinsicht
verschiedenartig ist, benötigt man jemanden, der das Zusammenwirken organisieren
kann. Unter den blutsverwandten Sippschaften oder Stammeseinheiten gab es noch
keinen bestimmten Verwalter. Die Obrigkeit war ein Gemeingut der und demzufolge
ihre Weisheit auszeichneten.
Begriffe
Altertum, Beruf, Blutverwandschaft, Bürger, Bürgertum, Erdkunde/Geologie,
Erdteil, Gebiet, Gemeinschaft, Gesellschaft, Gesellschaftswesen, Glaube, Grundsatz,
Europa, Haus, Heim, Heimat, Kultur, Kunst, Land, Landbau, Länderkunde, Landschaft,
Leben, Lebenswissenschaft/Biologie, Lebewesen, Leitbild, Mensch, Menschenkunde/
Anthropologie, Metaphysik, Philosophie-Wissenschaft, Religion, die See, Sippschaft,
Staat, Staatswesen, Stamm, Stammeseinheit, Volk, Weisheit, Welt, Weltall, Weltanschauung, Weltbild, Wissen, Wissenschaft, Wunschbild, Zivilisation.
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English SYNOPSIS
CIVILIZATION
The art of daily living, briefly stated, is the appeasement of our daily simple biotic needs, such as hunger, thirst, tiredness and reproduction. Unable to satisfy these
biotically in the same manner as other living beings, man has developed a range of
socio-cultural abilities in order to control them. Thanks to these abilities man has invented such devices that represent customs, traditions and from which later evolved
certain fixed regulations and institutions. By the founding of the State, man passed
over to a brand-new cultural stage, that being civilization. However civilization is more
concerned with man’s physical features, that is to say, with his exteriority. Despite
man’s foremost outward feature being his sociability; and his most complex and evolved
social organization being Statehood, which is in turn, the first necessary condition for
the emergence of civilization, this is not yet, however, sufficient.
What is, meant then, by the concept of the State? According to José Ortega y
Gasset, it is basically a stabilised, constituted, static coexistence. This kind of immobilised placid and well-defined situation conceals the dynamism that brought it about
and keeps it going. The State is unlike the clan, tribe or other similar social structures
which are based on blood-relationships, these being purely natural occurrences in
which human efforts play no role whatsoever. The State is, so to speak, a new stage
in man’s definite departure from nature. It is that social grade where an all-pervasive
homogeneity, depending particularly upon blood-kinship between the members of
the community, begins to lose its predominance. The State, thenceforth, stands for a
more or less heterogenous social order which is not held together by concrete biotic
links. Instead, the cementing power is taken over by man-made economic and abstract
spiritual-ideal factors.
The State, in its original sense, consists of a great variety of ethnicities and languages. It goes beyond the natural constitution of society. Initially it was the city-state
(polis) that went beyond the still nature-bound community. This city-state we might
figuratively call the ‘mini-state’. It attained its peak when it reached the emperial phase.
Thereupon we come across a ‘maxi-state’ situation both in the material–physical as well
as spiritual sense. Due to the harbouring of multi-ethnic and plurilinguistic subjects
the prototypes of such maxi-states procured supranational designations for example
the Ottoman, British and Soviet empires. Although the essential constituent elements
of the first came from the Turkish, the second from the English and the third from
the Russian stocks, none of these empires took on an ethnicity-indicating appellation.
From this overriding of parochialism and provincialism we can comprehend that the
State is thus the major step in man’s thrust toward universalization.
With the onset of Statehood the humanization process gained in pace. Every aspect specifically related to the humanization process began with the coming into being
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of Statehood and consequently civilization. Thus the civilising-process is inversely
proportional to the biotic one. The more a society gets civilised the farther it moves
away from its biotic basis. In fact, the artificiality of all human endeavours made its
appearance in connection with the emergence of culture. Better said, artificiality is
connotatively equivalent to culture. It then gathered an immense momentum with the
rise of civilization. The transition from a migratory to a sedentary lifestyle, beginning
with food-gathering and leading to the fishing, hunting and herding levels and up to
the extensive as well as intensive agrarian and finally industrial ones have been the
principal steps through which only a definite portion of the historical process has
worked its way up to form civilization. Throughout history, merely a handful of cultures have shown they have sufficient ability to attain that particular stage known as
civilization. Usually a number of cultures, standing more or less on a common ground,
have eventually developed productive, comprehensive textures, that is, civilizations,
which, in turn, have englobed their component elements, the cultures.
Just as related cultures have joined hands to bring about a certain civilization;
similarly these have also connected together to form definite sets of civilizations. The
two cardinal sets of civilizations in history are the Oriental and the Occidental sets.
While the cradle of the set of Oriental civilizations is to be found in South-East Asia,
that of the Occidental ones is located in South-West Asia.
The earliest planting of crops in America (manioc, patato, maize), Africa and
South-East Asia (wetrice farming) occurred around six thousand to six thousand five
hundred B.C., whereas fully domesticated wheat, barley and pulses were first cultivated in South-West Asia (Jericho) in circa eight thousand B.C. The establishment of
colonies (villages) in Western Asia (Çatalhöyük —Anatolia), Eastern Asia and North
America occurred in seven thousand B.C.
However, the diffusion of cultural produces was drastically hampered by several
cataclysms: The rise in sea level at the end of the Ice age (8000 BC) created new
islands and more coastline in South-East Asia. In 6500 B.C. a further rise in sea level
separated Britain from the Continent and culminated in the flooding of coastal settlements in Australia and the detachment of New Guinea and Tasmania. In this manner
certain peoples inhabiting vast regions were cut off from the mainstream socio-cultural
developments generated by the species homo sapiens sapiens.
Concepts
Agriculture, ancient, animal, anthropology, art, astronomy, belief, biology, biotics, civilization, colony, colour, community, concept, continent, country, culture, east,
geology, geography, faith, farming, Homo sapiens sapiens, human, hypothesis, man,
modern, nation, occident, orient, paleontology, people, philsophy-science, production,
religion, secularism, sociology, technique, technology, west, wisdom.
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Türkce HULÂSA
MEDENİYET
Tarihin önde gelen medeniyetlerin yer almış olduğu vâsî mekân Avrasya anakarasıdır. Afrika ile Amerikanın tersine, Asya ile Avrupa, coğrafî bakımdan birbirinden
ayrı iki kıta değildir. Birbirlerinden, sâdece sînelerinde teşekkül etmiş ve tarihe damgasını basmış medeniyetlerden türemiş beşerî ilişkiler yumağı ile zihniyetlerin derin
farklılıklarından ötürü ayrılmışlardır.
Asyanın en doğusu ile güney doğusunda Beşinci bine doğru yer almağa başlayan
pirinç tarımı dolayındaki yerleşim, ‘Doğu medeniyetleri câmiası’nın beşiği olmuştur.
Asyanın güney batısında yine Beşinci bin dolaylarında buğday ile arpa ekiminin
vukû bulduğu havalilerdeyse, bu defa, ‘Batı medeniyetleri câmiası’nın öncüsü Sümer
kültürünün biçimlendiğini görüyoruz. Şu son andığımız mahalden peyderpey Mesopotamya, Mısır, Doğu Akdeniz ―Fenike, Filistin ile Israil―, Hırıstıyan ile İslâm ve
nıhâyet Yeniçağ dindışı Batı Avrupa medeniyetleri çıkıp serpilmişlerdir. 1400lerin
sonlarından itibâren Hırıstıyan medeniyetinden türeyen, 1600lerin ikinci yarısından
sonra ona yeğinlikle karşı çıkarak biçimlenmeğe koyulan ‘Yeniçağ dindışı Batı Avrupa
medeniyeti’, kendi devâmı sayılabilecek birini de bilkuvve bağrında taşımaktaydı.
Avrasyanın doğu yakasındaki Doğu medeniyetleri pek uzun soluklu olmuşlardır.
Batıdakilere gelince; bunlar, Doğululara oranla daha kısa ömürlüdürler. İlkçağ Mesopotamya, Mısır ile Doğu Akdeniz medeniyetlerinden itibâren, çeşitlilik öylesine
artmıştır ki, birbirleri ardısıra oluşan medeniyetlerin benzerliklerinden ziyâde, zıtlıklar
ortaya çıkmıştır.
‘Vahit–vahiy dini’ ile ‘Felsefe-bilim sistemi’nin neşvünemâ bulduğu zemîn olması itibârıyla ‘Batı medeniyetleri câmiası’, tarihte eşsiz benzersiz bir mevki işgâl
etmektedir. Bunlardan birincisini Sâmî kavimlere, ikincisiniyse, Arîlere borçluyuz.
Vahdet–vahiy dinlerinin ilki Yahudîliktir; ana örneğiniyse, İslâm teşkîl eder. İslâmın
temsîl ettiği ve vucut verdiği ölçüde Vahdet–vahiy dini ile Eskiçağ Ege medeniyetinde
biçimlenmiş ‘Felsefe-bilim sistem’ geleneği, müteâkip medeniyetler üzerinde çeşitli
etkiler icrâ etmişlerdir.
Yapısal özellikleri yüzünden ‘Katolikliğ’e yaslanmış ‘Hırıstıyan Ortaçağ Avrupa
medeniyeti’ kendi toplumsal ile sıyasal bünyesinde benzersiz çalkantılar ile çatışmalara,
tam manâsıyla, bir cedel sürecine sahne olmuştur. Mücâdelenin en şiddetlisi, Ruhbân1
(OrtL clerus) ile Ruhbân–olmayan (OrtL laicus) zümreler arasında cereyân etmiştir.
Bunun yanısıra, dindışı2-dünyevî3 zümrenin kendisi de,

1

2
3

Ruhbânı teşkîl eden fertler, kutsanmışlar (OsmT mukaddes), demekki ‘tanrısal kutluluğ’a mahzar olmuş kimselerdir.
OrL sēcūlaris.
OrL profānus.
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Ortaçağın erken devirlerinden, yaklaşık Onuncu yüzyıldan itibâren kendi içinde
yeğin çıkar çatışmalarına tanık olmuştur: Hükümdar-asilzâdeler – derebeği-toprak
zâdegânı. Bu durumsa, Ortaçağın sonları ile Yeniçağın başlarında, demekki 1400lerle
birlikte, kendini belirgince gösterecek olan sınıf farklılaşmasının kaynağını oluşturmuştur.
Yeniçağ dindışı Batı Avrupa medeniyeti, Hırıstıyan Ortaçağ medeniyetinin tabîî
uzvî uzantısı, devâmı yahut türevi değil, öncelik ve özellikle Ruhbân ile Ruhbânolmayan
zümreler arasındaki yeğin çekişmenin sonucunda, ona tepki şeklinde vucut bulmuştur.
Elbette anılan medeniyetlerin ikincisinden birincisine değerler intikâl etmiştir. Ne var
ki, Ortaçağdan Yeniçağa etki, daha ziyâde, olumsuz anlamda olmuştur. Fransa hâriç,
Germen dillerini konuşan Yeniçağın Batı ile Orta Avrupası, Latin dillerini kullanan
Ortaçağın Roman Güney Avrupasının din esâslı değerler manzûmesini alaşağı ederek,
devirerek4 ilkece, ‘Tanrı’ çıkışlı dini gündemdışı kılıp onun yerine, ‘insan dimâğı’nın
ürünü ‘felsefî’ temeller üstünde kendisini inşâa etmiştir.
‘İngiliz-Yahudî medeniyeti’ne gelince; o, ‘Yeniçağ dindışı Batı Avrupa medeniyeti’nin tabîî uzvî devâmı olarak da görülebilinir. Yeniçağda başgöstermiş olan
Islâhât, İnsancılık ile Aydınlanma devrimcilikleri (révolutionisme) İngiliz-Yahudî
medeniyeti çerçevesinde temellenerek kurumlaşmışlardır. Başta dinî–siyâsî–toplumsal hareketler olarak temâyüz etmişken, İngiliz-Yahudî medeniyetinde iktisâdî–siyâsî
kurumlaşmaların —felsefeden türetilmiş— ideolojik temelleri hâline gelmişlerdir.
İşte, gerek Yeniçağ dindışı Batı Avrupa gerekse ondan türemiş ve çok daha keskince,
belirgince biçimlenmiş olan Çağdaş İngiliz-Yahudî medeniyetleri, insanın biçimselci
düşünme–bilme yetisini5 esas almışlardır. Bütün öteki kültürler ile medeniyetlerin
benimsemiş bulundukları Tanrıcı ve doğaşkın6 dayanak yerine, İnsancı–dünyacı7
payandayı gündeme sokmuşlardır.
Kavramlar
Anakara, bilim, câmia, cemaat, coğrafya, din, dindışı, doğa, doğaşkın, Eskiçağ,
felsefe-bilim, imân, inanç, itikat, İngiliz-Yahudî, kıta, kültür, medeniyet, ruhbân, ruhbânolmayan, Tanrı, topluluk, toplum, toplumbilim, Vahit-vahit din, yerbilim/geoloji,
yerküre, yeryüzü, yurt.
I- Den Menschen könnte man mit einem zweistöckigen Gebäude vergleichen.
Im ersten Stockwerk verlaufen die Lebensvorgänge, und auf dem zweiten erscheinen
4

5
6
7

Islâhât (Fr Réformation), İnsancılık (Humanisme), Aydınlanma/cılık (Fr Siècle des lumières yahut
philosophique; Alm Aufklärungszeitalter.
Fr capacité cognitive formalistique humaine.
Fr transcendé-la-nature.
Fr Humaniste–physicaliste.
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Verhaltensweisen, die dem geistig und seelisch erzeugten gesellschaftlich-kulturellen
Bereich angehören. Dementsprechend wird der Mensch wegen seines zweischichtigen
Aufbaus in manchen hoch entwickelten Kultursprachen —jedoch nicht im Deutschen— auf zweierlei Weise benannt. Auf Lateinisch finden wir als solche Wortpaare
zum Beispiel Homo – Humanus und im Arabischen Baschar – Insân. Damit ist der
Mensch, soweit wir es wissen, das einzige Geschöpf auf Erden, welches eine doppelschichtige Eigenschaft aufweist. Zwar kann auch bei anderen Lebewesen, besonders
bei Tieren, wie Wolf, Hund, Katze, Affe, Elefant, Pferd, Adler, Rabe, Delphin usw.,
von seelischen Wesensarten die Rede sein. Was wir hier mit dem Seelischen meinen,
sind die Wesenszüge, welche unabhängig von den angeborenen Verhaltensweisen sich
darstellen. Ob nun, hauptsächlich beim Menschen, die seelischen Wesenszüge vom
Lebenswirkungskreis abhängen, ist eine Sache des Glaubens und nicht der Wissenschaft. Denn ob das Geistige und Seelische sich auf den Lebensbereich zurückführen
läßt, kann wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Was die Wissenschaft anbelangt, beschäftigt sie sich ausschließlich mit stofflichen Wechselwirkungen. Obwohl
das Seelische vom Stofflichen bewirkt werden kann, ist es im Grunde genommen von
letzterem vollkommen abgesondert zu betrachten.
II- Der Mensch gestaltet sich zuerst im Mutterleibe als ein Lebewesen. Das
Seelische ist dort sozusagen eine dem Lebendigen innewohnende Kraft (Potenz).
Nach der Geburt verwandelt sich der Mensch in zunehmender Weise vom lebendigen
(biotischen) in ein kulturell gesellschaftliches Wesen. Damit ist er nicht mehr wie alle
anderen Lebenswesen Gegenstand allein der Lebenskunde. Diese neue überbiotische
Stufe können wir als Kultur bezeichnen. Sie tritt gleichzeitig mit dem Menschen zu
Tage: Der Mensch stellt das belebte geistig-seelische Wesen dar. Im Umfang ihrer
Bedeutung decken sich die Begriffe Mensch – Kultur – Gesellschaft. Das Sein betreffend, das heißt im ontologischen Sinn, kann keiner dieser drei Begriffe von den
beiden anderen unabhängig erfaßt werden. Der Mensch weder im Sinne des Homo
noch dem des Humanus ist imstande, als einzelner sich zu bewahren. Von allen Seiten aus gesehen kommt er zur Welt als ein völlig unzureichendes Wesen. Er braucht
deshalb Unterstützung und Fürsorge. Diese Unterstützung und Fürsorge leistet ihm
seine sogenannte ‘Muttergesellschaft’. Unter allen Gesichtspunkten ist der Mensch ein
‘Mutterkind’. Als Mutter ist die Frau sowohl die physisch biotische als auch die geistige, gesellschaftliche und kulturelle Quelle des Menschen. Ausführlicher ausgedrückt,
stellt der Mutterleib die Lebensgestaltungsstätte (Hominisationsphase) dar, und der
Mutterschoß verkörpert die Entwicklungsstufe der Erziehung und Vergesellschaftlichung (die Humanisationsphase). Dem Koran zufolge vertritt die Frau im Sinne der
Mutter in der Gestalt des Gebärens die allbarmherzige Schöpfungseigenschaft Gottes.
Gott bezeichnet seine allbarmherzige Schöpfungseigenschaft als Rahima; und es ist
im Rahim, also in der Gebärmutter, wo dem Menschen, wie auch vielen Tieren, der
erste Lebenshauch beschert wird.
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Wörter sind nicht bloße Zusammenfassungen der Klänge, sondern im Zusammenhang vermitteln sie ganze Anschauungen. Schon der Klang des Wortes Rahim
beinhaltet eine gewisse Wärme, Geborgenheit und Schutz gegen jedwedes Unheil und
Unheimliches. Ferner ist Gott auch Rabb, der Gebieter, Hauptlehrer; er bringt Adam,
das heißt dem Menschen die Grundbegriffe bei. Demzufolge ist seine Vertreterin
auf Erden die Frau als Mutter von derselben Wortwurzel des Rabb, Murabbiya, die
Grunderzieherin. Sie bereitet das heranwachsende Kind mit Geduld, Anteilnahme und
Güte auf die Schwierigkeiten des Daseins und die Pflichten des Gesellschaftslebens
vor. Auf Arabisch heißt ‘Mutter’ Umm. Laut Islam entfaltet sich die Gesellschaft im
Mutterschoß, sie ist also Umma. Alles, was den Menschen als einzelnen umgibt, ist
Umma, bzw. im engeren Kreis die Gemeinschaft und im weiteren die Gesellschaft.
Alles, was sich binnen der Gemeinschaft und Gesellschaft abspielt, ist Kultur. Sie hat
sich verhältnismäßig frei von der Natur entfaltet —die ursprüngliche und urwüchsige
Freiheit des Menschen— und ist eine Welt für sich geworden. Ihr Kampf gilt der Natur, zu deren Nachteil sie sich stets ausdehnt. Am Anfang des menschlichen Daseins
war die Kultur gezwungen, sich den sie umgebenden Naturumständen anzupassen.
Im Ablauf des zweihunderttausendjährigen menschlichen Daseins verwandelte sich
die Erde zum allergrößten Teil in eine Kulturwelt, und der Mensch hat sich selbst zu
einem Kulturwesen gestaltet. Demzufolge tritt die Naturseite sowohl des Menschen
als auch der Erde immer mehr in den Hintergrund. Das, was noch ein natürliches
Antlitz aufweist, trügt. Der Mensch hält, was in seiner physiologischen und körperlichen Verfassung vorgeht und in seiner Umgebung vorfällt, fest in der Hand. Nichts
entrinnt dem Herrschaftsanspruch der Kultur. Sogar die sogenannten angeborenen
Verhaltensweisen und Gegenwirkungen (Reaktionen) werden immer heftiger von der
Kultur aus unterdrückt, geleitet und beherrscht.
III- Grundstein aller Kultur ist der Glaube. Er ist im Grunde genommen Erzeugnis
der Gedanken. Schlußfolgerung eines Denkvorganges ist der Gedanke. Gemäß der
vernünftigen Reihenfolge gestalten die miteinander verknüpften Gedanken dann einen
Satz. Wenn sich dieser Satz einmal dem gemeinschaftlichen Bewußtsein eingeprägt hat,
wird er zum Glauben. Der gesamte Glaubensschatz einer Gesellschaft bringt ihre Kultur
zustande. Sie schließt alle Wertschätzungen und Gestaltungsformen ein. Demzufolge
ist sie das allumfassende, tiefgreifendste und nachhaltigste Werk des Menschen. Die
Kultur prägt jeden einzelnen, indem sie, um mit einem aus der zeitgenössischen Himmelskunde entnommenen Ausdruck zu sprechen, durch die ‘Hintergrundausstrahlung’
(engl.: Background radiation) in den Geist und die Seele aller Gesellschaftsangehörigen
hineinströmt. Diese sogenannte ‘Hintergrundausstrahlung’ bildet die Anschauung, von
der bei Immanuel Kant so oft die Rede ist. Die Anschauung wiederum stellt den Inhalt
der gesellschaftlichen Gesinnung dar. In all seinen Handlungen und Betätigungen, sogar in seinen Gegenwirkungen zu den Naturgeschehnissen und ~kräften, besinnt sich
der einzelne bewußt oder selbst unbewußt auf die eben besprochene gemeinschaftlich
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umfassende Anschauung. Diese gemeinschaftlich begründete Anschauung können wir
auch als das ganz allgemeine gesellschaftliche Bewußtsein bezeichnen. Jeder einzelne
hat mehr oder weniger seinen Anteil an dem gemeinschaftlichen Bewußtsein. Von den
ersten, ursprünglichsten Abschnitten ihrer Entwicklungsgeschichte angefangen, gestaltet
sich dieses allgemeingültige Bewußtsein der Gesellschaft. In der Folge reichert sich
ihr all-einprägendes Bewußtsein mit jedem neuen Zeitabschnitt weiter an.
IV- Zwar gibt es mehr oder weniger ausgeprägte Kulturen, eine Tatsache, welche schon an den jeweiligen Sprachen erkennbar ist. Jedoch ist die Meinung falsch,
Kulturen in urtümliche und entwickelte aufzuteilen. Niemand kann ahnen, wie es
wohl am Anfang der Kultur ausgesehen haben mag. Wir bilden uns nur manches ein.
Die Vergangenheit im allgemeinen und besonders die der Menschheit ist nicht etwas
Filmartiges, welches man sich von neuem ansehen könnte. Welcher Entfaltungsstufe
eine Gesellschaft oder deren Kultur auch angehören mag, jede kann ganz bestimmt
eine Vergangenheit aufweisen. Die Gegenwart ist mit manchen Abweichungen eben
das Ergebnis der Vergangenheit. Infolgedessen widerspiegelt keine Gesellschaft ihren
Uranfang in der gelebten Gegenwart. Dazu kommt noch die geringschätzige Bewertung
der neuzeitlich europäischen Menschheitsforscher, die unter Urtümlichkeit (Primitivität) den Zustand geistigen Unterentwickeltseins, geistiger Rückständigkeit verstehen
wollten. Stattdessen erweist sich jede Kultur als geistig entwickelt. Tatsächlich gibt
es nichts, was als Ur- oder Vorstufe der geistigen Entwicklung bezeichnet werden
könnte. Zu allen Zeitabschnitten der Geschichte aller Kulturen finden wir gemeinsame
Grundbestandteile der geistigen Entwicklung: Sprache, Religion und Technik. Alle
drei beweisen das Menschliche.
V- Vermeintlich entstand der Mensch als Kulturwesen, das heißt als Homo sapiens
sapiens, vor etwa zweihunderttausend Jahren in Mittelost-Afrika.8 Über hunderttausend
Jahre lang zogen Menschengruppen in der Art von Sippen und Stämmen kreuz und
quer durch Afrika. Manche zeitgenössischen Urmenschenforscher (Paläoanthropologen)
meinen, die damaligen Menschen hätten sich durch Aasfresserei sowie das Pflücken
von Wildobst und Sammeln von Grünzeug und Samen ernährt.9 Sie konnten zwar die
Nahrung nicht roh verzehren. Die zwingende Notwendigkeit war das Feuer,10 das ihnen
8
a

9
a
10

Siehe: Luigi Luca Cavalli-Sforza: “El Hombre salio de Africa...”, Seite 38.
Roy Larick & Russell L Ciochon: “The African Emergence and Early Asian Dispersals of the Genus
Homo”, section 1.
Siehe: Roy Larick & Russell L Ciochon, section 3: “Emergent Biological Technology”.
Jeremy Thomson: “Humans did come out of Africa, says DNA”, “Nature”, Friday 22, March 2002.
Vermutlich war es Homo erectus —eine der die Arten, der Gattung Homo angehört— welcher 1.500
000 v. Ch. zum erstenmal das Feuer verwendet hat. An den Ausgrabungsstätten von Kobi Fora und
Chesowanja in Kenia wurden verbrannte Steingutgeschirre gefunden, welche auf Feuerverwendung
deuten. Diese Hominiden benutzten griffbereites Feuer, welches sie von Waldbränden und ähnlichem
entnahmen. Einmal entnommen, durfte das Feuer nicht mehr verlöschen. Die Bemühung zur
Aufrechterhaltung des Feuers dauerte, bis Homo sapiens sapiens das Anzünden in der späten Steinzeit,
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Wärme und Licht brachte sowie in der Nacht angriffslustige Tiere zurückschreckte
und auch ihr Essen kochte. Die Feuerstelle bedeutete den Sammelort der Allernächsten
und gab das Gefühl der Geborgenheit. Demzufolge wurde die Feuerstelle in allen alten
traditionsreichen Sprachen als Herd bezeichnet, was zugleich auch Heim bedeutete.
Heim hat stets den Sinn des Allerheiligen bewahrt. Es ist derjenige Ort, wo sich der
Mensch sicher fühlt. Gleich außerhalb des Geltungsbereiches der Feuerstelle beginnen
Finsternis und Kälte. Dort ist das Reich des wilden Treibens, der Feindseligkeit und
des Unheimlichen, welches im Vorstellungsvermögen immer wieder das Bild des Toten
erweckt. Wer also von Herd und Heim hinausgeht, dem droht das Unheimliche. Die
am Herd Zusammenlebenden bilden den Ursprung der Gesellschaft. Die Frau, der
Mann und das Kind stellen letztendlich diese Quelle dar. Dies ist eben der Ursprung,
aus dem alles Menschliche hervorgeht: An der Spitze steht die Liebe —zwischen Frau
und Mann, Mutter und Kind—, danach folgen die Entfaltung und Fortpflanzung der
Gemeinschaft, Nächstenliebe, Aufopferung, Barmherzigkeit, Gemeinsinn, Gemüt,
Güte, Teilnahme, Hingabe, Selbstlosigkeit, Gemeinschaftsgeist, Verbundenheit...
Die Dreifaltigkeitsformel Frau/Mutter – Mann/Vater – Kind führte schließlich zum
Entwurf der Grundforschungsweise der Philosophie-Wissenschaft, und das ist nun die
Dialektik. Sie führt zur Formalisierung der Gedankenverfahren.
VI Zufolge der insbesondere vom englischen Urmenschenforscher (Paläoanthropologen) Richard Leakey vertretenen Lehre haben verschiedene Gemeinschaften
—im Sinne des Homo sapiens sapiens—um das Jahr hunderttausend v. Chr. Afrika in
Richtung Osten verlassen. Die zweite langfristige Völkerwanderung fand um das Jahr
fünfzigtausend v. Chr. statt. Menschenscharen zogen auf der einen Seite in verschiedene Gebiete Afrikas und auf der anderen über den Sinai nach Südwestasien. Die in
West- und Mittelasien anwesenden Gemeinschaften bewegten sich dann in Richtung
Südostasien, Australien und Südosteuropa.
Vor etwa 45- oder 50tausend Jahren geschah etwas, was uns heute immer noch
unergründlich erscheint. Der Mensch erreichte seine heutige geistige Ebene. Ob dies der
Ausgang eines tiefgreifenden soziokulturellen Umschwunges oder gar eines genetischen
Umbruches (Mutation) war, konnte bisher nicht aufgeklärt werden. Die Jagd wurde
institutionalisiert; bearbeitete Stein- und sogar Metallwerkzeuge, vervollkommnete
Waffen sowie der Speer kamen in Gebrauch. Der Mensch löste sich endlich im großen
und ganzen von der Aasfresserei. Die Jagd verschaffte ihm neben der lebenswichtigen
Nahrung auch das nötige Material zur Körperbedeckung und Behausung, wie z.B.
Felle und Häute zur Herstellung des Zeltes. Aber vor allem veranlaßte es ihn, viel
weitgehender und treffender zu denken. Durch Beobachtung von Raubtieren, wie z.B.
von Wölfen, Wildkatzen und Raubvögeln, entwickelte er Strategie und Taktik. Dies ist
die Spitzenleistung der Denkkunst und führt zum vernunftmäßigen Folgern, welches
ungefähr um 40000 v. Chr., erfand —siehe oben: Roy Larick &....
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wiederum die Grundlage der Philosophie-Wissenschaft darstellt.
Nach der Umwälzung im 45. Jahrtausend kam die zweite vor zehntausend Jahren. Altertumsforschungen im Südosten Anatoliens ergaben, daß Menschen in dem
angegebenen Zeitalter Siedlungen —Çatalhöyük— gebaut haben. Das zeigt, daß auch
zur gleichen Zeit höchstwahrscheinlich Landbau getrieben worden ist. Insbesondere
im fünften Jahrtausend wendete man sich immer häufiger dem Landbau zu. Insoweit
gibt es zwei Schwerpunkte: Im Osten Asiens zwischen dem Jangtse und dem Hang He
(Gelben) Fluß erstreckt sich ein ergiebiges Schwemmland, welches um dreitausend v.
Chr. der Stammort des chinesischen Staates geworden ist. Dort pflanzte man Reis an.
Ungefähr zur selben Zeit —fünftes Jahrtausend v. Chr.— wurde in Südwestasien, das
heißt im Süden Mesopotamiens zwischen der Bucht von Basra und dem Zagrosgebirge,
im Land der Elamen Weizen angebaut.
In dem oben besprochenen Gebiet wurden die Sumerer,11 deren Ursprung unbekannt ist, im vierten Jahrtausend seßhaft. Sie gründeten eine Reihe von Stadtstaaten
wie Ur, Uruk, Lagash, Adab, Eridu, Isin, Kisch, Kullab, Lagasch, Larsa, Nippur usw.
Neben Landbau erfanden sie etwa im Jahre
1320 v. Chr. die Schrift. Damit erschafften sie das Schulwesen. Durch die Entstehung der Schule wurde die Erziehung institutionalisiert und formalisiert. Somit
steigerte sich die Erziehung zur Ausbildung.

Entstehungsort des Menschen in
(Mittelost) Afrika und
Auswanderungsrichtungen
11

Die Sumerer nannten ihr Land Kengir und ihre Sprache Emegir. „Sumer“ stammt aus dem benachbarten
Volk der Akkadier. Sumerisch war eine zusammenballende (agglutinierende) Sprache und wurde
bis etwa 1700 v. Chr. im Süden des Zweistromlandes gesprochen. Nachdem es als Alltagssprache
ausgestorben war, wurde es im ganzen Zweistromland bis ins erste Jh. v. Chr. als Religions-, Literaturund Wissenschaftssprache verwendet. Anders als das Sumerische, benutzten die übrigen Hochkulturen
im Zweistromland semitische Sprachen.
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Die Erfindung der Schrift stellt den Anfang der Geschichte dar. Alles, was ihr
vorausging, zählt zur Vorgeschichte.
VII - Die Stufe zur Zivilisation12 erreicht eine Kultur durch Errichtung eines
Staatswesens. Dies ist die höchste, verflochtene gesellschaftliche Einrichtung. Damit
haben wir eine voll ausgewachsene Gesellschaft. Die vorherigen sind Sippschaften oder
Stammeseinheiten. Ihre Angehörigen sind im wesentlichen blutsverwandt. Bürger eines
Staates dagegen sind grundsätzlich nicht mehr blutsverwandt oder verschwägert. Eine
Staatsgesellschaft ist im Gegensatz zur Sippschaft oder Stammeseinheit verschiedenartig. Neben Blutsverwandten oder Verschwägerten siedeln sich im Stadtstaat einzelne
an, welche eben von andersartigen Vorfahren abstammen und verschiedene Berufe und
Künste ausüben. Was alle verbindet sind gemeinsame Leit- und Wunschbilder. Damit
trennt sich der Mensch schließlich vom schlichten Lebe- zum Gesellschaftswesen.
Die seßhaft gewordene Gesellschaft eines Staates wird als Volk (Nation) bezeichnet.
Der Staat stellt eine gewisse Obrigkeit (Autorität) dar. Eine angenommene Linie setzt
dem räumlichen Ausmaß der staatlichen Oberhoheit Grenzen. Diejenigen, welche
binnen dieser Grenzen leben und tätig sind, bilden das Volk des jeweiligen Staates.
Das Gebiet, auf dem sie leben und tätig sind, stellt das Vaterland13 dar. Da das Volk in
jeder Hinsicht verschiedenartig ist, benötigt man jemanden, der das Zusammenwirken
organisieren kann. Unter den blutsverwandten Sippschaften oder Stammeseinheiten
gab es noch keinen bestimmten Verwalter. Die Obrigkeit war ein Gemeingut der Sippen- oder Stammesälteren. Dies waren Leute, welche sich insbesondere durch ihre
Lebenserfahrung und demzufolge ihre Weisheit auszeichneten.
Auf dieser neuen Ebene der Kulturentwicklungsgeschichte begegnen wir sieben
erstmaligen Ereignissen, nämlich der Landwirtschaft, der Verstädterung, einer unerhörten Verbesserung der Technik, dem Staatsaufbau, einer personalisierten Verwaltung,
einem Rechtswesen und der Wirtschaft. Insbesondere jedoch stellt der Staatsaufbau
den Maßstab der Zivilisation dar. Die Bezeichnung Zivilisation selbst stammt ja aus
Civitas, welche an und für sich Staat, genauer gesagt Stadtstaat, bedeutet. Civis ist
dann diejenige Person, die rechtmäßig einer Civitas angehört: Er/sie ist ein/e Bürger/
12
13

Ar.: Hazârat; fr.&engl. Civilisation; nl.: Beschaving.
‘Vaterland’ ist die Bezeichnung für das Land, aus dem man selbst oder die Vorfahren stammen und in
dem sich ein Mensch verwurzelt fühlt, in dem meistens verwandtschaftliche Beziehungen bestehen
und häufig gefühlsmäßige Erfahrungen in der menschlichen Entwicklung gemacht wurden, welche
mit diesem Land verbunden werden (siehe: Wikipedia: ‘Vaterland’); wogegen ‘Heimat’ eine bloße
Gefühlsbetonung aufweist. Das Gebiet worin der Staatsbürger dem Gesetz verbunden lebt, ist das
Vaterland, welches soziologisch gesehen mehr ein Begriff ist, der die Wesenseinheit eines Volkes
darstellt. Im Vergleich zu Heimat gehen dabei wesentlich vertrauliche Blickwinkel verloren, weil hier
neben der begrifflichen Bedeutung “Haus, Ort oder Land, in dem man geboren ist oder bleibenden
Aufenthalt hat“, die “Summe der Lebensumstände, in denen ein Mensch aufwächst“ —Dt. Wörterbuch
der Gebrüder Grimm, 1877 (Duden 1992)— in den Vordergrund tritt. Staatsbürger eines Vaterlandes
brauchen nicht unbedingt ein und dieselbe Heimat zu teilen.
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in. Folglich kann eine Kultur, die kein Staatsgefüge zustandebringt, also nicht als
Zivilisation betrachtet werden.
Staatsbildende Kulturen zogen diejenigen in ihren Bann, welche keine Staaten
gegründet hatten. Damit entstand zwischen staatsbildenden Kulturen und solchen, die
in ihrer nahen oder fernen Umgebung seßhaft waren oder als Gemeinschaften umherzogen, ein ungleicher Austausch der Gesellschaftswerte. Die staatsbildenden Kulturen
übten einen weitaus größeren und ausschlaggebenden Einfluß aus. Somit bahnte sich
in einem geographischen Raume eine gewisse kulturelle Vereinheitlichung, oder man
könnte auch sagen, Angleichung an, welche schließlich zu einer Kulturgemeinschaft
führen sollte.
Den Entstehungsort einer Zivilisation bezeichnen wir als ihre Wiege. Dementsprechend bestehen auf der Landmasse Eurasiens drei Zivilisationswiegen. Die eine liegt
an der östlichen Küste Chinas, zwischen dem Jangtse und dem Hang He (Gelben) Fluß,
die andere am oberen Wasserlauf des Indus, im Nordwesten der indischen Halbinsel
(Mohenjo-Daro 2600 – 1800 v. Chr.). Beide waren Wiegen morgenländischer Zivilisationen, die erste der chinesischen und die zweite der indischen. Diese beiden, zu
denen dann noch die vorislamisch persische/iranische kam, haben sich besonders seit
dem zweiten Jh. v. Chr. reichlich beeinflußt, wobei zu bemerken ist, daß die indische,
insbesondere durch die Ausdehnung des Buddhismus, die chinesische beträchtlicher
geprägt hat, als es umgekehrt der Fall war.
Ähnlich, wie wertmäßig und gesinnungsentsprechend verwandte Kulturen unter
dem Schirm einer Zivilisation aufgereiht werden, fassen wir verhältnismäßig gleichgesinnte Zivilisationen unter dem Begriff der Zivilisationengemeinschaft zusammen.
Demzufolge besteht auf der asiatischen Seite Eurasiens die morgenländische und auf
der europäischen die abendländische Zivilisationengemeinschaft.
Die Wiege der abendländischen Zivilisationengemeinschaft liegt im Südosten
des Zweistromlandes. Von hier aus verfolgen wir eine ganze Reihe von Zivilisationen, angefangen mit der sumerischen, welche dann von der arkadisch – babylonisch
– assyrischen abgelöst werden soll. Diese bilden die mesopotamischen Zivilisationen.
Ihnen schließen sich dann die ägyptische, phönizische und die anatolischen —Hethiter,
Phryger, Lyder, Urartu usw— an.
VIII- Mit Ausnahme Australiens entstanden auf allen Erdteilen Zivilisationen.
In Afrika können in einem Atemzug die folgenden angeführt werden: Kush (in Nubia, dem Norden des heutigen Sudans; 2500 v.Chr.),14 Soninka (auch Ghana, ab dem
vierten Jh. v.Chr.), Mali (750 n. Chr.), Songhaj (15. Jh.)15 in Westafrika; Mwenemutapa (oder Zimbabwe, 1000 n. Chr.), Swahili (900 n. Chr.) in Ost- und Südostafrika;
14
15

Siehe: “La Rivincita dei Faraoni Neri”, S: 7 – 13.
Siehe: Felipe Fernandez-Armesto: “Civilizaciones/ La Lucha del Hombre por Controlar La
Naturaleza”, S: 120, 122.
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Benin – Edo – Ile Ife – Ojo – Dahomej – Manikongo (1000 n. Chr. im Urwaldgebiet
Mittelafrikas). In Nord- und Mittelamerika gab es die Olmek (im Südwesten Mexikos
und in Guatemala, 1200 – 300 v.Chr.), Teotihuacan (im Tal von Mexiko, zweites Jh.
v.Chr.), Toltek (Mexiko, Yukatan und Guatemala, 950 – 1200 n. Chr.), Aztek (Mexiko, Yukatan und Guatemala; 1300 – 1500 n. Chr.), Maja (Yukatan, Guatemala und
Honduras, 300 – 900 n. Chr.). In Südamerika haben wir dann die Zivilisationen von
Chavin (im Norden Perus, 1000 – 500 v. Chr.), Tiahuanako (im Süden Perus und am
nördlichen Ufer des Titikakasees, 600 – 1000 n. Chr.) sowie Inka (Ekuador, Peru, im
Norden Chiles und in Bolivien, 1100. – 1531).
Was nun die anderen Teile der Erde anbelangt, nämlich Asien und Europa, entsteht ein völlig anderes Bild. Erstens sind Afrika und Amerika abgetrennte Erdteile,
wogegen Asien und Europa geographisch gesehen einen einzigen Block darstellen.
Die Unterscheidung der beiden ist auf die Kulturgeschichtsforscher zurückzuführen.
Die Grenzen zog man ganz und gar beliebig. Ein waghalsiger Wanderer oder Reiter
könnte —von Naturhindernissen und der ungeheuren Zeitspanne abgesehen— von der
Atlantik-Küste im Westen Frankreichs ohne weiteres die Bering-Straße im östlichen
Zipfel Asiens erreichen. Was den Unterschied zwischen den beiden Teilen Eurasiens
—Asien und Europa— ausmacht, ist einzig und allein die Verschiedenheit der jeweiligen Kulturen. Sie gehören mehr oder weniger zu unähnlichen Zivilisationen.
Eurasien ist der am weitesten ausgedehnte Erdteil. Zivilisationen, die sich auf
diesem riesigen Erdteil entwickelten, weisen zahlreiche Verschiedenartigkeiten auf.
Überhaupt waren die physischen Entfernungen zwischen ihnen beträchtlich. Man
denke z.B. an den fast unendlich erscheinenden Abstand zwischen dem römischen
Reich und dem Reich der Mitte (China). Der Verkehr jedoch floß immerhin ohne
große Behinderungen. Denn zwischen ihnen, wie schon oben erwähnt, bestanden keine unüberbrückbaren Naturhindernisse wie etwa die See zwischen Amerika, Afrika,
Australien und den übrigen Teilen der Erde oder die fast undurchdringliche Wüste
(die Sahara) zwischen Nord- und Mittelafrika. So ergab sich innerhalb der eurasischen
Zivilisationen eine ununterbrochene gegenseitige Beeinflussung. Sie ist die Triebkraft
für die Entstehung und Weiterentwicklung einer Zivilisation.
Trotz unermeßlicher Entfernungen zwischen den östlichen und westlichen Teilen
Eurasiens zeigen sich immerhin bemerkenswerte Gemeinsamkeiten. Zivilisationen, die
den östlichen und westlichen Gemeinschaften angehörten, waren im Früh- und Mittelalter durch ein reges Verkehrsnetz verbunden. Kriege, Handel und Gedankenübertragung
bewirkten einen ständigen Wissensaustausch. Im Unterschied zu den afrikanischen
und amerikanischen Zivilisationen weisen die eurasischen die folgenden gemeinsamen
Eigenschaften auf: Gegenüber den namenlosen mythisch-religiösen Überlieferungen
entstand die von ihnen angeregte Einrichtung (Institution) der Weisheit. Diese entfaltete
sich weiter in zwei entgegengesetzte Richtungen. Die eine führte zur Religion, so wie
es in China —Taoismus und Konfuzianismus—, Indien —Hinduismus, Buddhismus
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und Jainismus— und Persien —Zoroastrianismus und Manicheismus— der Fall war,
während die andere zur Philosophie-Wissenschaft hinleitete —im ägäischen Gebiet
und Griechenland. Neben der institutionalisierten Weisheit fand eine zweite Strömung
ihren Platz, die den eurasischen Zivilisationen eine einzigartige Stellung verschaffte:
Die Schrift. Sie wurde zum Hauptmerkmal der Zivilisation. Wo nur mündliche Überlieferung vorhanden war, sprach man von einer nichtzivilisierten Kultur. Durch die
Schrift tritt zum erstenmal in der Vergangenheit der Menschheit die senkrechte (vertikale) Verständigung (frz. communication) zu Tage. Mit ihr konnten Erkenntnisse und
Kulturwerte von der vorangehenden Generation zur nächsten zuverlässig übertragen
werden. Die Schriftsprache enthält und verkörpert das Bewußtsein einer Gesellschaft;
und das wiederum verschafft ihre Disziplin, Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit.
Schriftlose Kulturen sind dem Aussterben überlassen.
Zurück zum aufgestellten Leitsatz: Eurasische Zivilisationen bestehen aus drei
Bausteinen: Aus Erzeugung (Produktion) —Landwirtschaft, Herstellung, Bauarbeiten—, Staatsgestaltung und Schrifttum.
Was die Erzeugung anbelangt, haben wir zwei wichtige Anhaltspunkte. Der
erste ist die Erzeugung der Güter und der zweite die Herstellung der dazu benötigten
Hilfsmittel, nämlich Zähmen der Tiere und Pflanzenzüchtung sowie Werkzeugsanfertigung. Das Werkzeug wird nach Bedarf hergestellt und verwendet. Man nennt
dies dann Technik oder auf gut Deutsch die Herstellungskunst. Diese wurde von den
eurasischen Zivilisationen im Vergleich zu den anderen stark entwickelt. Auf der einen
Seite erschaffen diese Zivilisationen die unbelebten Werke und Werkzeuge, nämlich
Damm, Kanal, Landstraße, Rad, Papier, Fahrzeug —Wagen, Segelschiff,16 Wasser- und
Windmühlen usw.—, Winkelmeßgerät, Pulver, Verständigungsnetzwerke, kirchliche
sowie auch weltliche Bauwerke und auf der anderen Seite die lebendigen Werke wie
die Pflanzenzüchtung und das Zähmen der Tiere.17 Um sie den menschlichen Zwecken
nutzbar zu machen, wurden bei der Pflanzenzüchtung und beim Zähmen der Tiere unter
Umständen die Eigenheiten beider Lebewesen erheblich verändert.
16
17

a

im zweiten Jahrtausend von Sumerern erfunden.
Das gezähmte Nutztier und das Haustier lassen sich unterscheiden. Bei dem ersteren handelt es sich um
das Vieh, welches dem Nutzen des Menschen dient: Viehzucht. Im Gegensatz zum zweiten lebt das
Nutztier nicht in unmittelbarer Nähe zum Menschen, sondern von ihm getrennt. Es besteht eine
wechselseitige Nutzbeziehung. Dagegen befindet sich eine Art von unmittelbarem Zusammenleben,
welches nicht die Nutzbeziehung ausschließt, zwischen Mensch und dem sogenannten Haustier —
Hund, Katze, Pferd, Affe, Kamel, Elefant, Adler, Falke, Habicht, Delphin (im alten Griechenland). Im
Unterschied zum ersteren, welches in einer rein wirtschaftlichen Beziehung zum Menschen steht, dürfte
im zweiten Fall von einer mehr oder weniger seelischen Bindung, ja sogar Kameradschaft, die Rede sein.
Ganz anders als die Hochkulturen von Eurasien und Afrika konnten die amerikanischen Zivilisationen
das Tier, außer Hund und Lama in Südamerika, nicht zähmen. Der Hund wurde, wie überall in der
Welt, auch in Amerika und Australien zum Haustier abgerichtet. In Südamerika kam man nicht auf den
Gedanken, das Lama als Zug- und Reittier zu verwenden, denn es gab ja kein Rad und demzufolge
auch nicht den Wagen.
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Die Verteilung der Hauptschlachtfelder im Verlauf der Geschichte bezeichnet mehr oder weniger den Raum
des Zustandekommens der Zivilisationen.

Je unfreundlicher und härter sich die Umweltbedingungen erweisen, desto erfindungsreicher entfaltet sich die Zivilisationskultur. Die auf der Steppe, in der Wüste
und im Wald lebenden Gesellschaften Eurasiens entwickelten sich zu hervorragenden
Höhen. Viele von den Wild- und Raubtieren wurden z.B. sowohl in der Steppenlandschaft Innerasiens als auch in den Wüstengebieten Arabiens gezähmt. Wo sich aber
die Erde als ergiebig erwies, wurden Pflanzen gezüchtet und angebaut. Deshalb entwickelte sich Viehzucht in den Steppengebieten Innerasiens und an den Wasserstellen
(Oasen) arabischer und nordafrikanischer Wüsten, wohingegen an den fruchtbaren
Flußmündungen Südost-, Südwest-, Süd- und Ostasiens Großlandbau betrieben wurde.
Natürlich gab es sowohl im Steppengebiet als auch in den Oasen Landbau, aber in
geringerem Ausmaß.
IX- Im Gesamtbild eurasischer Zivilisationen stellt Mittelasien das Bindeglied
zwischen dem Morgen-und dem Abendland dar. Eine der zahlreichen Völkerschaften
Mittelasiens waren die Türken.18 Ihre vermutlichen Vorfahren, die Hsiung-nu (chin:
Xiong-nu) zogen von ihrer ursprünglichen Heimat im Nordosten Innerasiens in Richtung Südwesten nach Mittelasien im dritten oder zweiten Jh. v. Chr. Um das Jahr
300 v. Chr. wurden die Turuk und die Hsiung-nu mit den von ihnen unterworfenen
18

Turuk oder Türük bedeutete im Alttürkischen die ‘Tapferen’ oder die ‘Ehrenvollen’ und wurde ab 300
v. Chr. vom Hsiung-nu–Adel für sich beansprucht sowie als Volksbezeichnung von dem Begriff der
Hunnen abgelöst.
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Völkern endgültig als Hunnen bezeichnet, während der alte Volksname Turuk nun
dem Erbadel zufiel. Das hervorragendste Oberhaupt der Turuk und neben Alexander
dem Großen (356 – 323) der Mitbegründer eines ausgesprochen ordnungsgemäßen
Heerwesens war Mete Khan. Sein Vater Teoman oder Tu-men

Ursprunggebiete der Türken im Nordosten
Asiens (in blau), am Nordufer der Ochotsksee (russ.: Охотское море). Von hier aus
verbreiteten sie sich in Richtung Südwesten. Ab dem vierten Jh. n. Chr. besiedelten
sie zuerst die Mongolei (hellblau), zunächst
im sechsten Jh. Ostturkestan (purpurrot),
schließlich im neunten Jh. Westturkestan,
Kaukasien und sowohl den Norden des
Schwarzmeeres als auch des Kaspischen
Meeres (dunkelpurpurrot).

Tengriqut19 hatte in den letzten Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts v. Chr. erstmals
die vorher verfehdeten Hsiung-nu-Stämme in einem lockeren Bündnis vereinigt. Um
209 v. Chr. folgte ihm sein Sohn Mao-tun20 im Amt. Die chinesischen Quellen werfen
Mao-tun vor, seinen Vater in einer blutigen Gewalttat gestürzt und ermordet zu haben.
Nach heutiger Erkenntnis spricht vieles dafür, daß die Turuk, Hsiung-nu21 und
Hunnen aus der heutigen Mongolei und den angrenzenden Altai- und Sajangebirgen
kamen. Diese drei Völker waren vielleicht miteinander verwandt —die neuere Forschung ist diesbezüglich aber eher zweifelnd—, jedoch werden ihre verschiedenen
19
20

a

21

Chin: Tou-man, Herrschaftszeit: 225 – 209 v. Chr.
Mete Khan (chin: Mao-tun, 234 – 174, Herrschaftszeit: 209 – 174 v. Chr) institutionalisierte den Drill
im Heerwesen und schuf die Kriegskunst. Es ist nicht bekannt, ob er sie von Alexander dem Großen
oder vom chinesischen Weisen und Feldherrn Sunzi (544 – 496; Verfasser des Werkes “über die
Kriegskunst”) übernommen hat.
Vor Alexander dem Großen gab es noch keine Einrichtung, welche als ein ordnungsgemäßes
Heerwesen bezeichnet werden könnte. Alexanders Vater Philipp II (386 – 336) bat seinen
Jugendfreund Aristoteles (384 – 322) aus Stagira, nach Mazedonien (800 – 146) zurückzukehren,
um den Thronfolger Alexander zu unterrichten. Aristoteles gründete in Mieza, einem Städtchen in
der Nähe der Hauptstadt Pella, die erste regelrechte Kriegsschule in der Geschichte. Er unterrichtete
dort (343 – 339) Alexander und seinen mazedonischen Generalstab im Rahmen einer philosophischwissenschaftlichen Anleitungslehre. Demzufolge wurden bewaffnete Auseinandersetzungen vor
Alexanders Zeit auf eine Art und Weise von Gefechten durch Krieger ausgetragen. Mit ihm entsteht
das Militärwesen, welches ‘Schlacht’ und ‘Soldat’ beinhaltet.
Die chinesische Bezeichnung ‘Hsiung-nu’ bedeutet ‘Barbaren aus dem Norden’; die Bezeichnung
‘Hun’ bedeutet auf Hunnisch ‘Mensch’.
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Namen oftmals zur Veranschaulichung unterschiedlicher Sachverhalte verwendet: Die
chinesische Bezeichnung Xiong-nu wird zumeist nur für den Staat Mao-tuns gebraucht
und kennzeichnet die wohl stärker uralttürkisch-mongolisch geprägten (Augenumrisse usw.) Gesellschaften im Osten. Die Bezeichnung Hunnen kennzeichnet eher die
westwärts abgedrängten Scharen von Hsiung-nu, welche stärker mit indogermanischen22
Sippschaften vermischt waren.
Erst die Hsiung-nu und später die Türken folgten den Rentierscharen aus den Wäldern Nordostsibiriens (Taiga) ins Steppenland und in die Wüstengebiete der Mongolei.
So gerieten sie in den Einflußbereich der chinesischen Zivilisation. Ungefähr in diesem
Zeitraum mischten sie sich in der Umgebung zwischen Baikalsee und Altaigebirge mit
indogermanischen Völkerschaften, die aus dem Westen Eurasiens gen Osten zogen.
Die uralten Türken23 —in altchinesischen Urkunden Tujue genannt— entwickelten sich
dementsprechend zu einer Mischung der Hsiung-nu sowie der nach Osten rückenden
indogermanischen Stämme und schlossen sich an die morgenländische Zivilisationengemeinschaft an. Bis sie in den achten und neunten Jahrhunderten den Islam annahmen,24
waren sie ein Glied der morgenländischen Zivilisationengemeinschaft. Sie gründeten
bewegliche Militärstaaten und bestritten ihren Lebensunterhalt hauptsächlich durch
Viehzucht. In diesem Rahmen kann man sie zu den ersten zählen, welche das Pferd
beritten sowie Sattel, Steigbügel und Zügel verwendeten. Sie waren höchst geschickte
Bogenschützen und brachten das Wurfgeschoß, z.B. den Pfeil, als eine unentbehrliche
Waffengattung auf den Kriegsschauplatz. Außerdem waren sie hervorragende Waffenschmiede. Besonders in Reiterschlachten führten sie neue Verfahrensweisen in die
Kriegskunst ein, die sie bis ins Neuzeitalter angewandt haben.
Die Staatsführungskunst der beweglichen Türken stand im Gegensatz zu der
gewohnten Ortsgebundenheit der alten eurasischen Zivilisationsvölker der Chinesen,
Inder, Perser, Sumerer, Babylonier, Assyrier, Hebräer, Ägypter, Phönizier, Hethiter,
Griechen, Römer und Araber. Wohin sich das Volksheer (tür. Ordu) bewegte, dahin
zog auch das gesamte Staatsgefüge. Wo auch immer sich das Hauptquartier (tür. Otağ)
22

23

24

Die indogermanischen Völkerschaften Mittelasiens waren die Kimeren, Skythen oder Saka und
Sarmaten.
Gemäß den jüngsten Forschungsergebnissen entstanden die türkische Kultur und Sprache im fünften
Jh. v. Chr. —siehe: berclo. net/page97empires.html.
Zuvor haben sie sich allen möglichen Religionen angeschlossen. Vorerst beteten sie den Himmelsgott
(tür: Göktengri) an und hatten ihren Schamanen an der Seite. Später übernahmen sie teilweise den
Buddhismus, das Christentum, den Manicheismus und andere iranische Glaubensbestandteile.
Außerhalb der Israeliten sind sie die einzigen gewesen, welche den jüdischen Glauben angenommen
haben —die Khazar-Türken (7. – 13. Jh.). Besonders bemerkenswert ist, daß der Großwesir der
‘blauen’ oder ‘himmlischen’ Türken (tür: Göktürk; chin: K’ou-kieue), Tonjukuk (gestorben um 724
n. Chr.) seinem Kaiser Bilge Khan (683 – 734) davon abriet, den Buddhismus als Staatsreligion
anzuerkennen, weil dessen Auffassung der Gewaltlosigkeit den türkischen Kampfgeist schädigen und
damit das Volk verweichlichen würde. In diesem Zusammenhang wird behauptet, daß es der Islam sei,
der am besten der türkischen Kriegertugend entsprechen würde.
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des Kaiser-Feldherrn (tür. Khan) befand, dort war der Mittelpunkt des Kaiserstaates
(tür. İl) zu finden. Die Gesellschaftsordnung hielt sich jederzeit zur Verfügung der
Kriegsführung. Während andere seßhafte Kulturen entsprechend den verschiedenen Künsten und Berufen unterschiedlich gegliedert waren, stellte die vorislamisch
türkische Gesellschaft ein einziges festes monolithisches Gefüge dar. Diesen Gesellschaftsaufbau nannten wir schon das Volksheer. Ihre besonders bewegliche Kriegergesellschaftsordnung und der damit verbundene Staatsaufbau machten aus ihnen ein
stets ortswechselndes Volk. Ihre unglaublich ferne Wanderung begannen sie in ihrer
Urheimat der nordostsibirischen Wälder —zwischen den Ufern des Eismeeres und
dem nördlichen Stillen Ozean—, und sie erreichten die mitteleuropäischen Ebenen
im 16. Jh. n. Chr. An allen Enden und Ecken des eurasischen Blocks gründeten sie
ihre Staaten: In der Mongolei, im Zweistromland, in China, Turkestan, Iran, Arabien,
Indien, Syrien, Ägypten, Libyen, Tunesien, Anatolien, Kaukasien, Rußland und auf
dem Balkan. Sie trafen scharfsinnige Vorkehrungen, um diese Langstreckenwanderung
und ihre langfristigen Feldzüge logistisch zu unterstützen. Nicht umsonst behauptet
der zeitgenössische französische Geschichts- und Sprachforscher Jean-Paul Roux
(1925 – 2009), ohne Krieg hätte es kein Türkenvolk gegeben, und er fügt hinzu, die
Türken seien das am meisten gewanderte Volk der Welt gewesen.25 Während sie die
halbe Welt durchquerten, ganz anders als z.B. die Mongolen, vermählten sie sich mit
den bekämpften Völkerschaften, weil sie gemäß ihrem Glauben, dem sich auch der
Islam anschloß, fremd heiraten26 mußten. Ihrem sittlichen Wesenszug entsprechend
waren ihre Spitzenleistungen eiserne Disziplin, Einsatzbereitschaft und Staatvernunft
sowie auf der materiellen Seite sowohl haltbare Nahrungsmittel als auch die an das
einheimisch kalte Klima angepaßten und noch dazu ihrem reiterlichen Leben entsprechenden männlichen ebenso wie weiblichen Kleidungsstücke, die aus Jacke, Umhang,
Weste, Pullover, Hose und Stiefel bestanden.
X- In der hebräischen Zivilisation, die zu den frühzeitlichen zählt, betrat etwas
Einzigartiges die Bühne der Menschheitsgeschichte, nämlich der geoffenbarte Eingottglaube. Im Laufe der Zeit änderte dieser gründlich das Weltbild und die Menschenauffassung in der abendländischen Zivilisationengemeinschaft. Diesem Glauben
zufolge wandelt sich die Sittlichkeit von einer Ortsbedingtheit zur Allgemeingültigkeit,
so z.B. das ‘unbedingte Gesetz’ der zehn Gebote. Das stammeigene Geheiß löst sich
in der sittlichen Empfindung auf, die ihren Ausdruck in den von Immanuel Kant als
“kategorischer Imperativ” bezeichneten allgemeingültigen Gottesgesetzen findet.
Gottesgesetze sind diejenigen, denen der Mensch um keinen Preis irdischer Zwecke
25
26

Siehe: Jean-Paul Roux: “Histoire des Turcs/ Deux mille ans du Pacifique à la Méditerranée”, Seite: 16.

Außenheirat (engl.: Exogamy): Die Geltung einer verbindlichen Vorschrift oder das Vorherrschen
einer verbreiteten Übung, nach der die Mitglieder einer Sippe, eines Stamms, einer Gemeinde,
Kaste oder Gesellschaftsschicht nur außerhalb der Gruppe heiraten dürfen —siehe: Wolfgang J.
Koschnick: “Standardwörterbuch für die Sozialwissenschaften”, Seite: 220.
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ausweicht. Diese Gesetze folgen aus der Offenbarung durch die Gottesgesandten
und aus dem eigenen Gewissen. Seiner Beschaffenheit zufolge ist der Mensch frei.
Dementsprechend ist er in seinen Entscheidungen selbstständig und deshalb auch
selbstverantwortlich. Die Zeitgeschichte und der Lebensablauf werden nicht mehr
kreisläufig, sondern pfeilgerade aufgefaßt. Das Leben beginnt —Geburt— und endet
an bestimmten Punkten —dem Tod. Es ist unumkehrbar. Sittliches Tun und Lassen
ist einmalig. Im Laufe seines weltlichen Lebens fügt sich der Mensch —oder er fügt
sich auch nicht— den Gesetzen der Gesellschaft oder des Staates: Rechtmäßigkeit
(Legalität). Was das rein sittliche Gesetz anbelangt, ist es aus menschlicher und gesellschaftlicher Hinsicht nicht nachprüfbar; es gehört zur übergesellschaftlichen Ebene
der Billigkeit (Legitimität).
XI- Den Zeitabschnitt, welcher die Zivilisationen des Zweistromlandes, Anatoliens,
Kretas, der Ägypter, Hebräer und Phönizier umspannt, nennen wir das Frühzeitalter.
Anders ausgedrückt, erstreckt sich das Frühzeitalter der abendländischen Zivilisationengemeinschaft vom Anfang der Geschichte, also seit der Entfaltung des Schrifttums
—Mitte des vierten Jahrtausend v. Chr.— im Bereich der Sumerer bis zur Entstehung
der ägäischen (oder griechischen) Zivilisation des Altertums. Damit ist auch ersichtlich,
daß wir zwischen dem Frühzeitalter und dem Altertum unterscheiden. Warum? Weil
sich die ägäische Zivilisation von ihren Vorgängern, welche wir ja als die frühzeitlichen bezeichneten, durch außerordentliche Spitzenleistungen in der Entwicklung der
Philosophie-Wissenschaft und der Volksherrschaft sowie des Schauspieles und des
Sports grundsätzlich unterscheidet. Jede weitgespannte, allgemeingültige Zivilisation
weist eine Stammkultur auf. Demzufolge stellte das Athen vom sechsten zum zweiten
Jh. v. Chr. die ausschlaggebende Kultur der ägäischen Zivilisation des Altertums dar.
Diese Kultur besaß den Anschein einer sogenannten weltlich-demokratisch-kapitalistischen —oder sagen wir, vorkapitalistischen— Beschaffenheit. Eine vergleichbare
Lage bekommen wir nochmal ab dem 17. Jh. n. Chr. zunächst in der niederländischen
und dann erst recht in der englischen Kultur zu Gesicht. Hier haben wir es mit dem
wirklichen Kapitalismus zu tun. Bis dahin jedoch vergehen noch mindestens zweitausend Jahre.
Die ägäisch-griechische Zivilisation des Altertums kann in drei Zeitabschnitte
eingeteilt werden: (1) Frühes Altertum: Die minoische und die mykenische Kultur
sind maßgebend; Dauer: 1900 – 750 v. Chr.
(2) Klassisches Altertum: Die führende Kultur finden wir in Athen; Dauer: 750/600
– 200 v. Chr. Zu dieser Zeit stiegen der Sport, das Schauspiel, die Volksherrschaft
(Demokratie) und als das Allerwichtigste, die Philosophie-Wissenschaft —im 4. Jh.
v. Chr. als das Verdienst des Aristoteles— zu größter Bedeutung auf.
(3) Spätes Altertum: Maßgeblich waren das hellenistische Kulturgut und später
Rom bis zum Ende des weströmischen Reiches; Dauer: 200 v. Chr. – 476 n. Chr.
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XII- Mit sowohl dem Erscheinen des Jesus von Nazareth oder Christus (Ιησούς
Χριστός, 7 v. Chr. – 33 n. Chr.) als auch der Verbreitung des Christentums und der
Auflösung des tausendjährigen römischen Reiches im fünften Jh. n. Chr. kommt eine
neue Zivilisation —bis zum fünfzehnten Jh.— auf die Bühne der abendländischen
Geschichte: Die christlich europäische Zivilisation des Mittelalters, welche sich ætas
christiana nannte. Wie die ägäische Zivilisation des Altertums kann auch diese in drei
Zeitalter eingeordnet werden:
(1) Frühmittelalter oder Geburt des Mittelalters: Ende des weströmischen Reiches
(476 n. Chr.) durch die Germanen; Entstehung der Hauptdarsteller der geschichtlichen Bühne Europas: Deutsche (das Heilige Römische Reich Deutscher Nation) und
Franzosen (Merowinger und Karolinger) als Staatsvölker; später Engländer, Spanier,
Italiener usw.; Gegensätzlichkeit zwischen Priesterschaft und den weltlichen Gesellschaftsklassen, 500 – 900.
(2) Hochmittelalter oder Blüte des Mittelalters: Rittertum, Feudalherrschaft,
Kreuzzüge, die philosophische Ausarbeitung des Christentums —Christentum und
Philosophie wurden verschmolzen: Christologie—; 900 –1250.
(3) Spätmittelalter oder Herbst des Mittelalters: Von Feudalherrschaft zum Königsreich; Renaissance und Reform; bahnbrechende Erfindungen und Entdeckungsreisen;
abgesehen vom 5. Jh. v. Chr. ist besonders die Zeitspanne27 vom 15. bis zum 17. Jh.
einmalig und beispiellos in der Geschichte;28.Merkantilismus; Entwicklungsrichtung
zum Kapitalismus im Süden Europas, d. h. in Norditalien und im Norden Europas:
Hansestädte in Nord- und Nordostdeutschland, in Schweden, Dänemark und in den
Niederlanden;29 Bürgertum als neue gesellschaftliche Klasse, 1250 – 1500.
XIII- (a) Ungefähr gleichzeitig mit der christlich europäischen Zivilisation des
Mittelalters läuft eine zweite, nämlich die islamische Zivilisation —arabische, später
muslim-spanische, persische und osmanisch-türkische Kulturen— vom fünften bis
Ende des 19. Jh. Sie entwickelte die Philosophie-Wissenschaft fort, die sie vom Griechentum übernommen hatte. Darüber hinaus verschaffte die muslimische Religion,
welche den Hintergrund der islamischen Zivilisation darstellte, dem eingöttlichen
(monotheistischen) Offenbarungsglauben eine bemerkenswerte Eindeutigkeit und Genauigkeit. Alle möglichen Verwechslungen zwischen Gottheit und dem Menschentum
sollten für alle Male verschwinden. Dies ist das Wunschbild des Islam. Kein Mensch
oder etwas, das an ihn erinnern könnte, darf als Bindeglied zwischen den Schöpfer und
seine Geschöpfe treten. Dies hatte die Gleichberechtigung aller Menschen zur Folge.
27

28

29

Könnte wie ein Grenzgebiet zwischen dem Spätmittelalter und dem Frühneuzeitalter betrachtet
werden.
Ein überwältigender Fortschrittsglaube, eine großartige Zuversicht und eine erhebliche Reihe von
Erfindungen und Entdeckungen sondergleichen unterscheiden dieses Zeitalter von allen anderen.
Hauptverständigungsmittel: Altsächsisch
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Eine ausgefeilte Dogmatik, ein maßgebendes Lehramt und eine verfaßte Kirche gibt
es nicht. Außerdem darf weder ein Volk, eine Rasse oder eine Gesellschaftsschicht
je bevorzugt werden noch darf ein Priesterstand entstehen.30 Es ist deshalb von außerordentlicher Tragweite, daß der Islam in hohem Maße dazu fähig war und ist, einem
Rassismus vorzubeugen oder ihn tatsächlich zurückzudrängen.
(b) Weiterentwicklung der Philosophie-Wissenschaft in Bezug auf den eingöttlichen Offenbarungsglauben. In der Entstehungsstufe der Philosophie-Wissenschaft
im vierten Jh. v. Chr. gab es noch keine Glaubensfrage hinsichtlich der eingöttlichen
Offenbarung. Neue, meistens aus indischer Zivilisation stammende Wissenschaften
wurden hinzugefügt: Algorithmus, Algebra und von Buchstaben unabhängische Zahlen sowie die Ziffer Null in der Rechenkunst; Mathematisierung der Himmelskunde;
Aufkommen der Technologie, welche dann ab dem 17. Jh. im neuzeitlichen Süd- und
Westeuropa ausreifen wird.
XIV- (a) Ab 1550 entwickelt sich immer schneller ein recht seltsamer Vorgang.
Zum ersten Male in der Geschichte erscheint ein Kulturverfahren, das sich nicht obrigkeitlich und öffentlich zu einem Religionsglauben bekennt. Dieses Verfahren machte
der mittelalterlichen christlich-europäischen Zivilisation die Vorherrschaft streitig. Wir
sprechen von der westeuropäisch-weltlichen (säkularen) Zivilisation des Neuzeitalters
(1500 – 1800), deren Hochburg die französische Kultur des 17. und 18. Jh. gewesen ist.
Im Laufe dieser Zivilisation ersetzte die Philosophie-Wissenschaft die Religion.
30

Dies war schon zur Entstehungszeit des Islam dank des unerhörten Ereignisses der Fall, daß eine Gruppe
stammesfremder Medinenser dem Propheten Muhammad (570 – 632) und seinen mekkanischen
Anhängern bei zwei Treffen in Aqaba (Akaba) —im Tal von Mina— in den Jahren 621 und 622 nicht nur
Zuflucht, sondern erbberechtigende Brüderschaft und politische Führerschaft in ihrer arabisch-jüdischen
Oasenstadt Yathrib anboten, und zwar nicht auf Stammesebene, sondern auf der des gemeinsamen
Glaubens. Mit den beiden Treueschwüren von Aqaba begann, was sich rückschauend als das erste
staatliche Gemeinwesen auf rein weltanschaulicher Grundlage darstellt. Nach der Auswanderung des
Propheten von Mekka nach Medina (Hedschra) gab es in der Geschichte der Menschheit erstmals einen
Staat, dessen Staatsangehörigkeit sich ausschließlich aus der Glaubenszugehörigkeit herleitete —unter
Vernachlässigung aller anderen Zusammengehörigkeitsmerkmale, darunter des bisher heiligsten, nämlich
der Blutbande zu Sippe und Stamm. Eine der Grundlagen dieses Ereignisses war die Aufforderung des
Propheten in seiner mekkanischen Abschiedspredigt im Jahre 632: “Ich bezeuge, daß es keine Gottheit
außer Allah gibt —Ihn allein, der keine Gefährten hat. Oh, ihr Leute, hört auf meine Worte; denn ich
glaube nicht, daß ich und ihr wieder in einer solchen Versammlung zusammenkommen werden und daß
ich nach diesem Jahr noch eine Pilgerfahrt machen werde. Ihr Leute, Allah sagt: ‘Oh, ihr Menschen,
wahrlich, wir haben euch geschaffen von einem Männlichen und einem Weiblichen und haben euch zu
Völkerschaften und zu Stämmen gemacht, so daß ihr einander kennt. Wahrlich, der edelste unter euch vor
Allah ist der Gottesfürchtige unter euch’ (49/13). Weder ist ein Araber vorzüglicher als ein Nichtaraber
noch ist ein Nichtaraber vorzüglicher als ein Araber; weder ist ein Schwarzer vorzüglicher als ein Weißer
noch ist ein Weißer besser als ein Schwarzer, außer durch Frömmigkeit… Ihr Leute, wahrlich euer Blut,
euer Eigentum und euere Ehre sind unantastbar, bis ihr eurem Herrn gegenübersteht, ebenso wie der jetzige
Tag und der jetzige Monat und diese eure Stadt Heilig seid. Ihr Leute, ihr habt ein gewisses Recht über
eure Frauen, und sie haben ein gewisses Recht über euch...” —Annemarie Schimmel: “‘Und Muhammad
ist Sein Prophet’. Die Verehrung des Propheten in der islamischen Frömmigkeit”, München, 1989.
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Ihre Triebfeder, die Vernunft, welche ursprünglich im Rahmen der Religion als Bindeglied zwischen Gott und Mensch gewirkt hatte, wurde für selbständig erklärt. Sie zeigte
sich zuerst in der Philosophie-Wissenschaft als Vernunftglaube (Rationalismus) sowie
danach an allen Ecken und in allen Winkeln des Lebens als uneingeschränkter Schiedsrichter: Die Aufklärung. Alles, was sie nicht mechanisch ‘aufklären’ oder erklären
konnte, wurde als Hirngespinst oder Trugbild verworfen: Mechanismus. Der Mensch
und insbesondere seine Vernunft wurden zum Maßstab aller Dinge: Humanismus.
Erster politischer Umbruch in der Geschichte: Französische Revolution.
(b) Aus der vernunftgeleiteten Philosophie-Wissenschaft stieg letztendlich die
Ideologie empor. Sie übernahm alle Verrichtungen der Religion. Ihr fehlte aber die
Barmherzigkeit, Gnade, Wohltätigkeit, Nächstenliebe, Fürsorge, Mitleid, Erbarmung,
Vergebung, also kurzgefaßt das wesentlich Menschliche.
Die erste Ideologie ist der Liberalismus. Er entstand Anfang des achtzehnten
Jahrhunderts. Seine Bahnbrecher waren John Locke (1632 – 1704), David Hume (1711
– 1776), François-Marie Arouet de Voltaire (1694 – 1778), Jean-Jacques Rousseau
(1712 – 1778) und die französischen Enzyklopädisten.
(c) Letztendlich ab Ende des 18. Jahrhunderts wurde die westeuropäisch-weltliche
Zivilisation des Neuzeitalters durch die weltumfassende zeitgenössisch anglo-jüdische
Zivilisation abgelöst. Urheber waren u. a. David Hume und Adam Smith (1723 – 1790).
Die Keimkultur dieser neuen Zivilisation ist erwartungsgemäß England mit seiner
materiellen sowie auch geistigen Unternehmungstüchtigkeit und jüdischen Geldanlage
seit dem 17. Jh. Die Auswirkungen dieses Zweckverbandes31 sind dann, angefangen
mit den Vereinigten Staaten Amerikas, Englands überseeische Töchterstaaten des
19. und 20. Jahrhunderts —Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika—; und
ab 1990 haben wir eine angloamerikanisch gesteuerte weltumspannende Ordnung.
Das Rückgrat dieser Zivilisation stellt der Finanz-Kapitalismus mit seinen Gehilfen,
dem Imperialismus und Kolonialismus dar. Die vorangegangene Ideologie, d. h. der
Liberalismus, wurde in den Kapitalismus eingegliedert: Liberaler Finanz-Kapitalismus. Die Urheber des Kapitalismus entwickelten dagegen den Sozialismus. Er teilt
die Grundsätze des Kapitalismus: Wirtschaft ist die Grundlage, Materialismus-Mechanismus das Weltbild; und Vernunftglaube, Aufklärung und Humanismus bilden die
Weltanschauung. ‘Baumeister’ des neuzeitlichen Sozialismus/Kommunismus und
wichtigster Beurteiler und Sachverständiger des Kapitalismus ist Karl Heinrich Marx
(1818 – 1883) gewesen. Sein philosophisches Gefüge stützt sich auf die Wirtschaft
und die —besonders englische— Geschichte.
(d) ‘Volk’ ist auf deutsch doppelsinnig. Auf der einen Seite bedeutet es eine lose,
lockere Menschenmenge, welche irgendwo zusammengekommen ist, auf der anderen
31

Die Vereinigung zur Durchführung dieses Zweckverbandes seit Anfang des 18. Jahrhunderts ist das
Freimaurertum.
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die Gemeinschaft von Menschen, die nach Staatsgefüge, Ursprung, Sprache, Kultur,
Geschichte und wirtschaftlichen Belangen zusammengehören. Je mehr Gesellschaften
sich dementsprechend als Staat formten, um so häufiger betraten deshalb Völker die
Geschichtsbühne in fast allen Erdteilen, ausgenommen die nördlichsten Breitengrade:
Nördliche Gebiete Nordamerikas —das heutige Kanada und Alaska—, Grönland, Sibirien, Tschuktschi, Kamschatka; im Süden: Australien, Tasmanien und in Südamerika
Amazonien, Patagonien und Feuerland.
(e) Geschichte ist das Schauspielhaus, in dem die einzelnen Gesellschaften als
Schauspieler auftreten. Zu uralten Zeiten nahmen sie die Gestalt von Verwandtschaften, Sippen und Stämmen an. Ab dem vierten Jahrtausend v. Chr. wandelten sie
sich allmählich in Völkerschaften und Staatsvölker um. So wurde Geschichte immer
mehr Schaubühne der Staatsvölker. Aus politischer, militärischer, künstlerischer, literarischer und wirtschaftlicher Sicht nahmen manche von ihnen den ersten Rang in
der Geschichte ein. Sie sind die Hauptdarsteller der Geschichte geworden. Von Ost
nach West können wir mehr als ein Dutzend solcher Staatsvölker aufzählen: Chinesen —das immer noch lebende älteste Volk mit fünftausend Jahren Vergangenheit—,
Inder, Perser, Sumerer, Babylonier, Assyrer, Phönizier, Altägypter, Hebräer, Araber,
Altgriechen, Römer, Deutsche, Engländer und Franzosen. Gleich danach würden
dann Japaner, Mongolen, Türken, Russen, Dänen, Schweden, Niederländer, Italiener,
Spanier, Abessinier/Äthiopier, Azteken, Mayas und Inkas kommen.
Auf den ersten Rängen sind es schließlich Engländer, Hebräer/Juden, Franzosen
und Deutsche welche ab dem 15. Jh. die neuzeitliche Geschichte besiegelt haben. Zuerst schuf die französische Kultur eine neue, nämlich die neuzeitliche westeuropäische
Zivilisation. Mit der vollständigen Niederlage Napoléon Bonapartes (1769 – 1821)
und dem Sieg Englands im ersten Jahrzehnt des 19. Jh. begann der Zusammenbruch
Frankreichs als Staat und Kultur und somit der endgültige Verfall der aus der eben
erwähnten Kultur entstandenen neuzeitlich westeuropäischen Zivilisation. Aus der
Asche dieser neuzeitlich westeuropäischen stieg dann die weltumfassende anglo-jüdische Zivilisation empor.
(f) Am Ende des 19. und Anfang des 20. Jh. erwartete der sogenannte ‘Generalstab’ dieser neuen Zivilisation eine Gegenwirkung von außerhalb der Grenzen
europäischer Zivilisationsgeschichte, insbesondere aus der Richtung des Islam. Um
dieser Gefahr vorzubeugen, wurde das Haupt der ‘Schlange’ zertrümmert. Tausend
Jahre lang hatte das Türkentum als Vorreiter des Islam gegolten, sowohl auf dem
Gebiet des Glaubens als auch der Zivilisation. Das türkische Volk sollte nun in einen
Zustand von Besinnungslosigkeit versetzt werden, indem es von seinen geschichtlich
kulturellen Errungenschaften entfremdet wurde. In diesem Zusammenhang wurden
das Staatsgebilde umgestaltet und das über tausendjährige Schrifttum abgeschafft.
Als Folge verlor das türkische Volk die Bestimmungssachverhalte seiner Kultur und
wurde somit in eine tiefe Bewußtlosigkeit versetzt.
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Die Gegenwirkung entwickelte sich im Inneren Europas. In Italien und Deutschland
schuf man den Faschismus und Nationalsozialismus, zwei neue Ideologien mit verschiedenen Grundsätzen gegen den Kapitalismus und Sozialismus der anglo-jüdischen
Zivilisation. Weil sie wider den Kapitalismus und Sozialismus gerichtet waren, wurden
Faschismus und Nationalsozialismus als reaktionär be- und verurteilt.
Deutschland war daran, den gedanklichen Aufbau wie auch die zweckmäßigen
Grundzüge einer neuen Zivilisation zu entwerfen, verlor jedoch den Krieg32 1945 und
räumte damit den Weg frei zur uneingeschränkten Verbreitung der zeitgenössischen
anglo-jüdischen Zivilisation in der zweiten Hälfte der Neuzeit. Erkenntnistheoretisch
wie auch aus sittlicher Sicht betrachtet, steht diese Zivilisation im Dunklen. Sie wird
nicht selbständig beurteilt; sondern sie wird mit der westeuropäisch weltlichen zusammen als die moderne Zivilisation genannt und bewertet. Die Grundsätze, Grundrisse
und Grundbestandteile dieser modern genannten Zivilisation sehen verwirrend aus.
Wann trat sie zutage, und woher, aus welcher Kultur stammt sie? Auf diese Fragen
erhalten wir keine sofortigen eindeutigen Antworten. Meistens bezeichnet man sie als
die westliche Zivilisation. Dies jedoch führt auf einen falschen Weg.33
(g) Die Rückwirkung zum sogenannten ideologischen Rückgrat der zeitgenössischen Zivilisation, dem Kapitalismus und in weit geringerem Maße dem Sozialismus,
entstand, wie bereits erwähnt, in der ersten Hälfte des 20.Jh. im Faschismus und
Nationalsozialismus.
Vorboten des Faschismus waren die italienischen Philosophen Giambattista Vico
(1668 – 1774),34 Vilfredo Pareto (1848 – 1923), Benedetto Croce (1866 – 1952), Giovanni Gentile (1875 – 1944): “Origini e dottrina del fascismo”, 1929.
Ansonsten haben diese beiden Ideologien nicht viel gemeinsam. Um Verwirrung
zu schaffen, haben Kommunisten immer wieder Nationalsozialisten als Faschisten
angeprangert.
Zum Wegbereiter des Nationalsozialismus könnte man die Romantik und mit
Vorbehalt bis zu einem gewissen Maße den deutschen Idealismus anführen. Romantik
und deutscher Idealismus liefen auf entgegengesetzten Spuren zum Materialismus,
Mechanismus und Laizismus.
32
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a
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Grund und Ziel des Krieges waren die Vereitelung eines alternativen Zivilisationsentwurfes, und um
die Wiederholung eines solchen Unternehmens zu verhindern, traf man ähnliche Maßnahmen, welche
seinerzeit, d.h. ab 1922, bei dem türkischen Volk angewandt worden waren. Im ersten Fall handelt es
sich um die ‘Entdeutschung’ und im zweiten um die ‘Entislamisierung’.
Siehe: Teoman Duralı: “Sorun Nedir?” (“Was ist das Problem”), 446 Seiten, Dergâh, Istanbul, 2006;
Teoman Duralı: “Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı/Gelişimi/Konumu” (“Zeitgenössisch weltumfassende Zivilisation: Ihre Bedeutung, Entwicklung und Lage”), 248 Seiten.
Teoman Duralı: “A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint”, 158 Seiten.

Widersacher der cartesianischen Philosophie-Wissenschaft. Im Gegensatz zu René Descartes
und seinen Nachfolgern nahm Vico nicht Naturwissenschaft im allgemeinen und Mechanik
im besonderen als Unterbau zu seinem Lehrgebäude, sondern die Geisteswissenschaften und
insbesondere Geschichte.
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Im 20. Jh. gab es etliche deutsche Philosophen und Denker, die mittelbar oder unmittelbar zur weiteren Entwicklung der politischen, ideologischen und wirtschaftlichen
Grundsätze des Nationalsozialismus gewirkt haben. Manche von ihnen werden hiermit
vermerkt: Geschichtsphilosoph Oswald Arnold Gottfried Spengler (1880 – 1936): “Der
Untergang des Abendlandes”, 1919; Carl Schmitt (1888 – 1985): “Staat, Bewegung,
Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit“, 1933; “Staat – Großraum – Nomos,“ hrsg. von Günter Maschke, 1995 (posthum); Erich Rothacker (1888 – 1965):
“Die Aufgabe des Geschichtsphilosophen”, Berlin/München, 1934; Alfred Rosenberg
(1893 – 1946): “Anmerkungen und Bemerkungen”, 1919;
(h) Selbstverständlich, das Menschenprofil der anglo-jüdischen Zivilisation ist
der laizistisch-säkular-zivile und bürgerliche Homo economicus. Dieser hohle Homo
economicus steht jeder Art von Tiefsinnigkeit fremd gegenüber und ist damit jeglicher
Humanität entzogen. Er erzeugt nichts fürs Überleben, sondern zum Verbrauchen. Je
mehr Verbrauch, desto höherer Gewinn. Gewinnsucht kennt keine Grenzen; oder doch:
Das Ende der Geschichte.
XV- Die Einstufung der Zivilisationsgeschichte beurteilt sich nach der Warte, von
der aus man die Vergangenheit betrachtet. Die Einteilung, von der in diesem Aufsatz
die Rede ist, lehnt sich an die Geschichtsauffassung abendländischer Zivilisationengemeinschaft an. Sie wäre ganz anders ausgefallen, hätten wir die Lage vom Standpunkt
chinesischer, indischer, aztekischer oder einer anderen Zivilisation aus bewertet.
Dies bedeutet, daß keine allgemeingültige Aufgliederungsmöglichkeit besteht. Die
eine gewisse Axiomatik teilenden Zivilisationen gehören zur selben Gemeinschaft.
Dementsprechend besitzen sie gemeinsame geistige und auch materielle Merkmale,
Grundwerte und Ausdeutungen; und die Grundwerte der einen lassen sich zur anderen
innerhalb derselben Zivilisationengemeinschaft übersetzen. Dagegen kann dies zwischen verschiedenen Zivilisationengemeinschaften nicht geschehen. So besteht z. B. in
den drei Glaubensbekenntnissen monotheistischer Offenbarung der abendländischen
Zivilisationengemeinschaft kein entsprechender Begriff zum chinesischen Tao oder
indischen Brahma. Auch umgekehrt findet das unbedingt allgemeingültige Sittengesetz des Christentums und Islam in anderen Zivilisationengemeinschaften keinen
zutreffenden Widerhall.
Noch einmal kurz gefasst: Die abendländischen Zivilisationen teilen die folgenden
materiellen und geistigen Grundwerte:
a) Weizenanbau;
b) seit dem Frühzeitalter hoch entwickelte Technik —Rad, Wagen, Segel, Sternkunde, Raumlehre, Rechenkunst, Schrift;
c) Züchtung von Pflanzen und Zähmung von Tieren;
d) monotheistischer Offenbarungsglaube;
e) Entstehung einer in der gesamten Menschheit geltenden Sittlichkeit (Moralität)
infolge des monotheistischen Offenbarungsglaubens;
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f) Philosophie-Wissenschaft;
g) Errichtung der Sittenlehre (Ethik) auf Grund des göttlichen Offenbarungsglaubens und der Philosophie-Wissenschaft;
h) Entfaltung formaler Hochschulausbildung infolge des Schrifttums und philosophiewissenschaftlichen Brauchtums;
i) Technologie und Massenherstellungsverfahren/Industrie;
j) Lehrgebäude einer zur Starrheit entarteten Philosophie-Wissenschaft —damit
ist Ideologie gemeint— an Stelle der Religion.
Die hier kurzerhand vorgetragene und aufgegliederte abendländische Zivilisationengemeinschaft entstand also im vierten Jahrtausend v. Chr. dank der Zivilisationen
des Zweistromlandes und setzt sich fort im 21. Jh. im Rahmen der zeitgenössisch
weltumspannenden anglo-jüdischen Zivilisation. Diese läuft mit vollem Schwung.
Das heißt, es gibt keinen Grund, sie als überholt anzusehen. Denn in unserem Gesichtskreis zeichnet sich überhaupt keine zweite Möglichkeit ab. Deshalb wäre es auch
nicht sinnvoll, von einem postmodernen Zeitalter zu sprechen.
ERGÄNZUNGEN
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ARGÜMANLARI YENİDEN KURMA YÖNTEMLERİ
Murad Omay*
THE METHODS OF ARGUMENTS RECONSTRUCTION
ÖZ
Bir felsefe metnini analitik olarak okumak, temel olarak, o metindeki argümanları yeniden kurmakla mümkündür. Bu, temel olarak bir yorumlama etkinliğidir
ve onun kesin kuralları yoktur. Bunlara karşın birçok felsefeci, argüman yeniden
kurma etkinliğinin yapılmasında faydalı olabilecek bazı yöntemler önermişlerdir. Bu çalışmamızda bu yöntemlerden bazılarını kısaca incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: informel mantık, argüman, argüman yeniden kurmak, argüman standartlaştırmak, argüman incelemek, argüman diyagramları
ABSTRACT
Reading a philosophical text analytically is basically possible to reconstruct the
arguments in that text. This is basically an interpretive activity and it has no definite rules. Despite these, many philosophers have suggested some methods that
could be useful in making argument reconstruction activity. In this study, we will
try to examine some of these methods briefly.
Keywords: informal logic, argument, argument reconstruction, standardizing
argument, analyzing argument, argument diagrams

Giriş

…

Felsefe metinleri, çoğunlukla doğal dilde yazılmış ve içlerinden hemen hemen her
zaman çok karmaşık akıl yürütme, argüman ağlarına sahip metinlerdir. Bu bakımdan
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doğal dilde yazılmış bir felsefe metnini okumak, temel ve analitik olarak, o felsefe
metnini yazan felsefecinin temel varsayımlarından ve belirtmediği varsayımlardan nasıl
akıl yürüterek hangi sonuçlara ulaştığını; başka bir deyişle o metindeki mantıksal yapıyı
ortaya koymaya çalışmaktır. Ancak bu yapıldıktan, yani yazarın akıl yürütmesi açık ve
sistematik bir şekilde tespit edildikten sonra o metnin değerlendirilmesine geçilebilir.
Argümanların mantıksal yapısını yeniden kurma etkinliğine argüman yeniden
kurma (argument reconstruction), argüman analizi (argument analysis), argüman
standartlaştırma (standardizing an argument), argüman çıkartma ya da soyutlama
(extracting argument) vb. gibi farklı adlar verilmektedir. Argüman yeniden kurma,
standart biçim (standard form, standart format) ya da doğrusal/sıralı/çizgisel biçim
(linear form) vb. gibi farklı ifadelerle adlandırılan düz yazı türünde olabileceği gibi,
argüman diyagramları (argument diagrams), argüman haritaları (argument maps) ya
da argüman ağaçları (argument trees) vb. gibi farklı ifadelerle adlandırılan diyagram
türünde de olabilir.1 Yakın dönemde argümanları haritalamaya yardımcı olmak amacıyla
birçok bilgisayar programı da yazılmıştır.2
Argümanlar, felsefe metinlerinde, öncül veya sonuçları sıralı biçimde verilmediklerinden ve sık sık eksik öncüller ya da sonuçlar içerdiklerinden, onların metin içerisinden
çıkarılarak yeniden kurulması etkinliği az ya da çok felsefecinin metindeki iddiasını
nasıl temellendirmeyi denediğini ortaya koymaya çalışan bir yorumlama etkinliğidir.
Hem bu nedenle hem de doğal dile dayandığı için o kesin kuralları olan bir etkinlik
değildir. Bununla birlikte birçok felsefeci, özellikle, 1970’lerin sonunda ortaya çıkan
informel mantık (informal logic) paradigmasından3 sonra yazdıkları ders kitaplarında,
doğal dildeki bir argümanı gerek düz yazı, gerekse diyagram olarak ortaya koymak için
kullanılabilecek bazı stratejiler, kurallar, tavsiyeler ya da yöntemler ileri sürmüşlerdir.
Bu çalışmamızda informel mantık yaklaşımının ilk dönemlerindeki ders kitaplarında,
doğal dildeki argümanların yeniden kurulmasıyla ilgili yöntem öneren felsefecilerin
yöntemlerinden bazılarını ana hatlarıyla incelemeye çalışacağız.
İncelememizin, temel olarak felsefe öğrencileri, genel olarak da tüm felsefeyle ya
da argüman içerikli metinlerin okunmasıyla ilgilenenler için konuya genel bir bakış
sağlaması ve konuyla ilgili bazı yöntemleri tanıtması bakımından faydalı olabileceği
düşüncesindeyiz.4
1

2

3

4

Yakın dönemde argümanların diyagram olarak gösterilmesi ilk olarak Richard Whately’in Elements of Logic (Mantığın Öğeleri) (1853) isimli eserinde olmuş gibi görünmektedir. Richard
Whately, Elements of Logic, New York, Harper & Brothers Publishers, 1853, s. 380.
Bunlardan bir kaçı için şu internet sayfalarına bakılabilir: https://sourceforge.net/projects/argumentative/,
http://araucaria.computing.dundee.ac.uk/doku.php, http://www.phil.cmu.edu/projects/argument_mapping/, https://www.rationaleonline.com/, https://timvangelder.com/software/, http://www.argunet.org/
editor/
Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz.: Vedat Kamer, “İnformel Mantık ve Akılyürütme”, Felsefe Arkivi,
Sayı: 40, 2014, s. 38-39.
Birkaç senedir verdiğimiz, argümanın ne olduğu, argüman türleri, eksik önermeli argümanlar vb. gibi
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İncelememizde ilk olarak, belirttiğimiz bütün yöntemlerde ortak olarak geçen bazı
tanımları çok kısaca vermeye çalışacağız. Daha sonra argüman yeniden kurmayla ilgili
yöntem ileri süren felsefecilerin yöntemlerini –ya da eğer yöntemleri değerlendirmeyi
de içeriyorsa yöntemlerinin sadece argümanların yeniden kurulmasıyla ilgili olan
kısmını– önemli noktalarını içerecek şekilde ama ana hatlarıyla vermeye çalışacağız.
Yöntemlerini inceledikten sonra felsefecilerin kendi yöntemlerinin uygulanmasını
göstermek için belirttikleri kısa örnek ya da örneklerine de yer vereceğiz. Felsefecilerin
yöntemlerinin tam olarak anlaşılması ve uygulanabilmesi için belirttiğimizden daha
fazla –belki de bir kitap hacminde– bilgiyi edinmeyi gerektiğine dikkat çekmemiz
gerekir. Bizim ana hatlarıyla belirttiğimiz yöntemler, sadece yöntemin genel yapısı
hakkında fikir vermek ve onu kısaca tanıtmak amaçlı olacaktır.
İnformel mantık, yakın dönemli olmakla birlikte nispeten geniş bir literatüre sahip
olduğundan incelememizde bazı sınırlamalarımız olacak. İlk olarak, çalışmamızın
kapsamına informel mantık yaklaşımının başlangıç dönemlerindeki hemen hemen
sadece ders kitaplarını alacağız. Bu sınırlandırmalarla birlikte bile, yöntem öneren
tüm çalışmaları kapsayamadığımızı belirtmemiz gerekir. İkinci olarak, argümanların
yapısı hakkında, standart yaklaşım (standard approach) olarak adlandırılan5 yaklaşım
ile Toulmin’in argüman modeli6 gibi en azından iki farklı temel yaklaşım bulunduğundan, biz argümanların öğelerini öncül(ler) ve sonuç olarak gören standart yaklaşımın
argüman modelini temele alarak, argümanları yeniden kurmayla ilgili ileri sürülen
yöntemlerle kendimizi sınırlayacağız. Üçüncü olarak, varsayımsal akıl yürütmelerin
(suppositional reasoning) yeniden kurulmasını incelememizin içine almayacağız.

Yöntemlerde Ortak Olan Bazı Tanımlar
Yöntemleri incelemeye başlamadan önce, burada belirtilecek bütün yöntemlerde,
aralarında az çok terminolojik farklar olabilse de, ortak olarak kullanılan bazı tanımları
vermekte fayda vardır. Bir ‘sav’ın (assertion) emir, ünlem, soru vb. içerikli değil bildirimsel içerikli, yani doğruluk yanlışlık değeri alabilen bir cümle olduğu söylenebilir.

5

6

temel mantık bilgilerinin kısaca aktarılmasından/hatırlatılmasından sonra, önce günlük dildeki, arkasından felsefe metinlerindeki doğal dilde olan argümanların nasıl yeniden kurulabileceği ve değerlendirilebileceğini anlatmaya çalıştığımız ‘Felsefede Yöntem I’ ve ‘Felsefede Yöntem II’ derslerimizde
öğrencilerimizin argümanları yeniden kurar ve değerlendirirken çektikleri zorluk, felsefe öğretiminde
argümanları tanıma, yeniden kurma ve değerlendirme öğretiminin ne derece temelde olması gerektiği
kanısına varmamıza yol açmıştır. Bu konuda, bu çalışmada kullandığımız kitaplardan da yararlanarak
oluşturduğumuz bir kaynağı ders notu şeklinde öğrencilere sunmaya çalıştık. Bu vesileyle fark ettiğimiz
Türkçede ilgili alandaki kaynağa ihtiyacın ne kadar fazla olduğudur.
James B. Freeman, Argument Structure: Representation and Theory, Springer Science & Business
Media, 2011, s. ix.
Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge, Cambridge University Press, 1958.
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Argümanla ilgili standart yaklaşıma göre, bir (ya da birden fazla) sav bir diğerinin
doğruluğunu desteklemeye yönelik ortaya konulduğunda, diğerini desteklemeye yönelen sav(lar); ‘neden(ler)’ (reason(s)) ya da ‘öncül(ler)’ (premise(s)); desteklemeye
yöneldiği sav ise ‘iddia’ (claim) ya da ‘sonuç’ (conclusion) olarak adlandırılır. Bu durumda, neden(ler) ve iddia ya da öncül(ler) ve sonuç beraberce ‘argüman’ (argument)
ya da ‘basit argüman’ (basic argument) olarak adlandırılır. Argümanlarda, sonucu
birden fazla öncülün desteklemeye çalıştığı durumlarda, öncüller bazen birbirinden
bağımsız olarak; bazen de birlikte sonucu destekleyebilirler.
Basit argümanlar birleşerek daha karmaşık argümanları meydana getirirler. Dolayısıyla bir argüman kendi içinde bir ya da birden fazla argüman içerebilir. İçinde
bir ya da birden fazla argüman içeren argümanlara genellikle ‘karmaşık argümanlar’
(complex arguments) ya da ‘geniş argümanlar’ (extended arguments) denilir. İçerdikleri argümanlar da ‘altargüman’ (subargument) ya da ‘dahili/içsel argüman’ (internal
argument) olarak adlandırılır. Karmaşık argümanlarda, altargümanın sonucu, daha
üstündeki başka bir argümanın sonucunu ya da öncülünü desteklemeye çalışır. Bu
durumda, başka bir sonucu ya da öncülü desteklemeye çalışan sonuca ‘ara sonuç’
(intermediate conclusion) ya da ‘ikincil sonuç’ (secondary conclusion) denilir. Karmaşık argümanda temel olarak desteklenmeye çalışılan sonuç(lar)a ‘nihâî sonuç’ (final
conclusion) ya da ‘ana sonuç’ (main conclusion) denilir.
Doğal dildeki argümanlarda bazen öncüller ya da sonuçtan önce ya da sonra gelebilen ve onların öncül ya da sonuç olduğunu anlayabilmemize çoğunlukla yardımcı
olan bazı kelimeler ya da ifadeler bulunmaktadır. Bunlara ‘göstergeler’ (indicators),
‘gösterge kelimeleri’ (indicator words), ‘çıkarım/argüman göstergeleri’ (inference/
argument indicators) ya da ‘mantıksal göstergeler’ (logical indicators) denilir. Öncüllerden önce gelen, “çünkü”, “madem ki”, “bunun nedeni” vb. gibi göstergelere ‘öncül
göstergeleri’ (premise indicators), sonuçlardan önce gelen, “öyleyse”, “böylece”, “bu
bakımdan” vb. gibi göstergelereyse ‘sonuç göstergeleri’ (conclusion indicators) denilir. Yine doğal dildeki argümanlarda çoğunlukla yazarın belirtmediği ama genellikle
argümanın sonucunu desteklemek için varsaydığı bazı öncüller ya da argümanın öncüllerinden doğal olarak çıktığını düşündüğü sonuçlar olur. Bunlara da ‘eksik’, ‘örtük’,
‘belirtilmemiş’ ya da ‘kapalı’ (missing, unstated, unexpressed, implicit) öncüller ya
da sonuçlar denilir.
Ele alacağımız bütün yöntemlerde ortak olan bazı bilgileri çok kısaca verdikten
sonra, yöntemleri kronolojik olarak tek tek incelemeye başlayabiliriz.

Beardsley’in Yöntemi
İnformel mantığın başlangıcından önce yazılsa da bu paradigmaya yakın bir
ders kitabı olarak görülebilecek Practical Logic (Pratik Mantık) (1950) –daha sonra
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Thinking Straight (Doğru Düşünmek) (1975)– adlı kitabıyla, doğal dildeki argümanların diyagram olarak yeniden kurulmasıyla ilgili bir yöntem öneren felsefecilerden
biri Monroe Beardsley’dir. Onun, bir argüman diyagramı yapmak için tavsiye ettiği
yöntemin ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde olduğu belirtilebilir:
1.
2.
3.
4.
5.

Metni olumlu ya da olumsuz anlamda eleştirmeden, ona katılmadan ya da
onu reddetmeden önce, anlamak için metni dikkatlice okuyunuz.
Cümleleri köşeli parantezlerle birbirinden ayırınız ve numaralandırınız.
Mantıksal göstergeleri daire içine alınız.
Metinde belirtilmemiş ama açıkça olduğunu söyleyebileceğiniz bütün mantıksal göstergeleri parantez içinde metne ekleyiniz.
Oklar cümleler arasındaki ilişkileri gösterecek şekilde, cümleleri yazılı olarak
ya da sadece sayılarla bir diyagram olarak düzenleyiniz.7

Beardsley’in yöntemine örnek vermek için analiz ettiği metin şudur:
“Sanatların “toplumsal önemi” hakkında konuşan insanların itiraf etmekten hoşlanmamalarına karşın, müzik ve resim, sırf propaganda araçlarına dönüştüklerinde acı çekmeye neden
olur. Çünkü propaganda, en kaba ve en bayağı hislere hitap etmelidir: Nazi ressamları
tarafından yapılan akademik ucubelere bakın. Daha önemli olan, sanat bir sanatçı için
kendinde bir amaç olmalıdır, çünkü sanatçı en iyi işini sadece mutlak özgürlük atmosferinde meydana getirebilir.”8

Beardsley’e göre bu metin, kendi yöntemine göre aşağıdaki şekilde işaretlenebilir:
“① [Sanatların “toplumsal önemi” hakkında konuşan insanların itiraf etmekten hoşlanmamalarına] karşın, ② [müzik ve resim, sırf propaganda araçlarına dönüştüklerinde acı
çekmeye neden olur.] Çünkü ③ [propaganda, en kaba ve en bayağı hislere hitap etmelidir]:
(çünkü) ④ [Nazi ressamları tarafından yapılan akademik ucubelere bakın.] Daha önemli
olan, ⑤ [sanat bir sanatçı için kendinde bir amaç olmalıdır, çünkü ⑥ [sanatçı en iyi işini
sadece mutlak özgürlük atmosferinde meydana getirebilir].”9

Beardsley’e göre argümanın iddiası ② cümlesidir. Onu beraberce destekleyen
temel nedenler ③ ve ⑤ cümleleridir. ③ cümlesi ile ④ cümlesi arasındaki mantıksal ilişki tamamen açık olmasa da iki nokta üst üste sık sık “çünkü” kelimesiyle aynı
anlama geldiğinden ve ③ cümlesinin ④ tarafından desteklendiğini söylemek gayet
makûl göründüğünden, ona göre ③ cümlesini destekleyen cümle ④’tür. ④ numaralı cümle bir buyurucu cümle (imperative sentence) olsa da o açıkça bir bildirimsel
öğe içerdiğinden argümanın fonksiyonları açısından o, şöyle bir bildirimsel cümleye
(declarative sentence) çevrilebilir: “Resmi Nazi ressamları tarafından akademik ucubeler üretildi.” ⑤ cümlesini destekleyen cümle de ⑥’dır. ① cümlesi, bazı insanlar
tarafından reddedilen argümanın sonucuna işaret etmekte ama o, sonucu destekleme7
8
9

Monroe C. Beardsley, Practical Logic, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1950, s. 20-21.
Beardsley, a.g.e., s. 20.
Beardsley, a.g.e., s. 20.
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mektedir. Sadece argümanın yapısı göz önüne alındığında, ① cümlesi, bir yan sözdür.
Beardsley, bu analizi sonucu metindeki argümanı aşağıdaki gibi bir diyagram şeklinde
yazabileceğimizi belirtir10:
Resmi Nazi ressamları			 Sanatçı en iyi işini sadece
tarafından akademik ucubeler		mutlak özgürlük atmosferinde
üretildi ④					
meydana getirebilir. ⑥
								
Propaganda, en kaba				Sanat bir sanatçı için kendine
ve en bayağı hislere				bir amaç olmalıdır. ⑤
hitap etmelidir ③
								
			
Müzik ve resim, sırf propaganda
			
araçlarına dönüştüklerinde acı
			
çekmeye neden olur. ②

Kahane’in Yöntemi

Howard Kahane, Logic and Contemporary Rhetoric (Mantık ve Çağdaş Retorik)
(ilk basımı 1971) adlı eserinde Beardsley’den sonra argümanları yeniden kurma konusunda yöntem öneren felsefecilerden bir diğeridir. Onun kitabı birçok baskı yapmış ve
daha ileri basımlarda yazar olarak Nancy M. Cavender da eklenmiştir. Kahane’in –ve
Cavender’ın– önerdiği yöntemin ana hatları aşağıdaki şekildedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

11

Tezi, yani argümanın ana sonucunu bulunuz ve akılda tutunuz. Tez bazen açık
olmayabilir ya da açıkça belirtilmeyip ima edilebilir.
Nedenleri, yani öncülleri bulunuz. Onlar da başka öncüller tarafından desteklenebilirler.
Otorite açıklamaları, örnekler, kişisel deneyimler, genellikle kabul edilen
olgular, sağduyu bilgisi vb. gibi kanıtları tespit ediniz.
Olası itirazlara ya da karşıargümanlara (counterarguments) yanıtları tespit
ediniz.
Tez için (ya da teze karşı) ileri sürülmeyen her şeyi atlayınız.
Argümanın en iyi versiyonunu değerlendirmeye yardımcı olması için yazarın
belirtmediği ama konuyla ilgili bilgi ya da nedenleri metne ekleyiniz.11

Beardsley, a.g.e., s. 21-22. Stephen N. Thomas, Practical Reasoning in Natural Language
(Doğal Dilde Pratik Akıl Yürütme) (ilk basımı 1973, daha sonra 1986) adlı eserinde Beardsley’in belirtilen yöntemini benimser ve ona bazı eklemeler yapar. Bkz.: Freeman, a.g.e., s. vii.
Beardsley’in yöntemini geliştirse de temele onun yöntemini aldığı için çalışmamızın boyutunu
aşmamak için Thomas’ın yöntemini ayrıca incelemedik.
Nancy M. Cavender ve Howard Kahane, Logic and Contemporary Rhetoric: The Use of Reason

Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri

55

Kahane yöntemine bir örnek vermek için Baruch Brody’nin kürtaj konusuyla
ilgili bir denemesindeki bir kısmı alır:
“Döllenme anından itibaren bir gelişim devamlılığı vardır. Fetüsle ilgili durumda sürekli
değişiklikler vardır; fetüs sürekli yeni yapı ve karakteristik edinmektedir, fakat bir diğerinden radikal olarak farklı bir durum yoktur. Bu böyle ise, döllenme anından sonra, fetüsün
yaşayan bir insan haline geldiği an olarak makûl bir şekilde seçilebilen fetüsün gelişimiyle
ilgili süreçte hiçbir tek evre yoktur. Ancak döllenme anı bu bağlamda farklıdır. O, sürekli
gelişimin başlangıcına işaret eder ve önceden gelenden kökten ayrılmış olan yeni bir şey
ortaya koyar. Bu nedenle, döllenme anı, ve sadece o, fetüsün yaşayan bir insan haline
geldiği an için makûl bir adaydır.”12

Kahane’in bu metinden kendi yöntemini kullanarak yeniden yazdığı parça aşağıdaki gibidir:
Neden (öncül): Döllenme anından sonra insan fetüsünde, hiçbir durumun bir diğerinden
radikal olarak farklı olmadığı sürekli bir gelişim vardır.
Sonuç: Döllenmeden sonra hiçbir an fetüsün insan haline geldiği an olarak seçilemez. (Bu
sonuç daha geniş argümanda bir nedene [öncüle] dönüşür.)
Neden (öncül): Ama döllenme anı, daha önce gelenlerden radikal bir şekilde farklı bir
şey ortaya çıkarır.
Sonuç (tez): Döllenme anı, fetüsün bir insan haline geldiği tek makûl andır.13

Scriven’in Yöntemi
Michael Scriven, Reasoning (Akıl Yürütme) (1976) adlı çalışmasıyla, konuya
önemli katkı yapan başka bir felsefecidir. Onun çalışması, informel mantık alanında
klasik bir eser olarak görülür. Scriven’ın yöntemi oldukça detaylıdır, kitabının geniş bir
bölümünü kaplar ve ayrı bir incelemeyi hak eder ama çalışmamızın sınırları bakımdan
aşağıda onun yönteminin, argümanları yeniden kurmakla ilgili olan kısmının, sadece
ana hatlarını belirtmeye çalışacağız:
1. Argümandaki terimlerin, ifadelerin, önermelerin, önerilerin ya da imaların ve
argümanın anlamını açıklığa kavuşturunuz. Bunun için:
a. Argümanı ya da parçalarını herhangi bir açıklığa kavuşturmaya girişmeden önce okuyunuz.
b. Bilinmeyen terimleri sözlük yardımıyla açıklığa kavuşturunuz.
c. Açık olmayan kısımları, daha açık bir dille yeniden yazınız.
d. Argümanı “istismar” ettiğinden şüphelendiğiniz muğlak ya da çokanlamlı
terimleri belirleyiniz.
e. Önemli olan, öncüllerin belirtilmemiş ama kastedilmiş bütün ima ya da
önerileri, sonuçları ve argümanı bir bütün olarak yazınız.

12
13

in Everyday Life, Belmont, CA, Wadsworth, 11 th ed., 2010, s. 182-184.
Cavander ve Kahane, a.g.e., s. 186.
Cavander ve Kahane, a.g.e., s. 186.
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f.

Her şeyin nasıl bir araya geldiğini gerçekten anlayıp anladığınızı kendinize sorunuz.
g. Madde a’dan e’ye kadar olan sonuçlara bakınız ve uygun olan yerlerde
parçanın açıklığının değerini ölçünüz.
2. Belirtilmiş ve belirtilmemiş sonuçları tespit ediniz. Bunun için:
a. 1(e) maddesiyle yaptığınız açıklığa kavuşturma sırasında bazı belirtilmemiş sonuçlar açığa çıkmış olabilir. Onları tespit edip metin parçasının altına ya da neredeyseler oraya (belki sayfanın kenarına) yazınız.
Hangilerinin en önemli olduğunu ve tek bir ana sonuç olup olmadığını
(genellikle öyledir) kendinize sorunuz.
b. Belirtilmiş sonuçların bulunması için gösterge kelimelerine ve parçanın
sonundaki olası ipuçlarına bakınız.
c. Argümanda her biri diğerinin üzerine inşa edilmiş birden fazla sonucun
olup olmadığını ve parçanın birden fazla bağımsız argüman içerip içermediğini tespit ediniz.
d. Argümanlara bakarak, o argümanın ana bir sonuca sahip olup olmadığına
ve onun dışındakilerinin önemlerine göre sıralanıp sıralanamayacaklarına
karar vermeye çalışınız. İkincil sonuçlardan bazıları hâlâ çok önemli
olabilir, diğer bazılarıysa az ya da çok önemlidir.
3. Argümanın yapısını ortaya koyunuz. Bunun için:
a. Bir cümlenin birden fazla sav içerebileceğini göz önünde tutarak her
bağımsız savı parantezle baştan ve sondan ayırınız ve kenarına ya da
satırın üstüne numara koyunuz.
b. Aynı savın tekrarlarını numaralandırmayınız.
c. Konuyla ilgisiz cümleleri (“kendi kendine söylenen sözler”i) numaralandırmayınız.
d. Daha önceden 1(e) ve 2(a) maddelerinde bulduğunuz kapalı sonuçları
numaralandırınız.
e. Aşağıda gösterildiği gibi, bağlantılı savların arasındaki ilişkileri bir ağaç
diyagramı olarak düzenleyiniz. (Sayfada aşağı doğru okunur.)
			

1

		

2

3

		
			

④

Örneğin 1 ve 2, 3’ü desteklemek için ileri sürülmüş iddialarsa ve onlar
başka bir sav tarafından desteklenmiyorlarsa ve eğer 3, 4’ü destekliyorsa
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ve tersi doğru değilse, diyagram şekildeki gibi olacaktır. Eğer 4 belirtilmemiş bir sonuç ise, o gösterildiği gibi paranteze alınır.
f.

1, 2 ve 3, sonuç 5’i 4’e “karşı” öne sürüyor dediğimizde, sembolleştirme
aşağıdaki diyagramdaki gibi olur.

			

+

1

2

+

3

–

4

5

g.

Bazen yapı tek bir satır olarak düzenlenebilir. Örneğin (1 + 2 + 3 + 4) →
5 ya da 1 → 2 → (3 + 4). Ok işareti “gerektirme” (imply) yerine geçer.
Karşılıklı gerektirme olduğunda iki uçlu ok kullanılabilir. Örneğin (1 +
2) ↔ (3 + 4).

h.

Terminoloji: Eğer 1 cümlesi, 2 cümlesini gerektiriyorsa, biz ayrıca 2’nin
1’den “geldiğini” ya da 2’nin 1’in “bir neticesi” olduğunu ya da 1’den
2’yi çıkarabileceğimizi söyleyebiliriz.

i.

Yapıyı çıkartırken, belirtilmemiş savların (“eksik öncüller”in) nereye
konabileceklerine bakınız. Onları diyagramda uygun yerlere daire içinde
harflerle koyunuz. Örneğin a, 1 ve 2’den 3’e olan çıkarımı desteklemek
için gerekli bir varsayımsa, bu durumda diyagram aşağıdaki gibi olacaktır:
1

2

a

3

4. Eksik varsayımları açık ve kesin ifade ediniz. Bunun için aşağıdaki üç şeyi
birbirinden ayırınız:
a.

Eğer sorulsaydı iddia edenin neleri bilinçli olarak varsayacağı ya da kabul
edeceği iddia edenin varsayımları (arguer’s assumptions).

b.

Mantıkî olarak argümanda öncüllerden sonucun çıkması için gerekli olan
minimal varsayımlar (minimal assumptions).

c.

Hem argümanın mantıkî olarak sağlam hem de iyi desteklenmiş olacağı
en uygun varsayımlar (optimal assumptions).14

Scriven’ın, yönteminin uygulamasını göstermek için kullandığı kısa bir ifade
şöyledir:
14

Michael Scriven, Reasoning, New York, McGraw-Hill, 1976, s. 40-43.
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“Profesyonel çay tadıcılarıyla konuşursanız, onların Lipton’u tercih ettiklerini görürsünüz.”15

Ona göre bu ifadenin analizi, kendi argüman analizi yöntemine göre aşağıdaki
gibidir:
Adım 1: Anlamı açıklığa kavuşturmak. Belirtilen materyalde herhangi bir sorun
yoktur.
Adım 2: (Belirtilmiş ve belirtilmemiş) sonuçları belirlemek. İma edilmiş sonuç
Lipton çayının en iyisi olduğudur ve –reklam verenin kanısınca– “sizin için en iyi”
anlamına gelmelidir.
Adım 3: Yapıyı tasvir etme. O tek bir öncül ve sonuçtan oluşan basit bir yapıdır
ve aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
Profesyonel çay tadıcıları Lipton çayını tercih eder. (Öncül)

1

Lipton çayı sizin için en iyisidir. (Sonuç)

2

Adım 4: (Belirtilmemiş) varsayımların açıklığa kavuşturulması. Argüman basit
ve açık bir biçimde düzenlense de, bazı şeyler varsayılmadan sonuç öncülleri izlemez.
Varsayım, aşağı yukarı, profesyonel çay tadıcılarının sizin kendi damak tadınız için iyi
bir rehber olduğudur. Aslında bundan biraz daha güçlüdür, çünkü sonuç, sizin en çok
neyi istediğiniz değil, neyin güya sizin için en iyi olduğudur. Bu bakımdan ikinci bir
varsayım vardır: Sizin damak tadınız sizin için neyin en iyi olduğu için güvenilir bir
rehberdir. Böylece, daire içindeki 1, “Profesyonel çay tadıcıları Lipton çayını tercih
eder.” öncülü; daire içindeki a, “Profesyonel çay tadıcıları sizin kendi damak tadınız
için iyi bir rehberdir.” belirtilmemiş varsayımı; daire içindeki b ise, “Sizin damak tadınız sizin için neyin en iyi olduğu için güvenilir bir rehberdir.” belirtilmemiş varsayımı
olacak şekilde, argümanın yapısı aşağıdaki gibi olacaktır16:
1

+

a

+		b

2

Onun verdiği daha uzun bir örnek metin aşağıdaki gibidir:
Gurur duyabiliriz ki, Amerika son birkaç yıldaki depresyonunu tersine çevirdi. Sonunda,
birçok gelişme endeksi iyimser sonuçlar gösteriyor. Enflasyon oranı yavaşladı, işsizlik
az çok dengelendi, stoklar düşmeye başlıyor, ön siparişler toparlanıyor ve –en iyi haber–
ortalama gelir rakamları kazanç gösteriyor. Felaket tellalları yenildi ve serbest ticaret
sistemi bir kez daha haklı çıktı.17
15
16
17

Scriven, a.g.e., s. 46.
Scriven, a.g.e., s. 49-50.
Scriven, a.g.e., s. 77.
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Scriven yönteminin ilk adımını metne uyguladığında, metnin anlamının genel
olarak açık olduğunu belirtir. İkinci adım olan belirtilmiş ve belirtilmemiş sonuçları
belirlemek daha zordur: Ana sonuç nedir ya da farklı sonuçlar nelerdir? Burada Scriven, kendi yöntemindeki üçüncü adımın yardımını alarak her bağımsız savı parantezle
baştan ve sondan ayırır ve satırın üstüne numara koyar:
					
1
Gurur duyabiliriz ki, (Amerika son birkaç yıldaki depresyonunu tersine çevirdi.)
		
2			
		
3
Sonunda, (birçok gelişme endeksi iyimser sonuçlar gösteriyor.) (Enflasyon oranı
4			
5			
6
yavaşladı), (işsizlik az çok dengelendi), (stoklar düşmeye başlıyor), (ön siparişler
							
7
toparlanıyor) ve –en iyi haber– (ortalama gelir rakamları kazanç gösteriyor.)
		
8				
9
(Felaket tellalları yenildi) ve (serbest ticaret sistemi bir kez daha haklı çıktı.)18

Scriven bundan sonra analizini adım adım şöyle devam ettirir: Açılış kelimeleri olan
“gurur duyabiliriz ki” ifadesi sadece retorik süstür ya da argümanın öneminin altının
çizilmesidir. Öyleyse o atlanabilir. Scriven’a göre ilk temel sav 1 ile işaretlenendir. Sonra
gelen cümledeki olgular birbirinden farklı olup ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden
onlar parantezle ayrılıp numaralandırılmalıdır. Son cümleye gelindiğinde, birisi bunların
da 1 numaralı olguda belirtilenin retorik süsleri olduğunu iddia edebilir. Ancak bunları
sonuçlar olarak almak daha doğru olur. Çünkü onlar 1 numaralı savda belirtilenlerin biraz
daha ötesine gitmektedirler. Bu bakımdan Scriven, bunları 8 ve 9 ile işaretler.
Scriven anahtar sonucun 1 numaraları sav olduğunu söyler. Bu savı desteklemek
için birçok kanıt parçası, 3, 4, 5, 6 ve 7 savları sıralanmıştır. Onların hepsi 2 numaralı
savda toplanır. Sonra, anahtar sonuçtan (sav 1) iki diğer sav (8 ve 9) çıkar. Böylece
parçanın bütünsel yapısı Scriven’a göre diyagram olarak şöyle ortaya konabilir19:
3

4

5

6

2

1
8

18
19

Scriven, a.g.e., s. 78.
Scriven, a.g.e., s. 78-79.
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Johnson ve Blair’in Yöntemi
Ralph Henry Johnson ve J. Anthony Blair, Logical Self-Defense (Mantıksal Kendini
Koruma) adlı eserleriyle (ilk basımı 1977) argümanların yeniden kurulması konusuna katkı yapmış diğer felsefecilerdir. Onların argüman analiz yöntemleri de oldukça
kapsamlıdır ve eserlerinin bütününü kapsar. Aşağıda onların yöntemlerinin sadece ana
hatlarının özeti verilmiştir:
1.
2.

3.

4.
5.

Argümanın bir mantıkî özetini (synopsis) yapmak için orijinal metni dikkatlice
okuyunuz ve her bir bağımsız paragrafa bir numara veriniz.
Numara verdiğiniz paragrafların sonuca nasıl katkıda bulunduklarını bulmak
için, onları okurken, o paragrafın argümanın genelindeki rolü nedir sorusunu
sorunuz. Bunu yaptığınızda şu tip işlevlere rastlayabilirsiniz: Arkaplan bilgisi
sağlama, argümandaki temel bir terimi açıklama, bir yorum ya da gözlem
yapma, sonucu belirtme, öncülü belirtme (ve savunma), genel şüpheciliğe karşı
bir öncülü savunma, mevcut ya da olası itirazlara karşı bir öncülü savunma,
mevcut ya da olası karşıargümanlara karşı sonucu savunma, alternatif (karşı
olunan) pozisyonu özetleme, bir öncülün mantıkî sonuçlarının izini sürme.
Argümanla ilgisi olmayan şu materyalleri ayıklayınız: Argümanın bağlamını
sağlayan arkaplan bilgisi, argümanda kanıt rolü olmayan açıklamalar, konudışı
ve yan sözler, daha önce belirtilmiş olan hususların tekrarı, edebî teknikler
ve süslemeler.
İlk üç madde ile paragraflara atanan numaraları ve paragrafların kendi başına
ya da beraberce oynadıkları rolü gösteren mantıkî özeti yaptıktan sonra, özeti
kullanarak argümanın makroyapısının (macrostructure) diyagramını yapınız.
Diyagramdan yararlanarak argümanın öncüllerini ve sonucunu sıralı bir şekilde yazınız.20

Johnson ve Blair’in argüman analiz yöntemlerine verdikleri örnek metinlerden
biri –metnin uzunluğu nedeniyle yaptığımız kısaltmayla birlikte–, onların yaptığı gibi
numaralarla paragraflara ayrılmış olarak aşağıdadır:
1.

2.

20

Bayım: Montreal Üniversitesi kriminolojisti Dr. Ezzat Abdel Fattah’ın resmi
raporu (Star, Aralık 16) harika bir kamu hizmeti sunuyor gibi görünüyor.
Toplanan istatistikler, ölüm cezasının cinayet işlemeyi caydırmada başarısız
olduğunu gösteriyor gibi.
Bu gibi bulgular, Amerika Birleşik Devletleri gibi, diğer ülkelerde olanlarınkiyle de tutarlı. O ülkeden derlenen istatistikler, idam-cezası savunucularını
desteklemiyor. […]

Ralph H. Johnson ve J. Anthony Blair, Logical Self-Defense, New York, McGraw-Hill Ryerson, 1994,
s. 263-271.
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Bu tip istatistikler, (deney kontrollü olmak yerine) sadece ilişkisel verilere
dayalı olarak kesin bir şekilde hiçbirşeyi ispatlamıyor.
4. Bu alanda deneyle kontrol edilmiş veri olmadığından, bu yalın ilişkiselliklere
mahsur kalıyoruz. […]
5. Yukarıdaki, idam cezasının yasadışı cinayet işlemeyi engellemekte başarısız
olduğunu gösteren tek kanıt türü değildir. Örneğin, bazı ülkeler yankesicileri
halka açık infaz ederler. […]
6. Kriminolojistler bize, birçok katilin asabi yapıda ve yakınlar, eş dost ve yakın
arkadaşlar arasından olduğunu belirtirler. […]
7.-11[Yazar bu paragraflarda genel olarak katillerin psikolojisiyle ilgili görüşler
ileri sürmektedir. …]
12. Bazen infazdan sonra, nihâyetinde kurban masum çıkar. Bilim ölüleri hayata
döndürmenin bir yolunu bulana kadar, adalet kavramına sahip birinin nasıl
böyle masum insanların yasal infazlarını dileyebileceğini görmek zordur.
13. Katil olarak kimin infaz edildiği, aslında, kimin gerçekte cinayet işlediği
yerine, ırk, cinsiyet, ekonomik önyargıyla daha yakından ilgilidir.
14. Amerika Birleşik Devletleri’nde, infaz edilen zavallı siyah insanların sayısı
çokken, idam cezası mağduru zengin beyaz kadınların sayısı bir elin parmaklarını geçmez […]
15. Kanada polisinin büyük bir çoğunluğu idam cezasını desteklemektedir, özellikle meslektaşlarından biri görev sırasında öldürüldüğünde. […]
16. […]
17. [Ama onların bu alanda fikir beyan etme konusundaki] yetersizliklerinin
iki temel nedeni vardır: (a) Polisler bu konuya, onu sağlam yargılamak için
gerekli tarafsızlık olmadan, çok duygusal olarak katılırlar ve (b) idam cezası
eylemlerinin caydırıcı olup olmadığının istatistiksel ve diğer kanıtlar açısından yorumu, tipik polis memurlarının ve onların organizasyonunun mütevazi
entelektüel başarılarının çok ötesindedir.
18. Ancak açıkca, onun bir caydırıcı olarak etki ettiği açık yanılsamasının güçlüğü
dışında birçok insanın idam cezasını desteklenmesinin başka nedenleri vardır.
19. Bazı insanlar, belki de kendi hayatlarının başarısızlığından etkilenmiş olarak,
kana susamış hale gelebilir ve idam cezası için sadistçe bir ihtiyaç duyabilirler.
Hıristiyan kültürü denilen kültürde yetişmiş olarak, kendilerini idam cezası
eylemlerinin bir caydırıcı olduğuna ikna ederek bu ihtiyaçlarını rasyonelleştirebilirler.
20. Bu tip bireyler, bir caydırıcı olarak idam cezasına karşı kanıtların ne kadar
ezici hale geldiğine aldırış etmeden, hâlâ ikna olmamış olarak kalacaklardır.21

21

Johnson ve Blair, a.g.e., s. 272-274.
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Johnson ve Blair, belirtilen yöntemlerine göre öncelikle metnin mantıki özetini
(The Synopsis) çıkartırlar: Öncelikle sonuçtan başlamak gerekir. Argümandaki sonuç
çok zor değildir. Yazar idam cezasının caydırıcı olmadığıyla ilgili bir çok argüman
verse de 18 ve 19’daki paragrafların anlam ifade edebilmesi için yazarın açıkça idam
cezasına karşı olduğunu varsaymak gerekir. Bu bakımdan genel sonuç “Kanada’da
idam cezasına izin verilmemelidir.” olmalıdır. Paragraf 1-11 arası caydırıcılık sorusuyla
ilgilidir. Burada yazar, iki argüman çizgisi geliştirir. 1-4 paragraflarında, idam cezasının
caydırıcılığına karşı istatistiksel verileri kullanır. 5-11 paragraflarındaysa aynı konuyla
ilgili psikolojik bir argüman ileri sürer. 12-14 paragraflarında yazar –12’de masum
insanların öldürülebileceğini, 13 ve 14’te de bunun uygulamada adaletsiz olacağını
belirterek– idam cezasının istenmeyen sonuçlarını göstermeyi dener. 15-17 paragraflarında yazar, polisin idam cezasını desteklemesinin kendi savına güçlü bir itiraz
olmadığını göstermeye çalışır. 18-20 paragraflarında ise idam cezasını desteklemeye
çalışan alternatif argümanları eleştirmeyi dener.22
Metindeki argümanı yeniden kurmak için, Johnson ve Blair’e göre ikinci adım
ana öncüllerin belirlenmesidir. Bunun için onlar öncelikle argümanın makroyapısını
aşağıdaki gibi çıkartırlar:23

22
23

Johnson ve Blair, a.g.e., s. 274-275.
Johnson ve Blair, a.g.e., s. 275.

Argümanları Yeniden Kurma Yöntemleri

63

Johnson ve Blair’e göre argümanın makroyapısına bakarak onun öncüllerinin
aşağıdaki gibi olduğu söylenebilir:
Ö1: İdam cezası katil için caydırıcı değildir. (1-11 paragraflar)
Ö2: İdam cezası sisteminin arzu edilmeyen sonuçları vardır. (12-14 paragraflar)
Ö3: Polislerin idam cezasını desteklemesi olgusu idam cezası lehine iyi bir neden
sağlamaz. (15-17 paragraflar)
Ö4: İdam cezası lehine verilen diğer gerekçeler iyi değildir. (18-20 paragraflar)24

Finocchiaro’nun Yöntemi
Bir ders kitabı olmasa da Maurice A. Finocchiaro’nun, Galileo and The Art of
Reasoning (Galileo ve Akıl Yürütme Sanatı) (1980) adlı eseri de, onun bir akıl yürütmenin önermesel yapısının (propositional structure) bir yapı diyagramıyla (structure
diagram) resmedilmesi dediği, argümanların yeniden kurulmasıyla ilgili bir yöntem
öneren başka bir eserdir. Onun yazdıklarından, ona göre bir argümanın yeniden kurulması için ana hatlarıyla aşağıdaki gibi olan bir yöntemi önerdiği söylenebilir:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Argümandaki her önermeyi kapalı bir figür içinde onun numarası ya da harfiyle çevreleyerek temsil ediniz.
Verilen bir önermenin diğerini destekleyen bir neden olduğunu, ilkinden
ikincisine kadar giden bir çizgi ile gösteriniz.
Diyagramın en üstüne, bir veya daha fazla başka önermeyle desteklenen, ancak
başka herhangi bir önermeyi desteklemeyen ana sonucu yerleştiriniz ve ‘S’
(orijinal metinde ‘Conclusion’ın (‘sonuç’) ‘C’si) ile gösteriniz.
Eğer varsa, ana sonucu destekleyen önerme ya da önermeleri, ‘N1’, ‘N2’
(orijinal metinde ‘Reason’ın (‘neden’) R’si) vb. gibi isimlendirilerek diyagrama yerleştiriniz.
Eğer varsa, ana sonucu destekleyen önermeleri destekleyen önermeleri, ‘N11’,
‘N21’, ‘N31’ vb. gibi isimlendirilerek diyagrama yerleştiriniz. Örneğin ‘N1’i
desteklemeye çalışan önermeleri ‘N11’, ‘N12’, ‘N13’ vb. şeklinde, ‘N2’yi
desteklemeye çalışan önermeleri ‘N21’, ‘N22’ vb. şeklinde isimlendiriniz.
Diyagramı başka önermeleri destekleyen ancak kendileri başka bir önerme
tarafından desteklenmeyen bir ya da daha fazla temel nedenle bitiriniz.25

Finocchiaro’nun Galileo’dan aldığı bir metin ve onun metni kendi diyagram
modeline göre yeniden kurması aşağıdaki gibidir:

24
25

Johnson ve Blair, a.g.e., s. 276.
Maurice Finocchiaro, Galileo and the Art of Reasoning, Dordrecht, Reidel, Boston Studies in
the Philosophy of Science, 61, 1980, s. 314, 315.
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“…gemi hareketsizken kaya direğin dibine düşer ve gemi hareket halindeyken kaya ondan
uzağa düşer, o zaman diğer taraftan, kayanın dibine düşmesinden geminin hareketsiz olduğu
ve kayanın uzağa düşmesinden geminin hareket ettiği sonucu çıkartılabilir. Ve gemi için
olan, benzer şekilde yer için de olacağından, kayanın kulenin dibine düşmesinden zorunlu
olarak yerkürenin hareketsizliği çıkarılır.”
S
N1
1

N2
1

N3
1

N111
11

S: Yerküre hareketsizdir.
N1: Kayanın direğin dibine düşmesinden, geminin hareketsiz olduğu ve kayanın
uzağa düşmesinden geminin hareket ettiği sonucu çıkartılabilir.
N2: Gemide olan benzer şekilde yer için de olmalıdır.
N3: Yerde kaya kulenin dibine düşer.
N11: Gemi hareketsizken kaya direğin dibine düşer ve gemi hareket halindeyken
kaya ondan uzağa düşer.26

Govier’in Yöntemi
Trudy Govier, A Practical Study of Argument (Argümanın Pratik İncelemesi) adlı
eseriyle (ilk basımı 1985) bir argümanı standartlaştırmak diye belirttiği argümanların
yeniden kurulmasıyla ilgili yöntem öneren başka bir felsefecidir. O, ana hatları aşağıdaki gibi olan bir yöntem önermektedir:

26

1.

Parçayı dikkatlice birkaç kere okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz.

2.

İlgilendiğiniz parçanın gerçekten bir argüman içerip içermediğini tespit ediniz.

3.

Öncüllerin ana sonucu desteklemek için kullanıldığını ve altargümanların o
öncülleri destelemek için ortaya konulduklarını göz önünde bulundurarak
ana sonucu saptayınız.

4.

Yan açıklamalar, arkaplan bilgisi ya da argümanın bağlamının düzenlenişi
gibi sırf hizmet eden materyalleri çıkartınız.

5.

Zaten kullanmış olduğunuz materyalleri tekrar etmeyiniz.

Finocchiaro, a.g.e., s. 316.
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6.

Yazarın duygularını gösteren ama argümanın içeriğinin parçası olmayan, “…
yı görmekten nefret ederim.”, “… konusunda endişeliyim.”, “benim naçizane
fikrime göre” vb. gibi kişisel ifadeleri çıkartınız.

7.

Sonucu ve bütün öncülleri numaralandırınız ve argümanı, öncüller sonucun
üstünde olacak şekilde standart biçimde yazınız.

8.

Öncüllerin ve sonuçların, ‘onun’, ‘benim’, ‘bu’ vb. gibi zamirler içermediğine,
bunların yerine uygun isimler içerdiğine; soru, emir ya da ünlem cümleleri
değil, önerme olmaları gerektiğine dikkat ederek sonucu ve öncülleri müstakil
tam bir cümle olarak yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.

9.

Yazdığınız herhangi bir öncül ya da sonucun bir argüman içerip içermediğini
kontrol ediniz. İçeriyorsa onu altargümanlara ayırınız.

10. Standartlaştırdığınız argümanla onun metin halindeki orijinalini karşılaştırınız ve temel bir şeyi dışarda bırakıp bırakmadığınızı ya da olmayan bir şeyi
eklemediğinizi kontrol ediniz.27
Govier’in argüman standartlaştırma örneği için verdiği bir metin şöyledir:
Descartes, birçok dinî savaşın olduğu ve Engizisyonun hâlâ devam ettiği bir zamanda on
yedinci yüzyılda yaşayan bir filozoftu. O samimi bir Katolik’ti ama yine de felsefî fikirlerinin bir kısmının Katolik kilisesi için yeterince ortodoks olmayacağından korkuyordu.
Hollanda’da Egmont adında –garip bir şekilde, Descartes, eseri ve hayatı hakkında hâlâ
bir müzesi olmayan– bir kasabada yaşamaya gitti. Gerçekten bir tane sahip olmalılar ve
Hollandalıların müzeleri ne kadar sevdiği göz önünde bulundurulduğunda olmaması garip.
Descartes fikirler tarihinde çok fazla etkiye sahipti. O, Spinoza ve Leibniz’i etkiledi. O,
onunla aynı fikirde olmayan Locke’u etkiledi. Ve son derece önemli olan bir düşünme
akımını belirledi. Bu yüzden Hollanda’da Descartes için bir müze olmalıdır.28

Govier bu metindeki sonucun Hollanda’da Descartes için bir müze olması gerektiği
olduğunu belirtir. Bunun için öncül, Descartes’ın batı düşünce tarihine derin etkisidir.
Bu öncül, Descartes’ın etkisinin kanıtını veren bir altargümanla desteklenmektedir.
Bunlar dışındaki ifadeler, Hollanda’da müze konusuyla ilgili tarihî arkaplandır. Govier’e göre metindeki argüman aşağıdaki gibi standartlaştırılabilir:
1.
2.
3.

27
28

Descartes Spinoza ve Leibniz tarafından geliştirilen rasyonalist geleneği
etkiledi.
Descartes, kendisiyle aynı fikirde olmayan Locke’u etkiledi.
Descartes, bir düşünce akımı kurdu.
Bu nedenle,

Trudy Govier, A Practical Study of Argument, Belmont, CA, Wadsworth, 7 th ed., 2010, s. 31.
Govier, a.g.e., s. 30.
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4.

Descartes’ın batı düşüncesi tarihi üzerinde derin bir etkisi vardır.

5.

Öyleyse,
Hollanda’da bir Descartes müzesi olmalıdır.

Govier’e göre onun yapısı da aşağıdaki gibi resmedilebilir:29
1

2

3

4
5

Fisher’in Yöntemi
Alec Fisher, The Logic of Real Arguments (Gerçek Argümanların Mantığı) adlı
eseriyle (ilk basımı 1988)30 argümanları çıkarmak (extracting arguments) dediği, argümanları yeniden kurmak için yöntem öneren diğer bir felsefecidir. Önerdiği yöntemin
temel yapısının aşağıdaki gibi olduğu söylenebilir:
1.

Öncelikle bir argümanın diyagram olarak ya da doğrusal/sıralı biçimde (linear
form) nasıl gösterileceğiyle ilgili ön bilgileri edininiz. Eğer bir iddia, N (orijinalinde ‘Reason’ın (’neden’) ‘R’si), bir sonucu, S (orijinalinde ‘Conclusion’ın
(‘sonuç’) ‘C’si), kabul etmek için bir neden olarak sunuluyorsa bu argüman
diyagramı olarak aşağıdaki şekilde gösterilir:

				

N

S

Birden fazla neden/öncül bir sonucu birbirinden bağımsız da, birlikte de
desteklemeye çalışabilirler. İki öncül bir sonucu birbirinden bağımsız destekliyorlarsa bu aşağıdaki gibi bir diyagramla gösterilir:
				
				

N1

N2
S

İki öncül bir sonucu birlikte destekliyorlarsa diyagram şöyle olur:

29
30

Govier, a.g.e., s. 30-31.
Alec Fisher’ın bu kitabı yakın zamanda Türkçeye çevrilmiştir.
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N1 +

				

S

N2		

Karmaşık argümanlarda, argümanın bir kısmındaki bir sonuç, başka bir sonuç
için bir neden görevi görebilir. Neden görevi gören sonuçlara ‘ara sonuçlar’
adı verilir. Kendileri başka nedenler tarafından desteklenmeyen nedenlere
de ‘temel nedenler’ (basic reasons) adı verilir. Aşağıdaki diyagram bütün
belirtilenleri özetler:
			

Temel neden1

			
				

Temel neden2

Ara sonuç1

+

Temel neden3		

Nihâî sonuç

Yukarıdaki diyagramın gösterdiği, kendileri başka bir nedenle desteklenmeyen
iki temel nedenin birbirinden bağımsız olarak bir ara sonucu desteklemekte;
ara sonucun da bir başka temel nedenle birlikte nihâî sonucu desteklemekte
olduğudur. Yukarıda diyagramın doğrusal/sıralı biçimde gösterimi de aşağıdaki
gibi yazılır:
(1) Temel neden 1.
(2) Temel neden 2.
(3) Ara sonuç 1.
(4) Temel neden 3.
(5) Nihâî sonuç.
2.

3.
4.
5.
6.

Anlamını kavramak için metni baştan sona okuyunuz ve tüm çıkarım göstergelerini –bazen göstergelerin açıklamalar için de kullanılabileceğine ve bazen
‘-meli’, ‘-malı’, ‘imkânsız’, ‘zorunlu’ vb. gibi ifadelerin akıl yürütmenin
sinyalleri olabileceklerine dikkat ederek– daire içine alınız.
Açıkça belirtilen sonuçların altını çiziniz ve açıkça belirtilen nedenleri paranteze alınız.
Bazen argümanda belirtilmemiş olabileceğini, bazen de birden fazla olabileceğini göz önünde bulundurarak ana sonucu belirleyiniz ve ‘S’ ile işaretleyiniz.
S’ye ‘Bu metinde hangi en yakın, doğrudan nedenler S’yi kabul ettirmek için
sunulmuş?’ ya da ‘Neden (metinde) S’ye inanayım?’ sorularını sorunuz ve bu
soruları cevaplamak için çıkarım göstergelerini kullanınız.
Eğer yazarın kastı açık olmadığı için yukarıdaki soruları cevaplamanız zor
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oluyorsa (örneğin o, ne argüman göstergeleri tarafından açıkça görünüyor ne
de bağlamdan belirginse), o zaman şu Savlanabilirlik/İlerisürülebilirlik Sorusunu (Assertibility Question) sorunuz: Hangi argüman ya da kanıt S sonucunu
ileri sürmemi gerekçelendirebilir? (S’yi kabul etmemi gerekçelendirebilecek
neyi bilmeli ya da kabul etmeliyim?)
7. Bir üstteki maddeyi yapıldıktan sonra, yazarın sizle aynı iddiaları (nedenleri)
ileri sürüp sürmediğini ya da açıkça varsayıp varsaymadığını görmek için
metne tekrar bakınız. Eğer o bunu makûl olarak yapmışsa, ‘Merhamet İlkesi’ne
(Principle of Charity) uygun olarak argümanı, onun amaçladığı argümana
uygun olarak yorumlayınız.
8. Eğer o bunu yapmamışsa, (sadece metne dayanarak) onun argümanını yeniden
kurmanın hiçbir makûl yolu yoktur.
9. Elinizde sadece temel nedenler kalana kadar, her bulduğunuz neden için 4.
adımdaki işlemi tekrar ediniz.
10. Argümanı açık bir şekilde, bir diyagram ya da doğrusal biçim yardımıyla
sununuz.31
Fisher kitabında belirttiği yöntemi birçok metne uygular. Kısa bir metin üzerinden bir argüman yeniden kurma olduğu için, Fisher’ın Ayer’in bir argümanını nasıl
yeniden kurduğunu görmeye çalışalım. Fisher’ın Ayer’in Language, Truth and Logic
(Dil, Doğruluk ve Mantık) adlı eserinden aldığı ve kolay incelenmesi için harflerle
etiketlediği metin şöyledir:
“(a) Dinsel savlar hakkındaki [benim] görüşü[mü], tanrıtanımazların ya da bilinemezcilerin
kabul ettikleri görüşle karıştırmamak önemlidir. (b) Çünkü, bir bilinemezcinin karakteristiği, bir tanrının varoluşunun, inanmak ya da inanmamak için yeterli neden bulunmayan
bir olabilirlik olduğunu; tanrıtanımazın karakteristiği ise, bir tanrının var olmayışının en
azından bir olasılık olduğunu ileri sürmektir. (c) Ve bizim, Tanrı’nın doğasıyla ilgili her
söylemin anlamsız olduğu görüşümüz ise, bu iki alışılmış savdan biriyle özdeş olmak ya
da onu desteklemek şöyle dursun, doğrudan onlarla bağdaşmaz durumdadır. (d) Çünkü
eğer tanrının bulunduğu savı anlamsızsa, tanrıtanımazın tanrının bulunmadığı savlaması da
anlamsız demektir, çünkü sadece anlamlı olarak çeliği olabilen önermeler anlamlı önermelerdir. (e) Bilinemezciye göre, o, tanrının bulunduğunu ya da bulunmadığını söylemekten
kaçınmasına karşın, o da, bir aşkın tanrının bulunup bulunmadığı sorusunun gerçek bir soru
olduğunu yadsımaz. ‘Bir aşkın tanrı vardır’ ve ‘Bir aşkın tanrı yoktur’ önermelerinden birinin
gerçekten doğru, ötekinin de yanlış birer önerme anlattıklarını yadsımaz. (g) Onun bütün
söylediği, bunlardan hangisinin doğru olduğunu bilmemizin bir yolunun bulunmadığı, bu
yüzden de hiçbirine bağlanmamamız gerektiğidir. (h) Fakat biz, söz konusu cümlelerinin
hiçbir önerme anlatmadığını görmüştük. (j) Ve bunun anlamı, bilinemezcilik de elenir.”32

Fisher, yukarıda belirttiğimiz kendi standart yolunu uygulamak için öncelikle tüm
31

32

Alec Fisher, The Logic of Real Arguments, Cambridge, Cambridge University Press, 2nd ed., 2004, s.
19-21.
Fisher, a.g.e., s. 96.
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açık argüman göstergelerini paranteze almamızı söyler. Bunlar ((b) ve (d) cümlelerinde
olan) ‘çünkü’ (İngilizcesi for), ((d) cümlesinde olan) ‘çünkü’ (İngilizcesi since) ve ((j)
cümlesinde olan) ‘bunun anlamı’ ifadeleridir. Cümle (g)deki ‘bu yüzden’ ifadesi, Ayer’in
argümanın bir parçası değil, onun tarafından alıntılanan bilinemezcinin argümanının
parçasıdır. Bu bakımdan onu paranteze almamamız gerekir.
Bundan sonra Fisher, yöntemi gereği, argüman göstergelerinin de yardımıyla,
bütün açıkça belirtilen nedenlerin paranteze alınması, bütün açıkça belirtilen sonuçların
da altının çizilmesi adımına geçer ve metinden şu sonuçları çıkarabileceğimizi söyler:
(1) ‘[Benim] görüşü[m] olan Tanrı’nın doğası hakkındaki bütün söylenenlerin
anlamsız olduğu … [tanrıtanımazlık] ve [bilinemezcilikle] gerçekte bağdaşmazdır.’
(2) ‘Eğer tanrının bulunduğu savı anlamsızsa, tanrıtanımazın tanrının bulunmadığı
savlaması da anlamsız demektir’
(3) ‘Bilinemezcilik … elenir.’
Fisher bu sonuçların yardımıyla metinden aşağıdaki akıl yürütmeyi çıkartabileceğimizi söyler:
(c) Tanrı’nın doğasıyla ilgili her söylem anlamsızdır
[Bu bakımdan ‘tanrı vardır’ cümlesi anlamsızdır].
(d) Sadece anlamlı olarak çeliği olabilen önermeler anlamlı önermelerdir,
(d) Öyleyse eğer tanrı vardır savı anlamsızsa, o zaman tanrıtanımazın tanrı yoktur
savı da eşit ölçüde anlamsızdır.
(g) Agnostik, ‘Bir aşkın tanrı vardır’ ve ‘Bir aşkın tanrı yoktur’ cümlelerinin
[ikisinin de anlamlı] önermeleri dile getirdiğine inanır.
(j) Bu bakımdan, bilinemezcilik elenir.
(c) Öyleyse ‘Tanrı’nın doğası hakkındaki bütün söylenenlerin anlamsız olduğu
görüşü[m] … [tanrıtanımazlık] ve [bilinemezcilikle] gerçekte bağdaşmazdır’.33

Sonuç
Bu çalışmamızda doğal dildeki argümanların yeniden kurulmasıyla ilgili yöntem
öneren felsefecilerin yöntemlerinden bazılarını ana hatlarıyla incelemeye çalıştık.
Felsefe metinleri çoğunlukla doğal dilde yazılmış ve çok karmaşık argüman ağlarına
sahip metinler olduğundan, argüman yeniden kurma etkinliği, aslında hem felsefe
metni okuma etkinliğinin hem de felsefe etkinliğinin temelinde yer alır. Bu nedenle
de argümanların nasıl yeniden kurulacağı, kanımızca felsefe öğreniminde başat öneme
sahip olması gereken konulardan biridir. Umudumuz bu temel önemdeki konuyla ilgili
Türkçedeki telif ve çeviri eserlerin sayısının artmasıdır.
33

Fisher, a.g.e., s. 96-97.
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EPIKOUROS’TA ÖZGÜRLÜK TARTIŞMASI:
LIBERA VOLUNTAS VE ΠΆΡ᾽ ἩΜΆΣ
Nihal Petek Boyacı*
A FREEDOM DEBATE IN EPICURUS:
LIBERA VOLUNTAS AND ΠΆΡ᾽ ἩΜΆΣ
ÖZ
Atomculuğun izini takip eden Epikouros’un, atom hareketlerine sapma
(παρέγκλισις/clinamen/declinatio) denilen üçüncü bir hareket ekleyerek insanın
özgür iradesine yer açmaya çalıştığı ve sapma ile özgür irade arasında doğrudan bir bağlantı kurduğu (özellikle Lucretius’un De Rerum Natura’sı üzerinden)
iddia edilir. Bu makalede Lucretius’un kullandığı libera voluntas kavramıyla,
Epikouros’un eserlerinde geçen πάρ᾽ ἡμάς kavramları incelenerek, filozofun anti-determinist bir tavır mı sergilediği yoksa yalnızca fatalizme mi karşı geldiği
ayrıntılı olarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Özgür İrade, Sapma, Atom hareketleri, Anti-determinizm,
Anti-fatalizm.
ABSTRACT
It is claimed (especially through the De Rerum Natura of Lucretius) that
Epicurus who follows atomism makes room for human’s free will by adding a
third motion called deviaton to atomic motion and correlates directly between
deviation and free will. In this article by being analyised the concepts libera
voluntas which Lucretius uses and πάρ᾽ ἡμάς which is mentioned in Epicurus’
works are analysed and whether Epicurus is anti-determinist or anti-fatalist is
examined in detail.
Keywords: Free Will, Deviation, Atomic Motion, Anti-determisim, Antifatalism.
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...
τῇς αὐταρκείας καρπός μέγιστος ἐλευθερία.
(Fragmenta Epicurea, Sententiae Vaticanae, LXXVII)

Atomculuğun izini takip eden Epikouros’a göre her şey σώματα ve τόπος/κενόν
yani cisimler ve yer/boşluktan meydana gelmektedir. Ona göre, cismin varlığına ve
onların hareketine bizzat deneyim yoluyla şahitlik edilir. Cisimler doluluğu gösterirken,
onların hareketinin imkânı boşluk ya da yer sayesinde gerçekleşir. Bu yüzden cisimlerin hareketini sağlayacak olan yer/boşluk deneyimlenmese de zorunlu olarak vardır
ve σώματα ve τόπος/κενόν dışında başka bir şeyin bağımsız olarak var olduğundan
söz edilemez.1 Epikouros’a göre, cisimlerin bazıları bileşik (σύγκρισις) yapıdadır ve
bu bileşikleri oluşturan diğer şeyler bölünemez yani atomsal yapıda olup, değişmez
hâldedirler.2 Atomlar her zaman hareket hâlindedir ve bu hareketleri kendiliğindendir.
Başka herhangi bir şey onları harekete geçirmez ve onların hareketini kesmez.3
Epikouros’tan önceki atomcular, Leukippos ve Demokritos atomların iki tür
hareketi olduğunu söylemektedirler. Bunlardan ilki atomların kendiliğinden meydana
gelen, başlangıcı ve sonu olmayan bir burgaç hareketi (δίνη),4 bir diğeri ise bu kendiliğinden gerçekleşen hareketler sırasında meydana gelen sınırsızlık içinde gerçekleşen
başlangıcı ve sonu olan çarpma (plaga)5 hareketidir. Bu hareketlere bakıldığında,
var olanların nedenlerinin belirlendiği ve tüm var olan şeylerin bu iki harekete göre
meydana geldiği görülmektedir. Buna göre atomların hareketleri belirgindir ve “her
şey bir koşul, sebep, güdüler vb. zincirinde nedensellik bağlantısı içinde açıklanır.”6
Leukippos her şeyin kaderle aynı olan zorunluluğa göre meydana geldiğini söyler. Zihin
üzerinde söylediğine göre, hiçbir eşya boşuna meydana gelmez, fakat her şey bir nedenden
ve zorunluluk tarafından meydana gelir.7

Atomların hareketlerinin belirlenmiş olması eşyanın çeşitliğini azaltmaz. Çünkü
atomların sonsuz sayıda büyüklükleri ve şekilleri vardır. Bu durum çok farklı sayıda
bileşik veya eşyanın meydana gelmesine olanak tanımaktadır. Ancak tüm bunlar bir
zorunluluk içinde meydana gelmektedir. Alıntıdan da anlaşılacağı üzere, bu zorunluluk
kaderle veya takdir edilmiş olanla (εἱμαρμένη) aynı anlama gelir. Bir başka deyişle, her
şey nedeni belli olan iki hareketin sonucunda meydana gelir ve bu hareketler belirli
1
2
3
4
5

6
7

Epikouros, Pros Herodoton, Extant Reading, çev. Cyril Bailey, Clarendon Press Oxford,1926, 39-40.
Epikouros, Pros Herodoton, 41.
Epikouros, Pros Herodoton, 44.
Erendiz Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen Kavramı, Klasik Yayınlar, Erol Matbaa, İstanbul, 1988, s.4.
Cicero M. Tullius, De Fato, “De Divinatione, De Fato, Timaeus”, editör. R. Giomini, BSB B.G. Teubner
Verlagsgesellschaft, 1975, 46.
Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen Kavramı, s.13.
The Texts of Early Greek Philosophy Part I, çev. ve editör Daniel W. Garaham, “The Atomists: Leucippus
and Democritus”, Cambridge UP, UK, 2010, [F15] Aetius [P ı.25.4] S ı.4.7c (67B2).
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ve zorunludur. Epikouros öncesi atomcular için atomların belirgin hareketlerinin her
şeyin nedeni olması ve bu hareketlerin zorunluluk veya kader içinde şeyleri oluşturması
problem olarak görülmez. Ancak onların atom görüşleri akıllara şu soruyu da beraberinde getirir: Bir şey meydana geldiğinden başka bir şekilde meydana gelebilir mi
ya da gelebilir miydi? Bu soru aynı zamanda atomlardan meydana gelmiş olan insan
davranışları için de geçerlidir. Atomların hareketleri göz önüne alındığında, belli bir
şekilde gerçekleşen bu hareketlerin zorunlu olması, atomlardan meydana gelen insanın
ve onun ruhunun da nedeni belirlenmiş bir zorunluluk altında bulunduğunu göstermektedir. Bir başka deyişle, eğer atomların belli türden hareketleri varsa ve kaderle
aynı anlama gelen zorunluluk içinde eşyanın meydana gelmesine neden oluyorsa, bu,
yalnızca atomlardan meydana gelmiş olan insanın zorunluluk veya kaderin kendisinden
kaçarak eylemde bulunmasının mümkün olup olamayacağı sorusunu da beraberinde
getirir. Daha açık sorulacak olursa, atom hareketleri insan eylemi sorunsalında özgür
iradeye yer bırakır mı?
Epikouros atomcuların izinden giderken konuyla ilgili bu problematiğin farkına
varmış olacak ki seleflerinden farklı olarak üç tür atom hareketi belirlemiştir. Bu
hareketlerden ikisi yani ağırlıklarından kaynaklanan aşağı-yukarı hareket ve çarpma-vurma hareketi yine nedeni belli olan hareketlerdendir. Bunların dışında üçüncü
atom hareketi ise nedeni belli olmayan ve ne şekilde gerçekleştiği belirlenemeyen
sapma8 (παρέγκλισις/clinamen/declinatio)’dır. Epikouros’a ilişkin yapılan geleneksel
yoruma göre, bu üçüncü hareketin belirsizliği kaderi veya kaderle aynı anlama gelen
zorunluluğu ortadan kaldırarak, eylemlerinde insana kendi tercihini yapmasına olanak
tanır. İnsan eyleminin sorumluluğunu bu şekilde kendi eline alabilir. Bu görüşe göre,
Epikouros determinist anlayışın ortaya çıkardığı zorlukları aşmak adına atomların
üçüncü bir hareketi daha olduğunu öne sürerek, insanın özgür bir iradesi (libera voluntas) olup olmadığı sorusuna çözüm üretmektedir.
Bu makalede, Epikouros’ta atomların sapmasının özgür iradeyle ilişkilendirilip
ilişkilendirilemeyeceği, Lucretius’un bu iki kavramı nasıl birbiriyle bağlantılandırdığı
ve Epikouros’un kendi mektuplarında ve fragmanlarında kullandığı πάρ᾽ ἡμάς kavramının Lucretius’un libera voluntas kavramıyla aynı anlamda ele alınıp alınamayacağı
ve bu bağlamda da filozofun anti-determinist bir tavır gösterip göstermediği farklı
görüşler ele alınarak tartışılacaktır.
*
Determinizmin nedensel, mantıksal ve epistemik olmak üzere üç türünden bahsedilebilir.9 Nedensel determinizm O’Keefe’nin de belirtmiş olduğu üzere, çağdaş
8

9

Epikouros, Pros Herodoton, 43; Lucretius, De Rerum Natura, 2, 251-255; 216-293. (Bu makalede
Lucretius’un De Rerum Natura’sında sapma kavramının nasıl ele alındığından söz edilirken, alıntıları
vurgulayabilmek adına kavramın Latincesi karşılığı kullanılmıştır.)
Tim O’Keefe, Epicurus on Freedom, Cambridge: CUP, 2005, s. 11-12.
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tartışmalarda bir biçimiyle doğa yasalarının evrenin önceki hâlinin kesin ve tek bir
geleceği belirlediği anlamında kullanılmaktadır. Mantıksal determinizm gelecekteki
önermeler de dâhil olmak üzere önermelerin ya doğru ya da yanlış olduğuyla ilgilidir.
Örneğin Epiktetos’un aktardığı üzere Diodorus’un Temel Argümanı (κύριος λόγος)
buna örnektir.10 Epistemik determinizm ise önceden bilme olarak adlandırılacak bir
şeyi bazı öznelerin bildiğine dairdir. Bu noktada antik kaynaklarda bu tür mantıksal
determinizmin bir parçası olarak görülmektedir. Buna göre, örneğin Tanrı bir ön bilendir ve dolayısıyla olacak olanı da bilir.
Epikouros’un determinizm fikri nedensel determinizm üzerinden ele alınır ve
insanın tercihi problemi ya da özgür irade fikri bu türe göre tartışılır. Nedensel determinizme göre “her olay önceki nedenler tarafından tüm ayrıntılarıyla tamamen belirlenmiştir. Bu nedenler genel olarak kesintisiz bir zincir ya da ağ oluşturacak, sınırsızca
geçmişe uzanan bir şekilde ve her şeyi saran doğa yasaları dizisiyle yönetilen ya da
böylesi doğa yasaları takımının tezahürü biçimde resmedilir.”11 Bir başka deyişle,
meydana gelen her olay kendisini önceleyen bir başka olayın sonucudur ve birbirine
sıkıca bağlanmış bir nedenler zincirinin son halkasıdır. Bu durum sadece ortaya çıkan
olaylarla ilgili değildir. Kişilerin tercihleri ve eylemleri de bu zincirin halkası olarak
vardır. Bir öznenin her tercihi ve gerçekleştirdiği her eylem tamamen onu önceleyen
nedenler tarafından belirlenmektedir. Bu durum da kişinin eylemlerinin veya tercihlerinin nedeninin bizzat kendisi olamayacağı, dâima eylemde bulunduğu durumdan
önceki neden/nedenlerin onu bu tercih veya eyleme götürdüğü yorumunun yapılmasına
neden olmaktadır. Geleneksel yorum çerçevesinde bakıldığında, Epikouros’un bu
temel probleme ilişkin bir çözüm arayışı içine girdiği söylenebilir. Keza determinizm
ile özgür irade bu hususta birbirleriyle uyuşmamaktadır.12
Özgür irade kavramı, kişinin yaptığı herhangi bir şeyi başka türlü yapabilmesi,
bunun kendi kararı ve hatta o anlık aldığı bir karar sonucu olmasını ve gelecekle ilgili
geçmişten kaynaklı zorunlu bir belirlenim olmamasını kapsamaktadır. Ancak determinizm söz konusuysa geleceğin açıklığından ve kişinin eylemlerine anlık kararlar vererek
başka türlü eyleme olanağına sahip olduğundan söz edilemez. Bu tür bir durum kişinin
yapıp ettiklerine dair ahlâkî sorumluluğunu ortadan kaldırırken; rasyonel düşünmeyi,
bunu eyleme geçirmeyi, kişinin etkin ve etkili olmasını da ortadan kaldırır.13
Ex nihilo nihil prensibi14 üzerinden bu durum iki farklı şekilde yorumlanabilir.
10
a
a
11

12
13
14

Geçmişte olan her şeyin zorunlu olduğu doğrudur.
İmkânsız olanı bir mümkün olan takip etmez.
Ne gerçekleşmemiş olan ne de gerçekleşmeyecek olan mümkündür. (Epictetus, Dissertationes, 2, 9)
Susanne Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem”, Oxford Studies in Ancient Philosophy, edt. David Sedley, Vol XIX, Oxford: Oxford UP, 2000, ss. 287-337, s. 228.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem”, s. 228.
O’Keefe, Epicurus on Freedom, s. 13-14
Bu prensip, hâlâ hiçten hiçbir şey çıkmayacağı düşüncesinin bu dönemde de hâkim olması nedeniyle
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(i) önceden var olan herhangi bir madde olmadan hiçbir şey meydana gelemez.
(ii) bir neden olmadan hiçbir şey meydana gelemez.
İlk önerme, her şeyin temelinde ezelî ebedî var olan töz ya da tözlerin bulunduğuna işaret eder. Buna göre etrafımızda gördüğümüz her şeyin temelinde yaratılmamış
ve yok olmayacak olan varlık vardır. İkinci önerme ise neden-sonuç veya neden-eser
zincirini gösterir. Her eserin veya sonucun mutlaka bir nedeni vardır ve o eser, o nedenden zorunluluk sonucu ortaya çıkmıştır. Epikouros ex nihilo nihil fikrini (i)’e göre
kabul etmekte (ii)’yi ise tam anlamıyla15 reddetmektedir.16 O, atomlarda clinamen/
declinatio hareketine sahip olduğu düşüncesini öne sürerek zaten (ii)’yi reddetmektedir.
Lucretius’un De Rerum Natura’da libera voluntas ve clinamen/declinatio kavramları
arasında kurmuş olduğu bağ, Epikouros’un sapma ile birlikte zorunluluğu ortadan
kaldırarak özgür iradeye yer açma çabası olarak yorumlanmasına yol açmaktadır.
Buna göre clinamen/declinatio olmadığında, her durum yeni bir durumun nedeni olur
ve neden-sonuç zinciri sonsuza kadar sürer gider.17 Oysa Lucretius’a göre clinamen/
declinatio bu zinciri koparır. Tüm bunlardan dolayı Epikouros’un önerme (ii)’yi
reddederek, insanı zorunluluk altında olmaktan kurtardığı ve eylemlerini zorunlu ve
belirgin bir neden olmaksızın yapabilmesinin yolunu açmaya çalıştığı ileri sürülür.
Zorunluluktan kurtarılan insan, eylemlerinde özgür olduğundan, onlardan sorumlu da
olur. Ancak (i) insanın meydana gelmesinin ezelî ebedî atomlar sayesinde olduğunu ve
insanın da diğer her şey gibi önceden var olan ve sonsuza kadar var olacak atomlardan
meydana geldiğini bildirir. Bu, Epikouros’un var olanların nasıl meydana geldiklerini
açıklarken öne sürdüğü tez olduğundan, onun (i) ile ilgili hiçbir tartışma içinde olmadığı söylenebilir. Bu konuyla ilgili olarak hâkim olan genel kanı, filozofun esasen
önerme (ii)’yi kabul etmeyerek insanı zorunluluk altından kurtarmaya çalışmasıdır.
Clinamen ve libera voluntas arasındaki bağ Lucretius’un Epikourus felsefesini
anlatırken yazdığı uzun dizelerden bir çıkarım yoluyla elde edilir. Bu argümanın en
önemli özelliği çıkarımın modus tollens ile yapılıyor oluşudur. Modus tollens’i özellikli kılan öncelikle algımıza denk gelen bir önermeyle başlayarak bundan bilinmez/
algılanamaz olanın çıkarılmasıdır.18
I. Eğer atomların sapma hareketi olmazsa, libera voluntas olmaz. (251-260)
II. Fakat libera voluntas vardır. (261-283)
III. O hâlde atomların sapma hareketi vardır. (284-293)19

15

16

17
18
19

burada özelikle vurgulanmaktadır. Var olan herhangi bir şey yoktan meydana gelemez.
Burada özellikle tam anlamıyla sözcüğünün kullanılmasının sebebi, Epikouros’un neden-sonuç zincirini
kırmaya çalıştığı fikrinden kaynaklanır.
Hankinson, “Explanation and Causation”, The Cambridge History of Hellenistic Philosophy, editör.
Algra, Barnes Mansfeld Schofield, CUP, 2005, ss.479-512, s. 499
Lucretius, De Rerum Natura, 2, 251-255.
O’Keefe, Epicurus on Freedom, s. 28-29.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem”, s. 307; O’Keefe, Epicurus on Freedom, 29,
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Lucretius’un De Rerum Natura’sından yola çıkılarak ortaya konulan bu argümana
göre, sapma özgür iradenin olması için gerekli koşuldur. Ancak burada sapmanın ne
şekilde özgür iradeyi gerektirdiği tam manasıyla açıklanmamıştır.20 Bu iki kavram arasındaki ilişki ve Lucretius’un özellikle neden bu iki kavram arasında bağlantı kurduğu
bu önermeler içinden doğrudan anlaşılamamaktadır. Bu nedenle söz konusu çıkarımın
öncesindeki dizelere göz atmak gerekir. Lucretius bu satırların hemen öncesinde (DRN
216-220) sapma fikrine farklı bir bağlamda giriş yapar.
Sapma alışkanlığında olmasalar, her şey düşer
Yağmur taneleri gibi aşağı doğru engin boşluk boyunca,
Ne itme meydana gelirdi ne de çarpma,
Böylece hiçbir zaman hiçbir şey yaratamazdı doğa.21

O, atomların belirlenemeyen bir zamanda ve belirlenemeyen bir yerde yollarından az miktarda (minimum) sapmaya uğradığından söz eder. Bu belirlenmiş ve
ağırlıklarından kaynaklanan aşağı-yukarı doğru hareketleri sırasında gerçekleşen bir
belirsiz harekettir. Lucretius bu satırların ardından (2.221-224), eğer atomların bu
hareketi olmasa onların doğruca yağmur damlaları gibi düşeceğini ve ne bir çarpışma
ne de bir darbe ortaya çıkacağını söylemektedir. Eğer böylesi bir hareket olmasaydı,
ona göre, Doğanın (Natura) meydana getirdiği (creo) şeylerin varlığından da söz
edilemezdi. Lucretius, özgür irade ile ilgili dizelerin hemen öncesinde kosmosun
nasıl meydana geldiğini ve bunda sapmanın rolünü belirlemektedir. Esasen atomların
bu üçüncü tür hareketi var olmasaydı, eşyanın meydana gelmesi mümkün olmazdı.
Eğer kosmosun varlığından söz edilebiliyorsa, o hâlde atomların sapma hareketinden
de söz etmek gerekmektedir. Atomlar belli biçimde hareket ettiği için ve ağırlıkları
farklı olmasına rağmen düşüş hızları değişmediği için sapma olmak durumundadır.
Sapmayla birlikte atomlar birbirlerine çarpmakta ve tüm kosmosu oluşturmaktadır.
Bir başka deyişle, sapma tüm şeylerin varlıklarının, kosmosun meydana gelmesinin
olmazsa olmaz şartıdır.
Lucretius’a göre, atomların sapması çok az miktardan daha fazla değildir (nec
plus quam minimum).22 Sapmanın bu denli küçük bir oranda olması onun gözlemlenebilir veya algılanabilir olmasına engel teşkil eder. Bu nedenle declinationun
varlığını göstermek için modus tollens kullanılarak açıklama getirilmelidir. İşte
tam bu belirlemeden sonra Lucretius’un libera voluntas ile declinatio arasında bir
bağlantı kurduğu yönünde yorumlanan satırlar gelir. Burada Lucretius’un temel
amacının aslında libera voluntas aracılığıyla declinationun var olduğuna yönelik
ispat sunmak olduğu söylenebilir. Bobzien’ın konuya ilişkin yorumu da bu noktada
önem kazanmaktadır. Çünkü hangi açıdan sapmanın özgür irade için gerekli olduğu
20
21
22

ayrıca bknz. Lucretius, De Rerum Natura, Liber secundus, 251-283.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem”, s. 307.
Lucretius, De Rerum Natura, Liber secundus, 220-224.
Lucretius, De Rerum Natura, Liber secundus, 244.
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hiçbir biçimde açıklanmamaktadır.
declinamus item motus nec tempore certo
nec regione loci certa sed ubi ipsa tulit mens?23

Lucretius’un ‘ne belli bir zamanda ne de belli bir mekânda tıpkı hareketlerimizi
saptırmamız gibi’ dizeleriyle sapmayı libera voluntas ile açıkladığı düşünülür. Bir başka
deyişle, bu dizeler bizim hareketlerimizin amaçsızca ve rastlantısal olarak24 gerçekleştiği yönünde bir yoruma yol açar. Bu da sapmanın baştan aşağı özgür iradeye yol
açtığı fikrini doğal olarak ortaya çıkarmaktadır.25 Ancak hemen bu dizelerin ardından
gelen cümle yapılan bu yoruma farklılık katar. ‘Fakat zihnin kendisini beslediği yerde’
cümlesi sapmanın bir yerde gerçekleştiği ve bu yerin de mens olduğu anlamına gelir.
Öyleyse sapma zihinde gerçekleşmektedir. Bu cümle yorumlanırken mens kelimesinin
ne olduğunun belirlenmesi önemlidir. Lucretius’un burada özgür iradeyi anlattığını
düşünenler mens kelimesinin kabaca bir tür irade anlamında ele alındığını düşünmektedirler.26 Ancak Lucretius’un bu kelimeyi kaba bir biçimde kullanmadığını, bu
kelimenin zihin olarak ele alındığı iddia edilirse, onun libera voluntasa dair söyledikleri
farklı biçimde yorumlanabilir.27 Bu konuya açıklık getirmek amacıyla Epikouros’un
ruh anlayışına kısaca göz atmak ve daha sonra da Epikouros’un kendi eserlerinde
özgür irade kavramını kullanıp kullanmadığına veya bu anlama gelebilecek herhangi
bir açıklama yapıp yapmadığına bakmak gerekmektedir.
*
Epikouros felsefesinde ruh (ψυχή) ile ilgili söylediklerinin bir kısmı doğrudan
doğruya algı, düşünce ve eylem gibi karmaşık öğeleri kendi atomcu teorisiyle açıklanabileceğini gösterme amacındadır.28 Bu nedenle özgür iradeye sahip olup olmadığımız
tartışmasına ilişkin yanıtların bir kısmı onun ruh anlayışında bulunabilir. Epikouros Pros
Herodoton’da atomik hareketlerin doğasından bahsettikten hemen sonra ruh (ψυχή) ile
ilgili kısma giriş yapar. Psykhê, bütüne dağılmış hâlde küçük parçacıklardan, en ince
23

24

25

26
27

28

Lucretius, De Rerum Natura, Liber secundus, 259-260 (Burada metnin özellikle Latincesi verilmiştir.
Latince metin Türkçe veya İngilizce’ye çevrildiğinde mens kelimesinin anlamıyla ilgili birtakım tartışmalar vuku bulmaktadır. Mens Türkçe çeviride de İngilizce çeviride de irade olarak çevrilmiştir. Bknz:
Erendiz Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen Kavramı, s.12; Konuyla ilgili tartışma ve İngilizce çevirisi
için bknz: Bobzien, Did Epicurus Discover the Free Will Problem, s. 309).
Epikouros hareketlerimizin rastlantısallığını aslında kabul etmektedir. Rastlantısallık değişkendir (Bknz.
45. dipnota ait alıntı). Ancak özgür iradeyi sapma ile açıklamanın kimi zaman rastlantısallığa da yer
açmak olarak yorumlandığı görülebiliyor (Bknz 26. dipnot) .
Puriton, Jeffrey S., “Epicurus on ‘Free Volition’ and the Atomic Swerve”, Phronesis, Vol. 44, No. 4,
Brill Publ., 1999, ss. 253-299, s. 257.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem?”, s. 309.
Eğer kelime zihin olarak çevrilirse ve zihnin arzularımızla uyumlu olduğu düşünülürse, eylemlerimiz
de arzu ve hazza göre gerçekleşiyorsa, o hâlde eylemlerimizin nedeni belirsiz olmaz (Bknz: Bobzien,
“Did Epicurus Discover the Free Will Problem?”, s. 309).
Stephen Everson, “Epicurean Psychology”, The Cambridge History of Hellenistik Philosophy, editör
Keimpe Algra, Jonathan Barnes, Jaap Mansfeld, Malcolm Schofield, CUP, 2005, ss. 542-559, s. 542.
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atomlardan oluşan cisimdir (σῶμα)29. Bedendeki diğer fiziksel kısımlara benzer bir
yapıdadır. O, eller, ayaklar ve gözler kadar bedenin bir parçasıdır.30 Epikouros ruhun
(ψυχή) maddî yapıda olduğuna dair düşüncesini iki şeyin karşılıklı etkileşim içinde
olmasıyla açıklar. Bu açıklamaya göre, psykhê eğer en ince parçacıklardan oluşmuş
olmasa algıların (αἴσθησις) ve duyguların (πάθη) ortaya çıkması mümkün olamaz.31
Duyular ile nesneler arasında bir etkileşimin olması her ikisinin de cisimsel veya
maddî bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır.32 Cisimsel olmayan bir şey ile temas
mümkün değildir. Karşılaşılan nesne ile birlikte algı ve duygulanımın gerçekleşmesi
ruhun yapısının cisimsel olması ile mümkündür. Çünkü Epikouros’a göre cisimsel
olmayan şey etkiye uğramaz, harekette bulunamaz, tıpkı boşluk (κενόν) gibi.
Maddî yapıda olan ruhu (ψυχή) Epikouros animus ve anima olmak üzere iki kısma ayırarak ele alır. Bunlar ruhun (ψυχή) rasyonel (λογικόν) ve irrasyonel (ἄλογον)
kısımlarının ayrılması olarak da görülebilir.33 Ancak bu iki kısım birbirinden tamamen ayrı ve birbiriyle ilgisiz de değildirler. Onlar tam tersine birbirine bağlanmış
(coniuncta teneri) olup, tek bir doğayı meydana getirirler.34 Epikouros için animus
aynı zamanda mens olarak adlandırılır ve bedende göğüs kısmında konumlandırılır.
Ancak irrasyonel kısım olan anima tüm bedene yayılmış hâldedir.35 Animus düşünme,
duygu ve heyecan gibi faaliyetlerin yeriyken, anima genel canlılık veya sinir sistemi
faaliyeti olarak görülebilir. Bunların ikisi arasındaki en temel fark animusun bedenden
kaynaklanmayan bazı bağımsız düşüncelerinin olabilmesidir. Ancak ruhun bu iki kısmı
birbiriyle bağlantılıdır. Keza insanın bedenine sokulan bir mızrak sadece bedende bir
acıya neden olmaz, animus da bu etkiyi duyar.36
Ruhun (ψυχή) kendisi de belli türden atomların bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Ruh (ψυχή) bir karışımdır ve dört unsurdan meydana gelir: Ateş veya hararet,
hava, rüzgâr benzeri unsur (soluk) (aerôdês) ve dördüncü unsur.37 Dördüncü unsurun
ne olduğu tam olarak açıklanmaz. Epikouros Pros Herodoton’da ilk üç unsurdan bahseder ancak Plutarkhos eserinde38 dördüncü bir unsur da eklemektedir. Ruhta (ψυχή)
bir karışım olarak bu naif ve hafif veya ince atomlardan meydana gelmektedir. Ancak
29
30
31

32

33
34
35
36

37
38

Epikouros, Pros Herodoton, 63.
Lucretius, De Rerum Natura, Liber Tertius, 94-97.
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, çev. R. D. Hicks, Cambridge, Harvard University
Press. 1972, X. Kitap, 63-64.
Oktay Akşit, “Epikuros’cu Ruh Teorisi”, İstanbul Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 6, Edebiyat
Fakültesi Matbaası, 1975, ss 1-44, s.2.
Everson, “Epicurean Psychology”, s. 544.
Lucretius, De Rerum Natura, Liber Tertius, 136-137.
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, X. Kitap, 66.
Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi 4, Helenistik Dönem Felsefesi: Epikurosçular, Stoacılar, Septikler,
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, s.103.
Akşit, “Epikuros’cu Ruh Teorisi”, 9-10.
Plutarkhos, Πρός Kωλώτην (Kolotes’e Karşı) adlı eserinde bknz. Oktay Akşit, “Epikuros’cu Ruh
Teorisi”, s. 8.
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burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus vardır. Genel olarak atomların yapısına
bakıldığında, onların oluşturdukları nesnelerde doğrudan yansıtıldıkları söylenemez.
Örneğin nesneler içinde ayrı ayrı bulunan farklı renksiz atomlar bir araya gelerek renkli
bir nesne oluştururlar. Nesne kendisini meydana getiren atomlardan farklılaşır. Bu da
bütünün varlığı her ne kadar parçalara bağlı olsa da çeşitli biçimlerde bileşenlerinden
farklılık gösterdiğini ortaya koyar. Aynı durum ruhun (ψυχή) arzu veya duyum gibi
zihinsel durumlarını da kapsar, çünkü bunlar da ruhun (ψυχή) bireysel atomlarında
bulunmayan insanın nitelikleri olarak ortaya çıkar.39 Naif veya en ince atomlardan
meydana gelen ruh, insanın niteliklerinde oldukları gibi bulunmazlar. İnsanın diğer
nesnelerle olan etkilenimlerinden insanda başka birtakım nitelikler ortaya çıkar. Ancak
bu atomların yapısıyla nesnelerin veya bizde meydana gelen arzu veya duyumların
birbirleriyle tamamen ilişkisiz olduğu anlamına da gelmez. Keza Epikouros’a göre,
atomlar, oluşturdukları nesneler kendilerinden farklı olsa da, yapısal olarak değişime
uğramazlar. Atomların sahip oldukları özellikler mutlaka korunur.40 Dolayısıyla ne
meydana gelen duygu ne de ortaya çıkan nesne kendisini oluşturan atomlardan tamamen soyutlanmış değillerdir. Atomlar oluşturdukları nesne veya meydana getirdikleri
duygularla birlikte dönüşüme uğramazlar.
Üstelik atomların şekil, ağırlık ve büyüklük, zorunlu olarak eşlik eden şeyler haricinde
algısal şeylere ait herhangi niteliğe sahip olmadığını varsaymalıyız. Her nitelik değişir,
fakat değişikliklere neden olabilecek bileşikler çözüldüğünde katı ve sağlam kalan şeylere
ihtiyaç duyulması gerektiğinden, atomlar hiç değişmezler; var olmayana giden veya var
olmayandan gelen değişiklikler değil, bazı parçacıkların yerlerinin değişmesi veya diğer
şeylerin eklenmesiyle değişiklikler gerçekleşir.41

Atomlarda herhangi bir değişimin gerçekleşmiyor oluşu Demokritos’un atom
görüşüyle örtüşmektedir. Bu nedenle Epikouros’un kendisine bir yol açarak daha önce
bahsi geçen sapmadan söz etmesi bireysel farklılıkların nedenlerini ortaya çıkarma
çabası olarak da görülebilir. Çünkü eğer atomların yapısında herhangi bir şey değişmiyorsa ve atomlar belli bir biçimde hareket ediyorsa, o hâlde ruhumuzun (ψυχή) ve
zihnimizin algılamasının da her insanda aynı biçimde gerçekleşmesi gerekirdi. Oysa her
birimiz aynı nesneyle aynı şartlar altında karşı karşıya geldiğimizde, ona aynı şekilde
ve açıdan baktığımızı varsaysak da, onunla ilgili apaçık ve canlı algılara sahip olsak
da, o nesneye ilişkin bir eylemden bulunurken, bu eylemlerimiz arasında farklılıklar
olabilir. Bir başka deyişle, biz karşımızdaki nesne ile etkileşime girdiğimizde ruhumuzun atomları ile nesne arasında bir etkileşim olur. Ancak bu durum, ruhumuzun
temel atomik yapısında herhangi bir değişim gerçekleştirmez. Farklı insanların algı
39

40

41

Lisa Wendlandt - Dirk Baltzly, “Knowing Freedom: Epicurean Philosophy Beyond Atomism and The
Swerve”, Phronesis, Vol: 49, No.1, Brill Publ., 2004 ss. 41-71, s.45.
Wendlandt - Baltzly, “Knowing Freedom: Epicurean Philosophy Beyond Atomism and The Swerve”,
s.46.
Epikouros, Pros Herodoton, 54.
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veya hislerindeki değişim atomik yapının değişmesiyle ilgili değildir. Bu atomların
hareketleri hatta atomun nedensiz hareketinden kaynaklanır. Öyleyse, kişilerin aynı
duruma karşı farklı tepkiler geliştirebiliyor olması bir biçimiyle ruhumuzda meydana
gelen sapmayla ilişkilendirilebilir. Bu noktada sapma bireyi zorunluluktan kurtararak
insanı eylemlerinin nedeni hâline getirir.
Epikouros’un Peri Physeos adlı eserinin 25. kitabında ve Sententiae Vaticanae
XL. fragmanda her şeyin zorunluluktan (κάτ’ ἀνάγκην) dolayı kaynaklandığını söyleyenlerin aslında kendilerini çürüttüklerini anlatmaktadır.
Her şeyin zorunluluktan dolayı meydana geldiğini söyleyen biri, her şeyin zorunluluktan
meydana geldiğini reddeden birini eleştiremez; Çünkü o da bunun zorunluluktan olduğunu söyler.42

Bu nedenle özellikle konuyu daha ayrıntılı ele aldığı Peri Physeos’un 25. kitabı
Epikouros’un anti-determinist argümanı olarak adlandırılır.43 O, insanı zorunluluktan
kurtararak nedensel determinizme son vermiş ve anti-determinizm savunucusu hâline
gelmiştir. Ancak Epikouros’un bu kitapta determinizm karşıtlığı mı yaptığı yoksa fatalizme mi karşı çıktığı tartışma konusudur. Keza O’Keefe bu argümanı anti-determinist
diye adlandırmak yerine anti-fatalist olarak tanımlar. Epikouros 25. kitapta her şeyin
zorunluluk hâlinde olduğunu düşünen kişiyle, bize bağlı olduğunu düşünen kişiyi karşılaştırır. Bu karşılaştırmada Epikouros her şeyin zorunlulukla ilişkilendirildiği durumlarda,
insanın sorumluğunun ne olduğunu sorgular ve zorunluluğun insanların birbirlerine olan
etkilerini (uyarma, tartışma, birbirini değiştirme) ortadan kaldıracağını savunur. Aslında
Epikouros bu tartışmayla birlikte insanın sorumluluğuna yer açmaya çalışmaktadır.
Çünkü zorunluluk (ἀνάγκη) hesap vermekle yükümlü değildir, şans/rastlantı (τύχη) da
değişkendir, bizim yüzümüzden (πάρ᾽ ἡμάς) olan şeyin ise efendisi (ἀδέσποτος) yoktur,
bu yüzden de suçlama veya övgü ona bağlıdır.44

Alıntıda da görüldüğü üzere ἀνάγκη insana sorumluluk yüklemez. İnsan zorunluluk
altında yapmış olduğu şeylerin hesabını vermez. Bu nedenle ἀνάγκη insan iradesini
ortadan kaldırır. Aynı durum τύχη için de geçerlidir. Şans veya rastlantı olarak da
Türkçeleştirilebilen bu kavram bireydeki iradeyi yok edici bir güç olarak görülür.45
Epikouros iradeye yer açmak adına ἀνάγκη ve τύχη’nin dışında tuttuğu üçüncü bir
durum olduğunu belirtir. Bu, hem bize sorumluluk yükler hem de değişken değildir.
Ancak böylesi bir durumda filozof özgürlük veya özgür iradeye benzer bir kavram
yerine πάρ᾽ἡμάς sözcüğünü kullanır. Bu kavramın kişinin seçme özgürlüğüne, yani
42
43

44

45

Fragmenta Epicurea, Sententiae Vaticanae, XL, 112
Tim O’Keefe, “The Reductionist and Compatibilist Argument of Epicurus’ “On Nature” Book 25”,
Phronesis, vol 47, no:2, 2002, ss. 153-186, s. 160.
Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, Book X, çev. R.D. Hicks, Harvard University Press,
1972, 133.
Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen Kavramı, s. 5.
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özgür iradesine atıfta bulunduğu düşünülmektedir. Bir diğer deyişle, De Rerum Natura’da Epikouros’un clinamen/declinatio kavramının açıklandığı yerde libera voluntas
kullanılırken, Epikouros’tan kalan eserlerde πάρ᾽ἡμάς kavramı kullanılır. Bu kelime
Türkçe’ye ‘bize bağlı’, ‘bizim nezdimizde’ hatta kimi zaman ‘bizden dolayı’ olarak
da çevrilebilir.46 Epikouros’un bu kavramı kullanmasındaki amaç tarafımızca verilen
kararlara atıfta bulunmaktır. Ancak temelde filozofun insanın bir şeyi olduğundan
başka türlü yapma özgürlüğü olup olmadığı veya Lucretius’un kullandığı anlamda
özgür iradeyi karşılayacak biçimde kullanıp kullanmadığı da tartışmalıdır.
Bobzien’e göre, Epikouros πάρ᾽ἡμάς kavramıyla insanın bağımsız karar verme
yetisine atıfta bulunmaz. Pros Menoikea’da bu kavram, zorunluluk (ἀνάγκη), şans/
rastlantı (τύχη) kavramlarıyla da birlikte ele alınır. Bunların her biri aslında neden
göstermektedir. Bobzien burada bir durumun zorunluluk veya şans eseri sonucunda
ortaya çıkmasının aslında karşıtının olmamasından kaynaklandığını söylerken önemli bir
noktaya değinir. Bir diğer deyişle, özgür irade tanımında gizli olan her ihtimali içerme
durumu, zorunluluk ve şans eseri olduğunda tek bir şeyin gerçekleşmesine indirgenir.
Zorunlu gerçekleşen bir durumun karşıtının gerçekleşiyor olması mümkün değildir.
Aynı şekilde şans eseri/rastlantısal gerçekleşen bir durumun karşıtının meydana gelmesi
de olanaksızdır. Her ikisi de bize nedenin ne olduğunu bildirir. Πάρ᾽ἡμάς kavramı da
bunlarla aynı işleve sahiptir.47 Yani bir şeyin olmasının nedenini bize göre, bizim yüzümüzden, bizden dolayı olarak açıkladığımız anda diğer ihtimalleri ortadan kaldırmış
oluruz. Bir eylem πάρ᾽ἡμάς’a göre meydana geliyorsa, onun tersi bir durum yine aynı
kavrama dayanarak meydana gelemez.48 Bu yüzden Epikouros’un kullandığı bu kavram
tek-taraflı olarak adlandırılır. Bobzien’a göre, bu kavram, sanki tüm ihtimalleri içeren
olumsal bir kavram olarak Epikouros tarafından kullanılmış ve özgür iradeyi açıklarmış
gibi görünür. Ancak kavramın ἀνάγκη ve τύχη ile birlikte ele alınıyor olması, nedensizliğe hükmetmeyi değil, daha ziyade davranışlarımızın nedenini kendimize atfetmemizi
sağlamaktadır. Πάρ᾽ἡμάς Bobzein’ın tartıştığı biçimde ele alındığında, Epikouros’un
insanın bağımsız karar vermesinin koşullarını sağlamaya çalıştığı söylenemez. O hâlde,
eylemlerimiz tam anlamıyla nedensiz değildir. Epikouros’un bu noktada tam manasıyla
nedensiz ve belirsizce ortaya çıkan bir eylemden söz etmediği açıkça söylenebilir.
Πάρ᾽ἡμάς kavramının bir diğer önemi aslında insanları vahşi hayvanlardan ayıran bir sınır kavram olmasıdır. Tüm iradi eylemlerimizin nedeni atomların sapmaya
uğramalarıyla açıklanıyor olsaydı, insan dışındaki diğer hayvanların da hareketlerinin
iradi olduğunun söylenmesi zorunlu hale gelirdi. Epikouros etrafımızda gördüklerimizi
sapmanın olmasına bağlamakta ve sapma olmaksızın doğanın hiçbir şey yaratamaya46

47
48

Kelime İngilizce’ye şu şekillerde çevrilmektedir: depend on us, due to us, because of us, up to us, our
own agency.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem?”, s. 296.
Bobzien, “Did Epicurus Discover the Free Will Problem?”, s. 295.
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cağını söylemektedir.49 Dolayısıyla sapma her şekilde atomların kendilerine ait özgül
hareketlerinden biridir.
Bir dış gücün insanı ittiğini ve istemediğimiz halde yürümeye ve sürüklenmeye zorunlu
kıldığını, buna karşılık içimizdeki belli bir şeyin karşı koyabilmek ve savaşabilmek gücüne sahip olduğunu görmüyor musun? Bu bir şeyin isteğiyledir ki madde kütlesi bazen
organlar boyunca yönlendirilir ve ileri atılmış olduğu halde frenlenir, geriler…. Ama
zihnin eylemleri yerine getirmesinde bir zorunluluğa sahip olmamasını ve söz gelişi, yenilgiye katlanıp boyun eğmemesini, atomların belirsiz bir yerde ve belirsiz bir zamanda
çok küçük sapması sağlar.50
Kuşkusuz her eylemin başlangıcı herkesin kendi iradesindedir ve buradan hareketler organ
boyunca yayılır. Tahta kapılar açıldığında, bir at için atların istekli gücünün beyinlerinin
istediği çabuklukta ileri atılmadığını görmüyor musun? Nitekim madde, bütün beden
boyunca, zihnin isteği ile birleşmiş olarak tüm organların izlemesi için teşvik edilmek
zorundadır. Öyle ki, hareketin kalpten kaynaklandığını, ruh (animus) ve iradeden (voluntas) yola çıkarak gerçekleştiğini, oradan da tüm beden ve organlara iletildiğini görürsün.51

Lucretius’un anlattığı üzere clinamen her türden isteğe bağlı hareketin kaynağıdır
ve tüm canlı varlıklarda bulunur. Dolayısıyla istek noktasında insanlarla hayvanları
birbirinden ayıran herhangi bir unsur bulunmuyor görünmektedir. Hareket veya eylemde
bulunma animus ve irade voluntas sayesinde gerçekleşmektedir. O hâlde, insanlarla
hayvanlar arasında iradeden kaynaklanan bir fark bulunmamaktadır. Voluntas’ı libera
voluntas ile aynı anlamda gören Annas bunun bir kavram kargaşasına yol açacağını
düşünerek, kitabının 37. dipnotunda şuna işaret eder ve konunun sanıldığından daha
basit ele alınabileceğini, bu noktada herhangi bir problemin bulunmadığını belirtir:
“… libera voluntas özgür irade değil de özgür eylemde bulunma kapasitesi olarak
görülürse bu problem büyük oranda azalır.”52 Annas, Lucretius’un kullandığı voluntas kavramıyla libera voluntas kavramı arasında herhangi bir ayrım yapmadığından
voluntas’ın değil de, libera voluntas’ın tüm canlı türlerinde olduğunu, hayvanlarla
insanların benzediğini ancak bazı önemli noktalarda ayrıldığını belirtmiş olur. Keza
ussal olmayan hayvanlar akıl yürütme konusunda insanlar gibi değildirler.53
Epikourosçu rasyonalite tek bir şey değil, bir kapasite kümesidir, bazı hayvanlar bunu
bizimle paylaşır bazısı paylaşmaz. Epikouros’un ruhun rasyonel durumuyla ilgili sıklıkla
zora girdiğini görüyoruz. Onun zihin felsefesinin büyük bir kısmı, insanlarla diğer hayvanlar
arasındaki keskin ayrımı inkâr etmeye cesaret ederek fayda sağlamıştır.54
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Bknz: Dipnot 22.
Lucretius, De Rerum Natura, 273-294 (Bu alıntıdaki çeviri Erendiz Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen
Kavramı adlı kitap s. 15’den alınmıştır).
Lucretius, De Rerum Natura, 251-271 (Bu alıntıdaki çeviri Erendiz Özbayoğlu, Lucretius’ta Clinamen
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açısından tarafımca eklenmiştir).
Julia Annas, Hellenistic Philosophy of Mind, University of California Press, 1994, s. 134.
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Annas’ın sözlerine burada ufak bir katkı yapmak gerekirse, Lucretius’un verilen
(43 ve 44. dipnotla belirtilmiş olan) alıntıdaki pasajında libera voluntas kavramı yerine voluntas kavramını kullandığını dolayısıyla burada zaten özgür bir irade yerine
irade, istek veya arzudan bahsedildiği göz önünde tutulmalıdır. Hem Annas’ın hem
de tarafımca belirtilen husus dikkate alındığında, insanla ile hayvan arasında yine
keskin bir ayrımın olmadığı, voluntas’ın vahşi ya da ussal tüm hayvanlarda bulunduğu
konusundaki fikirlerde uzlaşılmaktadır.55 Ancak insan diğer hayvanlardan farklı olarak sorumluluk sahibi bir varlıktır. O’Keefe, makalesinde Epikouros’un On Natura
25. kitabına dayanarak, konuya ilişkin kendi tezinin insanın eyleminin sonuçlarına
dair bir akıl yürütme kapasitesine sahip olduğunu ve bu nedenle de eylemlerimizin
ve karakterlerimizin tamamen bize bağlı bulunduğunu anlatır ve bu kapasitenin bizi
diğer hayvanlardan (vahşi/ussal olmayan hayvanlardan) ayırdığını belirtir.56 İnsanlar
doğuştan getirdikleri karakteristik yapılarını geliştirme kapasitesine sahiptir.57 Ancak
diğer hayvanlar doğuştan getirdikleri karakterlerini hayatları boyunca aynı biçimde
taşırlar. Bu yüzden hayvanların düzensiz veya kötü olarak adlandırılan hareketleri
onların özel yapılarıyla ilgilidir. İnsanlar ise doğuştan düzensiz bir yapıya sahip olsalar
bile, hayvanlardan farklı olarak davranışlarını geliştirebilirler. İnsanın tercihi doğuştan
getirdiklerinden dolayı kaçınılmaz, yani bir zorunluluk altında değil, kendini geliştirebildiği için kişinin kendisine bağlıdır. O’Keefe’nin bu yorumundan da yola çıkarak,
irade, istek veya arzu yani voluntas Epikouros’un düşüncesinde tüm canlılarda bulunurken, libera voluntas veya πάρ᾽ ἡμάς sorumluluğun kapılarını açacak biçimde yalnızca
insanlarda bulunduğu söylenebilir. Buna göre, insan zorunluluk altında değil, kendi
tercihine göre eylemde bulunarak sorumluluk sahibi bir varlık olarak tanımlanabilir.
Ne bizim doğuştan getirdiklerimizde ne de bizi kuşatan veya çevreleyen tesadüfi bir zorunluluk altında değil de, sorunluluk bizdeymiş gibi birbirimizi azarlar, birbirimize karşı
çıkar ve birbirimizi ıslah etmeye çalışırız.58

Epikouros’a göre, insanlar belli bir zorunluluk altında hareket ediyor olsaydı,
birbirlerini düzeltmeye de çalışmazlardı. İnsanların birbirlerini düzeltmeye çalışması,
aslında onların belli bir zorunluluğa tabi olmadığını ve eylemlerinin bir zorunluluk
altında belirlenmediğini göstermektedir. O hâlde, insan neye göre tercih yapar ve
eylemlerini gerçekleştirirler? Menoikea’ya Mektup’ta Epikouros bir arzu sınıflaması
yapar ve bedenin ve ruhun dinginliğini bu sınıflama üzerinden açıklar.
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Bobzien da Lucretius’un voluntas kavramını bir seçme veya iki şey arasında karar verme olarak ele
almadığını belirtir. Bu kavram irade gücü veya kapasitesi olarak anlaşılabilir, iki şey arasındaki seçme
iradesini karşılamaz.
O’Keefe, “The Reductionist and Compatibilist Argüment of Epicurus’ “On Nature” Book 25”, s.164.
O’Keefe, “The Reductionist and Compatibilist Argüment of Epicurus’ “On Nature” Book 25”, s.164.
On Nature Book 25, The Epicurus Reader, Selected Writings and Testimonia, çev. Brad Inwood, L.P.
Gerson, Hackett Publ. Com. Indianapolis/Cambridge, 1994, s. 76.
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Arzuların bazıları doğal, bazılarının ise boş olduğunu, doğal olanların bazılarının zorunlu
bazılarının ise doğal olduğunu düşünmeliyiz. Zorunlu olanların bazıları mutluluk için
zorunludur, diğerleri bedenin huzuru için, diğerleri ise hayatın kendisi için. Bu olguların
doğru anlaşılması bütün tercihlerimizin ve kaçınmalarımızın sağlıklı beden ve (ruh) dinginliğini (ἀταραξία) uyandırmaya neden olur, çünkü bu, kutsal hayatın ereğidir. Bunu elde
etmeliyiz yani her zaman acıdan ve korkudan kaçınmak üzere eylemde bulunmalıyız.59

İnsan ruhunun dinginliği (ἀταραξία) tercihlerinde acıdan kaçınması yoluyla ve
boş arzular peşinde koşmamasıyla gerçekleşir. Acıdan kaçınmak ruh ve bedenin iyiliği
için başka bir birtakım şeyler aramaktır. İnsan aradığı şeyi bulduğunda ruhu dinginleşir ve tüm karmaşadan kurtulur. İnsanı ruh dinginliğine ulaştıracak olan ise hazdır
(ἡδονή), hazza yönelmedir. Haz iyidir ve doğuştandır (σύμφυτον).60 Her tercihimiz
veya kaçınmamız hazla ilişkilidir. Haz iyiye giden yoldaki ölçüttür. Ancak her haz
aynı derecede önemli değildir. Örneğin daha büyük huzursuzluklara yol açacak hazlar
tercih edilmezler. Hatta bu gibi durumlarda bazı acıların hazdan daha iyi olduğu bile
söylenebilir. Bir başka deyişle, uzun süre acılara katlanıldığında çok daha büyük haz
elde edebiliriz.61 Bu nedenle Epikouros’a göre, “her haz (ἡδονή) doğası bize yakın
olduğundan iyidir ancak hepsi tercih edilmemelidir, yine her acı (ἀλγηδών) kötüdür,
ancak hepsinden kaçınılması gerekmez.”62 O hâlde yalnızca hazza yönelme ve acıdan
kaçınma ölçütüyle eylemlerimizi gerçekleştiremeyiz. Bunu için elde edeceğimiz haz
veya kaçınacağımız acı koşullara göre değişebilir.63 Peki, hangi koşulda hazza yönelip,
hangi koşulda beklememiz gerektiği kararını nasıl verebilir insan? Phronêsis (φρόνησις)
bu noktada en değerli erdem olarak ortaya çıkar. Hatta felsefeden bile önce gelir.
Bütün bu şeylerin başlangıcı ve en yüksek iyi phronêsistir. Bu nedenle felsefeden bile daha
değerlidir. Diğer bütün geri kalan erdemler bundan ortaya çıkmıştır, sağduyulu (φρονίμως),
onurlu ve asil bir yaşam sürmeksizin haz alınan bir yaşam (ἡδέως) sürmek; haz alınan bir
yaşam olmaksızın da (sağduyulu, onurlu ve adil bir yaşam sürmek de) mümkün değildir.
Çünkü erdemler doğası gereği hazsal bir hayatla bağdaşır, hazsal hayat onlardan ayrılamaz.64

Phronêsise sahip olan kişi aslında sınırları bilen kişidir. İyiyi kötüden ayırabilen
ve neyi tercih edip edemeyeceğini bilen kişidir. Elde edilmesi gereken iyiyi veya daha
önce de belirtildiği üzere, kimi durumda katlanılması gereken acıyı ayırt edebilen
kişidir. Bu kişi kadere (εἱμαρμένῃ) güler ve zorunluluğa ve şansa/rastlantıya inanmaz.
O her şeyin bize bağlı (πάρ᾽ἡμάς) olduğunu bilir ve bize göre olanın da hiçbir efendisi
yoktur (ἀδέσποτος).65 Phronêsise sahip kişi kendi kendisinin efendisi olmak durumun59
60
61
62
63

64
65

Epikouros, Pros Meneoikea, Extant Reading, çev. Cyril Bailey, Clarendon Press Oxford, 1926, 127-128.
Epikouros, Pros Meneoikea, 129.
Epikouros, Pros Meneoikea, 129.
Epikouros, Pros Meneoikea, 129.
Epikouros duyusal zevklerin haz manasına geldiğini düşünmez. O Kyrenelilerin aksine zihinsel hazları
duyusal hazların önüne koyar.
Epikouros, Pros Meneoikea, 132-133.
Epikouros, Pros Meneoikea, 133.
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dadır. Bir diğer deyişle, dışsal hiçbir belirlemeye maruz kalmaz. Epikouros’a göre ise
“kendine yeterli olmanın (αὐτάρκεια) en büyük meyvesi özgürlüktür (ἐλευθερία).”66
*
Epikouros’un insanın libera voluntas’ı sapma (παρέγκλισις) kavramıyla açıklarken atomların bu hareketinin nedensiz olduğuna dair görüşüne Plotinos tarafından
eleştiri getirilir.
Meydana geldiği kabul edildiği için her şeyin bir nedeni olduğunu söylemeliyiz, boş
‘sapma’lara (παρέγκλισις) ve öncesinde gelen bir neden veya anlamsız bir ruh dürtüsü
olmaksızın meydana gelen ani beden hareketlerine yer bırakmamalıyız... bu olmaksızın
ruh daha büyük bir zorlama içinde olabilir, kendisine ait olsa da olmasa da istemsiz ve
nedensiz olan bu tür hareketler tarafından beslenirler… İyileşmenin nedeni doktor veya
doktorluk sanatıdır… …baba çocuğun nedenidir. Çocuğun doğmasına yardım eden bazı
dışsal etkiler olabilir belki; örneğin özel bir tür diyet, ya da daha uzak olan, döllenmeyi
kolayca süzülen tohumlar veya çocukları yetiştirecek iyi bir eş. Tamamen Doğaya (φύσις)
kadar gider.67

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere, Plotinos’a göre her şeyin bir nedeni vardır. Neden olmaksızın herhangi bir şeyin varlığından söz edilemez. Epikouros’un sapma
(παρέγκλισις) düşüncesi ise var olanların nedenini ortadan kaldırır. Oysa ona göre
etrafımızda gördüğümüz her şeyin Doğanın kendisine uzanan bir nedeni vardır. Plotinus’un Epikouros üzerine yaptığı bu yorum esasen genel olarak sapma düşüncesine
getirilen önemli bir eleştiridir. Sapma ve onunla bağlantılı olarak ortaya konan libera
voluntas düşüncesi belirsiz, hiçbir koşula bağlı olmayan bir nedensizlik belirlemesi
olarak görülür. Bir diğer deyişle, sapmanın nedeni belli olmayan bir hareket olarak
ele alınması, libera voluntas’ın veya bir eylemin bizim tarafımızdan gerçekleştirilmesinin nedensiz ve belirsiz olduğu ve ex nihilo nihil fit görüşü üzerinden nedensiz
hiçbir hareketin olamayacağı eleştirisini beraberinde getirmektedir. Bu durum nedensiz (sine causa) bir hareket olduğunda her önermenin doğru ya da yanlış olarak
düşünülebileceğinin, yani iki taraflı, olumsal olarak ele alınabileceğinin bir göstergesi
durumundadır.68 Cicero’nun aktardığı üzere, Khrisippos, Plotinos’un eleştirilerinin
aksi bir şekilde Epikouros’un ex nihilo nihil fit önermesine karşı gelmeyecek şekilde
sapmayı ele aldığını ve bu yolla insanın özgür iradesine yer açtığını düşünmektedir.
Bu biçimiyle o, Epikourosçuların aslında bir neden belirlediğini ancak bu nedenin
dışsal bir neden olmadığını, zihnin içinde yer alan bir neden olduğunu ileri sürdüklerini
düşünmektedir. “Çünkü biz ‘hiçbir neden olmadığını’ belirtmek için değil, ‘önceleyen
veya dışsal bir neden olmadığını’ belirtmek için ‘nedensiz’ deriz.”69 Zihnin (animus)
isteğe bağlı hareketlerinde herhangi dışsal bir nedene gerek yoktur.70
66
67
68
69
70

Fragmenta Epicurea, Sententiae Vaticanae, LXXVII, s. 118.
Plotinus, Ennads , III, çev. A. H. Armstrong, HUP (Loeb Classical Library), 1967, 1, 13-36.
Cicero, De Fato, 20.
Cicero, De Fato, 24.
Cicero, De Fato, 25.
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Epikouros’un sapma düşüncesi ile libera voluntas arasında kurulan bağ her ne
kadar olumsallığa yol açıyor gibi görünse de, Bobzien’ın da iddia ettiği üzere burada
ele alınan tam manasıyla bir nedensizlik değildir. Özellikle Epikouros’un πάρ᾽ἡμάς
kavramını açıklarken ἀνάγκη ve τύχη kavramlarının dışında ve zorunluluğun sorumluluğu, şans/rastlantının da belirsizliği getirdiği yerde nedensizlikten ziyade içsel bir
nedeni ‘bize göre/bizden dolayı’ kavramıyla ortaya koymaya çalıştığını söylemek
yerinde olur. Atomların doğal yapısında meydana gelen bu sapma hareketi, tamamen
atomlardan meydana gelmiş olan insanın da kararlarında doğrudan etkili olmakla
birlikte belirsizliğe, değişkenliğe ve aslında olumsallığa yol açmaz. Bu nedenle de
Epikouros’un aslında anti-determinizme yol açtığı düşünülen bu düşüncesi, insanı
fatalizmin köklerinden kurtararak ona sorumluluğunu verme çabası olarak görülmelidir. Bu durumda filozofun anti determinist bir anlayıştan çok fatalizme karşıt bir
anlayış ortaya koymaya çalıştığı söylenebilir. Plotinos’un da işaret ettiği üzere, tüm
nedenlerin kaynağı Doğaya (φύσις) uzanır. Sapma da tüm görünüşteki nedenlerin
ilk noktası olarak atomların doğal hareketlerinden biridir. Dolayısıyla sapma her ne
kadar sanki doğa dışı, doğaüstü, anlaşılamaz bir hareketmiş gibi görünse de hem var
olanların varlık nedeni, hem de insan eylemlerinin nedeni olarak görülmelidir. Buna
göre de Epikouros nedeni belli olmayan bir neden öne sürerek aslında eylemlerimizin
sorumluluğunu bize yükler ve içsel bir neden belirler.
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DINÎ TECRÜBEDEN RASYONEL İNANÇLARA ULAŞMA
BAĞLAMINDA W. P. ALSTON’UN ANALOJI TEMELLI
TEORISINE ELEŞTIREL YAKLAŞIM
Mehmet Şükrü Özkan*
CRITICAL APPROACH TO ANALOGY BASED THEORY OF
W. P. ALSTON IN THE CONTEXT OF ATTAINMENT OF RATIONAL
BELIEVES THROUGH RELIGIOUS EXPERIENCE
ÖZ
Bu çalışma W. P. Alston’un dinî tecrübenin epistemik statüsü hakkındaki düşüncelerini incelemektedir. Alston, dinî tecrübe ve algı tecrübesi arasında benzerlik
kurmaktadır. Bu benzerliği algılayan, algılanan ve görünüş öğelerinin her iki
tecrübede de aynı şekilde bulunduğunu ileri sürerek temellendirmektedir. Böylece her iki tecrübenin de eşit epistemik statüde olduğunu iddia etmektedir. Buna
göre algı tecrübesi nasıl algısal inanç ve kanaatlerin doğru ve haklı olduğunu
gösteriyorsa, dinî tecrübe de Tanrı hakkındaki inanç ve kanaatlerin dayanağıdır.
Bu çalışmanın gayesi, öncelikle algı tecrübesi ve dinî tecrübe arasındaki kurulan
yapısal benzerliğin ne kadar doğru olduğunu belirlemek, buna dayanarak Alston
tarafından dinî tecrübeye verilmeye çalışılan epistemik statünün gerçekçi olup
olmadığını irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Algı tecrübesi, Analoji, Bilişsellik, Dinî tecrübe, Tanrı.
ABSTRACT
This study investigates the thoughts of W. P. Alston about religious experience’s
epistemic status. Alston makes an analogy between religious and perception
experiences. He founds this analogy by claiming that the factors of perceiver,
perceived, and perception appear in the same manner in both two experiences.
Thereby, he asserts that both two experiences are in equivalent epistemic status.
Accordingly, as perception experience demonstrates that perceptional believes
and opinions are true and just, religious experience is the ground of believes
* Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bil. Öğretim Üyesi, msozkan1250@gmail.com. Yazı
geliş tarihi: 20.12.2017; kabul tarihi: 19.03.2018.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2018, Sayı 37, s. 89-117
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and opinions regarding God. The aim of this study is to assess primarily to what
extent the structural analogy made between perception experience and religious
experience is right, and investigates based on the latter if the epistemic status
referred to religious experience by Alston is realistic.
Keywords: Perception Experience, Analogy, Cognition, Religious Experience,
God.
...

I. Giriş
Dinî bilginin kaynağının/kaynaklarının ne olduğu ve bu kaynağın nasıl yorumlanacağı, diğer bilgi türleriyle eşit şekilde ele alınıp alınamayacağı ve buna bağlı olarak
çağdaş epistemolojik anlayışa uyumlu olması için nasıl bir metot kullanılacağı, bu
bilgi kaynağının tarihsel süreçte farklı yorumlara gebe olduğu dolayısıyla bu farklı
yorumların ortak bir noktada buluşup buluşamayacağı, ayrıştırmalara neden olan bu
yorumların gerçek bilgi kaynağının yerini alıp almadığı gibi sorular ortak bir kanaate
ulaşamamış çözüm önerileriyle cevaplanmaya çalışılmıştır.1 Bu durumun sebebi dinî
bilginin objesi, tanım ve içeriği hususunda bir uzlaşının bulunmaması olabilir.2
Nitekim aşkın alanın kutsallığına yapılan vurgu dolayısıyla bu alanın nasıl bilinebileceği meselesi din felsefesinde ciddi tartışmalara sebep olmuştur. Tanrı’yı akılla,
tecrübeyle veya her ikisiyle bilmek tarzında gerçekleşen bu tartışmalarda hemfikir olunan
husus, onun kutsallığı gibi onu bilme yolunun da kutsal olduğudur. Bu açıdan bakıldığında kutsal olanın yani Tanrı’nın gerçekliğinin kabulünün ardından gelen iddia onu bilme
yolunun da gerçek olacağıdır. Bu nedenle Tanrı’yı bilmenin en önemli yollarından biri
olarak kabul edilen dinî tecrübenin hem otonom hem de gerçek olduğu öne sürülmektedir.
Özellikle dinin oluşumunda ciddi etkisi olduğu vurgulanan dinî tecrübenin3, dinlerin
evrimsel süreçte oluştuğu veya bu oluşumda psikolojizmin4 etkisi olduğu iddialarından
ayrı bir yerde konumlandırıldığı malumdur. Buna göre dinî tecrübe bir illüzyondan
1

2
3

4

Dinî bilgi konusundaki bu karışıklığın işlendiği ayrıntılı bir çalışma için bkz. William T. Blackstone,
Dinsel Bilgi Sorunu, çev. Tuncay İmamoğlu, Ataç Yay., İstanbul, 2005.
Metin Yasa, Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları II, Elis Yay,. Ankara, 2015, s. 53.
Dinin kökeninde vahiy bulunmaktadır. Vahiy peygamber vasıtasıyla ister sözlü ister yazılı aktarılsın,
bu durum dinî tecrübe kavramıyla açıklanır. Bu durum insanın bilme yolunun sadece tek bir kaynakla
açıklanamayacağı ve daha geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğinin de göstergesidir. Bkz.
Şaban Ali Düzgün, “Tecrübe, Dil ve Teoloji: ‘Dinî Tecrübe’nin Teolojik Yorumu”, Kelâm Araştırmaları,
2/1, 2004, s. 29.
Psikolojizm, epistemoloji, teoloji, metafizik, etik dolayısıyla felsefî tüm kavramları psikolojik görüngülere indirgeyen ve öznel psikolojik durumla açıklayan bir yaklaşımdır. Psikolojizm hakkında ayrıntılı
bilgi için bkz. Dale Jacquatte, “Psychologism Revisited in Logic”, Metaphysics and Epistemology,
“Metaphilosophy”, Vol. 32, No. 3, April 2000, s. 261-278.
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ziyade gerçeğin farkına varmaktır denilebilir.5 Ancak bununla birlikte dinin tam olarak
rasyonel bir şey olmadığı aynı zamanda her yönüyle mistik unsurlar barındırmadığı
belirtilmelidir. Dolayısıyla dinî tecrübenin nasıl anlaşılacağı veya Tanrı’nın doğrudan
algılanması durumunun rasyonel olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği irdelenmesi
gereken hususların başında gelmektedir.6
Bu noktada yaşanıldığı iddia edilen dinî tecrübenin tam olarak ne olduğu ve
rasyonelle en uç mistik hal arasında nerede konumlandığının belirlenmesi gerekir.
Anlatılabilir olup olmaması, objektifliği, hakikî olup olmadığının nasıl belirleneceği,
aşkın alan ve tabiî dünya arasındaki etkileşim ve epistemik ilişkinin nasıl tasvir edildiği
gibi hususlar bu konuda bize yardımcı olacaktır. Kişinin yoğun duygulanım hallerinden, dua, ibadet, huşu ve mistiklerin yaşadığı vecd haline kadar uzanan bütün alan,
dinî tecrübe kavramının muhtevasıyla ilgilidir. Bu alanda kişinin kendi yöneliminden
Tanrı’nın kişiye kendisini sunmasına kadar farklı tecrübe halleri bulunmaktadır. Yani
bahsedilen herhangi bir dinî tecrübede kendisini sunan ya da tecrübeyi yaşayanın ne
kadar etkili olduğu bu konu üzerindeki tartışmayı şekillendirecektir. Çünkü herhangi
bir dinî gelenek içerisinde herhangi bir dindarın yaşayacağı basit dinî tecrübelerden,
yalanlanamaz, kritik edilemez ve kavramlara dökülemez şekilde gerçekleşen hallere
kadar değişiklik gösterebilen bir alanla karşı karşıyayız.7
Tanrı’nın kendisini bir takım ses, parlak ışık vs. maddî şekillerde gösterebileceği
imkânı dinî geleneklerde kabul edilmekle birlikte, daha çok onun manevî algılanışı
üzerinde yoğunlaşılmaktadır. İslâm geleneğinde Allah’ın tecellisi8 şeklinde ifade edilen
bu durum Alston tarafından Tanrı’nın kendisini sunması olarak nitelendirilmektedir.
Bu onun iyilik, sevgi vs. manevî niteliklerle algılanışı anlamına gelmektedir.9 Özel5

6

7

8

9

Özellikle din fenomenolojisinde üzerinde durulan konulardan bir tanesi budur. Meselâ Otto, dinin oluşumunda evrimci ve psikolojizm açıklamalara karşı çıkarken, dinî tecrübenin otonomluğuna dikkat çekmektedir.
Bkz. Emir Kuşçu, “Dinî Tecrübenin Otonomluğu Sorunu”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010, 1/2, s. 114.
Meselâ Otto, Kant’ın numen-fenomen ayrımından yola çıkarak mutlak hakikatin tecrübesi edilmesi
durumunu numinous hali olarak nitelendirmektedir. Bilindiği gibi Kant’ın numen alanı rasyonel olarak
bilinemez ve ifade edilemez özelliktedir. Hakeza Otto da benzer düşünceyle bir ruh hali olan numinous’u
nevi şahsına münhasır ve başka bir hale indirgenemez bir ruh hali olarak nitelendirmektedir. Ona göre
başka bir kişinin bu hali anlaması aynı durumu yaşamasıyla mümkündür. Bkz. Rudolf Otto, Kutsal’a
Dair, çev. Sevil Ghaffari, Altıkırkbeş Yay., 2014, s. 37.
Dinî ve mistik tecrübeler konusundaki en çetin problem bu iki tecrübenin mahiyetinin tam olarak
belirlenememesidir. İki kavram aynı şeyi mi ifade eder? Yoksa farklı içeriğe mi sahiptir? Bu iki tecrübe
arasında nasıl bir ilişki vardır? soruları kafa karışıklığına sevk eden ciddi bir problemdir. Bu duruma
işaret ederek, dinî ve mistik tecrübe konusunda farklı düşünürlerin görüşlerine yer veren ayrıntılı bir
çalışma için bkz. Abdüllatif Tüzer, Dinî Tecrübe ve Mistisizm, Dergah Yay., İstanbul, 2006.
İslâm geleneğinde Allah’ın kendisini sunması ya da tecellisi şeklinde ifade edilen yoğun dinî tecrübe
hali ile ilgili birçok örnek vardır. Bunların hepsini burada zikretmek bu çalışmada gereksiz şişkinliğe
yol açacağı için, bu örneklerden bir tanesini işleyen bir çalışmayı zikretmekle yetiniyoruz. Bkz. Rıza
Bakış, “Dinî Tecrübe Bağlamında Hallac’ın Ene’l Hakk İfadesinin Tahlili”, C.Ü. İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2011, C. XV, S. 2, s. 65-77.
William P. Alston, Perceiving God: The Epistemology of Religious Expreience, Cornell University
Press, Ithaca, 1993, s. 1-2.
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likle aşkın Tanrı inancına sahip teist dinlerde böyle bir tecrübenin nasıl gerçekleştiği
merak konusu olacaktır. Çünkü Tanrı’nın ontolojik ve epistemolojik alanda kendini
göstermesi anlamına gelecek böyle bir durumun, dinî gelenek içerisinde izaha ihtiyaç
duyacağı malumdur. Buna bağlı olarak böyle bir tecrübenin objektiflik-subjektiflik
ikilemi açısından nasıl değerlendirileceği, onun bağlayıcılığını belirlemeye yarayacaktır.
Yukarıdaki açıklamalar bağlamında bu çalışmadaki amacımız, algı tecrübesi ve dinî
tecrübe arasında kurduğu analoji (ki bu analojiyi teorisinin her adımında hissederiz) ile
Tanrı’nın doğrudan tecrübe edilmesinin10 Alston tarafından nasıl temellendirildiğini,
buna bağlı olarak bu tecrübenin Tanrı hakkındaki inançlara gerekçe sağlayabileceği
ve rasyonel anlamda bilişsel olduğu iddiasının tutarlı olup olmadığını, özellikle analojinin yapısal açıdan eleştirisini yaparak, irdelemek olacaktır. Aksine herhangi bir
dindarın dinî hayatında sahip olduğu tecrübe konumuz dışında tutulacaktır. Her bir
iddianın diğeriyle sıkı ilişkisi olduğu gerçeğinden hareketle, analoji konusu işlenirken
bilişselliğe, bilişsellik konusu işlenirken de analojiye atıflar yapılacaktır.

II. Algı Tecrübesi ve Dinî Tecrübe Arasında Kurulmaya Çalışılan Analoji
Alston, dinî tecrübeyi yapısal açıdan algısal tecrübeyle aynı statüde değerlendirmektedir. O, birçok dinî tecrübenin algısal tecrübeden farklı olmadığını, çünkü algı
tecrübesinde algılayan, algılanan ve görünüş olarak nitelenen üç öğe olduğu gibi dinî
tecrübede de bu tecrübeyi yaşayan, algılanan Tanrı ve onun tecrübe edene görünüşü
şeklinde üç öğe bulunduğunu belirtir.11 Alston’un bu görüşü ‘görünme kuramına’ dayanmaktadır. Bu kurama göre bir kimsenin bir şeyi algılaması, o şeyin bazı fenomenal
niteliklerle kişiye görünmesiyle gerçekleşir. Dolayısıyla algı, objenin süjeye kendisini
sunması, süjenin onun farkına varmasını içeren dolaysız bir ilişkidir.12 O, bu kuramı
bütün tecrübelere uyguladığında algı tecrübesi ve dinî tecrübe arasında herhangi bir
farklılık görmemektedir. Gündelik hayatta algı tecrübesi süreklilik ve canlılık bakımından Tanrı tecrübesinden farklılık gösterse de bu farklılık Tanrı tecrübesinin algıdan
10

11

12

William P. Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, International Journal for Philosophy of
Religion, Vol. 31, No. 2/3, 1992, s. 69.
Alston, Perceiving God, s. 35., Ulf Zackariasson, Alston’un argümanını dolaylı benzetme argümanı
olarak nitelemektedir. Yazara göre Alston’un argümanını dolaylı benzetme argümanı olarak nitelendirmek
için bir sebep, duyu algısıyla dinî tecrübe arasında doğrudan karşılaştırmada bulunamaması veya bunu
sağlayacak örnek verememesidir. O, bunu daha ziyade güvenilir inanç pratiğinin genel karakteristiği
üzerine düşüncelerle yapmaya çalışmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulf Zackariasson, “A Problem
with Alston’s Indirect Analogy-Argument from Religious Experience”, Religious Studies, Vol. 42, No.
3 (Sep., 2006), pp. 329-341.
Tüzer, s. 92, ayrıca ‘görünme kuramı’ ve Alston’un görüşlerinin bu kuramla ilişkisi için bkz. Ramazan
Ertürk, Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi, Fecr Yayınevi, Ankara, 2004, s. 41-44., Dinî tecrübe ve mistisizm
konusunda otorite olarak kabul edilen F. Scleiermacher, R. Otto, W. Stace ve R. C. Zaehner gibi düşünürler
Alston’un bu teorisinden farklı teoriler üretmişlerdir. Bu teorileri incelemek için bkz. Tüzer, s. 41-89.
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farklı bir yapısı olduğunun kanıtı değildir. Bir algısal tecrübenin gerçekleşme sıklığı ya
da sağladığı bilgi miktarı, onun yapısı hakkında çok aydınlatıcı bilgi vermesiyle doğru
orantıya sahip değildir. Yani her kişi algısal bakımdan aynı seviyeye sahip değildir. Bu
sebeple yaşanılan tecrübe farklılık göstermektedir. Benzer şekilde her inananın Tanrı
tecrübesini yaşayamaması, bu tecrübenin gerçekleşmediği anlamına gelmemelidir.13
Dinî tecrübe için cevaplanması zor şey, zamandan ve mekândan münezzeh olan
ve bizim için geçerli olan zaman ve mekân sınırlarının ötesinde olan bir Tanrı’nın,
insanın tecrübe alanına girişinin nasıl izah edilebileceğidir. Yani Tanrı’nın bu dünya
içerisinde yer alan bir varlığa kendini nasıl sunduğu, başka bir deyişle dinî tecrübeyi
yaşayanın Tanrı’yı algılamasının ne şekilde gerçekleştiğinin açıklanması gerekir.
Alston bu çıkmazdan, Tanrı’nın sıfatlarının değil zatının aşkın olduğu ve tecrübe
olayının sıfatlar üzerinden gerçekleştiğini ileri sürerek sıyrılma çabasındadır. Ona
göre duyusal tecrübede renk, şekil vb. nitelikler tecrübe edildiği gibi, dinî tecrübede
Tanrı’nın iyiliği, merhameti, ihsanı, kudreti vb. nitelikler tecrübe edilmektedir. Algısal
ve ilâhî niteliklerin nasıl aynı statüde değerlendirilebileceği sorusu bu noktada önem
kazanmaktadır. Alston, algı tecrübesine konu olan nesne, o an karşımızda olmasa dahi
normal şartlarda onda olması gereken niteliklerin tasvir edildiği gibi, Tanrı tecrübesinde de onda olması gereken niteliklerin karşılaştırmalı kavramlar aracılığıyla haber
verildiğini söyleyerek bu sorunu çözmeye çalışır.14 Hatta meseleyi bir adım daha ileri
götürerek mutlak kudret sahibi Tanrı’nın istediği koşullarda ve seçtiği kişiye kendisini
sunması yani epistemik anlamda ilişkiye girmesinin makûl bir şey olduğunu söyler. O,
tecrübeyi yaşayan kişinin, Tanrı’nın o anda hazır oluşunu ve faaliyetini tecrübe etme
yoluyla, Tanrı’nın kendi varlığını devam ettirdiğini, onu kendi aşkıyla doldurduğu
ve ona belli bir mesaj ilettiği konularında bilgi edinebileceğini belirtir.15 Çünkü tarih
boyunca birçok peygamberin ondan vahiy aldığı veya dinî önderlerin onunla konuştuğu yönündeki inançlar, Tanrı’nın dinî tecrübenin yaşanılacağı epistemik koşulları
yaratabileceğini göstermektedir.16
Bu noktada Alston’a yöneltilecek itiraz, bizim ev, araba vb. şeylerin normal şartlar
altında nasıl göründüğünü bildiğimizdir. Çünkü istenildiği takdirde bu nitelikleri temin
edebilir ve tecrübeyi kanıtlayabiliriz. Oysa dinî tecrübe söz konusu olduğunda böyle
bir sağlamanın yapılamayacağı açıktır. Bu itiraza karşılık onun verdiği cevap, önceden
ve deneyden bağımsız olarak bir şeyin nasıl görüneceğini bilemeyeceğimizdir. Yani
önceki deneylerimiz, bize algı tecrübesini nasıl yaşayacağımızı öğretmektedir. Buna
dayanarak Tanrı tecrübesine hazırlık olarak, iyi insanlarla karşılaşma durumunu öne
sürer. Böylece iyi insanlardan, iyiliği tecrübe etmeyi öğreniyoruz. Ona göre bu, kendi
13
14
15

16

Alston, Perceiving god, s. 44.
A.g.e., s. 45 vd.
William P. Alston, “Tanrı’yı Algılamak”, çev. Ramazan Ertürk, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Erciyes Üniversitesi, S. 8, 1999, Kayseri, s. 299.
Alston, Perceiving God, s. 62-64.
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iyiliğini gösteren Tanrı’yı tecrübe etmenin nasıl bir şey olduğu hakkında bize bilgi
sunar. Fakat burada halledilmesi gereken ciddi bir problem vardır. Duyu nesnelerini
tecrübe ederek yine aynı alanda bildiğimiz bir şey hakkında ifadede bulunuyoruz.
Ancak Tanrı’nın nasıl tecrübe edileceğini öğrenirken, bilinen alandan (diğer insanların davranışlarından) bilinmeyen alana sıçrama gerçekleştiriyoruz.17 Diğer önemli
husus ise Tanrı’nın iyilik, adalet, sevgi vb. niteliklerden çok daha fazla niteliğe sahip
olmasıdır. Biz O’nun hakkındaki her ifadenin nasıl tecrübe edileceğini ve dolayısıyla
bilinebileceğini insanî alandan yola çıkarak nasıl anlayabiliriz? Buna bağlı olarak
farklı Tanrı tecrübelerindeki çeşitli algılayış şekillerini ve ifadelerdeki çelişkileri nasıl
çözeceğiz? sorusu cevaplanması zor problemlerdir.18
Bundan da öte Alston’un bahsettiği tarzda bir tecrübenin yaşanabilmesi için iki
şeyin olması gerekmektedir. Bunlardan ilki Tanrı’nın var olduğunun kabulü, ikincisi
ise tecrübeyi yaşayanın tecrübesiyle ilgili durumdur. Alston, dinî tecrübe vasıtasıyla
Tanrıyla ilgili oluşan inançların ciddiye alınması için bu iki şartın kabul edilmesini şart
koşanlara, neden kavramı üzerinden cevap vermektedir. Şöyle ki; Tanrı’nın varlığının
kabul edilmesi için onun algılanması dışında metafizik kanıtlar gibi nedenlerin aranmasını çifte standart olarak nitelendirmektedir. Dolayısıyla algı tecrübesinin kabul şartı
olarak fiziksel çevrenin algılanması ölçüt olarak nasıl alınıyorsa, Tanrı’nın varlığının
kabulü için de onun algılanması ölçüt olarak ele alınmalıdır.19 Alston, bu eleştiriye
kaçamak cevap vermektedir. Çünkü Tanrı ile ilgili inançların ciddiye alınması için,
süjenin onu inanç objesi olarak kabul etmesi gerekir. Bu noktada süje-obje ilişkisinden bahsedecek olursak, bu ilişkide öncelik objeye aittir. Ancak Tanrı’ya inanmak
noktasında öncelik tamamen süjededir. Yani ilkinde obje zaten orada durmakta, süje
tarafından tecrübe edilmekte, ikincisinde ise objenin orada olduğu düşüncesi tamamen
süjenin irade ve arzusuna bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Algı tecrübesinin somut ve gözlemlenebilir olması dinî tecrübeden daha kolay anlaşılır olduğunu gösterir. Dinî tecrübe ise insanın kendisi tarafından kesin olarak bilinse
de anlatılması kolay değildir. Çünkü bu tecrübede kişi iç dünyasına yoğunlaşmaktadır.
Tabi ki bu duyusal aşamaların tamamen inkâr edilmesi anlamını taşımaz. Fakat bütün
duyusal algılama unsurlarını kullansak bile bu tecrübenin bütüncül olarak elde edilmesi zordur. Dolayısıyla bu tecrübede insanın bilinçlilik düzeyi tamamen pasif hale
gelmese bile böyle bir tecrübenin fikirsel analizi pek de mümkün görünmemektedir.
Bu yönüyle dinî tecrübe için yoğunlaşılması gereken şeyin kalp olduğu söylenebilir.20
17

18

19
20

Peterson, M., & Hasker, W. vd., Akıl ve İnanç Din Felsefesine Giriş, (Çev. R. Acar) Küre Yayınları,
İstanbul, 2003, s. 26.
Dinî tecrübenin ifade edilebilir olup olmaması paradoksallık niteliğine göre mi şekillenir? Paradoksal
olan tecrübenin kendisi mi yoksa ifade edilişi midir? Bu tartışma için bkz. Tüzer, s. 120-134.
Alston, “Tanrı’yı Algılamak”, s. 300.
Kalbin dinî tecrübenin anlaşılmasında önemli bir araç olduğuna yönelik düşüncenin desteklenmesi
mahiyetinde, kalbin nasıl bir fonksiyona sahip olduğunun Kur’an’da ne şekilde işlendiği için bkz. el-
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Nitekim normal algı tecrübesindeki süje-obje farklılığının kalktığı yoğun dinî tecrübe
halinde bilinçlilik durumu sona ermese de bu tecrübenin tüm veçheleriyle kuşatılması
ve ifade edilmesinin zor olduğu sonucuna ulaşılır.21
Bu nedenlerden dolayı dinî tecrübenin algı tecrübesi olduğunu reddedenlerin
en temel itirazı, algı tecrübesinde sadece bu tecrübeyi yaşayan kişinin bu hadisenin
farkında olmasının yeterli olmadığıdır. Yani böyle bir tecrübede bir şeyin sunulmuş
olduğu iddiası yeterli değildir. Bu tecrübe aynı zamanda tecrübenin sebebi hakkında
da bilgi vermesi gerekir. Şöyle ki, bir tecrübenin algı olması için algılanan nesnenin
karşımızda olması ve tecrübeye, kabul edilebilir bir nedensel katkısının olması gerekir.
Meselâ bir kedinin algısal olarak tecrübe edilmesi bir yandan onun var olduğu, diğer
yandan tecrübeye katkıda bulunduğunun kabul edilmesi demektir. Şayet onun şurada
(karşımızda) olduğu nedensel olarak gösterilemiyorsa, bu tecrübeyi yaşayanın halüsinasyon gördüğü iddia edilebilir. Dolayısıyla aynı nedensel katkı dinî tecrübede de
aranmalıdır. Ancak dinî tecrübede algısal tecrübedeki gibi tecrübe edilenin karşımızda
olduğunu ve bu tecrübeye kabul edilebilir bir nedensel katkı sunduğunu söyleyemeyiz.
Burada olan şey, dinî tecrübeyi yaşadığını iddia eden kimselerin tecrübe ettikleri şeyi
kabul etmede istekli davrandığımızdır. Bu durum göstermektedir ki, dinî tecrübede
zorunlu nedensel bir katkının olmaması, bu tecrübenin fiilen gerçekleşmiş olduğunun
zorunlu kabulünü gerektirmemektedir.22
Algı tecrübesi ile dinî tecrübe arasında kurulacak benzerliğin önündeki en büyük
engellerden birisi, algı tecrübesinin verilerinin birbiriyle olabildiğince uyumlu olması, aksine dinî tecrübenin verilerinin birbiriyle çelişmesidir. Hakeza dinî tecrübenin
verileri arasındaki çeşitlilik ve uyumsuzluğu kabul eden birisi, bu durumu makûl göstermek için algı tecrübesinin verileri arasında da karşıtlık ve çeşitlilik olduğunu öne
sürecektir. Bu iddianın altında yatan düşünce algı tecrübesinin verileri arasında tam
bir birlik ve uyuşmanın olmadığıdır. Meselâ meydana gelen bir trafik kazasını farklı
yerlerden izleyenlerin olayı farklı anlatması buna örnektir. Dikkatten kaçan önemli
nokta algı tecrübesindeki bu çeşitli yorumların çok kolay şekilde olayın gerçekleştiği
şekle irca edilebileceğidir. Kazanın tarafları dinlenip, kamera kayıtlarına bakılıp,
şahitlerin izlenimlerini karşılıklı tartışması sonucu makûl bir noktada suçlu-suçsuz
ayrımı kolayca yapılır. Bu nedenle algı tecrübesinde ortak noktada birleşmek çok zor

21

22

A’râf 7/179; el-Hac 22/46; el-Ahkâf 46/26.
Dinî tecrübeye bu açıdan bakılan bir çalışma için bkz. W. Ralph Hood, “Forms of Religious Commitment
and Intense Religious Experience”, Review of Religious Research, c. 15, S. 1, 1973, s. 29-36.
Peterson vd., Akıl ve inanç, s. 28. Wayne Proudfoot, Alston’un dinî tecrübelerin algısal tecrübeler olduğu
tezine karşı çıkar. Ona göre tüm dinî tecrübeler, herhangi bir dinî inanca bağlı kişilerin bu inançlara
referansla yaşadığı tecrübelerdir. Dolayısıyla bu tecrübeler tarafsız şekilde yaşanmaz. Her tecrübe
bağlı olunan inanç sisteminin ürünüdür. Yani bu tecrübe belirli inanç ve kavramlarla şekillenmektedir.
Böylece farklı inanç sistemlerinde farklı dinî tecrübeler yaşanmaktadır. Ayrıntılı açıklama için bkz.
Wayne Proudfoot, “Religious Experiences as Interpretative Accounts”, Philosophy of Religion, editör,
Michael Peterson vd., Oxford University Press, 2007, New York, s. 54-65.
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bir iş değildir. Yani algı tecrübesinde olayın çeşitli yorumları gittikçe azalan şekilde
aslına yaklaşmaktadır. Oysa dinî tecrübedeki çeşitlilik gittikçe daha fazla çetrefilli
hale gelmektedir. Dinî tecrübe olan vahiy neticesinde bir din meydana gelir. Bu dinî
gelenek içerisindeki farklı tecrübeler farklı mistik oluşumları tetikler. Bu ayrım ve
çeşitlilik gittikçe artar. Karşılıklı dinlerin durumu da gözetildiğinde içinden çıkılamaz
bir karmaşayla karşı karşıya olduğumuz görülür.
Algı tecrübesi ve dinî tecrübe arasında kurulan benzerlik iddialarına karşı yöneltilen diğer eleştiri, algı tecrübesinde yer alan objelerin geçtiği test ve denetleme
mekanizmalarınca dinî tecrübenin verilerinin doğrulanamamasıdır.23 Aslında Alston’un
bu eleştiriye verdiği cevaba geçmeden önce onun dinî tecrübenin herhangi bir nesne
vasıtasıyla gerçekleşen çeşidinden ziyade doğrudan Tanrı’nın algılanması şeklinde
tezahür eden çeşidi üzerine yoğunlaştığını tekrarlamakta fayda vardır. Bu sebeple
onun böyle bir eleştiriye vereceği cevap bu minvalde şekillenecektir. Dolayısıyla ilk
dikkat çektiği şey, algı tecrübesinin özellikle tecrübeyi yaşayan açısından göreceli
olduğudur. Çünkü aynı şeyi tecrübe konusunda, farklı öznelerin yaşadığı tecrübe
değişecektir. Ayrıca bu yoruma binaen farklı zamanlarda aynı nesne üzerindeki farklı
tecrübelerin çatışma durumu söz konusu olabilecektir.24 Kısaca Alston, duyu algısı
söz konusu olduğunda, bir kimse tarafından tecrübe edilen nesnenin diğer tecrübe
sahibinin enformasyonu tarafından doğrulanamayabileceğini, çünkü hem tecrübe sahibinin bakış açısının değişebileceğini hem de tecrübeye konu olan nesnenin yer, nitelik
vb. yönlerden değişme özelliğine sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bu noktada dinî
tecrübe (Tanrı tecrübesi) lehinde bir atılım gerçekleştirerek, Tanrı’nın her zaman ve
her yerde bulunduğu söylemiyle, dinî tecrübenin güvenilir olduğu varsayımına kadar
gidebilmektedir. Şöyle ki; ona göre Tanrı her yerdeyse tecrübeyi yaşayanın nerede
olduğunun bir önemi yoktur. Fakat şayet duyu algısında her zaman geçerli bir duyu
verisi olsaydı, Tanrı’nın her zaman tecrübe edildiğini kanıtlayabilirdik. Bu durumda
her zaman ve her yerde aynı şekilde gerçekleşmeyen duyu algısının bile test mekanizması doğru işlemezken (çünkü doğru yer ve zamanda bu tecrübeyi yaşayan birisinin
duyu organı doğru çalışmıyor ya da başka şeyler tarafından dikkat dağınıklığı yaşıyor
olabilir) bu testin Tanrı tecrübesinde işlevsel olduğunu iddia etmek pek de makûl bir
tutum olmayacaktır. Bu nedenle manevî olarak Tanrı tecrübesini yaşamaya uygun ve
hevesli biriyle, bu şartları taşımayan birinin durumu farklı olacaktır. Ancak algı tecrübesinde, kişinin tecrübeyi yaşadığı anda duyu organlarının sağlam olup olmadığı,
zihinsel ve hissi durumu test edilebilir. Bunun yanında Tanrı tecrübesi söz konusu
olduğunda elimizde manevî duyarlılık testi bulunmamaktadır. Kısacası Alston’a göre
Tanrı tecrübesini duyu tecrübesinin test mekanizmalarıyla test etmek mümkün değildir.25

23
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Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 70.
A.g.m., s. 71.
A.g.m., s. 71-72.
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Bu eleştirilerin akabinde ulaşılan sonuç, dinî tecrübenin algı tecrübesine göre
daha az güvenilir olduğu çünkü bu tecrübenin, tecrübe edilen bileşeninin gösterilemez,
görülemez nitelikle olduğudur. Alston, bu eleştiriyi her tecrübe çeşidinin farklı test
mekanizmaları olduğu düşüncesiyle cevaplar. Algısal inançların evrensel olma özelliği
ile birlikte doğru olup olmadığını belirleme yollarının bulunduğunu kabul eder. Fakat
dinî tecrübede, Tanrı ile olan ilişkinin farklılığı, çeşitli dinî grupların ortaya çıkmasına sebep olmuş ve farklı test mekanizmalarına baş vurma gereksinimi doğurmuştur.
Dolayısıyla inanç ve ibadet sisteminde birlik ve bütünlük bulunan her dinî topluluk,
belli bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Böylece her dinî topluluk içerisinde yerleşmiş
inanç pratiklerine ters düşen her dinî inanç ve kanaat yanlış olarak addedilebilecektir.
Ancak buradaki sorun bütün dinî tecrübeleri test edebilecek bir genel mekanizmanın olup olmadığıdır. Bu noktada Alston, duyu tecrübesinin test edilmesinin yine o
tecrübeden öğrendiklerimize dayandığını, bu sebeple her dinî topluluğun kendi dinî
tecrübesini bu şekilde değerlendirdiğini ileri sürer.26 Aksine farklı algı tecrübelerinin
karşılaştırılmaları sonucu doğru ya da yanlış olduklarına dair test etme imkânı, aynı
şekilde dinî tecrübeye uygulanamaz. Yani herhangi bir dinî tecrübe kendisine yabancı
bir grubun dinî yaşantısına uygun olup olmamasına göre değerlendirilemez.27
Algı tecrübesinde objenin süjeye dolaylı veya çıkarımsal şekilde sunulması inkâr
edilemeyecek bir durumdur. Meselâ bir dumandan ateş hakkında, telefondaki bir
sesten yola çıkarak ise arkadaşımız hakkında yargıda bulunabiliriz. Bu çıkarımsal
bir algı tecrübesidir. Ya da aynada bir objenin yansımasını gördüğümüzde objenin
kendisi hakkında konuşabiliriz. Ancak biz yine algı tecrübesindeki bu özellikten yola
çıkarak Tanrı tecrübesinin temellendirilmesinin imkânsızlığına vurgu yaparız. Çünkü
algı, algılayan ve algılanan denklemindeki öğelerin benzerliği ve algı tecrübesindeki
bu durumun varlığı, iki tecrübe çeşidini ne aynı kılmakta ne de birinin zayıf niteliğe
sahip olduğu zemininde, diğerini Alston’un benimsediği anlamda haklı çıkarmaktadır.
Her ne kadar çıkarımsal veya dolaylı da olsa yaşanılan tecrübenin test ve tekrarlanma
özelliği herkesin kabul edebileceği ortak paydadır. Ayrıca bazı farklılıklar olsa da bu
tecrübenin herkes tarafından yaşanabilme özelliği kurulmaya çalışılan benzerliğin
önünde önemli bir settir. Hakeza farklı veya birbirini yanlışlayan objelerin varlığı
iddiasını (yorumsallık niteliği diyebiliriz) içerse de, algı tecrübesindeki objenin orada olma özelliği ve algılamanın zorunlu meydana gelmesi bunun ispatıdır. Diğer bir
deyişle algı tecrübesindeki sübjektiflik ile Tanrı tecrübesindeki birbirinden farklıdır.
İlkinde epistemik bir durum söz konusu iken diğerinde ontolojik bir durum vardır.
Meselâ karşımızda duran bir objenin nitelikleri hakkında farklı bakış açılarına veya
daha önceki tecrübî inançlara bağlı olarak farklı konuşulabilir. Bu durum objenin
karşımızda olduğu ve zorunlu olarak tecrübe edildiği gerçeğini değiştirmez. Oysa
26
27
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Tanrı tecrübesinde tecrübeye konu olan objenin ontolojik anlamda nerede ne şekilde
konumlandığı, hatta var olup olmadığı noktasında farklı görüşler öne sürülecektir.
Burada ontolojik bir durum söz konusudur. Ayrıca böyle bir tecrübeyi yaşadığını iddia
edenler arasındaki farklı yorumlar epistemik anlamda sübjektiflik olacaktır. Kısaca iki
tecrübe arasında kurulmaya çalışılan benzerlik en baştan hatalıdır.28
Duyu algısında fiziksel objelerin var olduğu ön önermesinden hareketle algı tecrübesinin güvenilirliği sağlanırken, Alston’a göre dinî tecrübede de Tanrı’nın varlığı
önermesel olarak önceden farz edilir. Böylece iki tecrübedeki temel varsayımların
varlığından yola çıkılarak benzetme kurulur. Fakat unutmamak gerekir ki iki tecrübedeki ön varsayımlar/önermeler önemli derecede farklılık arz etmektedir. Şunu
kabul etmeliyiz ki; gözlem ve tecrübelerimiz sonucunda günlük duyu tecrübemizde
ve bilimde, bizim daha önceden öğrendiğimiz fiziksel objelerin (buna kişisel nitelikler
de dâhil) bizim düşündüğümüz özelliklere sahip olmadığının farkındayızdır. Meselâ
birinin çok agresif olduğu gözleminde bulunuruz fakat o kişiyle yakınlaştığımızda
çok sevecen bir kişiliğe sahip olduğunu fark edebiliriz. Aynı yorumun dinî tecrübe ve
ondan kaynaklanan ilâhî gerçeklik hakkındaki malumat için nasıl söylenebileceği net
değildir.29 Aslında sorulması gereken kritik soru, fiziksel objelerin duyu/algı tecrübesini
önceleyip öncelemediğidir. Fiziksel objenin varlığı kabul edilmezse ne bu tecrübeyi
yaşayacak insanın ne de tecrübeyi hissedecek duyu organlarının varlığının bir anlamı
olurdu. Algı tecrübesinin bu özelliğinden dolayı, algı tecrübesinin ve dinî tecrübenin
objelerini önceden varsaymak konusunda eşit uygunluğa sahip oldukları söylenemez.
Soruyu şu şekilde değiştirebiliriz: duyu tecrübesinin olmadığını varsaydığımızda,
fiziksel objelerin yok sayılması sonucunu elde ettiğimiz gibi, dinî tecrübeyi veya
aydınlanma (numinous) tecrübesini durdurduğumuzda veya gerçekleşmediğini varsaydığımızda Tanrı’nın var olmadığı sonucuna ulaşır mıyız? Tanrının varlığını sadece
dinî tecrübeye dayandıran bir kimse için belki cevabı verilebilse bile, bu durumun duyu
tecrübesindeki anlamıyla olacağını söyleyemeyiz. Çünkü dinî tecrübe bize Tanrı’nın
yokluğunu ya da varlığını kanıtlamaz. Sadece bizim belirli özellikleriyle zaten daha
önce kabul ettiğimiz Tanrı fikrini onaylar.30
Bu noktada duyu algısına neden güvendiğimiz ve ona ayrıcalıklı epistemik statüsünü veren şeyin ne olduğu sorusuna verilecek cevap, dinî tecrübenin durumunu
açıklamaya yardımcı olacaktır. İlk olarak duyu algısının bize algı tecrübesini yaşamakta
seçme imkânı vermediğini ve zorlayıcı bir özelliğinin olduğunu belirtmeliyiz. İkinci
olarak ise duyu algısının, onun pozitif epistemik statüsünü sağlayan uygulamaların
bir parçası olduğu ileri sürülebilir. Şöyle ki; Alston, duyu algısının kendisinin bağlı
28

29
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Benzer gerekçelerle algı tecrübesi ve dinî tecrübe arasında kurulmaya çalışılan benzerliğin başarısız
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olduğu uygulama kümesinin bir parçası olduğunu kabul eder.31 Fakat duyu algısı
bu kümede pasif durumda değildir. Çünkü bulunduğu uygulama alanında düzeltici, değiştirici niteliğiyle özel bir yere sahiptir. Dinî tecrübede aynı şey söz konusu
değildir. Bu tecrübede zaten bildiğimizi düşündüğümüz şey onaylanmaktadır. Yani
herhangi bir bilgi verici ya da bilginin genişlemesini sağlayan bir durum söz konusu
değildir. Oysa yukarıda belirtildiği gibi, algı tecrübesinde yeni inançlar oluşabildiği
gibi var olan inançların değişebilmesi söz konusudur. Dinî tecrübede bu durum algı
tecrübesinde olduğu gibi ne objektif ne de aşikardır. İşte tam da bu noktada duyu
tecrübesi ile dinî tecrübenin fonksiyonlarının farklı olduğu görülür. Birisi yeni inanç
oluşturmada, inancı değiştirmede veya onaylamada diğeri ise var olan inancı oluşturmada işlevseldir.32 Dolayısıyla algı tecrübesi dinî tecrübeye nazaran pozitif epistemik
statüye sahiptir. Bu nedenle de Alston’un benzerlik argümanı, düşündüğünden daha
fazla zayıflamaktadır.
Meselâ bu benzerliği kurmaya çalışan Alston, algılayan, algılanan ve algılama
eylemi etrafında kurduğu benzerlikte, her unsurun iki tecrübede de benzer olduğu
görüşüne dayanmaktadır. Ve algı tecrübesindeki tekrarlanamama veya göreceli olma
gibi niteliklere baş vurarak, dinî tecrübeyi temellendirmeye çalışmaktadır. Fakat dikkat edilirse göreceli olduğu (meselâ Alston belli bir zamanda belli bir yerde görülen
mantarın, bir yıl sonra aynı yerde görüldüğünü kanıtlayacak herhangi bir ölçütün
olmadığını bu nedenle algı tecrübesinin de görecelilik barındırdığını belirtmektedir)
söylenen algı tecrübesinin dinî tecrübeye göre birçok yönden artısı vardır. Algı tecrübesinin yaşandığı, birçok yoldan kanıtlanabilmekle birlikte, bu tecrübeyi aynı anda
birçok kişi, bazı farklılıklar içerse de yaşayabilme özelliğine sahiptir. Oysa dinî tecrübede tecrübenin yaşandığı yerde ve anda bu tecrübeyi yaşayan tek bir kişi mevcuttur.
Bırakın seneyi ya da başka bir zamanı o tecrübenin yaşanıldığı iddia edilen anda bile
kimseye kanıtlanamayacak bir durum mevcuttur. Benzeri birçok sebepten dolayı iki
tecrübe arasında kurulacak her benzerlik zorlama birer yorumdan öteye gidemeyecektir.
Neticede Alston, her ne kadar yapısal açıdan algı tecrübesi ve dinî tecrübe arasında
benzerlik kurmuş olsa da işlevsel açıdan bunun böyle olduğu söylenemez. Bu düşünceyi
temellendirmek için öncelikle algı tecrübesi ve dinî tecrübenin uygulandıkları pratik
alandaki işlevleri arasında benzerliğin var olup olmadığı tartışılmalıdır. Bu noktada
algı tecrübesinin günlük hayat ve bilimde kabul edilen inançları yeniden inşa etmek
bakımından önemli bir fonksiyona sahipken, aydınlanma tecrübesinin yani Tanrı
tecrübesinin dinî bağlamda kabul edilen inançların tasdiki ile sınırlandırılmış olduğu
söylenebilir. Bu durumu belirttikten sonra dinî tecrübenin rasyonel inanç önermeleri
için bir temel olup olmadığına daha ayrıntılı bakmak gerekmektedir.
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III. Analoji Üzerine Bina Edilmeye Çalışılan Epistemik Statü
Alston, dinî inançlarla algısal inançların epistemolojik eşitliğini savunmaktadır.
Yani nasıl algı tecrübesi algısal inanç ve kanaatlerin doğru ve haklı olduğunu gösteriyorsa, Tanrı’yı tecrübe etme de onun çeşitli tezahürleri yoluyla oluşmuş inanç
ve kanaatlerin dayanağıdır.33 O, Tanrı’ya dair tecrübî inançları “M-inançları” (‘M’
Manifestation-tezahür anlamında) olarak tanımlamaktadır.34 Bu tür inançların bilişsel
gerekçelendirme sağladığını vurgulamaktadır. Bu yaklaşıma göre bir kimsenin Tanrı’nın
kendisine yardım ettiğine, yol gösterdiğine, kendisine çağrıda bulunduğuna ait inançlar
ve manevî/ruhanî nitelikler olan iyilik, kudret, aşık oluş gibi algılanabilir hususlarla
kurulan inançlar bu duruma örnektir.35 Her ne kadar duyu algısındaki fiziksel objeyi
içermese de Tanrı’nın doğrudan algılanması durumu rasyonel olmayan bir şey olarak
nitelendirilemez.36 Çünkü ona göre duyu algısıyla duyusal olmayan algı arasında yapısal
bir benzerlik bulunmaktadır. Duyusal olmayan algı, fiziksel objeyi tecrübe etmeyecek
şekilde ortaya çıkabilir. Fakat inanan için yaşanılan bazı mucizevî olaylar, onun için
fiziksel birer algı gibidir. Bu noktada o, algı tecrübesinde olduğu gibi, Tanrı’nın duyu
organlarımıza hitap etmediği ancak ruhanî algı şeklinde tecrübe edildiğini ileri sürer.
İşte bu tecrübe, Tanrı’nın olduğu gibi kavranması anlamına gelecektir.37
Bu epistemik durumu dinî tecrübeye veren şey prima facie gerekçesidir. Prima
facie (ilk görüş/görünüş) gerekçesi, bir tecrübe anında tecrübe konusu olan şeyin tecrübe edene ilk görünme hali olarak tanımlanmaktadır. Meselâ bir obje, tecrübe edene
ilk etapta mavi olarak görünüyorsa, bu görünme olayının, aksi yönde güçlü belirtiler
olmadığı sürece bu objenin mavi olduğuna inanılır. Bu şu demektir ki, bu objenin
33
34
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Alston, Perceiving God, s. 1 vd.
Alston, “Tanrı’yı Algılamak”, s. 299.
Alston, Perceiving God, s. 1-2., Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 67.
Bilindiği üzere Alston, reformcu epistemoloji (Reformed epistemology) anlayışını benimseyen birkaç
düşünürden birisidir. Reformcu epistemolojiye göre dinî inançlarımız algısal ve hafızaya dayalı inançlar gibi temel inançlarımızdır ve bu inançların doğru olduğunu göstermek için rasyonel çıkarımlara
gereksinim yoktur. Tanrı huzurunda suçlu ve günahkâr hissetme, tövbe ile bağışlanma gibi inançlara
sahip olma, ayrıca bu inançların gerektirdiği his bütünlüğünü yakalama sonucunda Tanrı inancına dair
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and Belief in God, ed. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, University of Notre Dome Press, Notre
Dome, 1983, s. 135-186., Bu yaklaşımın en ünlü savunucusu olan Alvin Plantinga’nın Alston’un algı
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Tanrı’ya dair inançların, kendilerinden yola çıkılarak başka inançların oluştuğu temel inançlar olduğu
ve bu inançların rasyonelliği hususundaki görüşleri için bkz. Alvin Plantinga, “Reason and Belief in
God”, ed. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff, University of Notre Dome Press, Notre Dome, 1983,
s. 73-82., Ayrıca reformcu epistemoloji adının kullanım sebepleri için bkz. Alvin Plantinga, “Reformed
Epistemology”, A Companion to Philosophy of Religion, ed. Philip L. Quinn, Charless Taliaferro,
Blackwell Publishing Ltd., Malden, 2005, s. 383-389.
Alston, Perceiving God, s. 15 vd.

W. P. Alston’un Analoji Temelli Teorisine Eleştirel Yaklaşım

101

ilk bakışta mavi olduğu gerçeği, başka birinin de ilk bakışta aynı tecrübeyi yaşamasına bağlı değildir. Çünkü bu tecrübeyi yaşayan kişi halüsinasyon görebileceği gibi,
halüsinasyon gayet gerçekçi de olabilirdi. Bu nedenle prima facie gerekçeli algısal
inançların tümü için gerekli olan şey, bir objenin bir kimse tarafından ilk göründüğü
gibi tecrübe edilmesidir.38 Bu görüşlerden hareketle Alston ikincisini birinciden yola
çıkarak oluşturduğu iki temel öncüle ulaşmaktadır:
1. X’in P olarak göründüğü herhangi bir çeşit tecrübe temelinde, bir kimse X’in
P olduğuna inanıyorsa, bu inanç prima facie olarak gerekçelendirilmiş bir inançtır.
2. Tanrı’nın P (şefkatli) olarak göründüğü herhangi bir çeşit tecrübe temelinde,
bir kimse Tanrı’nın P olduğuna inanıyorsa, bu inanç prima facie olarak gerekçelendirilmiş bir inançtır.39
Alston, dinî tecrübeden elde edilen inançların kendi başlarına diğer inançları
temellendirecek pozisyonda olmadıkları yönünde eleştiriler karşısında, dinî tecrübeye karşı keyfi ve ön yargılı davranıldığını ileri sürer. Dinî tecrübeyi algı tecrübesi
ile aynı statüde görme iddialarına dayanarak, iki tecrübe şeklinin de aynı durumda
değerlendirilmesi gerektiğini belirtir. Nasıl algı tecrübesiyle elde edilen inançlar toplumsal olarak yerleşmiş bir âdet niteliği kazanmaktaysa, dinî tecrübeyle elde edilen
inançlar da benzer niteliği taşımaktadır.40 Nitekim Tanrı tecrübesi ve bu yolla oluşan
inançların binlerce yıllık geçmişleri vardır. Alston, inanç pratiği (doxastic practice)
diye niteleyeceği bu inanç kümesini, dinî tecrübeden doğan herhangi bir inanç için
rasyonellik kriteri olarak ortaya koyacaktır. Buna göre herhangi bir dinî tecrübe
ve bu tecrübe sonunda dile getirilen inanç, inanç pratiği ile uygunluğu ölçüsünde
epistemik statüsünü güçlendirecektir.41 İnanç pratiği çeşitli sosyolojik ve psikolojik
özelliklerle şekillenen inançtır. Böyle bir inancın, şayet kişi onu kullanmak için istekliyse, terkedilmesi imkânsız olmasa da oldukça zordur.42 Çünkü bu inançlar duyu
algısı, rasyonel sezgi, iç yaşantı ve bundan kaynaklanan iç gözlem, hafıza ve çeşitli
muhakeme düzeyleriyle bağlantılıdır. Meselâ algısal inanç pratiği ile elde ettiğimiz
duyusal uyarıcıdan fiziksel çevre ile ilgili inançlar üretebiliriz. Alston bu örneği,
38
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Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 68.
A.g.y., s. 68.
Peterson vd., s. 161.
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ifade etmek için kullanılır. Bkz. Julian Willard, Alston’s Epistemology of Religious Belief and the
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toplumsal ve dinî inançla ilgili konuları da kapsayacak şekilde, bu inançlara sahip
olan kişilere, inançlarının makûl olduğunu kabul etmelerini sağlayan epistemik hak
verdiğini ileri sürerek genişletmektedir. Böylece o, bu inançların önemli derecede
kendi kendilerini gerekçelendirdiğini ileri sürmektedir. Bundan dolayı ona göre
yediğimiz ekmek nasıl geçmişte hafızamızda besleyici olarak yer etmişse ve sürekli
bu tecrübeyi yaşıyorsak, diğer tecrübeler de yaşanıldıkları sürece epistemik olarak
makûl olma hakkını sağlamaktadırlar.43
Aslında inanç pratiğinin güvenilir olması için onun kendi içinde çelişki barındırmaması ve toplumda benzer şekilde oluşmuş inanç pratikleriyle çelişmemesi gerekir. Fakat
aynı dinî gelenek içerisindeki bu tarz inançlar farklı olmakla birlikte, bazen çelişik olma
özelliğini de barındırmaktadır.44 Bu açıdan bakıldığında inançların pratik açıdan rasyonelliği, çıkarımsal temellere dayanan rasyonellik gibi algılanmamalı, bu pratiğin güvenilir
şekilde toplumsal olarak kullanılma durumuna bakılmalıdır. Bu inançlar, güvenilir olup
olmadığı ispatlanıncaya kadar rasyonel olarak inanılan inanç özelliğini taşıyacaklardır.
Güvenilirlik ölçütü ise onların yanlış olduğunu düşündürücü zorlayıcı sebeplerin bulunup
bulunmadığıdır.45 Yani bu durumda bütün bu inançların doğru olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Meselâ bir inançta, masum birinin öldürülmesinin emredilmesi zâhirî gerçeklerle
ve dünyevî pratiklerle örtüşmediği için güvenilirlik şartını taşımayacaktır. Bu dinî tecrübe
için geçerli bir test ve kontrol mekanizmasıdır. Tecrübeyi yaşayan kişinin mânevî olarak
gelişimi test ve kontrol mekanizmalarının ikinci adımı olarak sayılabilir. Çünkü gerçek
Tanrı tecrübesinde kişinin mutlak ilgi odağı Tanrıdır. Bundan dolayı tecrübeyi yaşayan
kurtuluş ve kutsanmanın yolu olarak onu görür. Sonsuz aşk topluluğuna ulaşmanın tek
yolu da ona bağlanmaktır. Bu sebeple Tanrı ile etkileşim içerisinde olan bir Hıristiyan,
kutsal ruhun kutsanmış eylemlerinin etkisini gösterecektir.46 Ancak Alston’a göre bu
test mekanizması, iptali mümkün bir özellik barındırmaktadır. Karşıt mânevî gelişim
seyirleri herhangi bir mânevî gelişim süreciyle çelişebilir. Fakat Alston bütün empirik
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Amir Dastmalchian, “The Epistemology of Religious Diversity in Contemporary Philosophy of Religion”, Philosophy Compass, 8/3 (2013), s. 302.
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tecrübelerde benzer durumun yaşanabileceği ihtimali iddiasıyla, bunu test mekanizmasının lehine yorumlamaktadır. Çünkü her şeye rağmen bu test mekanizması sahte Tanrı
tecrübeleriyle diğerlerini ayırt etmede kullanılabilir.47 Şunu yinelemekte fayda vardır ki,
Alston için bir uygulamadaki testlerin o uygulamadaki konuya dayanması, geliştirdiği
paradigma değişiminde önemli bir adımdır. Bu durumun açılımı her test mekanizmasının,
yaşanılan tecrübe çeşidindeki suje ile bağlantılı olmasıdır. Ayrıca dikkat çekilmesi gereken
en önemli hususlardan bir diğeri, Alston için algı tecrübesi de dâhil hiçbir tecrübenin ve
ondan kaynaklanan inançların apriori temeli olmadığıdır. Her ne kadar biz var olduğumuz andan itibaren duyu tecrübesi içerisinde kendimizi bulsak da bu durum onun için
değişmeyecektir.48 Aslında burada Alston’nun bahsettiği paradigma değişikliğini işlerken,
farkında olup olmaması pek önemli olmasa da, dikkat çeken bir ayrıntıyı itiraf ettiğine
işaret etmek gerekir. Biz varlık bulduğumuz andan itibaren algı tecrübesinin içindeyiz
ve bu tecrübeyi yaşamak zorundayız. Herhangi bir fiziksel bozukluktan kaynaklanan
sebeplerden dolayı bu tecrübeyi yaşayamayan istisnalar hariç, herkes bu tecrübeyi zorunlu
şekilde yaşamaktadır. Ayrıca bu tecrübe içerisindeki test mekanizmalarının apriori kavramıyla nitelendirilemese de ontolojik bir gerçekliği olduğunu söylememiz gerekir. Oysa
Alston, Tanrı tecrübesinin epistemik statüsünü güçlendirmek isterken, algı tecrübesinin
bu ontolojik gerçekliğini inkâra varmaktadır. Dolayısıyla kanaatimizce dinî tecrübenin
epistemik değerini, algı tecrübesinin aleyhine argümanlar ortaya koyarak değil, dinî
tecrübenin test ve kontrol mekanizmaları, yinelenebilirliği ve objektifliği konularında
ikna edici argümanlar ileri sürerek temellendirmelidir.
Buna rağmen Alston’a göre dinî tecrübe ve algı tecrübesinin epistemik statüsü
konusunda çifte standart ve şovenizm vardır. Dinî tecrübenin algı tecrübesinin test ve
kontrol makanizmalarınca kontrol edilmesi gerektiği iddiası ve dinî tecrübenin algı
tecrübesinin sağladığı objektif bilgiyi (ampirik anlamda) vermediği görüşü iki tecrübe çeşidini karşılaştırmada elverişsiz bir durum yaratmaktadır. Burada o, epistemik
döngüselliğe dikkat çeker. Döngüsellik, bir pratiğin sonuç verilerinin onun güvenilir
olduğunu veya gerekçelendirilmiş inanç oluşturduğunu desteklemede ölçüt olarak
kullanılmasıdır. Algı tecrübesinin verileriyle dinî tecrübeyi değerlendirmenin natüralist
bir bakış açısıyla ona yaklaşmak anlamına geleceğini söyleyen Alston, iki tecrübede de beynin nöro-fizyolojik yapısının etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Yani iddia
edildiği gibi algısal tecrübenin tamamen natüralist bir tecrübe olduğu iddia edilemez.
Dolayısıyla bu tecrübenin sebepleri belli ölçüde beynin içerisinde gerçekleşmektedir.
O, bu durumu dinî tecrübeye uyguladığında bütün her şeyin sebebinin nihâî planda
kendisi olması hasebiyle bu tecrübenin sebeplerinin de Tanrı’ya kadar uzanabileceği
yorumuna başvurur. Ona göre aksini savunmak dinî tecrübeye duyu tecrübesinden
daha sıkı standartlar uygulamak olacaktır.49
47
48
49

Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 76.
A.g.m., s. 77.
Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 79.
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Herkes Tanrı’yı söz konusu tecrübeler için uzak nedenler arasında kabul etmek
zorunda mı? Algı tecrübesinde çoğunluk doğal sebeplerin varlığı konusunda hemfikirdir.
Tanrı inancı olsa da olmasa da bu değişmez bir durumdur. Farklı mistik bakış açısına
sahip belli insanlar, ya da felsefî olarak maddeyi tamamen inkâr eden düşüncelere bağlı
olanlar istisnadır. Oysa buna karşılık dindar olsun olmasın dinî tecrübenin bahsedildiği
şekilde Tanrı’yı bizzat tecrübe etmek anlamında gerçekleştiğini kabul etmeyen çoğunluk bir kesim vardır. Ayrıca bu şekilde yaşadığını iddia eden ve bu iddialara inanan
azınlık bir grup mevcuttur.50 Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, biz bu tecrübenin
gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmiyoruz. Bu nedenle dinî tecrübenin Tanrı tecrübesi
şeklinde gerçekleştiği iddiasının bağlayıcı bir nedeni olduğunu düşünmemekle birlikte,
gerçekleşmediği yönünde mutlak bir yargıdan da sakınıyoruz. Çünkü azınlık tarafından yaşanıldığı iddia edilen bu tecrübe kanıtlanması zor hüviyete sahiptir. Yani aynı
ya da benzer tecrübeyi yaşamayan biri için pek anlamı olmayıp, tecrübeyi yaşayanı
bağlar. Fakat duyu tecrübesini herkes yaşamak zorundadır. Bu tecrübenin olmadığını
söylemek maddeyi ve varlığı inkâr etmek anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıda bahsettiğimiz duruma bakarak Tanrı’yı uzak neden olarak görmek veya buna inanmak, bu
tecrübenin yaşanıldığını kabul etmek anlamına gelmeyecektir. Çeşitli felsefî düşünceler
yoluyla rasyonel olarak Tanrı ilk neden veya en uzak neden olarak nitelenebilir. Bu vb.
düşüncelere karşı aynı şekilde rasyonel cevaplar verilebilir. Herhangi bir dinî gelenek
içerisinde Tanrı’ya iman onun her şeyin yaratıcısı ve sebebi olduğu inancını gerektirebilir. Din ve Tanrı reddedilince bu düşünceye rahatlıkla karşı çıkılabilir. Ancak Tanrı
tecrübesini yaşadığını ve bu sebeple onun en uzak nedenler arasında olduğunu iddia
eden birisine karşı Tanrı inancına sahip olmayan birisi doğal olarak karşı çıkmakla
birlikte, iman mefhumu olan bir varlığa inanan bir dindar yaşamadığı sürece böyle bir
tecrübenin ve sonuçlarının geçerliliğine ikna olmaz.
Alston, herhangi bir tecrübe çeşidinde kabul ettiğimiz nedenlerin neyi saymaya
hazır olduğumuza bağlı olduğunu söyleyerek bu döngüden kurtulmaya çalışır. Tabiî
dünyadaki herhangi bir tecrübenin Tanrı’nın varlığı için herhangi bir nedensel argüman içermediğini düşünen kimselerce bunun kabul edilmeyeceğini söyler. Buradan
yola çıkarak dinî tecrübeyi yaşayan kişinin, varsayılan Tanrı tecrübesinin nedensel
açıklamasına sahip olabileceğini öne sürer.51 Bu tecrübe sahibinin neyi kabul etmeye
50

51

Alston, dinî tecrübeyi pek çok insanın yaşayamamasını dinlerdeki öğretilerden yola çıkarak temellendirir.
Dinlerde Tanrı’nın hazır oluşunun inanan tarafından açık ve kesin şekilde farkına varılmasının belirli ve
zor şartlara bağlı olduğu belirtilir. Bu şartlar bulunulan dinî gelenek içerisindeki dinî hayat ilgilidir. Bkz.
William P. Alston, “Christian Experience and Christian Belief”, Faith and Rationality, ed. Plantinga
and Walterstorff, University of Notre Dame Press, 1983, Notre Dame, s. 129. Alston’un bu düşünceleri
Hick’in dinîtecrübeyi daha yoğun şekilde yaşayan azizler hakkındaki fikirlerine benzemektedir. Hick’e
göre dinî geleneklerin oluşumu aziz denen kimselerin yaşadığı tecrübeler yoluyla şekillenmektedir. Bkz.
Hick, Disputed Question in Theology and the Philosophy of Religion, Yale University Press, 1993, New
Haven, s. 23-24.
Alston, “The Autonomy of Religious Experience”, s. 80.
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hazır olduğu şartına göre gerçekleşir. Daha önce bahsedildiği gibi tecrübelerdeki epistemik döngüsellik durumu, onun bu açıklamasını desteklemek için çıkış noktasıdır.
Çünkü ona göre algı tecrübesini yaşayan birisi, bu tecrübenin nedensel bağlantısını
yine algısal yoldan elde ettiği ampirik kanıtlara dayandırır. Fakat benzer döngüselliğin
dinî tecrübe söz konusu olunca kabul edilmemesi onun eleştirdiği noktadır. Böylece
bahsettiği çifte standart gerçekleşir.
Aslında Alston, algı tecrübesinden farklı olduğu için dinî tecrübenin tamamen
güvenilmez ve şüpheli olduğu yönündeki görüşleri eleştirmekte haklıdır. Çünkü yukarıda bahsettiğimiz gibi iki tecrübe alanı birbirinden çok farklıdır. Bu nedenle duyu
tecrübesinin test ve kontrol mekanizmalarını dinî tecrübeye uygulamak, yanlış bir
epistemolojik metot olacaktır. Ancak vurgulamaya çalıştığımız diğer önemli husus, bu
farklılığı gözetmesine rağmen Alston’un iki tecrübe arasında benzerlik kurarak hatta
algı tecrübesinin eleştirisini yaparak dinî tecrübeyi onunla eşit hatta daha güvenilir
bir statüye koymaya çalışmasıdır. Bu iddiaya karşılık getirilebilecek doğal itirazlardan birisi tabiî ki dinî tecrübenin farklı olduğu ve Alston’un ona verdiği epistemik
statünün algı tecrübesi gibi bağlayıcı olamayacağıdır. Çünkü algı tecrübesi yaygın,
kaçınılmaz, sürekli, her yerde olan, canlı ve zengin detaylar içermektedir. Günlük
hayatımız boyunca sürekli yaşadığımız ve ikna edici özelliğiyle ayrıca bağlayıcı niteliği bulunmaktadır. Yinelemek gerekir ki bu durum, algı tecrübesinin normal bütün
insanlar tarafından yaşanılır olmasından kaynaklanmaktadır. Oysa dinî tecrübe evrensel olarak paylaşılamamanın yanında kendini bu tecrübeyi yaşamaya adayan birçok
kimseden belli bir kesimin gerçekleştirebildiği bir durum söz konusudur. Belirsizlik
ve ifade edilemezliği de göz önüne alınca, dinî tecrübeden algı tecrübesinin sağladığı
rasyonelliğe ulaşılamayacağını söylemeliyiz. Bu dinî tecrübenin ne reddi ne de bilişsel olduğunun inkârıdır. Sadece Alston’un, algı tecrübesi karşısında, ona sağlamaya
çalıştığı epistemik statünün imkânsızlığına işarettir.
Alston, bu düşünceleri de keyfî şovenizm olarak nitelendirecektir. Çünkü ona
göre dinî tecrübenin algı tecrübesi gibi niteliklere sahip olmadığı ve dolayısıyla reddedilmesi gerektiği düşüncesi bunu gösterir. Fakat onun şovenizm nitelendirmesi bizim
düşüncelerimiz için geçeli değildir. Çünkü biz bu tecrübeyi tamamen reddetmiyoruz.
Sadece aynı gerekçelerden yola çıkarak dinî tecrübenin epistemik statüsünün varsayılan mevzide olmadığını iddia ediyoruz. Alston, bu noktada belli bir kesim tarafından
bilişselliği kabul edilen bir tecrübenin evrensel olarak benimsenilene göre daha az
güvenilir olduğunu neden kabul edelim?52 şeklinde itirazda bulunur. Daha az detaylı
ve anlaşılır olanın diğerine nazaran daha şüpheli olacağı fikri bu itirazın devamıdır.
İnsanların çoğunluğunun bir Tanrı’nın varlığına inanması, onun var olduğunun kesin
kanıtı olamayacağı düşüncesiyle benzerlik içeren bu itiraz mantıksal olarak haklıdır.
Fakat Tanrı’nın varlığına zorunlu olarak inanmamaktayız. Bu, her ne kadar bazı durumlarda belli kanıtlara dayandırılsa da temelde iman ve seçim meselesidir. Oysa algı
52

A.g.m., s. 80.
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tecrübesinin en temel özelliği zorunlu olmasıdır. İşte tam da bu noktada Alston’un
algı tecrübesinin zorunlu şekilde yaşanıldığı gerçeğini görmezden geldiğini belirtmek
durumundayız. Yine de o hakikatin bazı yönlerinin, belli bir kesim tarafından kavranabileceğinin apriori bir gerçek olduğunu savunur. Yani hakikatin belli yönlerinin tam
olmasa ve herkes tarafından elde edilemese de bazı kimseler tarafından kavranabilme
ihtimali vardır. Çünkü ona göre herhangi bir pratiğin zorunlu özellikleri, diğerinin kabul
edilmesi için şart koşulamaz. Yinelemek gerekirse, Alston bir tecrübenin gerçekleşme
şartlarını diğeri için ölçüt kabul etmenin yanlışlığı noktasında haklı gerekçelere sahiptir.
Bazı hakikatlerin belli kimselerce elde edilebileceği görüşü de gayet makûldür. Fakat
evrensel olmayan her tecrübe ve bu tecrübe sonucu elde edilen inanç, belli kişileri
bağlayacağı için evrensel olan kadar güvenilir ve kabul edilebilir olmayacaktır.
Alston’a göre bir inanç pratiğinin rasyonel olarak kabulünü güçlendiren veya
zayıflatan üç temel etken vardır. Bir pratik öncelikle içsel tutarlılığa sahip olmalıdır.
Sürekli tutarsızlık barındıran bir pratiğin geçersiz sayılmaması için bir sebep yoktur.
Buradaki süreklilik vurgusu önemlidir. Çünkü ona göre tüm inanç pratiklerinde belli
ölçüde tutarsızlıklar bulunur ve bunun yeteri kadar olması sağlıklı bir durumdur. Bunu,
çelişkili pratiklerin hangi yönden doğru olduğunun net olarak anlaşılamadığı için,
inanç pratiğini elde edenlerin farklı yönleri keşfetmekte özgür bırakılması gerektiği
düşüncesiyle açıklar. İkinci olarak Alston’un dikkat çektiği şey, farklı pratikler arasındaki çelişkinin, en azından bir tanesini diskalifiye etmek için iyi bir sebep olduğudur.
Burada yine kalıcı yani sürekli tutarsızlık olması şarttır. Şayet pratiklerden birisi
ayırıcı niteliğini kaybetmeden diğerine uyumlu şekilde değiştirilebiliyorsa yapılması gereken uygulama bu olmalıdır. Fakat böyle bir durumla karşılaşıldığında hangi
inanç pratiğinin diskalifiye edileceği nasıl belirlenecektir? Alston bu duruma da bir
çözüm üretmektedir. Ona göre bizim yaşamımız için daha önemli olan, daha yaygın
kabul görmüş olan, daha kesin yapıya sahip olan, ilkeleri daha açık ve anlaşılır olan
inanç pratiği tercih edilmelidir. Son olarak ise bir inanç pratiğinin önemli derecede
güçlü olduğunu gösteren şey, kendi kendini temellendirme özelliğidir. Aslında kendi
kendini temellendirme Alston’un sürekli bahsettiği epistemik döngüselliği içermektedir. Yani inanç pratiğinin her unsuru hem test etme aracı hem de test edilen olarak
kullanılmaktadır. Üçüncü şart ile Alston her tecrübe çeşidindeki inanç pratiklerinin
kendi test ve kontrollerini gerçekleştikleri alanlarda sağladıklarını, bu sebeple algı ve
dinî tecrübelerinden doğan inanç pratiklerinin ayrı ayrı kendi kendini temellendirme
özelliği olduğunu savunur. Böylece dinî tecrübenin önemli derecede inanç pratiği
oluşturma niteliğine sahip olduğu kanıtlanmış olur.53
Burada Alston’un içinde bulunduğu birkaç çelişkiden bahsetmek yerinde olacaktır. Aynı dinî toplum içerisinde gerçekleşen farklı dinî tecrübelerden hangisinin kabul
edilebilir olduğu hususundaki gerekçelerine bakıldığında en dikkat çekenin çelişen
iki inanç pratiğinden yaygın olarak benimsenenin kabul edilmesi gerektiğini görürüz.
53
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Ancak Alston algı tecrübesi ve dinî tecrübenin karşılaştırılmasında evrensel olarak kabul
edilen algı tecrübesinin belli bir kesim tarafından benimsenen dinî tecrübe göre daha
makûl ve kabul edilir olmasını eleştirmekteydi. Bu durum göstermektedir ki Alston
aynı ilkeyi farklı iki konuda keyfî şekilde kullanmaktadır. İkinci olarak belirtilmesi
gereken husus, çelişen iki inanç pratiği arasında sürekli tutarsızlık olmaması durumunda bir tanesinin ne kadar ve hangi ölçüde değiştirilmesi gerektiğindeki belirsizliktir.
Bu durum göstermektedir ki, algı tecrübesinde de yorum bulunur diye yola çıkarak
ve bu tecrübeyi ‘gibi tecrübe’54 olarak niteleyerek dinî tecrübeye yer açmaya çalışan
Alston, dinî tecrübedeki yorumsal faaliyetin aşırı ve keyfi olabileceği ihtimalini gözden kaçırmıştır. Ayrıca asıl çelişkili durum onun farklı dinî toplumlar arasındaki dinî
tecrübe verilerinin çatışması halinde ortaya koyduğu yorumda belirir. Buna göre Hıristiyan tecrübesi ve inançlarıyla uyuşmayan her tecrübe ve inanç yanlıştır. Bu noktada
ona farklı dinî geleneklerde yaşanılan tecrübelerin ortak bir noktası olup olmadığını
sormak gerekir. Nitekim asıl mesele dinî tecrübelerin çeşitliliği değil, bu tecrübelere
dayanan inançların çelişmesi veya çelişen dinî inançlara bağlı olarak çeşitlenen dinî
tecrübelerin var olmasıdır. Çünkü dinî tecrübeler duyu tecrübesi gibi güçlü epistemik
şartları sağlıyorsa birbiriyle çelişmeyen sonuçlar elde edilmesi gerekirdi. Oysa durum
temenni edilenden çok farklıdır.55 Neticede anlaşılan o ki dinî tecrübe için rasyonellik
iddiasıyla ortaya çıkan Alston, bu tecrübenin kabul edilebilirliğini sağlamaktan ziyade bu tecrübeye sınırlar ve yürüdüğü yola engeller koymaktadır. Bu durum çelişkili
tutumun bariz göstergesidir.
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Benzer bir tutum sergileyen John Hick, Wittgenstein’ın ‘gibi görmek’ kavramını ‘gibi tecrübe etmek’
tarzında ele alarak dinî tecrübe ve algı tecrübesini aynı statüde değerlendirmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.
John Hick, “Religious Faith as Experiencing as”, A John Hick Reader, ed. Paul Badham, London-Hong
Kong, 1990, s. 34-48.
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Stace, Mysticism and Philosophy, Macmillan, New York, 1960., Ayrıca dinî tecrübelerin ortak bir özünün
olmadığını, bu tecrübelerin tamamen dinî inançlarla şekillendiğini işleyen bir çalışma için bkz. Steven
T. Katz, “Language, Epistemology and Mysticism”, Mysticism and Philosophical Analysis, ed. Steven
T. Katz, Oxford University Press, Oxford, 1978, s. 22-74. Alston’un dinî tecrübe ile dinî çeşitlilik ilişkisi konusundaki görüşlerine eleştirel bir yaklaşım için bkz. Julian Willard, “Alston’s Epistemology
of Religious Belief and the Problem of Religious Diversity”, Religious Studies, Vol. 37, No. 1, 2001,
s. 59-74.
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IV. Değerlendirme ve Sonuç
Üzerinde durduğumuz konuyu üç bağlamda tartışarak bir sonuca ulaşabiliriz.
Bunlar; ilk olarak algı tecrübesinin yapısı gereği dinî tecrübenin ona benzediği iddiasının niçin gerçekçi olamayacağı, ikinci olarak dinî tecrübenin niteliklerinin bu
benzerliği kurmada ciddi şekilde engel teşkil ettiği ve son olarak dinî tecrübenin test
mekanizmalarının, ona mutlak güveni tesis edemediğidir. Bu üç etkenin ana teması,
Alston’un iddia ettiği anlamda, algı tecrübesinde olduğu gibi dinî tecrübeden yola
çıkarak rasyonel inançlar elde edilemeyeceğidir.
Çeşitli algı teorilerinde algının farklı şekillerde gerçekleştiği belirtilmektedir.
Bu yorumlardan bazılarına göre duyularımızın bize doğrudan sunduğu obje ile algıladığımızı söylediğimiz obje birbirinden tamamen farklıdır. Bir örnekle anlatacak
olursak, meselâ masanın üzerindeki yuvarlak madenî parayı düşünün. Onun bize
bulunduğumuz konuma göre görünme şekliyle, bizim onun hakkındaki hükmümüz
aslında aynı değildir. Çünkü biz belli bir yönden bakarak ve önceki tecrübelerimize
dayanarak onun para olduğunu söylüyoruz, fakat aslında onun dairemsi, gri bir yüzey
olarak karşımızda durduğunu hesaba katmıyoruz. Bu durum göstermektedir ki, birisi
paraya benzer herhangi bir objeyi oraya koyup bizim yanlış algıya sahip olmamıza
sebep olabilir. Realist algı teorisine göre verilen bu örnekle algılanan obje ve duyuların sunduğu objenin aynı olmadığı, bu sebeple duyu tecrübesinde de sübjektifliğin
bulunduğu öne sürülmektedir.56
Algının bu durumundan hareketle, algı tecrübesinin subjektif olduğu ve bu nedenle
dinî tecrübenin algı tecrübesi gibi rasyonel kabul edilme bakımından eşit imkânlara
sahip olduğu kabul edilebilir mi? Her ne kadar algı tecrübesi hakkında realist ve idealist teoriler sübjektiflik iddiasında bulunurlarsa bulunsunlar, yukarıdaki örnekten yola
çıkarak şunları söyleyebiliriz; birincisi, masanın üzerinde bir objenin olduğu gerçeği
değişmemektedir. İkinci olarak ise bu objenin gerçek para olup olmadığı test yöntemleriyle kolayca anlaşılabilir. Üçüncüsü, masanın üstünde herhangi bir obje olmadığı
iddiası aşırı septik bir tavır olarak nitelendirilecektir. Son olarak ise dinî tecrübenin
objesinin bu örnekte var olan objeyle aynı statüde değerlendirilemeyeceğidir.
Şimdi bu noktada bize, algı tecrübesi anlık duyu verilerinden, geçmiş tecrübelerimizden ve beklentilerimizden oluşmakta ve şekillenmekte olduğunu söyleyeceklerdir.
Bu itiraza yönelik iki tür cevap verebiliriz. İlki, bahsedilen algı tecrübesinin şekillenmesiyle dinî tecrübenin şekillenmesinin benzer süreçleri içermediğidir. Çünkü her ne
kadar öne sürüldüğü gibi algı tecrübesi geçmiş tecrübe ve beklentilerle şekillense de
sonuçta yine duyu verilerine dayanan geçmiş tecrübelere dayanmaktadır. Ayrıca bu
56
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tecrübe belli ölçüde sübjektiflik içermesine rağmen başka kişilerce ve tekrarlanabilir
şekilde yaşanabilir niteliktedir. İkincisi ise dinî tecrübenin sübjektifliğinin normalliğine
yani kabul edilebilirliğine ikna etmek için, algı tecrübesini görecelilik çukuruna saplayıp yok hükmünde değerlendirme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığımızdır. Şunu
kabul etmeliyiz ki, biz istesek de istemesek de algı tecrübesini zorunlu olarak yaşamak
durumundayız. Ne kadar farklı teorilerle değerlendirilse de bu durum değişmeyecektir. Ancak dinî tecrübede aynı şey söz konusu değildir. Bu nedenle iki tecrübenin de
eşit şartlarda aynı şekilde kabul edilebilirliğini kanıtlama uğruna, septisizm çukuruna
düşmenin bir anlamı yoktur.
Algı tecrübesinin inanca dayalı tecrübe olduğu varsayımı daha çok idealist algı
teorilerinde görülmektedir. Bu teorilerin en son versiyonu olan fenomenalist algı teorisinde dış dünya hakkındaki bilgilerimizin, yaşadığımız algı tecrübesinden çıkarsadığımız inançlarımız olduğu belirtilir. Meselâ odada masanın üzerinde tecrübe ettiğimiz
ve varlığına kanaat getirdiğimiz bir bardak düşünün. Başka bir ortama gittiğimizde
bardağın yine masanın üstünde olduğu inancı ile onun varlığına hükmederiz. Hatta
birkaç kez gidip bardağın masanın üzerinde durup durmadığını test edebiliriz de.
Böylece geçmiş tecrübelere dayalı olarak algıladığımız şeyin, algı tecrübesi o anda
gerçekleşmese de orada olduğunu söyleriz. Görüldüğü gibi bardağı sürekli tecrübe
etmesek de onun var olduğu inancı bizde sürekli mevcuttur.57 Meselâ Proudfoot dinî
tecrübenin inanca dayalı yorum olarak gerçekleştiğini söylerken, algı tecrübesinde
benzer durumun gerçekleştiğini iddia etmektedir. Buna göre algı tecrübesini ifade etmek için birey kendi inanç, duygu ve beklentilerine göre bir anlatımda bulunmaktadır.
Bir masa her ne kadar yuvarlak görünmese de onu tecrübe eden onun hakkında neye
inanıyorsa, tecrübesini bu inanca dayalı olarak yorumlayacaktır.58 Proudfoot, süjenin
mevcut inancı temelinde tecrübesini ifade etmesi anlamına gelen bu durumu ‘epistemik
kullanım’ olarak nitelendirmektedir.59 Tabiî ki Proudfoot’un, bu yorumla birlikte dinî
tecrübe ve algı tecrübesinin tamamen birbirine benzediğini iddia etmez. Onun temel
kaygısı dinî tecrübede kognitif unsurların olduğunu kanıtlamaktır. Yukarıdaki örnekten yola çıkacak olursak, masa hakkında hangi inanca dayalı olarak yorum yapılırsa
yapılsın, o masanın gerçek niteliği hakkında objektif bilgi elde edilebilme imkânı
mevcuttur. Kişinin kendi inancına bağlı olarak masa hakkında farklı yorumlar yapması
bu objektifliği subjektif tutuma indirgemenin adıdır. Dolayısıyla aslında Proudfoot’un
duyu tecrübesi hakkındaki bu yorumu dile getirirken, bu tecrübeyi tamamen süjeye
indirgeme yanlışına düşmediği sadece durum tespiti yaptığı öne sürülebilir. Fakat dinî
tecrübe söz konusu olduğunda farklı bir durumla karşılaşırız. Bu tecrübenin bizâtihi
57
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subjektif olması, onun süjeye indirgenme olasılığını artırmakla birlikte, bu durumu
engelleyecek her türlü girişimi atıl bırakacaktır. Bu durumu Alston’un benzetmesine
uygularsak, dinî tecrübedeki sujenin inanç ve kanaatlerin, duyu tecrübesindeki sujenin
inanç ve kanaatlerinden çok daha yoğun olduğu gerçeği bu benzetmedeki uygunsuzluğu göstermiş olur.
Buradaki problem, özellikle Proutfood’un da gözden kaçırdığı esas nokta, algı
tecrübesinin gerçek olarak yaşanmış olsun olmasın günlük dilde anlatılabilir ve anlaşılabilir şekilde yer bulması, aynı zamanda çoğu zaman başkaları tarafından test
edilebilir ve yaşanılabilir olmasıdır. Aslında duyu tecrübesi ile dinî tecrübenin aynı
yapıda olduğunu savunanlar, sürekli aynı gerekçeleri sunduğumuz noktasında eleştiride
bulunabilirler. Fakat bir bardağın masada olduğunu başkasına anlatırken yaşadığımız
tecrübe ile şu zamanda şurada Tanrı’yı tecrübe etmek şeklinde gerçekleşen olayın aynı
rasyonel zeminde nasıl değerlendirileceği noktasında onlar ikna edici olamamaktadır.
Meselâ birkaç dakika önce yan odadaki bardağı gördüğümü ve arkadaşımdan gidip onu
almasını isteyebilirim. Duyu organları normal çalışan birisi o bardağı benzer şekilde de
olsa tecrübe edecek ve varlığı noktasında herhangi bir sorun yaşamayacaktır. Aksine
Tanrı tecrübesi yaşayan birisi aynı şartlarda başkasının da aynı tecrübeyi yaşayabileceği garantisini nasıl verebilir? Bu soruya verilecek her türlü cevapta şu söylenebilir
ki; farklı zaman ve zeminde bu tecrübeyi yaşadığını ileri süren kişiler ile sürekli aynı
tecrübeyi yaşayan/yaşamak zorunda olanları aynı kefeye koymak yanlıştır. Dolayısıyla
algı tecrübesinde belli bir objeyi herhangi bir duyu organının ârızası sebebiyle tecrübe
edemeyen biriyle, birçok kişinin içinde normal duyu algısı ile gerçekleşemeyecek bir
tecrübe (Tanrı tecrübesi) yaşadığını iddia eden diğer kişi aynı değerlendirmeye tâbi
tutulacaktır. Yani aslında algı tecrübesinde tecrübeyi yaşayamamak ile dinî tecrübede
iddia edilen şekilde tecrübe yaşamak anormallik içermektedir.
Alston’a göre algı tecrübesi fiziksel dünya ile ilgili algısal inanç ve kanaatlerin
doğru kabul edilmesi için sağlam bir temel oluşturuyorsa, dinî tecrübe de (özellikle
Tanrı tecrübesi) metafizik âlemle ilgili inanç ve kanaatlerin doğru kabul edilmesi için
sağlam bir temel olarak kabul edilmeliydi. Buna dayanarak kendisinin bu iddiasının
kabul edilmemesi durumunda benzer tecrübeler için çifte standart uygulanmış olacağını
ileri sürmüştü. Fakat görüldü ki kurulan benzerlik onun iddia ettiği gibi olmadığından
herhangi bir çifte standardın uygulanması da imkânsızdır. Çünkü algı tecrübesini yaşayanın bu tecrübeyi kanıtlaması mümkünken dinî tecrübede kişinin güvenilir olup olmadığının belirlenmesi zordur. Dolayısıyla yaşanan tecrübe içerisindeki döngüsellikten, bu
tecrübeyi yaşayanlar için bir anlam ifade eder şeklinde bir çıkar yol aramaya kalkarsak,
yine algı tecrübesi ile dinî tecrübenin yaşanma ve tekrarlanma, ayrıca kanıtlama olasılıkları göz önüne alındığında aynı sonuca ulaşılamayacağı görülür. Yani iki tecrübe de
döngüsel olduğu (kendi verileriyle kanıtlandığı) varsayımından iki tecrübenin ya kabul
edileceği veya kabul edilmeyeceği iddia edilemez. Sadece her iki tecrübeyi yaşayanlar
için bir anlam ifade edecek bu durumda, algı tecrübesinin dinî tecrübeye oranla kat
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be kat daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şu söylemek gerekir ki realist
ya da idealist olsun her algı tecrübesi yorumunda bu tecrübenin aklî temellendirmesi
veya kabulü mümkündür. Çünkü en uç idealist algı teorisinde bile yaşanılan tecrübe
zihne atıfla açıklansa da bu tecrübenin gerçekleşmediği söylenmemektedir. Aslında
bu, bir yönüyle algı tecrübesinin aklî bir izahının olduğu anlamına gelir. Bu durum bu
tecrübenin döngüselliğinin dinî tecrübeyle aynı olmadığının kanıtıdır.
Dinî tecrübenin niteliklerinden bahsedilirken üzerinde durulan ilk husus, onun
anlatılamaz ancak yaşanır olduğudur. Bir başka deyişle bu tecrübeyi tatmayan bilmez.
Fakat bu nitelik sebebiyle dinî tecrübe hakkında hiçbir şeyin ifade edilemez olduğunun anlaşılmaması gerektiği vurgulanır. Bundan kasıt mutlaka onu anlatırken eksik
tarafların olacağı ve bu tecrübeyi yaşamayan kişilerin onun ne olduğunu tam olarak
kavrayamayacağıdır. Bu noktada bazı sorular aklımıza gelmektedir. Madem bu tecrübeyi herkes yaşayamıyor ve bu tecrübe yaşandığı şekliyle anlatılamıyor, herkesin
mutlak olarak yaşadığı ve kendisinden kolayca bahsedilebilen algı tecrübesiyle nasıl
aynı statüde değerlendiriliyor? Bu durum gözetildiğinde daha makûl ve objektif bir
tecrübenin zayıf yönlerini temel alarak neden daha subjektif ve anlaşılamaz bir tecrübenin rasyonelliği savunulmaya çalışılıyor? Netice itibariyle ancak yaşanılarak anlaşılabilecek mistik bir hal olan mânevî bir alanı, neden herkesin kabul etmesi gereken
aklî bir alana mahkûm etmek zorunda olalım? Bu soruları daha can alıcı bir soruyla
desteklersek, Tanrı’yı hissetmek olarak nitelenebilecek dinî tecrübeden, O’nunla bir
olma iddiasını içeren aşırı mistik yorumlara kadar varan bu çizgide rasyonellik iddiasını
nereye kadar götürebileceğiz?
Alston, bu tecrübenin az kişi tarafından yaşanılıyor olmasının kendisinin öne
sürdüğü iddiaların kabul edilmesinin önünde engel olmadığını söylüyordu. Bir noktaya
kadar haklılık payı vardır. Şöyle ki, duyu organları çalışmayan bir kişiye algı tecrübesinin nasıl olduğu anlatılamaz. Fakat bu durum algı tecrübesinin gerçekleşmediği
anlamına gelmez. Aynı paralelde Tanrı tecrübesini yaşamak için duyu organlarının
yaptığı işlevi gören belli özelliklere sahip olunması gerektiği ve bu özelliklere sahip
olmayanların, bu tecrübeden mahrum olmasının onun gerçekleşmediği anlamına
gelmeyeceği söylenebilir. Bizim dikkat çekmek istediğimiz esas mesele de zaten
budur. Evrensel anlamda algı tecrübesinin istisnalar hariç yaşanması onu yaşayanlara
rasyonel bilgi imkânı sunmaktadır. Şayet birisi ben aşırı şüpheci bir tutuma sahibim
ve bu tecrübenin gerçek olmadığını düşünüyorum derse bu sadece kendisini bağlar.
Aynı şekilde Tanrı tecrübesini yaşayanlar, kendi içlerinde böyle bir tecrübenin varlığı
noktasında fikir ayrılığı yaşamazlar. Ancak bu tecrübeden yola çıkarak rasyonel bilgi
ve inanç önermeleri elde edilebileceği ve bunun bu tecrübeyi yaşamayanlara kabul
ettirilme çabası anlamsızdır. Bu noktada iman olgusu olaya dâhil olmaktadır. Nasıl
peygamberin yaşadığı dinî tecrübe sonucu elde ettiği inanç önermelerine iman ediyoruz, diğer Tanrı tecrübelerine bağlılık da aynı şekilde gerçekleşebilir. Böylece algı
tecrübesinin zorlayıcı niteliğine bakarsak, iki ayrı alan hakkında benzer hükmü vermek
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zorlaşacaktır. Kuantum ve izafiyet teorilerinin de ilk ortaya atıldığı dönemde az kişi
tarafından kabul edildiği, bu sebeple bu teorilerin de subjektif niteliğe sahip olduğu,
bundan dolayı kabul etmeyenlere anlamsız geldiği itirazı yukarıdaki yorumu baltalar
mı? İtirazın kendisinde saklı olan cevap, ilk anda öyle olsa da test mekanizmalarının
kolay ve herkes tarafından anlaşılır olması sebebiyle iki teoride ilerleyen süreçte evrensel yasalar halini aldığıdır. Ancak tarihin önemli dönemlerinden beri öne sürülen
Tanrı tecrübesi örnekleri hakkında aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Kısaca algı
tecrübesinin gerçekleşip gerçekleşmediği Tanrı tecrübesini yaşayan yaşamayan herkes
için kanıtlanabilirken, Tanrı tecrübesi için bu durum geçerli değildir.
Bizi haklı çıkaracak şekilde anlatılamazlık niteliğine bağlı olarak gelişen ikinci
aşamada bu tecrübenin entelektüel anlamda bir bilgi sağlamadığı öne sürülmektedir.
Yani dinî tecrübe teorik akıl yürütme yoluyla elde edilemeyecek olan hakikate ulaşmayı sağlayan bir bilgi aydınlanmasıdır.60 Bu şu demektir ki, dinî tecrübe kendine
has sistematiği olan bir bilme yoludur. Bu noktada tekraren sorulması gereken, böyle
bir tecrübenin algısal tecrübeyle benzerlik kurulup, bu benzerlik üzerinden neden
temellendirilmeye çalışıldığıdır. Dolayısıyla bir yandan dinî tecrübenin kendine has
bir sistematiği ve aklî bilgi içermeyen bir durumu söz konusu olduğunu söyleyip,
diğer taraftan algı tecrübesiyle benzerlik kurup onu rasyonelleştirme çabası içerisinde
olmak çelişkili bir tutumdur. Çünkü algı tecrübesinden yola çıkarak entelektüel bilgi
elde etme serüveninin yolu gayet açıktır. Oysa bahsedilen diğer tecrübede aynı şey
mümkün değildir.
Özellikle Tanrı tecrübesi söz konusu olduğunda, tecrübeyi yaşayanın hayâl kurup
kurmadığını nasıl bileceğimiz önemli bir ayrıntıdır. Burada bize bu tecrübeyi yaşama
esnasında süjenin pasif bir rolde olduğu ve istediği her an böyle bir tecrübeyi yaşayamayacağı, dolayısıyla bu tecrübenin doğası gereği aktif olanın bizzat Tanrı veya
herhangi bir tecrübe edilen şey olduğu söylenecektir. Böylece tecrübeyi yaşayanın
bizzat olayı kurgulamadığı vurgulanacaktır. Ancak tecrübeyi yaşayanın aktif ya da pasif
olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Diyelim ki böyle bir şey söz konusu fakat her tecrübe
yaşadığını iddia eden hakkında aynı hükmü vermek zorunda mı kalacağız? Tecrübeyi
yaşayanın aktif veya pasif olduğunu belirlemek ne kadar zorsa, her tecrübeyi yaşayan
hakkında aynı değerlendirmeyi yapmak da aynı derecede imkânsızdır. Kısaca, tecrübenin sağlaması yine tecrübenin kendi sistematiği içerisinde yapılabilir. Bu noktada
bu sorulara gelecek itiraz, algı tecrübesinde de objelerin bize sunulduğu ve bu esnada
bizim pasif durumda olduğumuzdur. Ancak algı tecrübesinde obje ile suje aynı anda
karşılıklı etkileşime (sunulma/fark edilme anlamında) geçmekle birlikte her daim aynı
durum herkes için geçerlidir. Oysa Tanrı tecrübesinde aynı durumun gözlenmediğini
yukarıda söyledik. Çünkü bu etkileşimin nerede başlayıp nerede durduğunu ve nasıl
olduğunu ifade edebilecek bir ölçüt ikna edici şekilde sunulamamıştır.
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Alston’un test mekanizmalarına bakıldığında genel kabul ve bulunulan toplumsal
inanç ile uyum aranan temel şartlardır. Meselâ Tanrı tecrübesi yaşayan herhangi bir
kimse inanç ve akıl ilkelerine ters düşmeyecek tezahür inançları öne sürmelidir. Bu
nokrada Swinburne’ün verdiği örnek bu görüşü değerlendirmede bize yardımcı olacaktır. Swinburne, dinî tecrübe yaşayan bir kimsenin ahlâk kurallarına uymayan her
iddiasının kabul edilmeyeceğini belirtir. Dolayısıyla Tanrı’nın tecavüz etmeyi emrettiğini iddia eden tecrübe sahibinin yanıldığını söyleyebiliriz. Çünkü Tanrı’nın tecavüzü
emretmeyeceğini başka sebeplerden dolayı bilebiliriz.61 Bu noktada Tanrı’nın bizzat
tecrübe edilemeyeceğine inanan bir dindar, madem kutsal kaynaklardan, peygamber
sözlerinden ve akıl ilkelerinden yola çıkarak Tanrı’nın neyi emredip emretmeyeceği,
bize karşı tutumunun nasıl olduğu vb. konularda fikir sahibi olabiliyoruz, niye subjektif
özellik taşıyan bir tecrübeye dayanarak bu inançların teyit edilmesini kabul edelim?
şeklinde soru sorabilir. Hakeza varsayılan tecrübeden doğan inançlar bizim daha önce
kabul ettiğimiz inançlara uygunsa doğru, değilse yanlış olarak nitelendiriliyor. Yani dinî
tecrübe yoluyla elde edilen bu inançların epistemolojik açıdan dinî hayata katkısının
ne olduğu tartışmalı hale gelecektir.
Bir tecrübenin bilişselliği ne duyu tecrübesine ne de başka bir şeye indirgenmeden kendinde saklıdır.62 Yani dinî tecrübenin geçerliliği için gerekli şart kendi dışında
aranmamalıdır. Nitekim dinî tecrübenin bu tecrübeyi yaşayanın üzerinde olumlu birçok
etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Böyle bir insan iç hayatında tutarlı bir yaşantıya sahip
olmakla birlikte, toplumsal hayatta olumlu davranışlara yol açabilir. Böylelikle yeni
bir yaşam tarzı da meydana gelebilir. Bu bizim için yaşanıldığı iddia edilen tecrübenin
kabul edilmesi için gerekli ancak zorunlu olmayan şartıdır. Fakat tekrar etmek gerekir
ki, bu tarz bir tecrübeyi yaşamadan da benzer dinî hayata sahip olunabilir. Bu durumu
özellikle Tanrı’nın bizzat tecrübesi için söylediğimiz göz ardı edilmemelidir. Çünkü her
dinî gelenek içerisindeki dindar birey kendince bir dinî tecrübe mutlaka yaşamaktadır.
Ayrıca herhangi bir dinî gelenek içerisinde meydana gelen bu tarz tecrübede, tecrübe
edilen mutlak hakikatin kişinin psikolojik durumundan bağımsız bir gerçek varlığa
tekabül etmesi gerekmektedir. Böylece Alston’un kastettiği gibi halüsinasyonlarla şekillenmemiş ve ait olunan dinî toplumun inancıyla çelişmeyecek bir durum hasıl olmuş
olur. Burada görülmektedir ki, herhangi bir tecrübenin kabul edilmesi için tecrübeyi
yaşayanın bulunduğu toplumun inançları önemlidir.
Ancak yukarıdaki düşüncelere bağlı olarak, dinî tecrübenin şartları gerçekleşse
bile bu tecrübenin gerçekten yaşanılıp yaşanılmadığının tespit edilmesinin subjektif
kriterlere sahip olduğunu öne sürebiliriz. Böyle bir tecrübeyi yaşayan birisi bile,
kendisiyle aynı tecrübeyi yaşadığını iddia eden bir kimsenin aynı ifadeleri söylemesi
61
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Richard Swinburne, Tanrı Var Mı?, çev, M. Akbaş, Arasta Yay., Bursa, 2001, s. 125.
Bu tarz bir yorum için bkz. M. Sait Reçber, Tanrı’yı Bilmenin İmkânı ve Mahiyeti, Kitabiyat Yay.,
Ankara, 2004, s. 99.
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durumunda, onun gerçekten tecrübe yaşamadığını gelenek içerisinde var olan tecrübî
ifadeleri tekrarladığını iddia edebilir. Bunun yanında yukarıda görüldüğü gibi toplumun
sahip olduğu dinî hayat ve düşünce tarzına ters düşen hiçbir tecrübe kabul edilemez
nitelikteydi. Bu durumu İslâm geleneğindeki bazı mistiklerin yaşadıklarını iddia ettikleri
hali açıklarken toplum tarafından sert bir dille eleştiriye maruz kaldıkları örneğiyle
açıklayabiliriz. Sonuçta bir tecrübenin gerekli şartları kendinde sakladığı düşünülebilse de bunun tecrübenin gerçekten yaşanıldığına kesin kanıt olmadığı görülmektedir.
Bu noktada kendisinin kullandığı prima facie gerekçesine benzer şekilde, Swinburne’ün tanıklık (safdillik) ilkesinin Alston’a bir çıkış noktası verip vermeyeceğine
bakmak gerekir. Swinburne’e göre Tanrı tecrübesine sahip olduğunu iddia eden bir
kimsenin yanıldığına delil bulana dek onun bu tecrübeye sahip olduğuna inanılmalıdır.
Ayrıca bu tarz bir tecrübe yaşamamış bir kimse de başkalarının yaşadığını iddia ettiğinde
onlara inanmalıdır. O, bu ilkeyi başkalarına güvenmek gerektiği düşüncesiyle temellendirir. Meselâ ona göre bizim tarih, coğrafya ve bilim bilgimiz böyle oluşmaktadır.
Bu nedenle insanların yalan söylediklerini, kendilerini aldattıklarını düşündürecek
nedenimiz olmadığı müddetçe onların yaşadığını iddia ettiği tecrübelere inanmalıyız.63
Aksi ispat edilene kadar her bireyin söyleminin hakikat kabul edilmesi ilkesinden yola çıkarak dinî tecrübenin yaşanıldığına inanılması iddiasını kabul edemeyiz.
Şimdi bu iddiaya bağlananlar, algı tecrübesinde de benzer durumun var olduğunu ileri
sürecektir. Meselâ buna göre dışarıda bir tavus kuşu gördüğünü söyleyen birine aksini
ispat edene kadar veya akla aykırı söylemler içermediği sürece inanırız. Aynı şekilde
dinî tecrübenin herhangi bir şeklini yaşayan her bireyin de aksi ispat edilene kadar
bu tecrübeyi yaşadığına inanılması gerekir. Ancak aslında durum anlatıldığı gibi bu
kadar basit değildir. Herhangi duyusal bir nesneyi gördüğünü iddia edenin iddiasıyla
dinî tecrübedeki iddia aynı şekilde değerlendirilemez. Çünkü biz dışarıda tavus kuşu
gördüğünü iddia eden birinin iddiasına ilk etapta inanmayabiliriz. Bu iddianın ispatını isteriz ve dışarıya çıkıp baktığımızda gerçekten böyle bir tecrübenin yaşandığını
fark ederiz. Veya tavus kuşunun yetiştiği bir ortamda görülme imkânı varsa ispat
istemeden daha önceki tecrübelerimize dayanarak böyle bir tecrübenin yaşanmasının
aklen mantıksız olmayacağına hükmederiz. Oysa Tanrı tecrübesi yaşadığı iddia eden
birinin, aynı ispat edimi elinde olmadığı gibi, bu tecrübenin yapısı gereği aklen yaşanmış olduğu sonucuna da varılamaz. Bu sebeple ‘aksi ispat edilene kadar bireyin
suçsuzluğu asıldır’ ilkesini epistemolojik alanda her türlü iddia için kabul etmemiz
mümkün değildir. Bundan dolayı yanlışlanana kadar her iddia doğrudur diyemeyiz.
63

Swinburne, s. 120. Alston’un benzer tutumla hareket ettiğini savunan ve bunun makûl olmadığını
söyleyen bir çalışma için bkz. Christopher J. Eberle, “The Autonomy and Explanation of Mystical
Perception”, Religious Studies, 34, 1998, s. 299-316. Ayrıca Swinburne’ün bu ilkesine karşılık Michael
Martin olumsuz Safdillik İlkesini önerir. Buna göre bir kimse bir şeyi yokmuş gibi görüyorsa veya
tecrübe edemiyorsa onun iddiası yanlışlanana kadar doğru kabul edilmelidir. Bkz. Michael Martin,
Atheism: A Philosophical Justification, Temple University Press, Philadelphia, 1990, s. 166.
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Kısaca dinî tecrübede aksinin ispat edilme durumu duyu tecrübesindeki gibi olmadığı
için Swinburne’ün benimsediği bu ilke her iki tecrübeye aynı şekilde uygulanamaz.
Bu yoruma gelebilecek cevapta, dinî tecrübe ile algı tecrübesinin ispat edimlerinin bu şekilde gerçekleştiği fakat iki tecrübenin test mekanizmalarının aynı olmadığı
dolayısıyla algı tecrübesindeki gibi test yöntemlerinin dinî tecrübeye uygulanmaya
çalışılmasının haksızlık olacağı belirtilebilir. Bu itiraza hak versek dahi iki tecrübe
arasında benzerlik kuranların çelişkide olduğunu ileri sürebiliriz. Madem her iki tecrübe test mekanizması ve sistematikleri açısından bu kadar farklı, nasıl ve niçin iki
tecrübe arasında benzerlikler bulup dinî tecrübeyi algı tecrübesi gibi bize sunuyorsunuz
diyebiliriz. Birçok kez ifade ettiğimiz gibi, algı tecrübesinin evrenselliği karşısında
dinî tecrübenin bireyselliği bu benzerliğin çok basit durduğunun kanıtıdır. Aslında
burada belirtmeye çalıştığımız şey, dinî tecrübe ile algı tecrübesinin aynı olmadığı bu
sebeple aynılığı savunan hatta dinî tecrübenin daha sağlam bilgi kaynağı olduğunu
öne sürenlerin, iddialarını yalnızca bu tecrübeyi yaşayanlara sunmaları gerektiğidir.
Ayrıca Swinburne’ün tecrübeyi yaşadığını iddia edeni yalanlayacak delilden kastı nedir?
Şayet bir kimse geçmişte iddia edilen tecrübelere benzer bir tecrübe yaşadığını iddia
etse ve muhteva olarak aynı şeylerden bahsetse, bazı ifadelerde değişiklik meydana
getirse, bu tecrübenin yanlış olup olmadığını veya yaşanılıp yaşanılmadığını nasıl
anlayacağız? Ayrıca geçmiş tecrübelerden farklı şekilde ortaya çıkan birisinin yalan
söylediğini hangi ölçütle nasıl tespit edeceğiz?
Netice itibariyle bilmekteyiz ki, dinin irrasyonel boyutu onun tüm unsurlarını
rasyonalize etmeyi önlerken, rasyonel boyutu da onun tamamen irrasyonel bir yapı
olarak görülmesini engeller. Biz dinî tecrübeyi rasyonel olarak ele aldığımızda hem din
hem de mistisizm aleyhine bir tutum sergilemiş oluruz. Hakeza dinî tecrübeyi yaşayan
kimse, bu tecrübeyi duyu organlarıyla veya akılla elde edemediği için bu tecrübeden
elde edilen malumatın ifade edilmesi zorlaşmaktadır. Bu durum malumun ilânı olmakla
birlikte bu tecrübenin hiçbir epistemik değeri olmadığı sonucunu doğurmaz. Çünkü bu
tecrübe hiç olmazsa onu yaşayana belli bilgi imkânı sunabilir. Bu nedenle bir yönüyle
hissi niteliğe sahip olan bu tecrübe çeşidi, hakikatin akılla elde edilemeyen derinliklerine yol almayı sağlayan aydınlanma durumu olarak ifade edilebilir.
Dinî tecrübe paylaşım ve tekrar edilebilirlik kriterlerine göre değerlendirildiğinde
belli ölçüde subjektif niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Tabi ki bu sübjektiflik mutlak
şüpheciliğe götürecek kadar değildir. Dolayısıyla dinî tecrübedeki sübjektifliğin göreceli
olduğunu söyleyebiliriz. Aksi takdirde bütün dinî tecrübelerin mutlak göreceliğe sahip
olduğunu söylemek, bu tecrübelerin gerçekleşmediği anlamına gelecektir. Nitekim bir
tecrübede ne mutlak objektiflik ne de mutlak sübjektiflik vardır. Tecrübe edilen şeyin
tamamen insan iradesine göre şekillendirilmemesi ve tecrübeyi yaşayanın belli ölçüde
pasifliği mutlak sübjektifliği, tecrübenin belli duygular, içsel deneyimler içermesi ve
tecrübe edenin kendi ifadeleriyle anlatılması mutlak objektifliği engeller.
Sonuçta Alston, her ne kadar dinî tecrübenin bilgi sağladığını ileri sürse de, iki
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tecrübe arasında kurduğu yapısal benzerliğin hatalı olduğu göz önüne aldığımızda,
bu bilginin algı tecrübesinde elde edilen bilgi ile aynı epistemik statüde olamayacağı
gerçeğini ihmal ettiği görülmektedir. Ona düşen bu epistemik eşitliği ikna edici şekilde
açıklamak olmalıydı. Fakat bu konuda tutarlı ve başarılı bir tutum sergileyememiştir.
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Bu çalışmanın amacı Rudolf Carnap’ın “geleneksel metafizik” eleştirisini ortaya
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Giriş
“Metafizik” teriminin ilk kez Aristoteles’in eserlerinin tasnif edilmesiyle ortaya
çıktığı bilinmektedir. Bu tasnifte “metafizik” terimi fizik konularından sonra gelenler
anlamında kullanmıştı. Burada “fizik” terimi “doğa” terimiyle özdeş değerlendirildiği için
Aristoteles’ten sonra metafizik terimi zamanla “doğadan sonra”, “doğa ötesi” ve “deneyim ötesi” gibi anlamlarla içeriklendirilmiştir.1 Ayrıca metafizik bu anlamıyla deneyim
ötesinde bulunan bir alana ilişkin bilgi elde etme faaliyeti olarak da dikkate alınmıştır.
XVII. yüzyıla gelindiğinde metafiziğin bir araştırma alanı olarak değil de bilgi
teorisi çerçevesinde yavaş yavaş eleştirilmeye başlandığı görülmektedir.2 Bu süreçte
İngiliz filozof John Locke (1632-1704), insan zihninin doğuştan boş bir levha gibi
olduğunu ve bütün bilgilerimizin kaynağının duyumlar olduğunu ileri sürerek dolaylı
bir şekilde metafizik bilginin olanaksız olduğunu ima etmişti.3 Benzer çizgide David
Hume (1711-1776) ise izlenimi olmayan bir şeyin idesinin (tasarımın da) de olamayacağını öne sürerek metafiziksel alana ilişkin herhangi bir bilginin olanaksız olduğunu
açıkça dile getirmişti. Hatta Hume daha da ileri giderek bütün metafizik kitapların ateşe
atılmasını dahi öğütlemiştir.4 Metafiziğin bilgi teorisi açısından eleştirisi, I. Kant’la
(1724-1804) birlikte daha da etkili olmuştur denilebilir. Kant, bilginin deneyle başlayıp
akıl (kategori) ile şekillendiğini belirterek, metafiziğin bir bilim olarak olanaksız olduğunu açıkça ortaya koyar. Diğer bir deyişle Kant, duyularımızı ya da deneyimlerimizi
aşan bir alanın, bilgi konusu olamayacağını belirterek metafiziği bilim dışı ilan eder.
Fakat burada Kant’ın Hume kadar metafiziğe yıkıcı bir tutum sergilemediği de bilinmektedir. Kant, bir taraftan metafiziği aklın bir tür yanılsaması olarak görürken, diğer
taraftan aklın bu tür metafizik sorunları düşünmekten kaçınamayacağını belirtmiştir.5
Kant’ın metafizik eleştirisi ve doğa bilimlerindeki gelişmeler, çağdaş felsefede
metafiziği temellendirmeye çalışanlar ve metafiziği eleştirenler olarak iki ana tutumun
doğmasına yol açmıştır.6 M. Heidegger (1917-1976), H. Bergson (1859-1941) ve K.
1
2

3

4

5

6

Sevgi İyi, Çağımızda Metafizik Sorunu, Ankara: Ayraç Yayınevi, 1999, ss. 9-10.
Çalışmamızda metafiziğin bilgi teorisi bağlamında eleştirilmesini “geleneksel metafizik eleştirisi”
olarak adlandırmaktayız. Geleneksel metafizik, deneyim alanının ötesindeki şeylere ilişkin bilgi iddiasında bulunan bir anlayıştır. Geleneksel metafiziğin eleştirisi de bu türden bir bilginin olanaksız
olduğunu gösterme girişimidir.
Bkz. John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1992, ss. 85-86.
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I. Kant, Crituque of Pure Reason, çev. Paul Guyer & Allen W. Wood, United Kingdoom: Cambridge
University Press, 2000, s. 100 ( A XI).
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ss. 9-10.
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Jaspers (1883-1969) gibi filozoflar “akıl” ve “deneysel yöntem” dışında “sezgi” ve
“varoluşsal unsurları” kullanarak metafiziği temellendirmeye çalışırken, L. Wittgenstein
(1889-1951) ve R. Carnap (1891-1970) gibi analitik filozoflar da geleneksel metafiziği
farklı bir boyutta eleştirerek, klasik eleştiriyi daha da pekiştirmişlerdir. Metafizik burada
artık Kant’da olduğu gibi akla ya da bilmeye ilişkin bir sorun değil de, dile ilişkin bir
sorun olarak görülmüştür.7 Wittgenstein ile başlayan bu süreçte metafiziğin bilinebilir
ya da bilinemez olduğu değil de, “anlamsız” olduğu ve bunun temel sebebinin de dilin
yapı ve kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklandığı ileri sürülmüştür.
“Geleneksel metafiziğe” eleştiri hususunda Wittgenstein çizgisinde hareket eden
düşünürlerden birisi de R. Carnap olmuştur. Carnap da metafizik ifadelerin anlamsız
olduğunu ya da doğrulanabilir olmadığını ve bunun sebebinin de dilin mantıksal yapısının ihlal edilmesinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Fakat Carnap bu noktada
Wittgenstein’dan daha da ileri giderek, yani dilsel analiz incelemelerini daha da derinleştirerek “mantıksal sentaks” adlı yeni bir yöntem ile metafiziği elimine etmeye
çalışır. Carnap’ın metafizik eleştirisi literatürde ağırlıklı olarak “doğrulanabilirlik
ilkesi” çerçevesinde bilinmektedir. Oysaki Carnap’ın dilin mantıksal analizi ve akabinde mantıksal sentaks yöntemiyle metafizik eleştirisi daha önemli ve etkili olduğu
bilinmektedir. Carnap’ın bu türden bir yöntemle, metafizik ifadeleri eleştirmesi daha
aydınlatıcı olduğu gibi metafizik ifadelerin görünüşte bilgi veriyormuş gibi durumları
da açıklığa kavuşur.
Öte yandan, Carnap’ın geleneksel metafiziği eleştirmesi, yani onu anlamsız olarak
addetmesi, entelektüel camiada onun sanki metafiziği tamamen yadsıdığı şeklinde
algılandığı görülmektedir.8 Oysa Carnap’ın metafizik terimini geniş anlamıyla etik,
estetik, mitoloji ve teoloji gibi alanları da kapsayacak şekilde kullandığı9 dikkate
alındığında, Carnap’ın metafiziği tamamen yok sayması, aynı zamanda insan yaşamının birçok yönünü ilgilendiren bu unsurları da yok saymayı gerektirecektir. Peki,
gerçekten böyle midir?
Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, Carnap felsefesinde metafiziğin ne olduğunu ve hangi bağlamlarda olanaklı olup-olmadığını açığa çıkarmaktır. Bu maksatla
öncelikle onun “geleneksel metafizik” eleştirisini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak en
doğru yol olacaktır. Böylelikle, yani Carnap’ın metafiziği hangi bağlamlarda eleştirdiği
ortaya konulduğunda, onun neyi eleştirmediği açığa çıkacaktır. İşte bu eleştirmediği
alan da onun metafiziğe açılan kapısı olacaktır.

7
8

9

Taylan Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, Ankara: Ebabil Yayınları, 2006, s. 36.
Bu hususta ilk eleştiriler, K.R. Popper ve T.S. Kuhn’dan gelmiştir. Bkz. K.R.Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev: İbrahim Turan, İlknur Aka, İstanbul: YKY, 2010; T.S.Kuhn, Bilimsel Devrimlerin
Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008.
R. Carnap, Philosophy and Logical Syntax, London: Kegan Paul Trench, 1996, ss. 15-16.
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Modern Mantık ve Geleneksel Metafizik
Carnap’ın “geleneksel metafiziğe” yönelik eleştirilerinde modern mantığın yeri
ve önemi şüphesiz önemlidir. Hatta Carnap, “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language” (Dilin Mantıksal Analiziyle Metafiziği Eleme)
adlı makalesinde, Antik Yunan Uygarlığından XIX. yüzyıla kadar metafiziği elimine
etmeye yönelik birçok girişimin olduğunu, fakat bu yönde asıl belirleyici unsurun
modern mantıktaki gelişmeler olduğunu açıkça belirtmiştir.
Günümüzde önceki metafizik karşıtlarının düşünemedikleri biçimde radikal bir adım
atıldı. Eski düşünürlerin metafiziği eleme düşünceleri olduğu doğrudur örneğin, nominalist akımlarda benzer düşüncelerin bulunmasına karşın metafiziği eleme düşüncelerinin
bir amaca ulaşması özellikle de çağımızda son on yıldaki mantık alanındaki gelişmelerin
sonucu gerçekleşmiştir.10

Elbette bu durumda akla ilk gelen sorulardan birisi, modern mantığın geleneksel
metafiziği elemede ne tür bir rolü olduğudur. Fakat bundan önce modern mantığın
Carnap tarafından alımlanış ve yorumlanış şekline bakmamız daha doğru olacaktır.
Carnap, daha öğrencilik yıllarında G. Frege’nin (1848-1925) mantık derslerine katılarak modern mantığa ilişkin bir takım bilgiler elde etmişti. Onun daha sonradan
Bertrant Russell’ın (1872-1970) Our Knowledge of The External World (Dış Dünya
Üzerine Bilgimiz) adlı eserini incelemesi, ona bu mantığın felsefi bir yöntem olarak
hem bilimsel problemlere hem de geleneksel metafizik sorunlara uygulanabileceği
fikrini kazandırmıştı.11 Bu mantığın bir yöntem olarak ele alınmasını sağlayan düşünce
ise onun ortaya koymuş olduğu sonuçlarla doğrudan ilintilidir. Modern mantık, bilgi
teorisi açısından şu sonuçları doğurmuştu:
i. Önermeler arasındaki ilişkileri hiçbir anlama gönderme yapmaksızın formel
bir şekilde ele almak.
ii. Gündelik dildeki terim ve ifadelerin çok anlamlılık ve belirsizliğini ortadan
kaldırarak ifadelere sabit anlamlar yüklemek.
iii. Bileşik nitelikteki önermeler, basit önermelere (bileşenlere) ayrılabilir. Bileşik
nitelikteki önermelerin doğruluk değerleri de basit önermelere dayanır.
Modern mantık, bu türden sonuçlara birtakım işaret, sembol ve kuralların benimsenmesiyle ulaşmıştı. Bu çerçevede basit önermeler, mantıksal eklemler (ve,
veya, ise…vb.) yoluyla diğer önermelerle ilişkilendirilerek bir değerlendirme tablosu
(doğruluk fonksiyonu) oluşturulur. Bu tabloya göre de bileşik önermelerin doğruluk
veya yanlışlık değerleri belirlenir. İşte Carnap, bu prosedürü bir yöntem olarak dikkate
10

11

R.Carnap, “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”, Logical Posıtıvısm,
çev. Arthur Pap, ed. A. J. Ayer, USA: The Free Press, 1959, s. 61.
R.Carnap, “Intellectual Autobıography”, The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. P.A.Schilpp. USA:
Dover Publication Inc, 1963, s. 13.
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alıp, hem bilimin terim ve önermelerine açıklık getirmek, hem de geleneksel metafizik
ifadelerin geçersiz olduğunu göstermek ister12. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse Carnap, bu yöntemle bilimsel ve metafiziksel önermeleri biçimsel bir tarzda,
yani önermeler arası ilişkilere bağlı olarak ve belirli kurallar (özellikle de M ve F
kuralları)13 çerçevesinde analiz etmek istemiştir.14 Buna göre, geleneksel metafizik
ifadelerin geçerli ya da geçersiz olması, oluşum ve dönüştürme kurallarına bağlı olarak
daha temel (protokol) önermelere indirgenip indirgenememesine bağlı olmaktadır.
Carnap’ın modern mantıktan ilham alarak bilgi teorisine uyarladığı bu yöntem,
ilerleyen süreçlerde “mantıksal analiz” ve “mantıksal sentaks” olarak adlandırılıp bir
“doğrulama yöntemi” olarak dikkate alınacaktır.

Anlam, Doğrulanabilirlik ve Geleneksel Metafizik
Carnap, modern mantığın ürünü olan mantıksal analiz ile geleneksel metafizik
ifadelerin irdelenebileceğini belirtmesine rağmen bu analizin neye ya da hangi ölçütlere göre yapılması gerektiği hususunda tam bir açıklama getirmemişti. Carnap, bir
anlamda mantıksal analizle bileşik nitelikteki önermelerin doğruluk değerinin bazı
kurallar çerçevesinde basit önermelere dayandığını söyleyerek dolaylı da olsa geleneksel metafizik ifadeler için bir çerçeve çizmişti. Fakat Carnap, önermeler arasındaki
biçimsel dönüştürme ve indirgeme sürecinin bilgi teorisi açısından değerlendirmesini
yapmamıştı.
Carnap’ın Viyana Çevresi ile tanıştığı dönemlerde Wittgenstein’ın Tractaus adlı
eserini incelemesi, onun mantıksal analizle geleneksel metafizik eleştirisine yeni bir
boyut kazandırdığını görmekteyiz. Wittgenstein, Tractacus adlı eserinde “anlamlı bir
önermenin dünyayı resmettiği” savını dile getirerek15 doğa bilimlerinin önermelerinin
anlamlı, metafiziksel ifadelerin ise anlamsız olduğunu belirtmişti. Buna göre, Wittgenstein’ın için anlamlı bir önerme son çözümlemede olgusal dünyayla ilişkili olmalıdır.
Carnap’ın da bu düşünceyi çıkış noktası alarak geleneksel metafiziği anlamlılık ölçütü
çerçevesinde eleştirdiği görülmektedir. Carnap, Aufbau16 adlı eserinde Wittgenstein’ın
12
13

14

15

16

R.Carnap, “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”, ss. 60-61.
Carnap ‘M’ ve ‘F’ kurallarını önermeler arasındaki dönüştürme kuralları olarak tanımlar. Buna göre,
‘M’ kuralları (logical rules) mantıksal veya matematiksel nitelikte olan dönüştürme kuralları olurken
‘F’ kuralları (physical rules), mantık dışında kalan fizik kurallarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Carnap,
Philosophy and Logical Syntax, s. 52
G.Irzık, “Wıtgenstein ve Carnap: Tractatus’un Mantıkçı Pozitivizme Etkisi”, Felsefe Tartışmaları, 11.
kitap, 1992, s.71; Altuğ, Modern Felsefede Metafiziğin Elenmesi, s. 85.
L.Wittgenstein, Tractatus Logıco-Phılosophıcus, çev: Oruç Aruoba, İstanbul: Metis Yayınları, 2006, s.
51.
Aufbau terimi, Carnap’ın The Logical Structure of The World and PseudoProblems in Philosophy adlı
eserinin Almanca kısaltılmış şeklidir.
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anlam öğretisinden etkilendiği şu ifadelerde görülmektedir.
Bir önermenin anlamlılığı olgu durumunu (var olması gerekli değil, düşünülebilir olması
yeterli) işaret etmesi ile ortaya çıkar. Eğer bir önerme, bir olgu durumunu ifade etmiyorsa,
o bir anlama sahip değildir ve sahte bir önermedir. Eğer bir önerme, bir olgu durumunu
ifade edip, o olgunun anlamına sahipse; olgu durumu varsa doğru, yoksa yanlıştır. Herhangi
birisi, bir önermenin doğru ya da yanlış olup-olmadığını bilmeden önce anlamlı olduğunu
bilebilir. Eğer bir önerme, bilinen ve tanımlanan bir kavram içerirse, önermenin anlamı bu
kavramlarla sağlanır. Diğer taraftan, bir önerme yeni bir kavram içerirse veya kavramın
meşruluğu (bilimsel uygulanabilirliği) söz konusu ise, onun anlamı belirtilmelidir. Bu
amaçla yeni kavramı içeren önermenin ne türden deneysel koşullarla doğrulanabileceğini
ve hangi koşullar altında yanlışlanabileceğini göstermek yeterli olacaktır.17

Carnap, bu ifadeleriyle bir önermenin anlamlı olabilmesi için onun son çözümlemede olgu durumuna gönderme yapması gerektiğini, yani önermenin hangi koşullarda
doğru hangi koşullarda yanlış olduğunun gösterilmesi gerektiğini belirtir. Carnap ve
Mantıkçı Pozitivistler arasında benzer anlamda kullanılan “doğrulanabilirlik”, “doğrulama yöntemi” veya “doğrulanabilirlik ilkesi” gibi terimlerin de bu noktada açığa
çıktığı söylenebilir. Buna göre, “doğrulanabilirlik” ya da “doğrulama yöntemi” bir
ifadenin ya da önermenin olgusal durumla ilişkisini gösterme prosedürü olmaktadır.
Carnap bu noktada modern mantıktan türetmiş olduğu mantıksal analizin aslında bir
doğrulama yönteminden başka bir şey olmadığını belirtir. Ona göre, bir önermenin
mantıksal analizinin başlıca görevi, onun doğrulama yöntemini göstermektir.18
Carnap, bir ifadenin ya da önermenin doğrulama yönteminin de iki ayrı eksende
gösterilebileceğini öne sürer. Bunlardan birisi, deneyimsel boyut diğeri ise düşünülebilir
boyuttur. Carnap, deneyimsel boyutta da bir önermenin doğrulama yöntemini iki ayrı
şekilde gerçekleştiğini belirtir. Bunlardan birisi, doğrudan doğrulama yöntemi diğeri
ise dolaylı doğrulama yöntemidir. Eğer bir önermeye ilişkin bilgimiz şu andaki algı ve
deneyime ilişkinse bu doğrulama yöntemi doğrudan doğrulamadır. Örneğin, “şu anda
önümde mavi bir zemin üzerinde kırmızı bir kare görüyorum”, önermesinin doğrulama
yöntemi doğrudan o andaki algımla ilgili olduğu için doğrudan doğrulanabilir.19
Öte yandan, dolaylı doğrulama yöntemi ise doğrulanmış bir önermeyle, diğer
önermeler arasında mantıksal ilişkiler kurularak yapılan işlemlerdir. Bu prosedürü
Carnap şöyle örneklendirmektedir: “Bu anahtar demirden yapılmıştır” önermesini
doğrulamanın çeşitli yolları vardır, bunlardan birisi de anahtarın mıknatısa yaklaştırıldığında çekilmesi sonucu elde edilen doğrulamadır.20 Dolaylı olarak yapılan doğrulama
yöntemi şu şekilde tasarlanır:
17

18
19
20

R. Carnap, The Logical Structure of The World and PseudoProblems in Philosophy, Trans. R.A. George,
USA: Open court, 1969, s. 325.
Carnap, Philosophy and Logical Syntax, ss. 9-10.
Carnap, Philosophy and Logical Syntax, s. 5.
Carnap, Philosophy and Logical Syntax, s. 33.
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Öncüller: P1: “Anahtar demirden yapılmıştır.” (Doğrulanacak önerme)
P2: “Demirden bir nesne mıknatısa yaklaştırıldığında çekilir.” (Doğrulanmış bir
fizik yasası)
P3: “Bu nesne bir mıknatıstır.” (Doğrulanmış bir önerme)
P4: “Anahtar nesneye yakın konulmuştur.” (Bu şu anda bizim gözlemimizle
doğrudan doğrulanan önermedir.)
Sonuç: P5: “Anahtar şimdi nesne tarafından çekilecektir.”
Carnap, burada ‘anahtar demirden yapılmıştır’ önermesini mantıksal kurallarla
olgu durumuyla (anahtar şimdi nesne tarafından çekilecektir) ilişkilendirerek, yani onun
doğrulama yöntemini göstererek, söz konusu önermenin anlamlı (ya da sınanabilir)
olduğunu göstermektedir.21
Carnap’ın doğrulama yöntemi olarak dikkate aldığı ikinci boyut ise düşünülebilir
alanda gerçekleştirilen süreçtir. Burada bir önermenin olgusal durumla ilişkisini kurma,
düşünülebilir veya tasavvur edilebilir bir alanda geçerlidir.22 Mantıkçı Pozitivistler
arasında “ilkece doğrulanabilirlik” olarak da adlandırılan bu boyuttaki doğrulama
yöntemi, Carnap için daha çok önemlidir. Çünkü bu boyuttaki doğrulama yöntemi, hem
deneyimsel alandakileri kapsamakla birlikte son çözümlemede metafiziksel ifadeleri
de saf dışı etmede kullanılır.
Carnap’a göre, düşünülebilir alandaki doğrulama yöntemi metafiziksel ve bilimsel
önermelerin son çözümlemede ayrıldıkları yerdir. Buna göre, bazı bilimsel önermeler
doğrudan deneyim konusu olmadan da anlamlı olabilmelerine karşın bu husus, metafiziksel ifadeler için geçerli olmamaktadır. Örneğin, “Ay’ın görünmeyen yüzeyinde
dağlar vardır” önermesi doğrudan bir olgu durumuyla ilişkilendirilemezken, mantıksal
kurallarla tasavvur edilebilir bir olgu durumuyla ilişkilendirilebilir. Zihnimizde bir roket
tasarlayıp ve bunu Ay’a ulaştırarak söz konusu önermeyi sınayabiliriz. Böylelikle ilk
olarak anlamsız gibi görünen bu önerme doğrulama yönteminin gösterilmesiyle anlamlı
hale gelir.23 Buna karşın “evrenin özü su’dur”, “tanrı vardır” ve “ruh ölümsüzdür”
gibi geleneksel metafizik ifadelerin düşünülebilir boyutta dahi doğrulama yöntemini
gösteremeyiz. Carnap’a göre, bu türden ifadeler mantıksal (M) veya fiziksel (F) kurallarla, olgusal durumla ya da gözlenebilir basit önermelerle ilişkilendirilemediği için
ne doğru ne de yanlıştır; kısacası, bunlar anlamsızdır.
Elbette bir filozofa, “evrenin özü su’dur” önermesinin doğrulama yöntemini nasıl
gösterebilirsin diye sorduğumuzda belki o, bütün canlılar için suyun gerekli olduğunu
21
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Carnap, Philosophy and Logical Syntax, s. 12.
Bu konuya ilişkin detaylı bilgi için bkz. M. Schlick, “Meaning and Verification” ve F.Waismann,
“Meaning and Verification”,Essential Readings in Logical Posıtıvısm, ed. Oswald Hanfling, England:
Basil Blackwell Publisher, 1981, ss.34 - 47.
Ercan Salgar, “Mantıkçı Pozitivistlerde Sınırlandırma Ayracı Olarak Doğrulanabilirlik”, Dört Öğe,
yıl:1, sayı:2, 2012, s. 189.
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dolayısıyla da gözlemlediğimiz birçok canlının (bitki, hayvan, insan) belirli bir müddet
susuz kaldığında öldüğünü söyleyerek iddiasını savunabilir. Diğer bir deyişle, filozof
burada ileri sürdüğü iddianın doğrulama yöntemini, yani genel bir önerme ile gözlenebilir bir önermenin (protokol önermelerin) ilişkisini kurduğunu söyleyebilir. Fakat
burada dikkat edilmesi gereken husus söz konusu doğrulama yönteminin mantıksal
ve fiziksel kurallara göre yapılıp-yapılmadığıdır.24 Carnap’ın bu noktadaki eleştirisi,
bu türden metafiziksel ifadelerin mantıksal ve fiziksel kurallarla gözlemlenebilir önermelerle ilişkilendirilemediğidir. Örneğin, “evrenin özü su’dur” ifadesi ile “Sokrates’in
özü su’dur” ifadesinin mantıksal bağlantıları açık değildir. Her şeyden önce, burada
“evren” ve “öz” terimleriyle tam olarak neyin kastedildiği açık değildir. Carnap bu
türden çözümlemeler ışığında geleneksel metafizik sorunların temelde dilsel karakterde olduğunu, yani onların aslında dilin yapı ve kurallarını ihlal ettiğini fark ederek
çalışmalarını dilsel analiz bağlamında yoğunlaştırır.

Dilin Mantıksal Analiziyle Geleneksel Metafiziği Eleme
Carnap, “doğrulanabilirlik ilkesi” bağlamında geleneksel metafiziksel ifadelerin
anlamsız olduklarını belirtikten sonra soruşturmasını daha derine indirerek bu türden
ifadeleri dilin mantıksal analiziyle irdeler. Doğrulanabilirlik ilkesi geleneksel metafiziksel ifadelerin anlamsız olduklarını, yani ne doğru ne de yanlış olduklarını genel
hatlarıyla ortaya koyarken, dilin mantıksal analizi, söz konusu ifade ve terimlerin niçin
anlamsız olduklarını açık bir şekilde göstermeye çalışır.
Carnap’a göre, geleneksel metafizik ifadelerin temelde anlamsız olmalarının
sebebi dilin yapı ve kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklanır. Diğer bir deyişle, bu
türden ifadelerin doğrulanabilir olamamalarının sebebi, dilsel yapı ve kuralların ihlal
edilmesindendir. Carnap, dilsel yapı ve kuralların nasıl ihlal edildiğini “The Elimination
of Metaphysics Through Logical Analysis of Language” (Dilin Mantıksal Analiziyle
Metafiziği Eleme) başlıklı makalesinde detaylı bir şekilde gösterir. Ona göre, dilsel yapı
ve kuralların yanlış kullanılmasına bağlı olarak iki çeşit anlamsız ifade ortaya çıkar.
Bunlardan birisi, anlamı olduğu düşünülen bir sözcükten kaynaklı ifadeler, diğeri ise
anlamlı sözcüklerden oluşan fakat sentaks yapıya aykırı olan ifadeler.25
Carnap’a göre, bazı ifadelerin doğrulanabilirlik ilkesini sağlayamamalarının
sebeplerinden birisi, anlamlı gibi görünen, fakat gerçekte anlamsız olan sözcüklerdir.
Carnap, bu türden sözcükleri açığa çıkarmak için yerleşik bakış açısından farklı olarak
anlam birimi olarak tek bir sözcüğü değil de sözcüğün içinde bulunduğu önermeyi
irdeler. Başka bir deyişle, Carnap bir sözcüğün anlamlı ya da anlamsız olduğunu açığa
24
25

Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, İstanbul: Say Yayınları, 2006, s. 91.
Carnap, “The Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”, s. 61.

R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı

127

çıkarmak için sözcüğün içinde bulunduğu önermeyi inceler.
Carnap’a göre, bu süreçte öncelikle sözcüğün temel önerme yapısı belirlenir, daha
sonra ise bu önermenin doğrulama yöntemi gösterilmeye çalışılır. Eğer söz konusu
önerme, belirli kurallarla düşünülebilir ya da deneyimlenebilir bir olgu durumu ile
(protokol önermeleriyle)26 ilişkilendirilirse, sözcük de, önerme de anlamlı olur, aksi
durumda anlamsızdır. Başka bir deyişle, Carnap burada sözcükleri içeren temel önermelerden protokol önermelerin türetilebilmesini, söz konusu sözcük için bir anlam ölçütü
kabul etmektedir. Ona göre, “bir sözcük veya sözcük dizimi ancak içinde bulunduğu
önermelerin protokol önermelerine indirgenebilir olması ile bir anlam kazanabilir.”27
Carnap’ın bu ifadelerinden metafizik sözcüklerin anlamsız olmasının gerekçesi,
içerisinde bulundukları ifadelerin belirli kurallara göre protokol önermeleriyle (olgu
durumuyla) ilişkilendirilememesine dayanmaktadır. Carnap, bu düşüncesini gerekçelendirmek ve somutlaştırmak adına ‘ilke’ ve ‘tanrı’ gibi sözcükleri örnek gösterir.
Buna göre, ‘ilke’ sözcüğünün bir anlama sahip olduğunu görmek için metafizikçilere
“x, y’nin ilkesidir” ifadesinin doğrulama yöntemini (hangi koşullarda doğru, hangi
koşullarda yanlış olduğunu) nasıl gösterebilecekleri sorulmalıdır. Metafizikçiler muhtemelen şöyle yanıt vereceklerdir: “x”, “y”nin ilkesidir demek, “y”, “x”den gelir ya
da “y”, “x” aracılığıyla var olur demektir. Fakat bu ifadeler, belirsiz ve çok anlamlı
bir yapıya sahip olduğu için y ve x arasında mantıksal bir ilişki kurulamamaktadır.
Ayrıca x ‘den sonra y’nin sürekli geldiği algısı da deneysel alana gönderme yaptığı
için metafizikçi bunu kabul etmez. Sonuç olarak, bu sözcüğün deneysel anlamından
farklı olarak sahip olması gerektiği bir anlamın olmadığını görürüz.28
Carnap’a göre, ikinci tür metafizik ifadeler, anlamlı sözcüklerden oluşmasına
rağmen yine de anlamsız olabilmektedirler. Bunun başlıca nedeni söz konusu ifadenin sentaks kuralları (söz dizim kurallara) ihlal etmesidir. Carnap, bu hususu açıklığa
kavuşturmak adına “Sezar dır” ve “Sezar bir asal sayıdır” gibi iki farklı örnek ele
alır. Ona göre birinci örnek, açıkça sentaks kuralları ihlal etmektedir. Çünkü yüklem
olması gereken bir yere bağlaç yerleştirilmiştir. Bu da, cümlenin anlamsız olmasına
yol açmaktadır. Öte yandan, ikinci örneğe baktığımızda bu ifadenin sentaks kurallara,
yani gramer kurallarına uygunluk göstermesine rağmen yine de anlamsız olduğu görülmektedir. Çünkü burada dilin mantıksal yapısına aykırı bir şekilde kavram alanları
karıştırılmıştır. Bilindiği üzere ‘asal sayı’, sayılara özgü bir niteliktir. Dolayısıyla da
onun bir insana yüklenmesi anlamsızdır. Anlamsız olmasının sebebi de ortaya çıkan
ifadenin ne doğru ne de yanlış olabilmesidir.29 Diğer taraftan, “Sezar bir komutan’dır”
26
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dediğimiz zaman burada dilin mantıksal kuralı, komutan niteliğinin bir insana yüklenebileceğini onaylamaktadır.
Carnap benzer çerçevede birçok metafizikçinin dilin yapı ve kurallarını ihlal ederek
sahte sözcükler ileri sürdüğü belirtir. Ona göre, özellikle G.W. Hegel (1770-1831) ve
M. Heidegger (1889-1976) gibi metafizikçilerin “geist”, “dasein” ve “hiçlik” gibi öne
sürdükleri birçok sözcük, dilin mantıksal yapısına uygun olmadığı için anlamsızdır.
Örneğin, Carnap, Heidegger’in “kaygı hiçliği ortaya çıkarır” savını şu şekilde değerlendirir. Ona göre, “hiçlik” terimi gündelik kullanımda bahsi geçen şeyin o zaman ve
mekanda olmadığına gönderme yapar. Örneğin, odadan bir ses duyulduğunu varsayarak, birisine odada ne var diye sorduğumuz zaman onun bize “hiç” diye bir cevap
vermesi, onun bu “hiç” terimiyle bahsedilen şeyin o anda olmadığını ifade etmeye
çalıştığını anlarız. O halde burada “kaygı hiçliği ortaya çıkarır” ifadesinde “hiçlik”
terimini gündelik dildeki anlamıyla kullanmaya kalktığımızda anlamsız bir durum
ortaya çıkar. Elbette Heidegger “hiçlik” terimini bu anlamda kullanmamıştır. Ona göre,
“hiçlik” varlığı ortaya çıkaran ruhsal durumlarla ilgili bir terimdir.30 Carnap’a göre,
Heidegger mevcut dilsel yapıda anlamı olan bir terime kendince bir anlam yükleyerek
anlamsız ifadeler ortaya çıkarmıştır.31
Carnap, benzer bir durumun ‘varlık’ yüklemi için de geçerli olduğunu söyler.
Örneğin, metafizikçiler gündelik dil kurallarına göre ele alınan ‘ben varım’, ifadesindeki ‘vardır’ yüklemini ‘tanrı vardır’ gibi ifadelere uyarlayarak, sahte ifadelerin
ortaya çıkmasına yol açarlar.32 Birinci ifadedeki varlık yüklemi bir zaman ve mekânda
aktüel bir varlığa gönderme yapmasına karşın ikinci ifadede bu anlamı bulamıyoruz.
Ayrıca “vardır” yüklemini zaman ve mekan ötesi bir anlamı olan bir özneyle (tanrıyla)
ilişkilendirmek de bir çelişkidir.

Geleneksel Metafizik İfadeler Neden Bilgi Veriyormuş Gibi Görünürler?
Carnap, geleneksel metafizik ifadelerin anlamsız olmalarını, temelde dilin sentaks
ve mantıksal yapılarının ihlal edilmesine bağlarken aynı zamanda bu gerekçeyi, söz
konusu ifadelerin bilgi veriyormuş gibi görünmelerinde de kullanmaktadır. Carnap’a
göre, bazı metafizik ifadeler kolaylıkla fark edilmesine rağmen bazıları kolay bir şekilde
fark edilememektedir. Aynı zamanda kolaylıkla fark edilemeyen bu metafizik ifadeler, sanki bilgi veriyormuş gibi de görünürler. Carnap’a göre asıl tehlikeli ve dikkate
alınması gereken de bu ifadelerdir. Çünkü filozoflar özellikle bu ifadeleri kullanarak
sahte tezler ileri sürmüşlerdir.
30
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Carnap bu hususu, Dilin Mantıksal Sentaksı (The Logical Syntax of Language,
1934) adlı eserinde ayrıntılı bir şekilde irdeler. O, bu eserinde dile ilişkin önemli bir
ayrım yapar. Ona göre, iki türlü dilsel araştırma söz konudur: Bunlardan birincisi,
araştırmanın konusu olan nesne dili (object-language), diğeri ise kendisine nesne dilini
konu edinen üst dildir (meta-language).33 Örneğin, ‘gül kırmızıdır’ önermesi bizlere gül
nesnesi hakkında bir bilgi vermektedir. Burada konu, dil-dışı bir nesne (gül) olduğu
için nesne dilinden bahsedilmektedir. Ayrıca, bu dilin ortaya koyduğu önermelere de
nesne-dili önermeleri denir. Öte yandan, ‘gül kırmızıdır’ önermesi gramer açısından
doğrudur dediğim zaman ise burada gül nesnesinden değil de, ‘gül kırmızıdır önermesinden’ bahsetmekteyim bu da üst-dile tekabül etmektedir. İşte Carnap bu üst-dili,
sentaks dil olarak adlandırmaktadır. Bu dilin ortaya koyduğu önermelere de sentaks-dili
önermeleri denir.
Carnap’ın dile ilişkin yapmış olduğu ayrım, sorunlar çerçevesinde kullanmıştır.
Ona göre, herhangi bir teorik alana ilişkin sorunları iki ayrı başlık altında toplamak
mümkündür. Bunlardan birisi, nesne sorunları diğeri ise mantıksal (sentaks) sorunlardır. Nesne sorunlarıyla, üzerinde düşünülen belirli bir alanın nesnelerine ilişkin
soruşturmalar kastedilmektedir. Mantıksal sorunlar ise doğrudan nesnelere gönderme
yapmayan nesnelerin dillerine ilişkin terimler, önermeler ve teorilere ilişkin sorunlardır. Bu ayrımı Carnap’ın vermiş olduğu bir örnekle somutlaştırmaya çalışırsak,
zooloji alanında nesne sorunları, hayvanların özellikleri ve onların diğerleriyle olan
ilişkilerinden ibaretken, buradaki mantıksal sorunlar, zooloji alanındaki ifadeler ve
onlar arasındaki mantıksal bağlantılar olmaktadır.34
Carnap’a göre, geleneksel metafizik sorunların birçoğu mantıksal sorunların nesne sorunlarıyla karıştırılmasından kaynaklanır. Diğer bir deyişle bu türden sorunlar,
nesne önermeleri ile mantıksal (sentaks) önermelerin birbirleriyle karıştırılmasından
doğmuştur. Buradaki sorunlar, sahte nesne sorunlardır. Bu sorunlara ilişkin önermeler,
biçimleri bakımından nesne önermelerine benzerler, diğer bir deyişle bu önermeler,
gerçek bir sorun ya da nesne hakkında konuşuyormuş gibi görünürler, fakat gerçekte
içerikleri bakımından sentaks önermelerdir, yani nesne diline ait önermeler hakkında
konuşan ifadelerdir.35
Carnap için bu noktada mantıksal sentaksın en önemli işlevi bizlere sahte nesne
ifadelerini göstermesidir. Bunu Carnap’ın vermiş olduğu bir örnekle göstermeye çalışalım. Farz edelim, sayılar ve fiziksel kavramlar arasındaki felsefi bir tartışmada bir
filozof, sayıların fiziksel nesneler olmadığına ilişkin şu önermeyi ileri sürsün: “Beş bir
şey değil, bir sayıdır” (E1). Görünüşe göre, bu ifade beş sayısının bir özelliğini dile
33
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getirmektedir; tıpkı matematiksel nesnelere atıfta bulunan “beş bir çift sayı değil, tek
sayıdır” (E2) önermesi gibi. Burada (E1) önermesi, konusunun nesneler, yani sayılar
olduğuna ilişkin bir izlenim uyandırmasına rağmen gerçekte konusu ‘beş’ sayısı değil
de, ‘beş’ sözcüğüdür. Diğer bir deyişle, bu önerme biçimi bakımından nesne dili önermesine benzemesine rağmen içeriği itibariyle sentaktik bir önermedir. Carnap, bu türden
önermeleri, içeriksel ifade biçiminde ele alınmış sahte nesne önermeler veya sahte sentaktik önermeler olarak adlandırır.36 Peki, Carnap bu çözümlemeyi neye göre yapıyor?
Carnap, burada öncelikle dile ilişkin içeriksel ifade biçimi (material mode of speech) ile biçimsel ifade biçimi (formal mode of speech) ayrımı yapar.37 İçeriksel ifade
biçimi, dil-dışı nesnelerden nesne önermeleri aracılığıyla söz eden ifade biçimidir.
Buna göre, (E2) önermesi içeriksel ifade biçimini temsil eder. Fakat (E1) önermesinde
de görüldüğü gibi bu önerme, bir yandan içeriksel ifade biçimini kullanmasına rağmen diğer bir yandan da sözcükler hakkında konuşuyormuş gibi görünmektedir. İşte
Carnap, bu karışıklığı gidermek adına biçimsel ifade biçimini kullanmayı önerir. Bu
ifade biçimi özünde sentaks ifade biçimidir. Diğeri bir deyişle, bu ifade biçimi nesne
dili önermelerinin dillerini biçimsel şekilde ele alan ifadelerdir.
Carnap, şimdi içeriksel ifade biçiminde ele alınan E1 önermesinin sahte nesne
önermesi olduğunu göstermek adına bu önermeyi biçimsel ifade biçimine şöyle çevirir.
“ ‘Beş’ bir şey sözcüğü değil, sayı sözcüğüdür” (E3). Carnap, içeriksel ifade biçiminde
ortaya konan önermeleri (E1) biçimsel ifade biçimine (E3) çevirmeyle, birçok sahte
sorunların ya da bu sorunlara ilişkin sahte yanıtların tespit edileceği kanısındandır.
Çünkü birçok filozof, dil-dışı nesneleri ve bu nesnelere ilişkin terim ve önermeleri
sadece içeriksel ifade biçiminde kullanarak, yani nesne alanına ilişkin terim ve önermeleri sentaks dile taşıyarak sahte sorunlara yol açmışlardır. Carnap, bu çözümlemenin
sonucunda önermeler arasındaki üç farklı tasnifi şu şekilde sıralar.38
a) Nesne (dili) Önermeleri: “Beş asal sayıdır”
b) Sahte Nesne Önermeleri (Sahte Sentaktik Önermeler): İçeriksel ifade biçimi
şeklinde, “beş bir şey değil, bir sayıdır.”
c) Sentaktik Önermeler: Biçimsel ifade biçiminde, “ ‘Beş’ bir şey sözcüğü değil,
sayı sözcüğüdür.”
Carnap’a göre, bu önermeler tasnifi dikkate alındığında geleneksel metafizik
problemlerin aslında olgularla ya da dünyayla ilgili değil de, dil ile ilgili olduğu açıkça
ortadadır.
Diğer taraftan, içeriksel ifade biçiminde kullanılan sözcük ve ifadelerin biçimsel
ifade şekline çevrilmesi, aynı zamanda anlamsız olandan anlamlı olana da bir geçiş
36
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sağladığı söylenebilir. Carnap’ın özelikle de 1940 ve sonrası çalışmalarında metafiziğin,
bir sav şeklinde sunulmasının yararlı olabileceğine yönelik söylemlerde bulunduğu
görülmektedir. Carnap bu noktada Demokritos’un (M.Ö. 460-370) atomcu öğretisini
örnek gösterir. Demokritos yaklaşık iki bin beş yüz yıl önce var olan her şeyin atomlardan oluştuğunu ileri sürdüğünde, bu sav o zamanlar metafiziksel olmasına karşın
günümüzde bilimsel olarak dikkate alınmaktadır. Carnap, bu çerçevede geleneksel
metafizik ifadeleri tam olarak yadsımamamız gerektiğini belirtir.39
Elbette Carnap’ın bu görüşleri, ilk etapta bir çelişki olarak algılanılabilir. Çünkü
Carnap buraya kadar “geleneksel metafiziğin” bir sav şeklinde sunulamayacağını,
sunulsa bile bunun anlamsız olacağını açık bir şekilde dile getirmiştir. Dolayısıyla
da şimdi, nasıl oluyor da Demokritos’un anlamsız ifadeleri, anlamlı bir hale geliyor
türünden bir soru ortaya çıkmaktadır. İşte bu soruna, Carnap’ın dilsel bağlamda yapmış olduğu içeriksel ve biçimsel ifade biçimleri ayrımı çerçevesinde yanıt vermek
olanaklıdır. Örneğin, Demokritos’un içeriksel ifade biçiminde söylemiş olduğu “her
şey atomlardan oluşur” savını biçimsel ifade şeklinde “ ‘her şey’ ve ‘atom’ terimleriyle
doğrudan veya dolaylı olarak deneyimlenebilen varlıklar kastedilir” ifade ettiğimizde
“her şeyin atomlardan” oluştuğu savı anlamlı bir hale gelmiş olur.

Dışsal Bir Soru Olarak Geleneksel Metafizik
Carnap, ilk dönemlerde (1920-1940 yılları arasında) geleneksel metafizik ifadelerin anlamsız olduğunu, yani bu türden ifadelerin belirli kurallar çerçevesinde
(özellikle de M ve F kuralları aracılığıyla) doğrulanabilir olmadığını ve bu nedenle
de onların ne doğru ne de yanlış olduklarını öne sürmüştü. Daha sonra Carnap’ın bu
türden ifadelerin neden anlamsız olduklarına ilişkin yapmış olduğu detaylı incelemeler, bu türden ifadelerin, dilin yapı ve kurallarını ihlal ettiğini diğer bir deyişle, nesne
önermeleriyle mantık (sentaks) önermelerinin karıştırıldığını göstermişti. Carnap, bu
süreçte dil analizini sadece sentaks boyutta gerçekleştirmişti. Başka bir deyişle Carnap, burada üst-dili sentaksla sınırlayarak metafiziksel ifadelerin anlamsız olduğunu
göstermeye çalışmıştı.
Carnap’ın 1930’lu yıllarda A. Tarski (1901-1983) ile tanışması ve onun düşüncelerinden etkilenmesi dilin mantıksal analizine farklı boyut kazandırmıştır. Carnap,
Tarski ile yaptığı sohbetlerde dilin mantıksal analizinde sadece sentaks boyutun yeterli
olmadığını aynı zamanda semantik boyutun da olması gerektiğini fark eder.40 Hatta
Carnap, yine bu dönemlerde dil analizine pragmatik boyutu da ekleyerek, üst-dil
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araştırmalarının bu üç eksende (sentaks, semantik ve pragmatik eksende) yapılması
gerektiğini kabul eder.
Carnap, dilsel analizin bu üç farklı boyutta ele alınması gerektiği düşüncesini,
Meaning and Necessity (Anlam ve Zorunluluk, 1947) ve “Empirisizm, Semantik ve
Ontoloji” (Ampirizm, Semantik ve Ontoloji, 1950) adlı eserlerinde bir bütünlük içerecek şekilde “dilsel çerçeveler” olarak tanımlamıştır. Carnap bu eserlerinde her dilin
kendine özgü birtakım sentaks, semantik ve metodolojik kurallarının olması gerektiğini ve varlık ve nesnelerin de ancak bu dilsel çerçeve içerisinde anlamlı bir şekilde
var olabileceklerini söyler. Carnap burada anti-realist bir tutumla en genel anlamıyla
varlıkların dilsel bir çerçeveden bağımsız bir şekilde var olamayacaklarını savunur.41
Oysa geleneksel filozoflar, birtakım gerçekliklerin dilsel çerçeveden bağımsız olarak
var olduğunu kabul ederek, bunları dilsel yapıya dâhil etmişlerdir. Carnap’a göre, bu
da metafizik sorunları açığa çıkaran bir tutumdur.
Carnap, Anlam ve Gereklilik adlı eserinde bu hususa dikkat çekmek için, yani
dilsel çerçeve bağlamında anlamlı ifadeleri metafiziksel olanlardan ayırmak için “içsel” ve “dışsal” ayrımı yapar. Buna göre, içsel sorunlar dilsel çerçeveye bağlı ve aynı
zamanda yanıtlanabilir olmalarına karşın, dışsal sorunlar dilsel çerçevenin dışında
anlamsız ve yanıtlanamaz sorular olmaktadırlar.
Varoluşla ile ilgili problemleri iki gruba ayırmalıyız: Birincisi birtakım şeylerin varlığı
ile ilgili olarak belli bir dilsel çerçeve içerisinde gündeme gelen sorulardır; bu tür soruları
içsel olarak adlandırıyoruz. İkincisi, şeylerin bir bütün olarak gerçekliği veya varoluşu
hakkındaki sorulardır ve bunlara dışsal sorular adını veriyoruz. İçsel sorular ve onlara
verilecek olan olası cevaplar eldeki dilsel çerçevenin yardımı ile formüle edilir. Dilsel
çerçevenin mantıksal ya da olgusal olmasına bağlı olarak, içsel sorulara sadece mantıksal
veya deneysel metotlarla uygun cevaplar bulunabilir. Oysa dışsal bir soru daha yakın bir
inceleme gerektiren problemli bir karaktere sahiptir.42

Carnap’a göre, dışsal sorunların gündeme gelmesinde iki temel etken söz konudur.
Bunlardan birincisi, filozofların bazı varlıkları dilsel çerçevenin dışında kabul etmesi,
ikincisi ise filozofların bu varlıkları dilsel çerçeveye bağlı nesne diliyle ifade etmeye
çalışmasıdır. Carnap daha önce bu durumu, nesne önermeleriyle sentaks önermelerinin
karıştırılması olarak tanımlamıştı. Şimdi ise bunu, dışsal soruların içsel cevaplarla
yanıtlanması olarak değerlendirmektedir. Neticede her iki durumda da geleneksel
metafizik ifadelerin dilin mantıksal yapı ve kurallarını ihlal ettiği için ortaya çıktığı
görülmektedir. Carnap’a göre bu türden soruları ne bilim adamları sorar, ne de sokaktaki
insan sorar; onu yalnızca filozof sorar.43

41
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Buraya kadar elbette akla şu soru gelebilir. Eğer Carnap’ın yukarıda bahsettiği
gibi soyut, tümel ve evrensel nitelikteki varlıkların hepsi dilsel bir çevrede anlamlı
olabiliyorsa o halde neden metafiziksel varlıklar bir dilsel çerçeve içerisinde olanaklı
olmasın? Carnap’a göre, dilsel çerçeve içerisinde olanaklı olabilen varlıklar, doğrudan
ve dolaylı olarak deneyimle ilişkilendirilen varlıklardır. Buna göre soyut olarak kabul
edilen sayılar, özellikler veya nitelikler gibi bazı varlıklar nesne dili önermeleriyle
ilişkilendirilebilirken tanrı, ruh ve idea gibi varlıklar bunun dışında kalmaktadır. Kısacası, Carnap’a göre, deneyim alanının ötesi dile getirilemez.

Yaşama Yönelik Bir Tutumun İfadesi Olarak “Metafizik”
Carnap’ın da belirttiği üzere, metafiziğin bütün bu olumsuz yönü gösterildiğinde
büyük olasılıkla ortaya çıkan soru şu olacaktır: Geleneksel metafizik ifadeler, şayet
bütünüyle anlamsızlarsa o halde yıllardan beri birçok filozof neden bu alanla ilgilenmiş
ve bu alan neden okuyucu üzerinde bu kadar güçlü bir etki bırakmıştır?
Carnap, bu soruya açıklayıcı bir yanıt verebilmek için dilin iki işlevinin birbirinden
ayırt edilmesi gerektiği kanaatindedir. Ona göre, dilin temsil edici işlevi (representative
function) olduğu gibi, ifade edici işlevi de (expressive function) vardır. Örneğin, birisi
bir şey söylemeden gülüyorsa biz bunu, onun neşeli ruh halinin bir belirtisi olarak
değerlendiririz bu, dilin ifade edici işlevini gösterir. Diğer taraftan, birisi gülmeden ‘şu
anda neşeliyim’ ifadesini kullanırsa, bu da dilin temsil edici yönünü gösterir.44 Carnap’a
göre, buradaki ayrım önemlidir. Çünkü dilin ifade edici işlevi ile ortaya konan ‘gülme’
ifadesi ne doğrulanıp ne de yanlışlanamazken, dilin temsil edici işlevi ile ortaya konan
‘şu anda neşeliyim’ ifadesi ya doğrulanır ya da yanlışlanır. Bu bağlamda birinci ifade
anlamsızken ikinci ifade anlamlı olmaktadır.
Bu çözümleme ışığında Carnap açısından metafizik ifadelerin dilin ifade edici
işlevini temsil ettikleri açıktır. Carnap’a göre, dilin ifade edici işlevi, temelde duygu
durumunun dışa vurumu olarak ortaya çıkar. Diğer bir deyişle bu işlev, aslında insanın içinde yaşadığı dünyada karşılaştığı olaylara verdiği duygusal tepkilerin dışa
vurumudur.45 Bu bağlamda metafizikçi, içinde yaşadığı hayatın kaygı, korku, acı,
sevinç ve kederlerini birtakım terimler üreterek ya da mevcut terimleri kendilerine
göre anlamlandırarak olağan dille teorik bir çerçevede sunmaya çalışan birisi olarak
karşımıza çıkar.
Carnap’a göre, insanın duygu durumunu dışa vurması ya da yaşama yönelik bir
tutum geliştirmesi gayet doğal bir gereksinimdir. Fakat Carnap için buradaki temel
sorun, duygu durumunu dışa vurma değil de, bu duygu durumunun ifade edilme şek44
45
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lidir. Filozofların, duygu durumlarını (özellikle de korku, kaygı ve ölüm gibi duygusal
deneyimlerini) deneyim ötesi bir alanla ilişkilendirip daha sonra bunları, deneyim
alanına ilişkin olağan bir dille ifade etmeye çalışmaları metafizik sorununu açığa
çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, filozofların duygu durumlarını ifade etmek için yeni
bir terim icat etmesi ya da dilsel çerçevede belirli bir anlamı olan terimlere farklı
anlamlar yüklemesi hem dilin mantıksal yapısını bozmakta hem de anlamsız ifadeler
ortaya çıkarmaktadır.
Carnap’a göre, insan bir yönüyle duygusal bir varlıktır, dolayısıyla da duygu
durumunu dışa vurma ya da duygularını teskin etme ihtiyacı hisseder. İşte bireyin bu
duygularını teskin etmeye yönelik teşebbüsleri de onu metafiziğe sürükler. Carnap’ın
bu noktada Kantçı metafizik anlayıştan ilham aldığı söylenebilir. Kant için de insanın
sonlu bir varlık olduğunun bilincinde olması onu sonsuz bir alana, yani “tanrı”, “ölümsüzlük” ve “özgürlük” gibi ideleri bilmeye sürükler. Kant’a göre insan aklı, bu ideleri
hiçbir zaman bilemeyecek olsa da yine de bunlara tamamen ilgisiz kalamaz. Çünkü
ona göre metafizik, insanın doğal bir yatkınlığının ürünüdür.46 Carnap’ın da temelde bu
Kantçı görüşe yaslanarak metafiziği anlamlandırmaya çalıştığı açıktır. Carnap açısından
insanın “ölüm” karşısında duyduğu kaygı ve korku gibi birtakım duygu durumları ve
bunları teskin etmeye yönelik teşebbüsleri onu metafiziğe sürüklemektedir. Carnap da
Kant gibi bu hususu doğal değerlendirmektedir. Fakat Carnap, bu noktada, geleneksel
metafizikçilerden farklı olarak bireyin söz konusu duygularını teskin etmede “bilişsel
araçları” kullanmak yerine, sanatsal enstrümanları seçmesinin en doğru yol olacağı
kanısındadır. Hatta Carnap, bu gayeyi gerçekleştirmede sanatçıların veya şairlerin metafizikçilerden daha başarılı ve etkili olduğunu iddia etmektedir. Çünkü metafizikçi, dilin
yapı ve kurallarını ihlal ettiğinin farkında olmadan, içinde doğruluk veya yanlışlığın
bulunduğu bir alanda yolculuk yaptığına inanır. Dolayısıyla da düşüncelerini mantıksal
olarak kanıtlarla desteklemeye çalışır. Buna karşın bir şair dizelerinde Ay, Güneş ve
Yıldız gibi farklı alana ilişkin terimleri kullanmasına rağmen şiirlerinde bir sav ileri
sürmediği gibi başka şair tarafından ileri sürülen şiirleri de çürütmeye çalışmaz, çünkü
şair kendisinin teori alanında değil, sanat alanında olduğunun farkındadır.47 Carnap, bu
farkındalığı gerçekleştiremeyen filozofları ise yeteneksiz sanatçılar olarak tanımlar. 48
Carnap, metafiziğe yönelik bu bakış açısını kendi kaleme aldığı öz yaşam hikâyesinde gerçekleştirdiğini göstermektedir. Carnap, burada yaşama yönelik genel bir
tutum olarak “panteizm” görüşünü benimsediğini, hatta bu görüşün B. Spinoza (16321677) felsefesinin öğelerini taşımasına rağmen Spinoza’dan değil de, J.W.Geothe’nin
46
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48

I. Kant, Crituque of Pure Reason, çev. Paul Guyer & Allen W. Wood, United Kingdoom: Cambridge
University Press, 2000, s. 100 ( A XI); ayrıca ideler için bkz. I. Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, çev. İ. Kuçuradi, Ankara: Türk Felsefe Kurumu Yayınları, 2002, ss. 91-93.
Carnap, “Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”, ss. 79-80; Carnap,
Philosophy and Logical Syntax, s. 30.
Carnap, “Elimination of Metaphysics Through Logical Analysis of Language”, s. 81.

R. Carnap’ın “Geleneksel Metafizik” Eleştirisi ve “Metafizik” Anlayışı

135

(1749-1832) sanatsal eserlerinden etkilenerek oluşturduğunu belirtir. Onun deyimiyle
“eğer panteizm, duygusal ve ahlaksal bir tutum olarak değil de, bir doktrin olarak ele
alınsaydı, bilimsel bir çerçevede anlamlandırılamayacaktı”.49

Sonuç
Genel hatlarıyla bakıldığında, Carnap’ın doğrudan “metafiziği” değil de, “geleneksel metafiziği” eleştirip, yadsıdığı görülmektedir. Carnap’ın kendisi doğrudan bir
ayrım yapmamış olsa da onun terminolojisinde “metafizik” deneyim alanının ötesine
gönderme yaparken, “geleneksel metafizik” deneyim alanının ötesine ilişkin bilgi elde
etme iddiası olarak anlaşılmaktadır. Carnap’ın, bu bağlamda “geleneksel metafiziği”
eleştirip, yadsıdığı görülürken “metafiziğin”, sübjektif düzeyde duygu durumunun dışa
vurumu olarak ya da yaşama yönelik bir tutumun ifadesi olarak sanatsal faaliyetlerde
olanaklı olabileceği görülmektedir.
Carnap’ın metafiziğe yönelik bu tutumu, yani metafiziğin evrensellik iddiası
bulunmadan, bir anlatım şekli olarak sanatsal faaliyetlerde dile getirilebileceği görüşü,
onu analitik felsefe geleneğinden uzaklaştırırken varoluşçu filozoflara daha yakınlaştırdığı söylenebilir. Analitik felsefenin öncülerinden olan ve Carnap’ın da birçok
noktada fikirlerinden etkilendiği Wittgenstein, Tractatus adlı eserinin son cümlesinde
metafiziğin söylenemez olduğunu dolayısıyla da bu noktada susmak gerektiğini telkin etmiştir.50 Oysa Carnap, metafiziğin olağan dili kullanarak evrensel bilgi iddiası
olmadan, sanatsal bir anlatım tarzıyla ifade edilebileceğini savunur. Dolayısıyla da
Carnap’ın bu çerçevede varoluşçu filozoflara daha yakın durduğunu söylemek mümkündür. Çünkü varoluşçu filozoflar da, genel hatlarıyla insanın dünyaya fırlatılmış
olduğunu ve bu dünyayla karşılaşması sonucu bir takım duygu durumlarının (kaygı,
korku, hüzün, umutsuzluk vb.) açığa çıktığını ve nihayetinde bu duygu durumlarını
teskin etmek için de bir takım anlatılar ve açıklamalar geliştirdikleri bilinmektedir.51
Bu doğrultuda S. Kierkegaard, (1813-1855), J.P. Sartre (1905-1980), A. Camus
(1913-1960), F. Nietzsche (1844-1900) ve M. Heidegger gibi varoluşçu filozoflar
akla gelebilir. Hatta Carnap bu çerçevede bir anlamda Nietzsche’yi överek yetenekli
bir sanatçı olduğunu; fakat onun da diğer varoluşçular gibi “geleneksel metafizik” ile
“sanatı” birbirlerine karıştırdığını, yani sanat alanında evrensel bir iddiada bulunma
yanlışına düştüğünü söyleyerek eleştirir.52 Ayrıca bu noktada Heidegger’in de benzer
49
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hatayı yaptığı söylenebilir. Heidegger, “geleneksel metafiziği” eleştirerek “metafiziğin” bilgi alanında değil de varoluşsal unsurlarla temellendirilebileceğini söyleyerek
Carnap’a yaklaşmış, fakat bunu evrensel bir sav şeklinde sunarak Carnap’dan uzaklaşmıştır.53 Buna göre Carnap’ın varoluşçu eğiliminin, sanat eserlerinde evrensel bir iddia
olarak değil de, bu eserlerde kişisel yaşantı veya deneyimlerinin bir ifadesi olarak açığa
çıktığı dikkate alındığında, onun F. Dostoyevski (1821-1881), F. Kafka (1883-1924)
ve S. Beckett (1906-1989) gibi edebiyatçılara daha yakın olduğu ortaya çıkmaktadır.
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MODERN DÖNEM KOZMOLOJİ MODELLERİ
Orhan Güneş*
COSMOLOGICAL MODELS OF MODERN PERIOD
ÖZ
Kozmoloji ve kozmogoninin katkısıyla şekillenen kozmolojik modeller tarih boyunca büyük çeşitlilik arz ederler. Antik Yunan’dan itibaren yaklaşık iki bin yıl
boyunca hâkim model olan Aristotelesçi geosentrik (yer merkezli) evren modeli
ilk ciddi meydan okumayla 16. yüzyılın ortalarında karşılaşmıştır. Helyosentrik
(Güneş merkezli) bir yapıya sahip bu model Kopernikusçu evren modeli olarak
adlandırılır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren hâkim paradigma olmaya başlayan
Kopernikusçu modeli temel alan pek çok evren modeli geliştirilmiştir. Bu çalışmada, modern dönemde (16-20. yüzyıllar arası) ortaya konulan modeller zaman
ve uzay parametreleri bağlamında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilim Tarihi, Astronomi Tarihi, Astronomi, Kozmoloji.
ABSTRACT
The cosmological models shaped by the contribution of cosmology and cosmogony have a great diversity throughout history. The Aristotelian geocentric
(earth-centered) universe model, which was the dominant model for almost 2000
years since ancient Greece, faced the first serious challenge in the middle of the
16th century. This model with a Helioscentric (solar-centered) structure is called
the Copernican universe model. Many universe models have been developed
based on the Copernican model, which began to be the dominant paradigm since
the late 16th century. In this study, the models revealed in the modern period
(between the 16th and 20th centuries) will be examined in the context of time
and space parameters.
Keywords: History of Science, History of Astronomy, Astronomy, Cosmology.
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I. Giriş
Avcı-toplayıcı toplumlardan itibaren insanoğlunun temel ilgili alanlarından
biri gökyüzü, burada yer alan cisimler ve bu cisimlere ait fenomenler olmuştur. Bu
ilginin kökeninde entelektüel merakın yanı sıra pratik ihtiyaçlar da önemli rol oynar.
Yön tayini için yıldızların konumlarından faydalanılması buna bir örnektir. Tarımın
keşfedilmesiyle beraber yerleşik hayata geçilmesi ve medeniyetlerin ortaya çıkması
astronominin iki temel alanından biri olan matematiksel astronominin gelişimini
hızlandırmıştır. Matematiksel astronomi gök cisimlerinin konumlarını ve hareketlerini
geometrik ve aritmetik (Mezopotamya astronomisi örneğinde olduğu gibi) modeller
kullanarak tayin etme amacı güder. Sonuçları teorik olduğu kadar pratik açıdan da
önemlidir. Mesela, tarımda hasat ve ekim yılın belirli dönemlerinde yapılabilir; bu
tarihlerden sonra yapılacak tarımsal faaliyetlerin başarı ihtimali çok düşüktür. Bu
nedenle günleri mümkün olduğunca doğru şekilde tayin edebilen takvimlere ihtiyaç
vardır. Mevsimlerin oluşumu Arz’ın Güneş’e göre konumuna bağlı olduğundan
tarım ile ilgili takvimler genellikle Güneş takvimi olmuştur. Bilinen tek istisna Eski
Mısır’dır. Eski Mısır’da Sirius yıldızının gözlenmeye başladığı tarih ile Nil nehrinin
taşmaya başladığı tarih aynıdır. Bu nedenle Mısırlılar Sirius yıldızını temel alan bir
takvim hazırlamışlardır. Dinî günler ve bayramlar ay takvimine göre belirlenir. Ay’ın
evrelerinin doğru belirlenebilmesi bu açıdan elzemdir. Devletin maaş ödemeleri ve
vergi işleri yine takvime ihtiyaç duyar. Toplumsal ve idari hayatı bu kadar yakından
ilgilendiren takvimlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi her şeyden önce takvimle
ilişkili gök cisminin gökyüzündeki konumunu mümkün olduğunca hassas bir şekilde
belirlenmesine bağlıdır. Bu zaruret gözlemsel astronominin ilerlemesinin temel
motivasyon kaynaklarından biridir. Gözlemsel astronomideki ilerlemeler gezegenlerin
belirli aralıklarla belirli konumlarda bulunduğunu ve belirli hareketleri yaptığının fark
edilmesini sağlamıştır. İlk olarak M.Ö. 5. yüzyılda Mezopotamya’da geliştirilen ve
günümüzde gezegen-periyot ilişkisi adı verilen bu ilişki matematiksel astronominin
temelini oluşturur ve gök cisminin ileriki bir tarihteki konumunu hesaplamaya yarar.
Söz konusu ilişki evrende değişmeyen bir düzen olduğu fikrini içinde barındırır. Düzen
fikri Tanrı veya Tanrıların da belirli kurallara göre iş görmesini gerektirir. Matematiksel
astronominin dil olarak matematiği kullanması ve mitolojik düşüncenin keyfî ihtimal
dünyasından kopması onu bilinen ilk kesin bilim (exact science) haline getirir.
Astronominin ikinci temel disiplini fiziksel astronomidir. Fiziksel astronomi
göklerin durumuna gök cisimlerinin konumları üzerinden değil kozmolojik düzen
açısından yaklaşır. Kozmolojik düzen evrenin yapısı (kozmoloji) ve oluşum hikâyesini
(kozmogoni) kapsar. Bu temel astronomi disiplini, ontoloji, epistemoloji gibi felsefî
disiplinler ile çok güçlü bağları olması nedeniyle modern döneme kadar astronomiden
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ziyade doğa felsefesinin bir alt dalı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle doğası gereği
(matematiği bir yöntem olarak kullanmaması nedeniyle) spekülasyona açıktır.
Fiziksel astronomi kronolojik olarak matematiksel astronomiden çok daha eskidir.
İnsanoğlu içinde yaşadığı evreni kendi yurdu yapabilmek için yapısını ve oluşumunu
açıklayan modeller ortaya koydu. Bilinen en eski kozmolojik model olan ve M.Ö.
1500’lere tarihlenen Hindu Rig Veda metinlerinde yer alan Brahmanda’dan günümüze
kadar onlarca kozmolojik model ortaya atıldı. Her kozmolojik model evrenin yapısını
ve oluşumunu açıklama iddiasında olduğundan kozmoloji ve kozmogoni şeklinde
ikili bir sacayağına sahiptir. Kozmogoni hemen tamamen spekülatif bir alan iken
kozmoloji görünür evreni konu edindiğinden spekülâsyon imkânı daha sınırlıdır.
Doğa filozoflarından önceki dönemde bu ikiliye evrenin oluşumu ile bağlantılı olarak
Tanrıların doğuşunu konu edinen teogoni de eklenebilir. Babil yaratılış destanı Enuma
Eliş gibi ilk dönem modellerde kozmogoni teogoni ile iç içedir. Bu modellerde evrenin
ve gök cisimlerinin oluşumu Tanrıların kişisel ilişkileri üzerinden açıklanır. Ayrıca
önemli görülen gök cisimlerine atfedilen tanrısallık sonucu bu gök cisimlerinin
hareketleri de mitolojik tavırdan payını alır. Kozmogoni ile teogoninin birbirinden
ayrılması büyük ölçüde doğa filozoflarının evrenin oluşumunu açıklarken kullandıkları
doğal yaklaşım ile meydana gelmiştir. Bu dönemden itibaren oluşturulan modeller
matematiksel astronominin de etkisiyle mitolojik etkilerden büyük ölçüde arınarak
kaotik ve tesadüfî yaklaşımdan kurtulurlar. Matematiksel astronomi tarih boyunca
kozmolojik spekülasyonları sınırlandırma ve kozmolojik modellere yön verme işlevi
görmüştür. Kopernikusçu evren modelinde görülebileceği gibi gezegen hareketlerini
daha dakik açıklamak için matematiksel astronomide yapılan model değişikliği daha
sonraları bütün bir kozmolojiyi değiştirmiştir.
Tarih boyunca ortaya konulan tüm evren modelleri iki temel parametre içerirler;
zaman ve uzay (mekân). Bu iki parametre belirlenmeden evren modeli ortaya konulamaz.
Diğer tüm parametreler bu iki parametrenin bir fonksiyonudurlar. Zaman parametresi
evrenin zamansal konumunu (ezeli, ebedi vs.) açıklığa kavuşturur. Uzay parametresi
evrenin şekil ve büyüklüğünü belirler.
20. yüzyıla kadar evrenin statik olduğu kabul ediliyordu. Statik evren büzülmez
ya da genişlemez, oluşumundan itibaren büyüklüğünde herhangi bir değişim meydana
gelmez. Evrenin statik olması içeriğinde bir değişim olmadığı anlamına gelmez. Yeni
yıldızlar doğarken bazı yıldızlar ölür, gök cisimlerinin konumları değişir; evrenin
muhtevası değişime tabidir ancak bizatihi evrenin kendisine ait uzay parametresi
sabittir. Bu parametrenin sabit olması evrenin sonlu olmasını gerektirmez. Evren
başlangıçta sonsuz büyüklükte olabilir. Statik evrende zaman (t) ve uzay (R) bağımsız
parametrelerdir:
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R, t

Statik Evren Modelleri
Sonsuz Büyüklük

R

Sonlu Büyüklük

t

Amerikalı astronom Edwin Hubble 1929’da kozmoloji tarihinin en büyük
keşiflerinden birini yaptı. Yakın galaksilerin spektrum çizgilerinden itibaren galaksilerin
bizden uzaklaştıklarını hesapladı. Kırmızıya kayma adı verilen bu olgu evrenin
genişlediği anlamına geliyordu. Statik evren görüşünün ortadan kalkmasına neden olan
bu keşif insanoğlunun evrene bakışını kökten değiştirdi. Dinamik evren modellerinde
uzay parametresi zaman parametresine bağlıdır:
R= R(t)
Bu durumda dinamik evren modelleri söz konusu olduğunda tamamen bağımsız
tek parametre zaman parametresi olmaktadır. Artık statik modelde olduğu gibi sabit
büyüklükte bir evrenden söz edilemez. Evrenin büyüklüğünden söz edilmek istendiğinde
zaman parametresini kullanmak zorunludur. Çünkü evrenin büyüklüğü farklı zamanlarda
farklı olacaktır. Zamanda geçmişe doğru gidildikçe evrenin büyüklüğü azalacak, tersine,
ileri doğru gidildikçe büyüklüğü artacak veya azalacaktır.
Dinamik Evren Modelleri

Açık

Düz
R (t)

Kapalı
t
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Bu çalışmada modern astronomide (16-19. yüzyıllar arası) ortaya konulan
kozmolojik modeller söz konusu iki parametreye göre incelenecektir. Çalışmanın
devamında görülebileceği gibi Kopernikusçu evren modelinin ortaya çıkmasından
kısa bir süre sonra aslında Yunan atomculuğunda var olan ancak modern zamanlarda
tekrar güç kazanan uzaysal olarak sonsuz evren fikri dönemin hâkim paradigması
haline gelmiştir.

II. Aristotelesçi Evren Modeli
16. yüzyılın ortalarında sonlu bir evren öngören iki temel kozmolojik model vardı:
Bunların ilki Aristotelesçi, Geosentrik (yer merkezli) evren modelidir. Bu model
doğa fenomenlerinin sebeplerini Aristoteles’in (M.Ö. 384-322) doğa felsefesini
(hareket teorisi, doğal yer ve kozmolojik düzen) ve Eudoksus ile Kalippus tarafından
geliştirilen ve Aristoteles tarafından da kabul edilen eşmerkezli küre modelini temel
alarak açıklamaya çalışır.1
Aristoteles tarafından ortaya konulan kozmolojik modele göre Arz evrenin
merkezinde ve hareketsizdir. Evren ay altı ve ay üstü olmak üzere iki kısma ayrılır.
Ay altı evren dört unsurdan (yoğunluk sırasına göre toprak, su, hava ve ateş) oluşurken
ay üstü evren eter (ether, esir) adı verilen oldukça hafif bir maddeden oluşmuştur.
Ay üstü evrende içten dışa doğru Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn
kristal küreler üzerinde yer alırlar. Ay üstü alemdeki cisimler tanrısal varlıklardır ve
en mükemmel geometrik form daire olduğundan bu cisimler Arz etrafında dairesel
yörüngelerde dönerler. Her gezegen küresi bir içteki küreyi tamamen kuşatır. Satürn
küresinin ilerisinde yine Arz etrafında dönen Sabit Yıldızlar küresi yer alır. Bu kürenin
ötesinde İslam medeniyetinde Atlas Feleği adı verilen en dış küre yer alır ve bütün
küreleri kuşatır. Küreler bir üstteki küreden aldıkları hareketi bir alttaki küreye iletirler.
Evren, Arz’ın merkeziyle çakışık olan evrenin merkezi ile Atlas Feleğinin içbükey iç
yüzeyi arasıdır. Evrende boşluk (vakum) yoktur.
Ay altı evren oluş ve bozuluşa tabidir. Ay üstü evrende oluş ve bozuluş yoktur,
öncesiz ve sonrasızdır. Ay üstü evren değişmez kabul edildiği için kuyruklu yıldız gibi
gök olayları ay altı evrene ait meteorolojik hadiseler olarak kabul edilmiştir.
Aristotelesçi geosentrik matematiksel astronominin kurucusu Batlamyus’tur (100168). Aristoteles eşmerkezli küreler yöntemini kozmolojisini kurmak için kullanmıştır;
kendisi astronom olmadığından modelinin matematiksel hesaplamalarını yapamamıştır.
İskenderiyeli bir astronom olan Batlamyus Mezopotamya’da yapılmış ve aralıksız
1

Omodeo, P. D. & Tupikova, I., “Cosmology and Epistemology: A Comparision between Aristotle’s and
Ptolemy’s Approaches to Geocentrism”, Spatial Thinking and External Representation, ed. Matthias
Schemmel, Edition Open Access, Berlin, 2016, s.145.
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olarak yaklaşık bin yıl sürmüş gözlemlerin kayıtlarından haberdardı. Ayrıca kendi
gözlemleri ile Antik Yunan’da Hipparkos gibi astronomlar tarafından kendisinden
önce yapılan gözlemleri de işin içine katarak matematiksel astronomisini inşa etti.
Modelini kurarken Aristoteles’in kozmolojik ilkelerini temel aldı.
Batlamyus’un gezegen modelleri Apollonius’tan (M. Ö. 3. yüzyıl) beri bilinmekte
ve kullanılmakta olan eksentrik ve episaykıl adında iki araca dayanmaktaydı. Eksentrik
hipotezi bir çemberin (veya kürenin) merkezi etrafında üniform dönüşünü zorunlu kılar,
merkezden uzaklaştırılmış gözlemcinin perspektifinden üniform olmayan hareketler
üretilmiş olur. Almagest’te episaykıl hipotezi gezegeni episaykıl adı verilen bir çember
üzerine yerleştirir, bu çemberin merkezi deferent denilen daha büyük bir çember
tarafından taşınır. Episaykıl’ın merkezi deferentin merkezi etrafında döndüğü gibi,
episaykıl kendi merkezi etrafında da döner. Apollonius, eğer episaykıl ve deferent
aynı hızda ancak zıt yönlerde dönerse episaykıl hipotezinin eksentrik hipoteze
muadil olacağını göstermişti. Bu kanıttan yola çıkan Batlamyus bir eksentrik ya da
episaykıla sahip modelin Güneş’in gözlenen hareketlerini hesaplayabildiğini fark etti.
Batlamyus gezegen gözlemlerini analiz ederek yalnızca Arz’ın deferentin merkezinden
uzaklaştırılmasına değil, aynı zamanda deferentin hareketinin kendi merkezinden başka
bir nokta etrafında üniform olması gerektiği sonucuna vardı. Söz konusu noktaya
ekuant adı verildi. Batlamyus ekuantı kullanmaktan hoşlanmamakla birlikte eldeki
veri onu bunu yapmaya zorlamıştı.
Batlamyus, Hypotheseis tōn planōmenōn (Planetary Hypotheses, Gezegen
Hipotezleri) adlı eserinde eksentrik hipotezin, çeperinde gök cisminin gömülü
olduğu bir küreden oluştuğunu iddia etti. Buna göre Arz, kürenin merkezinden hafifçe
kaydırılmış durumdadır, küre merkezi etrafında üniform bir şekilde döner. Hypotheseis
tōn planōmenōn ayrıca episaykıl hipotezini fizikselleştirdi, gezegen episaykıl üzerine
sabitlenmiş iken, episaykıl, deferentin çeperinde gömülüdür. Almagest’teki geometrik
modeller ile Hypotheseis tōn planōmenōn’daki fizikî modeller arasındaki uyumsuzluk
Batlamyus’un astronomisinde ileride çelişki olarak görülecek gerilimlere neden
oldu. Ekuant noktaları etrafında üniform olarak dönen eksentrik kürelerin kestirimsel
avantajları merkezlerinden geçen eksenler etrafında üniform olarak dönen kürelerin
koşulları ile uyuşmamaktaydı.
Modern döneme kadar Batlamyusçu astronomiye yapılan eleştiriler ağırlıklı olarak
İslam astronomisi kaynaklıdır. İslam astronomi geleneğinde iki temel ekol vardır. Bu
ekollerin birisi astronominin amacının fenomenleri açıklamak olduğunu, bu nedenle
konusunun fizikî gerçeklik olmadığını iddia eder. Buna göre gezegen hareketlerini
açıklarken kullanılan episaykıl ve ekuant gibi araçlar fiziken bulunmayabilir, ancak
söz konusu araçların kullanımı ile oluşturulan geometrik modeller hareketlerin önceden
kestirimi konusunda doğru sonuç verdiği sürece ortada bir sorun yoktur; astronomi
fizik nesnelerle değil onların hareketlerinin geometrik inşası ile ilgilenir. Diğer ekol,
oluşturulan modellerin yalnızca geometrik bir nitelik taşımasının doğru olmadığını,
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konuları olan cisimler fiziken var olduklarından modellerin fiziğe uygun olması
gerektiğini savunmakta ve bu nedenle astronominin matematik kadar fizik tutarlılığa
da sahip olması gerektiği düşüncesinde ısrar etmekteydi. Bu nedenle İslam astronomi
tarihi boyunca Batlamyusçu astronomiye yapılan eleştiriler temel olarak kozmolojifizik ve matematik-geometri merkezlidir. Almagest’in modellerine yapılan eleştiriler
9. yüzyıl gibi erken bir dönemde başlamakla beraber 11. yüzyılda şiddetlendi.

1. Kozmoloji - Fizik Temelli Eleştiriler:
Bu yöndeki eleştiriler başlangıçtan itibaren, bir iki istisna hariç, Aristotelesçi
kozmolojiden ziyade Batlamyus modelinin fizik kuralları ihlal eden kısımları ile
Aristotelesçi kozmolojiye uymayan taraflarını hedef almıştır.
Astronomlar 9. yüzyıldan itibaren Batlamyus modellerindeki bir kısım tutarsızlıkların
farkına varmışlardı. Sistematik olmasa da ilk eleştiriler Benî Mûsâ tarafından yapıldı.
Benî Mûsâ bir eşmerkezli kürenin bir başka küreyi sürtünme oluşturmaksızın nasıl
hareket ettirebildiğine dair sorular sordu. Aristotelesçi kozmolojide gök cisimleri maddi
bir niteliği haiz olmayan eterden meydana geldiği için sürtünme mümkün olmamalıydı.
Bu eleştiriler daha sonra, 11. yüzyılda ortaya çıkan sistematik Batlamyus eleştirileri
ile ilişkilendirildi.
Batlamyus astronomisine hem fiziksel hem de matematiksel yönde itirazların ilk
örneklerinden biri İbnü’l-Heysem’den (ö. ya. 1040) gelmiştir. İbnü’l-Heysem eş-Şükûk
alâ Batlamyus (Batlamyus Üzerine Şüpheler) adlı kitabında Batlamyus astronomisini
eleştirmiştir. İbnü’l-Heysem’in en dikkat çeken şüphesi üst gezegenlerin episaykıl
merkezinin, episaykılın deferentinin merkezinden başka bir nokta (ekuant) etrafında
hareket etmesiydi. İbnü’l-Heysem’e göre Batlamyus, bu düzenleme ile Aristoteles’in
göksel hareketlerin üniform olduğu şeklindeki ilkesini açıkça ihlal etmekten başka
kendisinin ortaya koyduğu ilkeler ile de çelişmişti. Ekuant hipotezine göre üç boyutlu
evrende küreler merkezlerinden geçmeyen bir eksen etrafında üniform olarak dönmek
zorundadırlar. Böyle bir durum fiziksel ve geometrik olarak olanaksızdır.
İslam medeniyetinin batı ucunda Aristoteles fiziği ve kozmolojisi oldukça etkindi.
Bunun bir sonucu olarak özellikle 12. yüzyıldan itibaren Batlamyusçu modele temelinde
Aristotelesçi hassasiyetlerin yattığı bir dizi eleştiri yapılmıştır. Eleştiriler iki konuda
yoğunlaşmıştır:
a. Gezegenlerin hareketlerini açıklamak için oluşturulan modellerde ekuant
kullanıldığında Arz evrenin merkezinden belli bir miktar kaydırılmış oluyordu. Bu
sonuç, Arz’ın evrenin merkezinde olduğunu söyleyen Aristotelesçi kozmolojinin açık
bir ihlali idi.
b. Episaykıl ve ekuant geometrik araçlardı, bu araçların dış dünyada bulunması
imkansızdı.
Aristotelesçi ekolden gelen ve yukarıdaki eleştirilere katılan İbn Bâcce (ö. 1139)
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Aristoteles fiziği ile uyumlu yeni bir model oluşturdu. Endülüs coğrafyasında Batlamyus
astronomisine Aristotelesçi kozmoloji ve fizik açısından en etkili eleştirileri yapan
kişi İbn Rüşd’dür (ö. 1198). İbn Rüşd, Batlamyus astronomisinin temel araçları olan
episaykıl ve ekuantı eleştirmiş ve söz konusu aygıtların Aristoteles fiziğine aykırı
olduklarını ileri sürmüştür. Ona göre, dairesel hareketin ezeli olabilmesi için ağır bir
cisim etrafında gerçekleşmesi şarttır. Halbuki, hareketin merkezi Arz değil, ekuant
adı verilen geometrik bir noktadır. Ayrıca episaykıl da bir cisim değil, nokta etrafında
dairesel hareket yapar. Küresel bir evrende hareket merkez etrafında gerçekleşebilir.
Aristoteles kozmolojisine göre evrenin merkezinde Arz yer aldığına göre gök cisimlerinin
hareketi de Arz etrafında olmalıdır. Ancak episaykıl ve ekuantın kullanımı bu fizik ve
kozmolojik ilkenin ihlal edilmesi anlamına gelir.
Doğuda İbn Heysem’in yaptığı eleştirilerin getirdiği dinamizmin bir benzerini
Endülüs’te İbn Rüşd’ün eleştirileri meydana getirmiştir. Eleştirilerden kısa süre sonra
Bitrucî, Batlamyus sistemini episaykıl ve ekuanttan kurtaran küre katmanları modelini
ortaya koydu. Bu sistem, iç içe geçmiş, merkezleri ortak olan küreler sistemidir ve her
bir gökcismi aynı zamanda fizikî cisim olan bir küreye tutturulmuştur. Kutuplar, gök
küresinin kutupları etrafında küçük çemberler üzerinde hareket ederler ve gezegenlerin
ekliptik düzlemi civarında yaptıkları günlük ve yıllık hareketi meydana getirirler.
Hareketlerin tümü aynı doğrultudadır, Bitrûcî’ye göre küreler ters yönde hareket
edemezler. Batlamyus’un modeline göre oldukça sade olan bu sistem gözlemlerle
Batlamyus modeli kadar uyumlu değildi.
Kısa süre sonra astronomlar Batlamyus astronomisi ile Bitrucî’nin küre katmanları
sistemini uyuşturmak için çaba sarf etmeye başlamışlardır. Bu konuda çalışan
astronomlardan özellikle Çağmînî (ö. 1221) ve Ali Kuşçu’nun (ö. 1474) çalışmaları
önemlidir. Her iki astronom da episaykıl ve ekuantı küre katmanları sistemine uydurmaya
çalışarak Batlamyus astronomisine fizikî bir temel bulmaya çalıştılar.

2. Matematik - Geometri Temelli Eleştiriler:
İbnü’l-Heysem eş-Şükûk alâ Batlamyus adlı eserinde yaptığı eleştirilerinden
sonra, İslam astronomları bir taraftan Batlamyus astronomisinin matematik-geometrik
yapısını fizik temellere oturtmaya çalışırken, diğer taraftan modelin daha dakik ve
uzun süren gözlemler sonucu ortaya çıkan matematik-geometrik kusurlarını ortadan
kaldırmaya çalıştılar.
İbnü’l-Heysem’in Batlamyus’a özellikle ekuant konusunda getirdiği eleştiriler çok
çabuk yankı bulmuş, bu eleştiriyi dikkate alan yeni gezegen modelleri öne sürülmüştür.
Bu yönde çalışan astronomların muhtemelen ilki Ebû Ubeyd el-Cûzcânî’dir. İbnü’lHeysem’in çağdaşı İbn Sînâ’nın (ö. 1037) öğrencisi olan el- Cûzcânî, Terkib el-Eflâk
(Feleklerin Terkibi) adlı eserinde ekuant ihtiyacını ortadan kaldırmak için Batlamyus
modeline ikinci bir episaykıl eklemiştir, ancak önerdiği model soruna bir çözüm
bulmaktan uzaktır.
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Batlamyus modelini matematik-geometrik açıdan düzeltme çabaları Meraga
rasathanesinde devam etmiştir. Rasathanenin kurucusu Nasîrüddîn Tûsî (ö. 1274) ve
rasathanedeki aletlerin yapımından da sorumlu olan astronom Müeyyedüddin el-Urdî
(ö. 1266) konu üzerinde çalışarak kendi adları ile anılan geometrik aygıtlar (Tûsî çifti
ve Urdî lemması) vasıtasıyla Batlamyus astronomisini ıslah etmeye çalıştılar.
Batlamyus astronomisine yapılan matematik-geometri eksenli eleştiriler özellikle
Ay ve Merkür modelleri üzerine yoğunlaşmıştır. Eleştiriler 14. yüzyılda da devam etti.
İbnü’ş-Şâtır (ö. 1375), Nihâyetü’s-sûl fî tashîhi’l-usûl ve Ta‛lîku’l-ersâd adlı eserlerinde,
Ay, Güneş ve gezegenlerin düzensiz hareketlerini ele aldı ve bunları açıklamak üzere
yeni modeller öne sürdü. Özellikle Ay modeli çok etkili oldu ve Batı astronomisini,
özelikle Copernicus’u etkiledi.
İslam astronomları Batlamyusçu modelde pek çok düzeltme yaptılar ancak
Aristotelesçi kozmolojiye ait Arz’ın merkezde ve hareketsiz, gök cisimlerinin
yörüngelerinin dairesel olduğu şeklindeki yerleşik paradigmayı değiştirmeyi
denemediler.
Kozmoloji yalnızca göklerin düzenini ifade etmez; belki de bundan daha
önemlisi psikolojik bir tarafı vardır. İnsanın kendisi ile dünyaya baktığı ve olayları
anlamlandırdığı kavramsal çerçeve olan dünya görüşünün oluşmasında kozmoloji
önemli bir yere sahiptir. Dünya görüşünün oluşumunda temel saiklerden biri de
dindir. Din ile kozmolojinin uyumu dünya görüşünün ortaya çıkmasındaki en önemli
unsurlardan biridir. Arisrotelesçi kozmoloji bir kaç problemli alan dışında (evrenin
ezeli ve ebedi olması v.b.) üç büyük dinin temel kabulleri ile çatışmaz. Söz konusu
dinlerin mensupları tarafından kendi dinî anlayışlarına uygun hale getirilen Aristotelesçi
kozmolojiden vazgeçmek bu nedenle kolay değildir.
Aristotelesçi kozmoloji 16. yüzyılın ortalarında ortaya atılan Koperniskusçu
helyosentrik evren modeline kadar büyük bir meydan okumaya maruz kalmadı.
Ancak bu modelin kabul görmeye başlamasıyla gücü tedrici olarak azalsa da etkisi 19.
yüzyılın sonlarına kadar devam etti. Cleveland’da Case School of Applied Science’da
fizik profesörü olan Albert Abraham Michelson (1851-1932) ve Western Reserve
College’dan kimya profesörü Edward Williams Morley (1838-1923) Aristotelesçi
kozmolojinin son kalıntısı olan eterin varlığını bilimsel olarak kanıtlamak için
1887 yılında bir deney yaptılar. Günümüzde Michelson-Morley deneyi olarak
adlandırılan bu deney sonucunda eterin varlığı ispatlanamadı. Ancak iki bilim adamı
eterin varlığına o kadar inanıyorlardı ki, deneyi defalarca tekrarladılar. Fakat sonuç
değişmedi. Albert Abraham Michelson özellikle bu çalışması nedeniyle 1907 yılında
Nobel Fizik Ödülünü kazandı.
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III. Kopernikusçu Evren Modeli
Diğer model Kopernikusçu, Helyosentrik evren modelidir. Helyosentrik evren
modelini ortaya atan ilk kişi Yunan astronom Sisamlı Aristarkhos’tur (ö. M.Ö. 230).
Ancak ortaya koyduğu model gözlemlerle desteklenmiyordu. Ayrıca ortodoks Yunan
düşüncesinin bir özeti olan Aristotelesçi evren modelinin popülaritesi bu modele
hayat hakkı tanımadı. Bu nedenle söz konusu model yaklaşık 1800 yıl boyunca
unutulmaya mahkum oldu. Helyosentrik modeli tekrar gün ışığına çıkaran kişi Nicolaus
Copernicus’tur (1473-1543).
Copernicus 1473’te günümüzde Polonya sınırları içerisinde bulunan Torun’da
doğdu. Zengin bir tüccarın oğlu olan Copernicus 10 yaşında babasını kaybedince
dayısının himayesi altına girdi. 1491 yılında Krakow Üniversitesi’ne girdi, ancak
mezun olmadan okulu bıraktı. Eğitimi sırasında Nasîrüddîn Tûsî ve İbnü’ş-Şâtır gibi
astronomların eserlerini okudu.2 Eğitimi sonrası rahip oldu ve devlet hizmetinde
çeşitli kademelerde görev aldı. 1512’de gökyüzü gözlemlerine başladı.3 Copernicus,
Pitagorasçı göksel harmoni düşüncesinden derinden etkilenmişti ve Aristarkhos’un
çalışmalarını da biliyordu.4 Eleştirilmekten çok korktuğu için görüşlerini açıklamak
konusunda çekingen davranan Copernicus dar arkadaş çevresinin büyük çabalarıyla
başyapıtı De Revolutionibus Orbium Coelestium (Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine)
(1543) adlı eserinin basılmasını kabul etti. Eserinin basıldığını gördükten kısa bir süre
sonra da öldü. Copernicus’un çalışmaları batı Bilim Devrimi’nin başlangıcı kabul edilir.5
Kopernikusçu helyosentrik evren modelinin temel nitelikleri üç maddede
özetlenebilir:
a. Güneş evrenin merkezindedir.
b. Arz da dahil olmak üzere tüm gezegenler Güneş’in etrafında dönerler.
c. Gece ve gündüz Sabit Yıldızlar Küresi’nin Arz etrafında dönmesiyle değil,
Arz’ın kendi ekseni etrafında dönmesiyle oluşur.6
Copernicus’u Güneş’i evrenin merkezine taşımaya yönelten temel unsurlardan
birinin Yeni Platonculuk olup olmadığı bilim tarihinin tartışmalı konularından biridir.
Kuhn’a göre Copernicus’un Güneş’e ve matematiğe yaklaşımında Yeni Platonculuk
açıktır.7 Ancak Rosen Copernicus’a atfedilen Yeni Platonculuğu şiddetle reddeder.8
2

3
4
5
6

7

8

John Freely, Galileo’dan Önce Ortaçağ Avrupa’sında Modern Bilimin Doğuşu, çev. Muhtesim Güvenç,
Kolektif Kitap, İstanbul, 2014,s. 222.
A.g.e., s. 227.
A.g.e., s. 227.
A.g.e., s. 218.
Eli Maor, To Infinity and Beyond: A Cultural History of the Infinite, Princeton University Press, New
Jersey, 1991, s.192-193.
Thomas S. Kuhn, Kopernik Devrimi Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi, çev. Dursun
Bayrak, Halil Turan, Sinan Kadir Çelik, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, s. 221.
Edward Rosen, Was Copernicus A Neoplatonist?, Journal of the History of Ideas, 1983, Vol. 44, No.
4, s. 667-669.
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Aşağıda De Revolutionibus’tan alıntılanan pasaj Yeni Platonculuğa yakın durduğunu
göstermektedir:
Zaten bu güzeller güzeli tapınaktaki ışığı, her yeri aynı anda böylesine aydınlatabilen buradan
başka ve daha iyi bir yere kim yerleştirebilir ki? Gerçekten de evrenin bu aydınlatıcısına
kimisinin akıl, kimisinin de kılavuz demesi boşuna değildir. Trismegistus onu görünen
Tanrı, Sophocles’in Electra’sı ise her şeyi gözetleyen olarak betimlemiştir. Güneş sanki kral
tahtında oturuyormuş gibi etrafında dönen yıldızlar ailesini yönetir. Dünya da Ay’la olan
münasebetinde hiç aldatılmaz; aksine Aristoteles’in Canlılar Üzerine’de dediği gibi Ay da
Dünya’yla çok yakın bir ilişki içindedir. Güneş tarafından yüklenen Dünya her yıl gebe kalır.
Böylece bu düzende, evrenin başka hiçbir yerde rastlanamayacak takdir edilesi simetrisini
veya kürelerin büyüklüğüyle devinimin kesin uyumunu buluyoruz.9

Kopernikusçu modelde gök cisimleri büyük oranda Aristotelesçi kozmolojideki
sıra düzenine sahiptirler. Yalnızca merkeze taşınan Güneş’in yerinde artık Arz
bulunmaktadır. Aristotelesçi kozmolojide de bulunan kristal küreler dıştan içe doğru
şöyle sıralanırlar: Sabit Yıldızlar Küresi, Satürn, Jüpiter, Mars, Arz, Venüs ve Merkür.
Ay, Arz’ın etrafında dönmektedir. Gezegenlerin hareketleri geosentrik modelde olduğu
gibi daireseldir. Sabit Yıldızlar Küresi hareketsizdir, yıldızlara hareketini veren dönüş
yıldızlara ait küreden değil, Arz’ın dönüşünden kaynaklanır.
Aristotelesçilik ile Kopernikusçuluk arasında teorik fark olmakla beraber sonuçlar
açısından fark çok azdır. Kuhn’a göre Kopernikusçu model Batlamyusçu modelden
ne daha kesindir ne de daha basittir.10 Helyosentrik modelde de tıpkı Batlamyusçu
modelde olduğu gibi gözlemler tam olarak açıklanamamaktadır. Bu başarısızlığın
altında Copernicus’un Aristotelesçi kozmolojiden miras kalan dairesel yörüngeleri
kabulü yatar. Copernicus dairesel yörünge fikrini aynen kabul etmiş görünür:
Evvela evrenin küre şeklinde olduğunu kabul etmeliyiz. Bu, ya tüm şekiller içinde en
kusursuzu, yapısında hiçbir noksanlık taşımayan, tam anlamıyla eksiksiz olan kürenin
biçiminden; ya tüm şekiller içinde en uygununun küre olmasından ve doğal olarak her
şeyi içine alıp muhafaza edebileğinden; ya evrendeki bütün kütlelerin −Güneş’i, Ay’ı, gezegenleri ve yıldızları kastediyorum− tümüyle küre şeklinde olmasından; su damlalarında
ve diğer akışkan maddelerde görüldüğü gibi kendi başlarına hareket etmek istediklerinde
küreye dönüşmeye meyilli olmalarından ötürü böyledir. Böyle bir şeklin göksel cisimlere
yakıştırılmış olmasından kimse kuşku duymaz.11
Bütün bunlardan sonra, göksel cisimlerin hareketinin dairesel olduğunu aktaracağız.
Zira kürenin hareketi dairesel dönme şeklindedir; gerçekleştirdiği bu eylem onun yalın
ve olabilecek en basit biçimini ortaya koyar, hepsi birbirine benzeyen noktaları üzerinde
ilerlerken ne başı ve sonu anlaşılabilir, ne de bunlar ayırt edilebilir.12
9

10

11

12

Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 47-48.
Thomas S. Kuhn, Kopernik Devrimi Batı Düşüncesinin Gelişiminde Gezegen Astronomisi, çev. Dursun
Bayrak, Halil Turan, Sinan Kadir Çelik, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2007, s. 281-282.
Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 19.
A.g.e., s. 24-25.
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Özellikle son alıntıdaki gök cisimlerinin yörüngelerinin dairesel olduğuna dair
kanıtlama birebir Aristotelesçi kozmolojiden alınmıştır. Gerçekte gök cisimlerinin
yörüngelerinin dairesel olduğuna dair hiç bir gözlemsel kanıt yoktur.
Copernicus’un Aristotelesçilikten etkilendiği bir başka konu evrenin büyüklüğü
meselesidir. De Revolutionibus’ta evrenin sonlu olduğunu ima eden Copernicus her
zamanki gibi ihtiyatı elden bırakmaz ve evrenin sonsuzluğu meselesini fizikçilere
(doğa filozoflarına) bırakmak gerektiğini söyler:
Madem ki gökler Dünya’dan çok daha büyük ve buna mukabil çok daha hızlı hareket
ediyor, o halde neden evrenle ilgili de aynı korkuya kapılmıyor? Acaba tarifi mümkün
olmayan bir devinimin merkezden çekip aldığı uçsuz bucaksız gökler, eğer durursa yıkılacak
şekilde yaratılmış olduğu için mi? Bu mantık geçerliyse, göklerin büyüklüğü sonsuzluğa
uzanıyor olmalıdır. Zira ateşli bir güç sayesinde oluşan ve yukarıya gidildikçe hızı artan
bu hareket sebebiyle gittikçe genişleyen gökler, 24 saat içinde dönüşü tamamlamak için
daha hızlı dönmek durumundadır. Böylece sürat büyüklüğü, büyüklük de sürati sonsuza
dek artırır. Oysa fizikçilerin genel kabulü, sonsuz olan bir şeyin kat edilemeyeceği veya
hareket ettirilemeyeceği yönündeydi: Yani gökler mecburen hareketsiz kalacaktır. Fakat
göklerin ötesinde başka bir kütlenin, bir yerin ya da bir boşluğun, yani hiçbir şeyin olmadığını; bu yüzden göklerin genişlemesinin de mümkün olamayacağını söylerler. O halde
bir şeyin hiçlik tarafından sarılabiliyor olması gerçekten şaşırtıcıdır. Gökler sonsuz olsa ve
sadece içindeki bir boşlukla sınırlansa, belki ötesinde hiçbir şey olmadığı daha kolay kabul
edilebilir; çünkü büyüklüğü ne olursa olsun, yer kaplayan bir şey onun içinde olacak, buna
karşılık kendisi hareketsiz kalacaktır. Zira evrenin sonlu olduğunu göstermeye çalıştıkları
en temel kanıt devinimin kendisidir. Evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğu tartışmasını fizikçilere bırakalım ve Dünya’nın iki kutup noktası arasında, küre şeklinde olduğunu
kesinkes kabul elim. O halde sınırları bilinmeyen ve bilinemeyecek olan evrenin tümünün
Dünya’nın çevresinde kaymakta olduğunu düşünmek yerine Dünya’ya, küresel şekline
uygun olarak bir devinim atfetmekten neden imtina edelim; neden onun günlük dönüşünün
göklerde sadece bir görüntü, yeryüzündeyse bir hakikat olduğunu açığa vurmayalım?13

De Revolutionibus yayınlandığı ilk yıllarda çok ses getirmedi. Ancak modelin talihi
1572 yılında Cassiopeia (Kraliçe) takımyıldızında meydana gelen süpernova (SN 1572)
olayı ve 1577-1596 yılları arasında meydana gelen kuyruklu yıldız geçiş (altı tane)
gözlemleri ile tamamen değişti. Eserin yayınlanmasından yaklaşık 30 yıl sonra meydana
gelen bu hadiseler gelişen gözlem teknikleri yardımıyla aralarında Tycho Brahe’nin
de bulunduğu pek çok astronom tarafından incelendi. 1572 yılında meydana gelen
süpernova hadisesi sırasında astronomlar bu yeni yıldızın paralaksını* hesaplamaya
çalıştılar ancak sonuç olumsuzdu. Süpernovanın gözlenebilen bir paralaksı yoktu.
Gözlem aletlerinin yetersizliği sebebiyle 19. yüzyıldan önce yıldızların paralaksları
olmadığı düşünülüyordu. Sabit Yıldızlar Küresi adı da buradan gelmektedir. Paralaksa
sahip olmayan bu gök cisimlerinin küre üzerinde sabit durdukları farz ediliyordu. Bu
13

*

Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin Devinimi Üzerine, çev. C. Cengiz Çevik, Türkiye İş Bankası
Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 35.
Paralaks: Gök cisimlerinin konumlarının arka plandaki cisimlere göre değişmesi.
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durumda ortaya çıkan yeni yıldızı Sabit Yıldızlar Küresi’ne yerleştirmek gerekiyordu
ancak bu Aristoteles kozmolojisine aykırıydı. Aristoteles kozmolojisine göre ay üstü
alem değişmez olduğundan bu tür hadiseler ay altı alemde yani Arz ile Ay arasındaki
bölgede meydana gelmeliydi ancak gözlem ve hesaplar aksini gösteriyordu. Bu
gözlemler yeni yeni taraftar kazanmaya başlayan Kopernikusçu modelin güçlenmesine,
zaten çatırdamakta olan Aristotelesçi kozmolojinin de çöküşünün hızlanmasına sebep
oldu. Bu dönemde iki modeli uzlaştırma çabaları da söz konusuydu. Tycho Brahe’nin
modeli bunlardan biridir.

IV. Tycho Brahe’nin Geo-Helyosentrik Evren Modeli
Osmanlılardaki ilk rasathanenin kurucusu Takıyyüddin el-Râsıd’ın çağdaşı
Tycho Brahe (1546-1601) Danimarkalı soylu bir ailenin çocuğuydu. 1568’de Basel
Üniversitesi’nden mezun oldu. 1570’de Danimarka’ya döndü. 1572’de yukarıda işaret
edilen süpernovayı gözlemledi. Süpernova başlangıçta Venüs gezegeni kadar parlaktı.
Brahe gözlemleri sonucu süpernovanın parlaklığının giderek azaldığını ve renginin
zamanla değiştiğini (beyazdan kırmızıya doğru) fark etti. Süpernova 1574’te gözden
kayboldu.14 Paralaks hesabı sonucu süpernovanın Sabit Yıldızlar Küresi’nde olması
gerektiğini buldu. Tycho Brahe 1573’te süpernova gözlemlerini anlattığı De Nova
Stella adlı bir eser kaleme aldı. Kitap Danimarka kralı II.Frederick’in dikkatini çekti.
Brahe’ye maaş bağladı ve Hveen adasını hediye etti. Burada 1576 yılında Uraniborg
rasathanesini kurdu ve gözlemlere başladı. Aslında Brahe teorik astronomiden ziyade
gözlemsel astronomideki başarıları ile ün kazanmıştır. 1577-1596 yılları arasındaki
altı kuyrukluyıldız geçişini de gözlemleyen Brahe bu cisimlerin de paralaksa sahip
olmadığını gördü. Bu durumda bu cisimler de ay altı aleme ait olamazlardı. Bu iki
gözlem onun Aristotelesçi kozmolojiye kuşkuyla bakmasına neden oldu. Ancak hiçbir
zaman Copernicus modelini de benimsemedi. Ona göre Arz’ın devinimi fiziki ve
dini nedenlerle mümkün değildi. Arz’ın devinimine dair gözlemsel bir kanıt yoktu.
Lutherci (Protestan) olan Brahe’ye göre Arz’ın devinim yapması kutsal kitaba göre
imkânsızdı.15 Bilinenin aksine Kopernikus’u henüz hayatta iken eleştiren ve kutsal kitaba
karşı geldiğini iddia eden ilk Hıristiyan mezhebi Protestanlıktır. Katolik kilisesinin
Kopernikusçu öğreti ve kitapları yasaklaması çok sonralara rastlar. Mesela, 1582 yılında
yapılan Gregoryen takvim reformunda Kopernikusçu modele dayanan hesaplamalar
kullanılmıştır.16 Katolik dünyada Kopernikusçu görüşlerin mahkum edilmesi 1616
14

15

16

John Freely, Galileo’dan Önce Ortaçağ Avrupa’sında Modern Bilimin Doğuşu, çev. Muhtesim Güvenç,
Kolektif Kitap, İstanbul, 2014,s. 244-246.
Ed. R. B. Wernham, The New Cambridge Modern History, Vol. 3: Counter-Reformation and Price
Revolution, 1559-1610, Cambridge University Press, London, 1968, s. 464-465.
Thomas F. X. Noble, Barry Strauss, Duane J. Osheim, Kristen B. Neuschel, Elinor A. Accampo, David
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yılında Galieo’nun Engizisyon mahkemesindeki sorgusu esnasında başlar ve 1835
yılına kadar devam eder.17
Geosentrik modelin çöküşü ile helyosentrik modelin yükselişinin kavşak noktasında
yaşayan Brahe iki modeli uzlaştırmaya çalıştı. Kopernikusçu modelin matematik,
Aristotelesçi modelin felsefi ve fiziki taraflarının güçlü olduğuna inanan Brahe 1583
yılında geo-helyosentrik bir model inşa etti. Brahe’nin modelinde evren Arz evrenin
merkezinde ve hareketsizdir. Ay, Güneş ve Sabit Yıldızlar Küresi Arz’ın etrafında
dönerken gezegenler Güneş’in etrafında dolanırlar. Güneş ve Sabit Yıldızlar Küresi’nin
dönüş hareketinin bir turu 24 saat sürer.
Brahe’nin önerdiği model gezegen hareketleri açısından Kopernikusçu modelin eş
değeriydi. Ayrıca bir diğer avantajı da yıldız paralaksı öngörmemesiydi. Brahe’ye göre
Arz hareketli olmuş olsaydı yakın yıldızların paralakslarının mevcut olması gerekirdi.
Kopernikusçu model yıldız paralaksının varlığını öngörüyordu ancak böyle bir paralaks
gözlenmemişti.* Brahe, Aristotelesçi ve Kopernikusçu modellerde yer alan ve fiziken
var olduklarına inanılan kristal küreleri reddeder. Bu model 1611-1620 yılları arasında
Katolik kilisesinin resmi evren görüşü haline gelse de18 uzun süre yaşayamadı. Bunda
teleskopun keşfi ve Galileo Galilei’nin teleskopla yaptığı gözlemler önemli rol oynadı.
Brahe’nin modelini geliştirdiği dönemde sonraki yüzyılların kozmolojik anlayışını
derinden etkileyecek bir fikir de yayılmaya başlamıştı; sonsuz evren. Copernicus
modeli öncesinde de sonsuz evren fikri zaman zaman destekçi bulmuş olsa da (atomcu
filozoflar, Stoacılar, Epikürcüler ve Nicolaus Cusanus (1401-1464) gibi) asıl etkisini 16.
yüzyılın sonlarında göstermeye başladı. Bunda Kopernikusçu evren modelinde Sabit
Yıldızlar Küresi’nin hareketsiz olması büyük rol oynadı. Copernicus’un muhafazakâr
bir tutumla sisteminde yer verdiği bu sınırlı kürenin Kopernikusçu modelde teorik
olarak sonsuz genişlikte olmasının önünde herhangi bir engel yoktu. Copernicus’un
ardılları bunu çabucak kavradılar ve kısa sürede küreyi sonsuz genişliğe yaydılar. Bu
aslında Sabit Yıldızlar Küresi’nin sistemden atılması anlamına geliyordu. Yıldızları
bir arada tutan bu kürenin sistemden atılması sonsuz sayıda yıldızın evrenin uçsuz
bucaksız genişliğine savrulması demekti.

17

*
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D. Roberts, William B. Cohen, Western Civilization: Beyond Boundaries, Volume I: to 1715, Wadsworth,
Boston, 2014, s. 482.
Barbara A. Somervill, Nicolaus Copernicus: Father of Modern Astronomy, Compass Point Books,
Minneapolis, 2008, s. 92-94.
İlk belirlenen yıldız paralaksı 61 Cygni yıldızına ait olup,1838’de Friedrich Bessel tarafından bulunmuştur.
Isabelle Pantin, New Philosophy and Old Prejudices: Aspects of the Reception of Copernicanism in a
Divided Europe, Studies in History and Philosophy of Science Part A 30, 1999, s. 237-262.
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V. Kopernikusçu Sonsuz Evren Modelleri
Evrenin sonsuzluğundan bahseden ilk modern astronom İngiliz Thomas Digges’tir
(ya. 1546-1595).19 Digges, Copernicus’un De Revolutionibus adlı eserinin 1566 yılında
Basel’de yapılan ikinci baskısını edindi ve birinci kitabını dokuzuncu bölümden on
birinci bölüme kadar İngilizce’ye tercüme etti.20
1572’de meydana gelen süpernova patlamasını gözleyenler ve hadisenin ay altı aleme
ait olmadığını fark edenler arasında Digges de vardı. Copernicus modelini benimseyen
Digges’in kozmolojik görüşlerini ortaya koyduğu A Perfit Description of Caelestiall
Orbes adlı eseri babası Leonard Digges’in 1553 yılında yazdığı A Prognostication
Everlasting adlı meteoroloji kitabının 1576’da yapılan yeni baskısının ekler kısmında
yayımlandı.21 Digges Arz’ın rotasyon yaptığı kabul edildikten sonra yıldızların üzerinde
yer aldığı sonlu Sabit Yıldızlar Küresi’ne artık ihtiyaç kalmadığını kavramıştı.22 Digges’e
göre küreler sistemi yalnızca gezegenleri kapsar ve Satürn küresi ile sona erer. Küreler
sisteminin ötesinde sonsuz uzay vardır ve bu uzay yıldızlarla doludur.
Digges’in çağdaşı olan Giordano Bruno (1548-1600) evrenin sonsuzluğuna ilişkin
dönemin belki de en uç görüşlere sahip figürüdür. 1548’de İtalya’nın Nola şehrinde
doğan Bruno varlıklı bir aileden gelmekteydi. Aldığı eğitim sonrası Avrupa’nın pek
çok ülkesini dolaştı ve özellikle kozmoloji alanındaki polemikleri ile ünlendi. 1591
yılında Padova Üniversitesi matematik bölümü başkanlığı için aday gösterildi ancak
bu mevkiye bir yıl sonra Galileo Galilei seçildi. Bruno’nun hayatının bundan sonrası
sıkıntılarla doludur. Görüşleri nedeniyle artan baskı ve davalara maruz kaldı. Engizisyon
mahkemesi tarafından idamına karar verildi ve 1600 yılında yakılarak idam edildi.
Bruno’nun sonsuz evren fikrini esaslı bir şekilde kavrayabilmek için onun
görüşlerinin biçimlenmesinde büyük etkileri olan Lucretius ve bağlı bulunduğu Yunan
atomculuğu geleneğinin görüşlerinden bahsetmek gerekir. Leukippos ve öğrencisi
Demokritos tarafından kurulan Yunan atomculuğuna göre evren iki öğeden meydana
gelir: Bölünemeyen en küçük maddi birim olan atom (Yunanca atomos) ve maddenin
yokluğu anlamına gelen boşluk. Atomlar birbirlerinden yalnızca boyut ve biçim olarak
farklılaşırlar, ne yaratılırlar ne de yok olurlar. Boşluk içinde hareket ederler ve diğer
atomlarla birleşerek cisimleri oluştururlar. Farklı cisimler, atomların farklı biçim,
düzen ve konumda bir araya gelmelerinin bir sonucudur. Leukippos ve Demokritos’u
takip eden Helenistik düşünürler Epikuros ve Lucretius’tur. Epikuros, Aristoteles’in
atomculuğa yaptığı eleştirileri dikkate alarak atomculukta bazı düzenlemeler yaptı.
19
20
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Ed. Milton K. Munitz, Theories of the Universe, The Free Press, New York, 1965, s. 186.
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Fiziksel ve matematiksel bölünebilirlik arasında bir ayrıma gitti ve atomların ağırlığa
sahip olduğu görüşünü savundu.
Ortaçağ Hıristiyan düşünüşüne göre doğa aşkın bir yaratıcının yaratmasıdır ve
bu nedenle özünde rasyoneldir. Aristotelesçi amaç ve düzen kavramları Hıristiyan
zihniyeti ile çok iyi uyuşmaktaydı. Ayrıca atomculukta gözle görülemeyen atomlar
ile dış dünyadaki nesneler arasında giderilemeyen bir boşluk mevcuttu. Tersine
Aristotelesçi doğa felsefesi görünür fenomenleri işaret ediyordu. Aristoteles’te bulunan
Minima Naturalia kavramı teorik olarak tözlerin bölünebilme sınırını ifade etmekteydi.
Avrupa Aristotelesçiliği’nde bu sınırın anlamı hakkında tartışmalar vardı ve bazı
filozoflar Minima Naturalia’nın parçacık doğasına sahip olduğunu savunuyorlardı.
Bu tartışmaların alevlendiği sıralarda kayıp olduğu düşünülen Lucretius’un De Rerum
Natura adlı eseri 1415 yılında bulundu ve tartışmaların bir parçası oldu. Aynı zamanda
bir Epikürcü olan Lucretius De Rerum Natura adlı uzun şiirinde atomcu görüşlerini
ortaya koydu. Lucretius’a göre hiçbir şey yaratılamaz ya da yok edilemez. Evren
sonsuzdur ve boş uzay ile sonsuz sayıdaki atomdan meydana gelir. Atomlar boşlukta
hareket ederler ve tamamen tesadüfî olarak birleşerek cisimleri oluştururlar. Lucretius’un
evreninde, her biri canlılar gibi doğan, büyüyen ve ölen Dünyalar vardır. Rönesans
dönemi bilim adamları gibi Bruno da Lucretius’un bu eserinden haberdardı.
Sisteminde Lucretiusçu görüşlere sıkça yer veren Bruno, Kopernikusçu olmakla
beraber görüşleri helyosentrik evren görüşünün çok ötesine geçmiştir. Yukarıda De
Revolutionibus adlı eserinden yapılan alıntıda görülebileceği gibi Copernicus heretik
düşüncenin en önemli figürü Hermes Trismegistus’a atıfta bulunmaktadır. Kendisi de
bir heretik olan Bruno’nun, Copernicus’u benimsemesinde heretik fikirlerinin de etkisi
olabilir. Helyosentrik evren modelini revize eden Bruno, Güneş’in evrenin merkezinde
olduğu görüşünü reddetmiştir.
Atomcu sonsuz evren fikrine sahip olan Bruno işe Sabit Yıldızlar Küresi’ni
parçalayarak başladı. Ona göre yıldızların paralaksının ölçülememesi onların eşit
uzaklıkta olduğu anlamına gelmez. Belli bir uzaklıktan sonra hiç bir gök cisminin
paralaksı ölçülemeyeceğine göre teorik olarak yıldızlar paralaksın artık ölçülemediği
belirli bir uzaklıktan sonsuz uzaklığa kadar yayılmış olabilirler. Bu konuyla ilgili
görüşünü 1585 yılında yayınladığı De l’infinito Universo et Mundi (Sonsuz Evren ve
Dünyalar Üzerine) adlı diyaloğunda açıklar:
Diğer yıldızlar, bizim yıldızımızın bulunduğu yerden ne daha başka türlü göğe tutturulmuşlar, ne de aynı gök kubbede daha iyi duruyorlar. Gök kubbe, içinde Büyük Ayı yıldızının kuyruğunu bulunduran bölge kadar, bizi taşıyan Yer’in de bulunduğu ve “sekizinci
tabaka “ adını almaktan öte bir ada layık değil, çünkü büyük uzmanlarda ya da alanlarda
olduğu gibi bu aynı etherli bölgede, bu birbirinden ayrı gök cisimleri, birbirlerinden belli
bir uzaklıkta bulunurlar.
…Örneğin merkezden başlayarak kıyılara doğru ufku gözlerimizle taradığımız zaman, en
yakın nesneleri birbirinden ayıran, ya da bizi onlardan ayıran uzaklıkları ya da yakınlıkları değerlendirmek bizim için olasıdır. Ama belli bir uzaklıktan sonra, hepsi de bize eşit
uzaklıkta görünecektir. Gök kubbedeki yıldızları gözlediğimiz zaman da durum aynıdır:
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Bize göreceli olarak yakın bulunan kimi yıldızların devinim ve uzaklık ayrımlarını kavrayabiliyoruz, ama uzaklara ya da çok uzaklara yerleşmiş bulunanlar, devinimsiz, eşit
uzaklıkta ve uzayın derinliklerinde görünüyorlar.
… Ayrıca bize göre ve birbirlerine göre her zaman aynı uzaklıkları korudukları bahanesi
altında ve devinimlerini biz algılayamadığımız için bunlara sabit demek gerekmiyor mu?
Bunu bir örnekle verelim: Çok uzaklarda bulunan bir gemi, eğer otuz kırk adım ilerlerse,
sanki arıza yapmış gibi yerinden uzaklaşmıyor sanılır. Öyleyse çok uzaklarda bulundukları,
çok ışıltılı ve çok büyük oldukları zaman, orantılarına bağlı kalarak hesaplamak gerekir.
Çünkü bu yıldızlar ne kadar büyük olursa olsun, dönümleri ve devinimleri bizim için
görünür değildir. Öyle ki, bu yıldızlardan kimilerinin, bize az çok yaklaşıp yaklaşmadığı
bilinmez. Bunu bilmek için, çok uzun gözlemler gerekir, ama şimdiye kadar hiç kimse
buna girişmedi, çünkü böyle bir harekete inanmadığı gibi, bir araştırmaya da başlamadı,
ne de böyle bir devinimi varsaydı.23

Sabit Yıldızlar Küresi ortadan kalkınca yıldızların evrenin her yerine dağılmalarının
ve evrenin sonsuz olmasının önündeki engel bertaraf edilmiş olur. Evren sonsuz
olduğuna göre bir merkezi yoktur. Güneş sonsuz evrendeki sonsuz sayıda yıldızdan
sadece biridir. Uzak yıldızların etrafında dönen Dünyalar vardır:
Oysa etherli bölgedeki bu gök cisimlerinin dağılımını Herakleitos, Demokritos, Epikuros,
Pythagoras, Parmenides, Melissos tanıyordu. Çünkü onlardan kalan yazı parçaları buna
tanıklık ediyor: Onlar sonsuz bir uzayı, sonsuz bir bölgeyi, sonsuz bir ormanı, bizimkine
benzer sayısız dünyaların sonsuz havzasını ve bu gök cisimlerinin, bizim yer gibi döndüklerini kavramışlardı. Ayrıca Antik Çağ’da bunlara ethera adını vermişlerdi; diğer bir
deyişle, doğanın yapıcı düzeninin müzikli uyumunu ılımlaştırmakla görevli postacılar,
Tek’in ve Çok-Yüce’nin görkeminin temsilcileriydi, sonsuz tanrısallığı yansıtıyorlardı.
Oysa kör bir bilisiz bu ethera adını sildi ve beşinci öz adını verdi; yıldızlar için gök kubbeye çivili fenerler ya da ışıklı cisimler dedi.24

Bruno’nun birden çok sayıda Dünya olduğu düşüncesinde Lucretius’un etkisi
çok açık bir şekilde görülebilir.
Bu dönemin bir başka önemli şahsiyeti manyetizma ile ilgili çalışmaları ile tanınan
ve sonsuz evren fikrine sahip William Gilbert’tir (1544-1603). 1600 yılında yayınladığı
De Magnete adlı eserinde Arz’ı kuzey ve güney kutuplarına sahip dev bir mıknatıs
olarak tasvir eder. Yıldızların günlük hareketleri Arz’ın kendi ekseni etrafında dönmesi
ile oluşmaktadır. Gilbert’e göre gezegenler Güneş’e gözle görülemeyen ve manyetik
doğası olan bir kuvvetle bağlıdır. Ayrıca atomcu görüşlere sahip Gilbert evrenin sonsuz
olduğunu ve sayılamayacak kadar çok ve meskun Dünya bulunduğunu iddia eder.25
Gilbert Aristotelesçi ve Kopernikusçu modellere eşit uzaklıktadır.26 Arz’ın yıldızların
23
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günlük hareketine sebep olan günlük hareketini kabul ederken, Güneş’in etrafında
dolanarak yaptığı yıllık hareketini kabul etmemektedir.27
Digges, Bruno ve Gilbert Kopernikusçu modelin daha ziyade kozmoloji tarafı ile
ilgilenmişlerdir. Copernicus’un gerçekleştirdiği devrim ikircikli bir yapıya sahiptir.
İlk bakışta büyük bir devrim gibi görülmekle beraber, yapılacak daha dikkatli bir
inceleme aslında bir iki konu hariç yeni çok fazla şey söylemediğini gösterecektir.
Paradigma değişikliği yalnızca Güneş’in merkeze alınması ile sınırlı kalmıştır. Bu
paradigma değişikliği yörüngelerin şekli gibi başka enstrümanlarla desteklenmediği
için matematiksel astronomi açısından sınırlı etkiye sahip olmakla beraber, kozmolojiyi
tümden değiştirmiştir. De Revolutionibus temelde bir matematiksel astronomi eseri
olmakla beraber bu yapısı nedeniyle etkisi matematiksel astronomiden ziyade
kozmolojide görülmüştür. Kopernikusçu evren modelinin matematiksel astronomi
ayağını Copernicus’un en ateşli takipçilerinden biri olan Alman astronom Johannes
Kepler (1571-1630) geliştirecektir.
Alman astronom Johannes Kepler oldukça mütevazi bir aileden gelmekteydi.
1589 yılında Tübingen Üniversitesine giren Kepler’in amacı teolog olmaktı. Burada
matematik profesörü Michael Maestlin ile tanıştı ve bu tanışma hayatının dönüm
noktası oldu. Maestlin’den Copernicus’un De Revolutionibus Orbium Coelestium adlı
eserinin bir kopyasını alan Kepler Copernicus’un ilahi düzenin işaretlerini gösteren
bir model ortaya koyduğuna inandı ve ömrünün sonuna kadar bu fikre bağlı kaldı.
1596’da yazdığı Mysterium Cosmographicum bu düşüncenin bir ürünüdür.
William Gilbert’in De Magnete adlı eserinden etkilenen Kepler, Gilbert’in Arz’ın
bir mıknatıs olduğu şeklindeki görüşünü kendi modeline uyarladı. Kepler’e göre
evren Güneş’in etrafındaki yörüngelerde dönen manyetik cisimlerden oluşmaktaydı.
1600 yılında Tycho Brahe tarafından beraber çalışmak üzere Prag’a davet edilen
Kepler bu daveti kabul etti. Brahe’nin 1601’deki ani ölümü sonrası onun gözlem
kayıtlarına sahip olan Kepler bu gözlemler vasıtasıyla ilk ikisini 1609, üçüncüsünü
1619’da yayımladığı ve günümüzde Kepler Yasaları olarak bilinen keşiflerini yaptı.28
Kepler Yasaları matematiksel astronomide Aristotelesçi kozmoloji ve metafizikten
kopuşun zirvesini temsil eder. Copernicus’un Güneş’i merkeze alarak kozmolojide
gerçekleştirdiği kopuşu Kepler gezegenlerin güneş etrafında elips yörüngelerde
dolandıklarını kanıtlayarak matematiksel astronomide gerçekleştirmiştir. Bir analoji
olarak Aristoteles-Batlamyus arasındaki ilişkinin benzeri Copernicus-Kepler arasında
kurulabilir. Batlamyus’un temelde Aristotelesçi kozmolojiye sadık kalarak ancak
gözlemlerle uyuşmayan noktalarda onu tadil ederek (ekuant ve episaykıl gibi yardımcı
27
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araçlar vasıtasıyla) yaptığı matematiksel dönüşümü Kepler Kopernikusçu modelde
gerçekleştirir: Kopernikusçu kozmolojik modele bağlı kalmakla beraber gözlemlerle
uyuşmayan noktada dairesel yörüngeleri reddedip eliptik yörüngeleri kullanarak
matematik modelini inşa eder.
Kepler kozmolojik düzen açısından Copernicus’un fikirlerine bağlı kalmıştır.
Digges, Bruno ve Gilbert tarafından öne sürülen evrenin sonsuzluğu fikrini kabul
etmez.29 Bu reddedişin temelinde metafizik gerekçeler yatar.30 Yeni Platoncu olan
Kepler evrenin sonsuz olması durumunda bir merkezinin bulunamayacağını bildiğinden
Güneş’in ayrıcalıklı konumunu kaybedeceğinin fakındadır. Bu nedenle hayatı boyunca
sonsuz evren fikrine karşı çıkar.
17. yüzyıldan itibaren Aristotelesçi felsefe yerini mekanik felsefe anlayışına
bırakmaya başladı. Tüm fenomenlerin şekil, büyüklük, nicelik ve hareket üzerinden
açıklandığı bu felsefenin en önemli temsilcilerinden biri Kartezyen evren modelini
ortaya koyan René Descartes’tir (1596-1650).31

VI. Kartezyen Evren Modeli
Fransız filozof Descartes (1596-1650) yazmaya başladığı ancak Galileo’nun
Engizisyon mahkemesince 1633’de cezalandırılması nedeniyle yazmaktan vazgeçtiği ve
ancak ölümünden sonra 1664’te yayınlanan Le Monde Ou Traite la Lumiere (Dünya ya
da Işık Üzerine Deneme) adlı eserinde Kopernikusçu modeli esas alır ve bunu mekanik
felsefeye ait görüşlerle harmanlar. Descartes’in argümanları şunlardır:
1. Boyutlarına, hareketlerine ve akışkanlıklarına göre belirlenen üç öğe vardır:
ateş, hava ve toprak. Evren madde ile doludur, boşluk içermez.
2. Güneş ve yıldızlar birinci öğe olan ateşten, Arz, Ay, gezegenler ve kuyruklu
yıldızlar üçüncü öğe olan topraktan oluşmuştur, bunların arasındaki uzay eter ile
doludur.
3. Işığın kaynağı olan Güneş kendi gezegen sisteminin merkezindedir. Her birinin
merkezinde bir yıldız olan pek çok güneş sistemi vardır. Kuyruklu yıldızlar bir sistemden
diğerine geçerlerken gezegenler her birinin merkezinde kendi güneşlerinin bulunduğu
yörüngelerinde dolanırlar.
4. Tanrı evrenin yaratıcısıdır, ancak evren değişmez doğa yasalarına göre işler.
Descartes’in doğa yasası kavramı Kepler’in gezegen kanunlarının ötesine geçer;
29
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tüm maddeyi kapsar ve tüm hareket türleri için genel ilkeleri verir.
1. Her şey dışarıdan bir etkiye maruz kalmadığı sürece bulunduğu durumda
(hareket veya sükunet) kalır.
2. Her madde parçacığı hareketini düz bir çizgi boyunca sürdürme eğilimindedir.
3. Bir cisim diğeri ile çarpıştığında eğer düz bir çizgi boyunca hareketini devam
ettirmesini sağlayan kuvvet diğer cismin direnç kuvvetinden küçükse hareketin
miktarı aynı kalmak koşuluyla yönünden saptırılır, ancak eğer hareketini devam
ettirmesini sağlayan kuvvet diğer cismin direnç kuvvetinden büyükse bu durumda
cisim diğer cismi de beraberinde taşır ve diğer cisme aktardığı hareketin miktarına
eşit miktarda hareket kaybeder.
Descartes her doğal süreci madde ve hareket yardımıyla mekanik modeller
kullanarak açıklar. Doğa tarafından yönetilen Kartezyen madde ve hareket sonsuza
kadar devam edecektir. Voltaire’in daha sonraları ifade ettiği gibi tüm Kartezyen evren
yaratılışta kurulmuş ve sonsuza kadar tik tak yapmayı sürdürecek bir saat gibidir.32
Descartes Tanrının evreni müdahale gerektirmeyen ve girdap (vorteks) hareketine sahip
mükemmel bir saat mekanizması olarak yarattığına inanıyordu. Descartes’in mekanik
anlayışında Tanrının görevi sisteme ilk hareketi vermektir. Bundan sonra sistem kendi
kendine işler. Tam anlamıyla deterministik bir karakter taşıyan Descartes’in evren
anlayışı sonraki bilim adamlarını etkilemiş, deterministik evren anlayışı Kuantum
Mekaniği ile ortaya çıkan olasılık dağılımına kadar hâkim görüş olmuştur.
Descartes evren için sonsuz ifadesini kullanmaz. Ona göre sonsuzluk ancak
Tanrının bir sıfatı olabilir; evren için ancak belirsiz denilebilir.33 Evrenin işleyişinden
okült güçleri temizlemek isteyen Descartes, Gilbert ve Kepler’de görülen gök cisimleri
arasındaki manyetik kuvvetler yoluyla meydana gelen uzaktan etkileşimi kabul etmez.
Uzaydaki çekim muammasını ve meydana gelecek her olay için gerekli ortam ihtiyacını
girdap teorisi ile açıklamaya çalışır.
Evrendeki tüm hadiseleri uzaktan etkileşim yerine madde ve hareket dolayısıyla
direkt etkileşim ile açıklamak isteyen ve bu nedenle etkileşimi taşıyan bir ortama
ihtiyaç duyan Descartes boşluğu reddeder. Evrenin tamamı akışkan yapıya sahip eter
ile doludur. Bir parçacık yer değiştirdiğinde oluşan boşluk derhal bir başka parçacık
tarafından doldurulur. Boşluğu dolduran parçacığın yerini de bir başka parçacık
doldurur... Bu biteviye devir daim sonuçta dairesel bir hareket üretir. Söz konusu
dairesel hareket bir süre sonra girdap oluşturur. Descartes’a göre kendileri daima
sükunette bulunan gökcisimleri girdaplar vasıtasıyla taşınırlar. Güneş Sistemindeki
dev bir girdap üzerinde bulunan gezegenleri Güneş etrafında dolandırır. Merkezinde
Güneş’in yer aldığı bu girdabın merkezî kısımları dış kısımlarından daha hızlı döner.
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Dolayısıyla girdabın merkezine en yakın gezegen olan Merkür en hızlı, en uzak olan
Satürn en yavaş dolanan gezegendir. Güneş etrafındaki hareketi dev bir girdap yardımıyla
çözen Descartes’ı bir sorun beklemektedir: Gökcisimleri sükunette ise kendi eksenleri
etrafında nasıl dönebilirler? Mesela Arz kendi ekseni etrafında dönmüyorsa gece ve
gündüz nasıl oluşmaktadır? Descartes bu probleme yine girdap teorisini kullanarak
çözüm üretmektedir. Descartes’a göre her birinin merkezinde bir gezegenin bulunduğu
daha küçük girdaplar da vardır. Bu girdaplar kendi etraflarında dönmekte dolayısıyla
üzerlerinde taşıdıkları gezegenleri de döndürmektedirler. Arz-Ay sisteminde Arz küçük
girdabın merkez bölgesinde, Ay dış bölgesinde yer alır. Merkezde yer alan cisim daha
hızlı döneceğinden Arz dönüşünü 24 saatte, girdabın daha dış kısmında bulunan Ay
ise bir kameri ayda tamamlamaktadır.34
1644’te yayınlanan Principia Philosophiae (Felsefenin İlkeleri) adlı eserinde
gezegen fenomenlerini açıklamak için kullanılabilecek üç hipotez olduğundan
bahseder. İlk hipotez Batlamyusçu gezegen modelidir. Ona göre bu model teleskoplarla
yapılan gözlemler sonucu ortaya çıkan Ay ve Venüs’ün ışığının yansıması fenomenini
açıklayamaz. Diğer iki hipotez Copernicus ve Brahe hipotezleridir. Descartes, her
iki modelin de fenomenleri iyi bir şekilde açıkladığını ve aralarında çok fazla fark
olmadığını belirtir. Ancak Copernicus’un modelinin daha basit ve açık olduğunu
söylemeyi ihmal etmez.
Descartes’in evren görüşünün temelini oluşturan mekanik felsefeyi kendi modeline
uygulayan, mekanik evren anlayışına sahip bir başka bilim adamı Isaac Newton’dur
(1643-1727).

VII. Newton’cu Statik Evren Modeli
İlk dönemlerinde yıldızları ve gezegenleri içeren sonlu maddî evrenin sonsuz
boşluk tarafından kuşatıldığını savunan Stoacı evren görüşüne yakın duran Newton
zamanla Epikürcü (özellikle Lucretiusçu) evren modeline yaklaşır.35 Newton’un
Stoacılıktan vazgeçip Epikürcülüğe yönelmesinin temel nedenlerinden biri İngiliz
İlahiyatçı Richard Bentley ile yaptığı konuşmalar ve yazışmalardır. Newton, Bentley’e
yazdığı mektupların birinde Tanrının evrenin oluşumu ve devamlılığı konusundaki
rolü hakkında şöyle der:
Başlangıçtaki tüm madde birçok sisteme bölünmüştür ve her sistem ilahi güç vasıtasıyla
bizimkisi gibi inşa edilmiştir: Dıştaki sistemler merkeze doğru çökerler, bu nedenle şeylerin
bu çerçevesi ilahi bir güç onu korumaksızın varlığını daima sürdüremez.36
34
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Bentley’in ateizmle mücadele amacıyla verdiği konferansların bilimsel alt yapısını
sağlayan Newton’a göre Güneş Sistemi’nin dizaynının mükemmelliği Tanrının aklını
ve gücünü göstermektedir:37 İlk kez Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica’nın
2. Baskısına (1713) ilave edilen ve 3. Baskıda (1726) genişletilen General Scholium
adlı ekte şöyle der:
Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızlardan oluşan bu en güzel sistem yalnızca akıllı ve
güçlü bir varlığın basiret ve egemenliğinden ileri gelebilir. Şayet sabit yıldızlar kendi
sistemlerinin merkezlerinde iseler, bunlar, özellikle sabit yıldızların ışığı Güneş’in ışığı
ile aynı doğa sahip olduğu ve ışık her bir sistemden diğer tüm sistemlere geçtiği için aynı
basiret tarafından biçimlendirilmiş ve hepsi Bir’in egemenliğine tabi olmalıdırlar. O, sabit
yıldız sistemleri kütle çekimleri nedeniyle karşılıklı olarak birbirlerinin üzerine düşmesinler
diye bu sistemleri birbirlerinden çok büyük uzaklıklara yerleştirdi.38

Descartes’ın Principia Philosophiae adlı eserinde ortaya koyduğu Kartezyen
evren görüşünü ateizme kapı aralamakla suçlar:
Eğer biz de Descartes gibi “uzam maddedir, uzam yaratılmamıştır; varlığı ezelidir, uzam
hakkında Tanrıyla herhangi bir ilişkisini kurmaksızın tam bir fikre sahibiz, bazı durumlarda
Tanrının yokluğunu düşünürken uzamı kavramak mümkün olabilir” dersek ateizme açıkça
bir yol göstermiş olmaz mıyız?39

Descartes’ın mekanik doğa yasası fikrinden etkilenen Newton 1687’de yayımladığı
Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica adlı eserinde evren modelini üzerine
oturttuğu evrensel kütle çekim yasasını ortaya koydu. Kütle çekim yasasına göre
cisimler evrendeki diğer tüm cisimlere kütleleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi
ile ters orantılı olmak üzere kuvvet uygularlar.
F=G

M1M2
r2

Burada, G; değeri 6.67408×10-11 m3 kg-1 s-2 olan kütle çekim sabiti, M1 ve M2;
cisimlerin kütleleri, r; aralarındaki uzaklıktır.
Her ikisi de mekanik bir evren anlayışına sahip olmakla beraber ayrıntılara
inildiğinde Descartes ve Newton’un evren tasvirleri arasında büyük farklılıklar olduğu
görülür. Newton’a göre fizik kanunları zaman-bağımlıdır. Descartes’ta zamandan
bağımsız işleyen evrensel fizik kuralları Newton’da konum-bağımsız ancak zamana
bağlı kurallara dönüşmüştür:

37
38
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… Ancak bu gökcisimleri [gezegenler ve kuyruklu yıldızlar] yörüngelerinde yalnızca
çekim yasaları vasıtasıyla bulunmaya devam edebilirler, fakat bu başlangıçta yörüngelerin
düzenli konumlarının bu yasalardan hâsıl olduğu anlamına gelmez.40

Yukarıdaki pasajdan iki temel sonuç çıkarılabilir.
1. Newton için fizik kanunları zaman bağımlı olduğundan elde ettiği yasalar
evrenin ancak bugününü yansıtır, geçmiş veya geleceği değil. Fizik yasaların
geçmişe yürütülemeyeceğine inanan Newton evrenin başlangıcı ile ilgili çıkarımlarda
bulunmaz. Kabullerine göre bu imkânsızdır: evrenin geçmişi ile ilgili konuşabilmek
için o epokta* bulunmak gerekir, bu mümkün olmadığından geçmişi incelemek ve söz
konusu epokun fizik yasalarını ortaya koymak mümkün değildir (Işığın hızının sonlu
olduğu ve evrende uzağa bakmanın aslında geçmişe bakmak olduğu çok sonraları
keşfedildi). Ona göre fizik t=to epokunun fiziğidir (o alt indisi kozmolojide günümüzü
ifade eder). Newton’ın yaptığı evrenin gözlenebilen epokuna ait fotoğrafını çekmek
ve buna ilişkin fizik yasaları belirlemektir.
2. Newton’ın mekanik ve deterministik evren anlayışı zaman bağımlıdır. Descartes’a göre Tanrı başlangıçta fizik kuralları koymuş ve bu kuralları bir daha
değiştirmeyecektir. Newton’un Tanrısı daha özgürdür; kuralları koymak ve bunlara
bağlı kalmak zorundadır fakat kuralları zaman içinde değiştirebilir. Bu konuda bir
kısıtlamaya tabi değildir. Bu özgürlük, fizik yasaları, konum bağımsız (evrensel)
ancak zaman bağımlı kılar. Newton’un evrenine kabaca zaman-bağımlı deterministik
evren denilebilir.
Descartes’a göre madde ve uzay birlikte var olurlar. Maddenin olmadığı yerde
uzaydan söz edilemez. Newton’a göre her yerde hazır olan tin (spirit) sayesinde
maddenin olmadığı yerde uzay bulunabilir.41
Isaac Newton statik (genişlemeyen ve büzülmeyen), kararlı, sonsuz ve maddenin
(dolayısıyla yıldızların) geniş ölçekte homojen olarak dağıldığı, gravitasyonel (kütle
çekimsel) olarak dengede ancak özünde stabil olmayan bir evren modeli ortaya
koymuştur.
Newton’a göre evrenin statik olmasının gözlemsel kanıtı Güneş sisteminin ötesinde
yer alan gök cisimlerinin herhangi bir radyal hareketinin** tespit edilmemesidir. Bu
nedenle Newton evreni büyük ölçekte hareketsiz kabul eder. Evrenin statik oluşu
Newton’a göre onun sonsuz olmasını gerektirir: Kütle çekimin hâkim olduğu sonlu bir
evrende uzun zaman ölçeğinde tüm gök cisimleri dolayısıyla madde evrenin merkezinde
toplanmak zorunda kalmalıdır. Böyle bir durum varsa bunun gözlemsel kanıtlarının da
olması gerekir. Newton gök cisimlerinin evrenin merkezine doğru yaptıkları bir hareket
40
*
**
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gözlememiştir. Newton’un Epikürcülüğünün ikinci nedeni burada aranmalıdır.42 Newton
evrendeki maddeyi dengede kabul eder; çünkü dağılımı üniform ve sonsuzdur. Bu
denge hali her yıldızın komşu yıldızlarla dengede olmasını gerektirir. Ancak dengede
olmakla stabil olmak farklı şeylerdir:
Bana öyle geliyor ki Güneşimizin ve gezegenlerin maddesi ve evrendeki tüm madde
gökyüzüne baştan başa saçılmışsa ve her parçacık diğer tüm parçacıklara karşı içkin bir
çekim kuvvetine sahipse ve bu maddenin saçıldığı bütün uzay sonluysa: bu uzayın dışında
kalan madde kendi çekim kuvveti ile içeriye doğru yönelecek ve sonuç itibariyle bütün
uzayın ortasına çökerek orada büyük küresel bir öbek oluşturacaktır. Ancak madde sonsuz
uzaya dağılmış olursa asla böyle bir öbek oluşturmak için toplanamayacaktır, bunun yerine
maddenin bir kısmı bir öbek başka bir kısmı başka bir öbek oluşturmak için toplanacak
ve sonuçta sonsuz uzay boyunca birbirlerinden büyük uzaklıklarda yer alan sonsuz sayıda
büyük öbek meydana gelecektir. Böylece Güneş ve sabit yıldızlar saydam bir doğaya sahip
olduğu varsayılan maddeden oluşacaklardır.43
Bu sebeple, tüm uzaya eşit olarak dağılmış madde kütle çekimi yardımıyla bir ya da daha
çokbüyük kütle şeklinde bir araya gelebilir dediğimde bundan tam bir dengede sükûnette
olmayan maddeyi anlıyorum.44

Newton’un en önemli kabullerinden biri evrenin yapısal bakımdan izotropik
ve homojen olduğudur. Bu kabul kendisinden sonraki tüm evren modellerinde
dekullanılmıştır. Bu kabule göre;
1. Evren tüm yönlerde aynı görünür (izotropik)
2. Evren büyük ölçeklerde her yerde aynıdır (homojen).
Evrenin izotropik ancak homojen kabul edilmemesi evrende özel bir yerin
olduğu anlamına gelir (Aristotelesçi ve Kopernikusçu evren modellerinde olduğu
gibi). Homojen ancak izotropik olmaması durumunda özel bir yönün varlığı kabul
edilmiş olur. Newton’a göre evrenin her noktası ve yönü büyük ölçekte az ya da çok
eşittir. Kozmolojik ilke adı verilen bu ilkeye göre Dünya’da geçerli olan fizik yasaları
evrenin her yerinde aynıdır.
Homojen ve izotropik evren görüşüne uygun modellerden biri de hiyerarşik evren
modelidir. Tarihsel olarak hiyerarşik evren modelini ortaya koyan ilk kişi Emanuel
Swedenborg’tur (1688-1772).
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VIII. Hiyerarşik Evren Modeli
Uppsala Üniversitesi’nde Kartezyen evren görüşüne göre eğitim alan Swedenborg
1709 yılında Avrupa seyahatine çıktı. Bilimsel hareketliliğinden çok etkilendiği
İngiltere’de 2.5 yıl kaldı. Newton’ın çalışmalarını takdir etmekle beraber ömrünün
sonuna kadar Descartesçi görüşleri savundu. 1734’te en önemli bilimsel eseri
Principia’yı yazdı. Descartes’ın girdap teorisi ve William Gilbert’in manyetizma
fikrini temel alan kendine ait orijinal evren görüşünü geliştirdi.
Swedenborg’a göre evren hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Hiyerarşik evren modeli
adı verilen bu modele göre temel parçacıklar kümeleşerek gök cisimlerini oluştururlar.
Gök cisimleri de kümeleşerek Güneş Sistemi gibi sistemleri oluştururlar. Benzer
şekilde bu sistemler de kümeleşerek daha büyük yapıları meydana getirirler. Evren
bu kümeleşmelerin sonucunda hiyerarşik ve katmanlı bir yapıya sahiptir. Swedenborg
evrendeki her şeyin ortak bir plan doğrultusunda inşa edildiğine inanır.45
Swedenborg’un hiyerarşisinin en altında “İlk Doğal Nokta” adını verdiği matematik
yapı bulunur. Bu yapı maddi olan ile olmayan dünyayı birbirinden ayırır. Swedenborg
maddi dünyaya geçişi sağlamak için “sonlu (finite)” adını verdiği ve İlk Doğal Nokta’nın
hareketinden meydana gelen parçacığı kullanır. Evreni oluşturan ve Swedenborg’un
element adını verdiği yine hiyerarşik yapıya sahip parçacıklar (ağırlıklarına göre
sıralanırlar) sonluların birleşimi ile meydana gelirler. Güneş ve güneş benzeri yıldızlar
ilk element parçacıklarından ekstrem girdap hareketleri sonucu oluşurlar. Girdap
ve yıldız birbirinden ayrılamaz bir sistem kurarlar. Daha ağır elementler yıldızlar
tarafından üretilirler. Yıldız girdabının üzerinde sırasıyla manyetik, eter, hava ve su
buharı küreleri bulunur. Hava ve su buharı gezegenlerin başlangıç materyalini oluşturan
iki temel elementtir. Güneş (yıldız) girdabı manyetik küreyi oluşturan ikinci element
ile kuşatılmıştır. İkinci elementlerin dönüş hızı Güneş girdabı ile aynıdır. Sıkışan ikinci
element parçacıkları daha ağır bir yapının sonluları olurlar. Yeni oluşan bu sonlular
Güneş girdabı etrafında bir kabuk oluştururlar. Oluşan kabuk çekimsel olarak Güneş’ten
uzaklaşır ve etrafında kuşak veya büyük bir çember meydana getirir. Söz konusu çember
parçalanıp büyük ve küçük parçalar oluşturana kadar esner. Gezegenler ve uydular
büyük parçalardan evrilirler. Swedenborg’a göre küçük parçalar Güneş yakınlarında
başıboş şekilde hareket ederler.46
Swedenborg evrende bizim sistemimize benzer sonsuz sayıda yapı olduğu
görüşündedir:
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En büyük yıldız kümelenmesinin görüldüğü kürenin ya da yıldız göğünün ortak ekseni
galaksi gibi görünüyor.47
Sonlu evrende sayılamayacak kadar çok küre ya da yıldız göğü olabilir. Bunlar iki mıknatıs
küresi gibi diğerleriyle ilişkili olabilirler ve tüm görünür yıldız göğü evrene nazaran muhtemelen bir nokta gibidir. Bizim fiziki kavrama sınırlarımız içinde kalan gök cisimlerinin
sayısı muhtemelen azdır, daha fazlası ancak akıl ile idrak edilebilir. Heybetli yıldızlı gök,
mademki bu evren sadece sonsuzda sonludur, belki de, Güneş girdabımızın yalnızca bir
parçasını meydana getirdiği tek bir küre oluşturur. Muhtemelen sayılamayacak kadar
çok başka küre de vardır, bu sayılamayacak kadar çok gök bizim gözlediğimize benzer.
Gerçekten o kadar çok ve muazzamdırlar ki bizimkisi diğer tüm göklere nazaran ancak bir
nokta olabilir. Gökler ne kadar büyük ve ne kadar çoktur, ancak sonludurlar, dolayısıyla
hepsi sınırlıdır ve sonsuzlukla karşılaştırıldıklarında bir noktadan fazlasını ifade etmezler.
Sonuç olarak tüm küreler, tüm gökler sonsuzluğa nazaran ancak bir nokta gibiyse, gözümüze
uçsuz bucaksız gibi görünen tüm görünür geniş yıldız alanı sonlu evrene nazaran ancak bir
nokta oluyorsa, güneş girdabımız geniş yıldız alanının sadece bir kısmını oluşturuyorsa
samimiyetle sormamız gerekir: İnsan nedir?48

Evren, Tanrının iradesiyle sürekli yaratıma sahne olur:
...Doğa olabildiği kadar geniş olur, asla sonsuzlukta bir nokta olamaz. Daima bu noktaya
ait uzamı kaplar. Dolayısıyla birbiri peşi sıra yeni gökler ortaya çıkar. Bu göklerde yeni
girdaplar ve dünyevi sistemler, bu girdap ve sistemlerde yeni gezegenler, gezegenlerin
etraflarında yeni uydular ve bu şekilde Tanrının dilemesiyle yeni yaratımlar sonsuz bir
dizi şeklinde meydana gelir.49

Hiyerarşik evren görüşüne sahip bir başka astronom İngiliz Thomas Wright’tır
(1711-1786). Wright, 1750’de yayımlanan An Original Theory or New Hypothesis of
the Universe adlı eserinde kendisinden sonrakileri etkileyecek yeni bir evren modeli
ortaya koydu. Wright’a göre Samanyolu galaksisi sonsuz sayıda küçük yıldızdan
oluşmuştur.50 Yıldızlar uzaya gelişi güzel değil, “az çok düzenli şekilde” saçılmışlardır.51
Wright, Samanyolu galaksisinin oluşumu ile ilgili iki teoriye sahiptir. Bunların
ilkine göre galaksimiz galaksinin merkezi ile eşmerkezli küresel yıldız kabuklarından
oluşmaktadır. Yıldız kabuğunun yüzeyine teğet doğrultuda bakıldığında çok sayıda
yıldız görülür, ancak bakış doğrultusu kabuğa dik olacak şekilde değiştirilirse görece
daha az yıldız gözlenir.52 Yıldızların parlaklıkları ile uzaklıkları arasında lineer bir ilişki
vardır, parlak yıldızlar yakında yer alırken uzak yıldızlar sönükleşmeleri arttıkça göre
daha büyük uzaklıklarda bulunurlar.
47
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Wright’ın ikinci teorisine göre yıldızlar halka şeklinde bir dağılıma sahiptirler ve
Satürn’ün halkaları gibi galaksinin merkezini çevrelemişlerdir.53 Halka düzlemine teğet
doğrultuda bakılırsa çok sayıda yıldız gözlenir, dik doğrultuda bakılması durumunda
ise gözlenebilen yıldız sayısı azalır.54
Wright’a göre Samanyolu galaksisinin merkezi aynı zamanda yaratımın merkezidir;
bu merkez tüm doğa yasalarının kaynağını kendisinden aldığı, ilahi lütufla sürekli olarak
feyezan eden temel kaynaktır. Wright bu merkezlerden çok sayıda bulunduğunu söyler.55
Nebula olarak görülen ama gerçekte galaksi olan yapılar merkezlerinde varlıkların en
mükemmelinin bulunduğu birer evrendir.56 Nebulalar, Samanyolu galaksisine benzerler
ve her zaman etkin olan sonsuz bir Güç tarafından yaratılırlar. Uzaydaki sonsuz genişlik
sınırsız yaratım odaları ile doludur ve bilinen evrenden farklı değildirler.57
Wright’ın görüşlerinden etkilenenlerden biri de Immanuel Kant’tır (1724-1804).
Kant astronomi ve kozmoloji ile ilgili iki eser yazdı; Untersuchung der Frage, ob die
Erde in ihrer Umdrehung um die Achse (Dünyanın Dönerken Değişip Değişmediği
Sorusunun Araştırılması, 1754) ve Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels (Evrensel Doğa Tarihi ve Gökler Kuramı, 1755). İkinci eser kozmoloji
ile ilgili görüşlerini ihtiva eder. Kitap imzasız olarak basıldı, yayıncının iflas etmesi
nedeniyle piyasaya sürülemedi ancak bir sene sonra Königsberg’li bir yayıncı birkaç
kopya satmayı başardı. Buna rağmen eser 1791’de Herschel kitabın bir kısmını çevirene
kadar fazla dikkat çekmedi. Eser Kant’ın Wright’ın kozmolojik görüşlerini temel
alarak bunları Newton mekaniği yardımıyla açıklama ve geliştirme çabasını yansıtır:
Kant’ın eserinin alt başlığı şu şekildedir: Versuch von der Verfassung und dem
mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes, nach Newtonischen Grundsätzen
abgehandelt. (Tüm Evrenin Oluşumu ve Mekanik Kökeni Konusunda Newton İlkeleri
Uyarınca Bir Deneme).
Kant, Wright’ın kitabının orijinalini değil, 5-8 Ocak 1751’de Hamburg’da
yayınlanan Freie Urteile adlı gazetede Georg Christian Gring tarafından kitap hakkında
kaleme alınmış yorumu okumuştur.58,59,60
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Hareketsiz yıldızların, sadece, gözle görülür bir düzene bağlı olmaksızın uzaya saçılmış
kümeler olmayıp, gezegenlerinkine çok benzeyen bir sistem olduklarını; gezegenlerin kendi
sistemleri içinde hemen hemen aynı düzlem üzerinde bulunmaları gibi, hareketsiz yıldızların
da, bulundukları yer itibariyle, tüm gökyüzü boyunca uzanan bir belirli düzleme olabildiğince
bağlı olduklarını ve bu düzlem içinde birbirlerine çok yakın kümelendikleri için Samanyolu
denilen ışık yolunu oluşturduklarını düşünmeme ilk yol açan, 1751’de Freie Urteile adlı
Hamburg baskısından yapıtı hakkında bilgi edindiğim Durham’lı Mr. Wright oldu.61
Ne Mr. Wright’ın sistemi ile benimki arasında kesin bir sınır çizebilirim; ne de onun tasarımındaki hangi noktaları olduğu gibi aldığımı, hangilerini ise geliştirdiğimi belirtebilirim.62

Kant’ın çabası hiyerarşik evren görüşü sınırları içinde kalan ancak Wright’ın
modelinden farklı bir evren modeli ortaya çıkardı: Nebula Hipotezi. 1796’da Laplace
tarafından Kant’tan bağımsız olarak başka bir versiyonu geliştirilen bu model günümüzde
Kant-Laplace modeli olarak adlandırılmaktadır. Güneş Sistemi’nin oluşumunu açıklayan
Nebula Hipotezi’nin doğruluğu (sorunları olmakla beraber en fazla kabul gören model)
yaklaşık iki yüzyıl sonra Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker ve Gerard Peter Kuiper
tarafından ortaya konuldu.63
Kant teorisini üç temel varsayım üzerine inşa etmiştir:
1. Belirli bir başlangıç durumu.
Tüm Dünya’nın maddesini, başlangıçta genel bir dağınıklık olarak kabul ediyor ve bunu
tam bir kaos biçiminde yorumluyorum.64

2. Newtoncu mekanik ilkeler; özellikle itme ve çekme kuvveti.
Bu maddenin, saptanmış çekim gücü yasaları uyarınca kendisini biçimlediğini ve itici güç
etkisiyle hareketini değiştirdiğini görüyorum. Keyfi hipotezlere başvurmaksızın, yerleşik
hareket yasalarının biçimlemesiyle iyi düzenlenmiş bir bütünün oluştuğunu görmenin
sevincini duyuyorum ve bu bütün, gözlerimizin önündeki Dünya’nın sistemine öylesine
benziyor ki, onunla özdeşleşmeyi redde-demiyorum.65
Dünya’yı en ilkel kaos içinde belirledikten sonra, doğanın büyük düzenindeki evrime
çekim ve itim güçlerinden başka bir güç uygulamadım: Bu iki güç de aynı derecede kesin,
aynı derecede yalın ve aynı derecede de özgün ve evrenseldir. Her ikisi de Newton’un
Doğal Felsefesi’nden alınmıştır. Birincisi, artık hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak biçimde saptanmış bir doğa yasasıdır. Newton biliminin belki de birincisi kadar kesinlikle
açıklamadığı ikinci güç ise, herkesin kabul edeceği tanımı içinde, yani gazlarda olduğu
gibi maddenin en ayrışmış durumuna bağlı olarak ele alınmıştır.66
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3. Maddeye ilk itkiyi veren ve mekanik yasalarla birlikte biçimlenmesini sağlayan hareket.
Her şeyin ilkel ögesi olan madde, bu nedenle belirli yasalara bağlıdır ve bu yasalara
serbestçe bırakıldığı zaman, maddenin ortaya güzel birleşimler çıkarması kaçınılmazdır.
Maddenin, bu kusursuz plandan sapma özgürlüğü yoktur.67
Gökcisimlerinin oluşumunu salt doğal yasalarla açıklamaya girişen Descartes’a tanınan
adil yargıcılar tarafından yargılanmak hakkından, benim yoksun bırakılmamam gerekir.
Bu nedenle, burada Evrensel Tarih’in* yazarlarından bir alıntı yapacağım: Dünya’nın
oluşumunu, belirli bir zamanda, bir kez başlatılan hareketin sürekliliğinden etkilenen ilkel
maddeye bağlanan ve bunu birkaç basit ve genel yasaya indirgeyen düşünürün yazısını
da; kendisinden sonra gelen ve aynı konuya eğilerek, Dünya’nın oluşumunu yaratıldığı
zaman kuşatıldığı maddenin özgün niteliklerine bağlamaya yönelen öteki düşünürlerin
görüşlerini de, bazılarının düşündüğü gibi, Tanrı’ya zarar verecek nitelikte görmüyor;
Tanrı’nın sonsuz aklı konusunda daha yüksek fikir veren görüşler olarak yorumluyoruz.68

Kant’ın evrenin oluşumunda Tanrı’ya verdiği rol Descartes’a çok benzer. Ona
göre evrenin biçimlenişinin başlangıç noktası ilahi yaratımdır. Ancak Tanrı evreni
düzenlemez; yalnızca evrenin kendisini düzenlemesinde yapıtaşı olan temel maddeyi
sağlar. Evrene başlangıçta kaos hakimdi, temel madde uzayın her yönüne gelişi güzel
saçılmaktaydı. Evrenin kaos durumundan çıkmasında temel etken maddeyi oluşturan
elemanların çeşitliliğidir. Elemanların kimisi hafif, kimisi ağırdır. Her eleman diğer
elemanları harekete geçirecek öz güce sahiptir. Böylece ağırlığı fazla olan elemanlar
hafif olan elemanları çekim kuvvetinin etkisiyle çevrelerinde toplamaya başlarlar.
Bu madde topakları kendilerinden daha yoğun topakların etrafında toplanırlar, süreç
böylece devam eder. Sonunda, meydana gelen topakların çekim güçleri bir noktada
eşit olacağından evren durağanlaşacak ve sonuçta çeşitli kütlelere sahip devasa madde
öbekleri (nebula) kalacaktır.
Devasa nebulalar itme ve çekme kuvvetlerinin etkisiyle küçük parçalara ayrılırlar.
Küçük nebulalar madde toplamaya devam ederler. Bu aşamada devreye itici güç girer.
İtici güç nebulanın çekim kuvveti ile kendine çektiği atomların hareketini (düşey
hareket) değiştirir ve düzleme paralel hale getirir. İtici ve çekici güçlerin etkisinde
kalan nebula bir denge noktasına ulaşır. Bu esnada nebula çok geniş ve sıcaktır; ayrıca
çok yavaş dönmektedir. Nebulanın merkezinde yoğunluk nedeniyle bir cisim oluşur:
Güneş. Dönüş, hacim ve sıcaklık nebulanın merkezini saran gaz bulutunun yoğunluğunu
azaltır ve merkez etrafında dönen bulut katı topaklar meydana getirir. Giderek daha
hızlı dönen topakların hiçbir kısmı dışarı atılmaz, sonunda sıcaklık düşer. Soğuyan
bu topaklar gezegenleri oluşturur.
67
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Kant’a göre evrenin her yerinde aynı evrensel yasa hâkimdir. Bu nedenle her nebula
bir güneş sisteminin atasıdır. Devasa nebuladan kopan her parça büyük nebulanın bir
uzantısıdır ve hep birlikte bir sistem oluştururlar. Her biri kendi içinde evrimleşen küçük
nebulalar kendi güneş sistemlerini oluştururlar ve hiyerarşik evren modeline uygun
biçimde dev nebulanın parçaları olarak Samanyolu galaksisini meydana getirirler. Kant,
Samanyolu’ndaki yıldızların dağılımının lens şeklinde olduğunu, ortak bir merkez etrafında
döndüklerini ve galaksinin diğer benzer galaksilerle çevrelenmiş olduğunu iddia eder.69
Her dev nebula aslında bir galaksinin atasıdır. Nebula olarak gözlenen sönük
cisimler aslında galaksimize benzeyen ada evrenlerdir (günümüzdeki adları ile
galaksiler). Sönük görünmelerinin nedeni çok uzakta olmalarıdır. Kozmik hiyerarşi
büyük ölçeklerde de devam eder; galaksiler kümeleşerek galaksi kümeleri oluştururlar,
bu kümeler de birleşerek daha büyük yapıları… Her hiyerarşik yapı kendi merkezine
sahiptir, en küçük sistemden en büyük sisteme kadar evren bu şekilde biçimlenmiştir.
Bu nedenle her ne kadar evren sonsuz olsa da en üst hiyerarşik yapıda bile bir merkezi
vardır.
Hiyerarşik evren modelini savunan bir başka astronom Fransız Pièrre Simon
Laplace’dır (1749-1827). Laplace Kant’tan bağımsız ve farklı bir nebula hipotezi
geliştirmiştir. Kant’ın külliyatı 1801’de Charles de Villers tarafından Fransızcaya
çevrilmiştir. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels’i Fransa’ya tanıtan
da bu çalışma olmuştur.70 Laplace hipotezini ortaya koyduğu Exposition du Systéme du
Monde adlı eserini 1796’da yayımladı, bu nedenle Kant’ın eserinden haberdar olması
zordur. Bir şekilde haberdar olsa bile hipotezi Kant’ın hipotezinden oldukça farklıdır.
Laplace’a göre Güneş sistemi başlangıçta yüksek sıcaklığa sahip, parlak, düzenli
şekilde dönen dev bir gaz bulutundan (nebula) evrimleşmiştir. Laplace nebulanın
başlangıçta dönüşüne neden olan kuvvetin ne olduğunu açıklamaz. Nebula günümüzde
gezegen yörüngeleri tarafından işgal edilen uzaya kadar uzanmaktaydı. Gaz bulutu
kütle çekim nedeniyle soğumuş, soğuyan gaz çökmüştür. Çöken gaz daha hızlı
dönmeye başlamış ve dönen bir disk şeklini almıştır. Dönüşün hızıyla disk şeklindeki
bulut halkalara ayrılmıştır. Halkaların her biri bir gezegen oluşturmuştur. Uydular da
gezegenlerin etrafındaki gazdan aynı mekanizma ile oluşmuşlardır. Merkezde kalan
gaz kütlesi Güneş’i oluşturmuştur.71
Laplace’ı Güneş sistemininin ortak bir atadan yani bir nebuladan evrimleştiği
fikrine götüren şey Güneş sistemindeki hareketlerin üniform oluşudur:
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Tüm gezegenler Güneş etrafında hemen hemen aynı düzlemde (ekliptik) ve aynı doğrultuda hareket ederler, eksenleri etrafında aynı yönde dönerler, tüm uydular da gezegenleri
etrafında aynı yönde dolanırlar. Şayet bu cisimler birbirinden bağımsız oluşmuş olsalardı
hareketlerdeki bu üniformluk meydana gelemezdi.72

Kant ve Laplace modellerini ilkel nebulanın evrimi üzerine kurmakla beraber
ayrıntıya inildikçe ortaya büyük farklar çıkar. Kant bulutun halkalara ayrıldığını
söylemez. Laplace’ın bulutu tam anlamıyla gazdır, Kant gaz yerine çekici güç nedeniyle
merkez etrafında dönen elemanlar öngörmüştür. Kant’ın evreni elemanlardan başlarken,
Laplace’ın evreni kaynağı açıklanmayan bir şekilde dönmekte olan nebuladan
evrimleşir.73
Laplace da diğer hiyerarşik evren modeli taraftarları gibi evrende aynı mekanizmayla
evrimleşmiş sayılamayacak kadar çok sistemin varlığını kabul eder.

IX. Sonuç
Aristotelesçi evren modeli 16. yüzyıla kadar matematiksel astronomi kaynaklı
düzeltmelere maruz kalmakla beraber kozmolojik olarak neredeyse hiç değişmemiştir.
Copernicus’un evren modeli gök cisimlerinin hareketlerini açıklama açısından
Aristotelesçi modelden çok da üstün değildir. Ancak modelin görece basit doğası ve
Aristotelesçi modelin kozmolojisinden farklı bir düzen önermesi kısa bir süre içerisinde
söz konusu modelin antitezi kabul edilerek taraftar bulmasını sağladı. Copernicus’un
yaptığı değişiklik aslında çok da cüretkar sayılmaz; modelin gücü ve etkisi daha ziyade
haleflerinin çabaları ile artmıştır. Ölümünden yaklaşık 30 yıl sonra haleflerinden
Thomas Digges, Copernicus’un modelinde işlevsiz kalmasına rağmen atmadığı Sabit
Yıldızlar Küresi’ni ortadan kaldırmış ve ilk Kopernikusçu sonsuz evren modelini
ortaya koymuştur.
Evren modellerinde daha sonraları kabul gören anlayış mekanik felsefenin etkisiyle
ortaya çıkan mekanik evren görüşüdür. İlk olarak Descartes tarafından gündeme getirilen
ve Newton tarafından biraz daha yumuşatılmış bir versiyonu geliştirilen mekanik evren
modeline göre evren belirli kurallara tabidir. Tanrı evreni yaratır, geçerli kanunları
tayin eder ve kenara çekilir, evrene müdahale etmez.
Newton ile beraber evrenin izotropik ve homojen kabul edilmesinden sonra ortaya
atılan hiyerarşik evren modelinde evren en küçük birimden en büyük birime kadar aynı
katmanlı yapıya sahiptir. Küçük birimler birleşerek bir üstteki birimi oluştururlar, oluşan
bu birimler de birleşerek bir üstteki birimi... Evreni fraktal bir yapı olarak tasvir eden
bu model Kant ve Laplace gibi pek çok filozof ve bilim adamını derinden etkilemiştir.
72
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Yukarıda sözü edilen modellerin tamamı statik evren modelleridir. Statik evren
modeline göre evren ne genişler ne de büzülür. Oluştuğu andaki büyüklüğünü muhafaza
eder.
Bu çalışmada incelenen belli başlı evren modellerinin zaman ve uzay parametreleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Model Adı

Zamansal

Uzaysal Büyüklük

Başlangıç

Son

Aristoteles

Yok

Yok

Sonlu

Copernicus

Var

Yok

Sonlu

Brahe

Var

Var

Sonlu

Digges

Var

Yok

Sonsuz

Bruno

Yok

Yok

Sonsuz

Kepler

Var

Yok

Sonlu

Descartes

Var

Yok

Sonlu

Newton

Var

Yok

Sonsuz

Swedenborg

Var

Yok

Sonsuz

Wright

Var

Yok

Sonsuz

Kant

Var

Yok

Sonsuz

Laplace

Yok

Yok

Sonsuz
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BAUMAN’IN MODERN ETİK ELEŞTİRİLERİ BAĞLAMINDA
AHLÂKÎLİĞİN MÜPHEMLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ*
Sebile Başok Diş**
BAUMAN’S VIEWS CONCERNING AMBIVALENCE OF
MORALITY WITHIN THE CONTEXT OF HIS CRITICISM OF
MODERN ETHICS
ÖZ
Bauman’ın temel tezlerinden biri, ahlâkîliğin çeşitli yönlerden müphem bir
yapıya sahip olduğudur. O, modern etik ile postmodern etik arasındaki ayrımı
bu iki etiğin ahlâkîlikteki müphemliğe nasıl yaklaştıklarını dikkate alarak yapar.
Modern etik, modernliğin insanın ulaşabildiği her alana düzen getirme kaygısının bir ürünüdür. Yasa ve kurallar koyarak ahlâkîliğe de düzen getirme, onu
evrenselleştirme ve akılla temellendirme amacı güder. Burada düzenle kastedilen müphemliğin ortadan kaldırılmasıdır. Aydınlanma düşünürleri, müphemliği
ortadan kaldırma işini üstlenmiş ve modern etiği inşa etmişlerdir. Bauman, bu
açıdan modern etik konusunu ele alırken bu etiği inşa eden ahlâk filozoflarının
rollerine, amaçlarına, başarılarına değinmiş ve bunları çeşitli açılardan eleştirmiştir. Postmodern etik, ahlâkîliğin akla dayalı olmadığını, ahlâkî itkiye ve sorumluluk duygusuna dayandığını, her ne kadar ahlâkîlik için yasa ve kurallar
getirilmeye çalışılmışsa da ahlâkîliğin bunlarla oluşturulamayacağını, ahlâkî
sorumluluk için kesin sınırların çizilemeyeceğini kabul ederek modern etikten
ayrılır. Bu makalede Bauman’ın, ahlâkîliğin müphemliğine ilişkin görüşleri modern etiğe getirdiği eleştiriler etrafında ortaya konmaya çalışılacaktır.
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ABSTRACT
One of Bauman’s basic theses is that morality has an ambiguous structure in
various directions. He makes the distinction between modern ethics and
postmodern ethics by taking into account how these two ethics approach the
ambivalence in the morality. Modern ethics is a product of modernity’s concern
about bringing order to every area that human beings can reach. It intended to
bring order to morality by introducing laws and rules, to universalize, and to base
it on the reason. Here, it is removing the ambivalence implied by the order. The
thinkers of the Enlightenment undertook the task of removing the ambivalence
and constructed the modern ethics. In this regard, Bauman has addressed the
roles, aims, and achievements of moral philosophers who built this ethics when
dealing with modern ethics, and criticized them from various angles. Postmodern
ethics is separated from modern ethics by recognizing that morality is not based
on reason, that it is based on moral drive and responsibility, that moralism cannot
be created by those, even though attempts have been made to enact laws and
rules for morality and those definite boundaries for moral responsibility cannot
be drawn. In this article, Bauman’s views on the ambiguity of morality will be
attempted to be revealed around his criticisms of modern ethics.
Keywords: Bauman, Postmodern Ethics, Modern Ethics, Morality, Ambivalence.
...

Giriş
Yirminci yüzyılın önemli düşünürlerinden biri olan Bauman, diğer alanlardaki
çalışmalarının yanı sıra ahlâk felsefesi alanındaki çalışmalarıyla da dikkate değer bir
isimdir. Bauman’ın benimsediği postmodern etik, modern etiğe önemli eleştiriler yöneltilir. Bauman, modern etik bağlamında ahlâk filozoflarının ortaya koyduğu kuramları
ve onların kendilerine atfettikleri rolü tenkit etmiş, onların bastırıp ortadan kaldırmayı
amaçladığı kavramların ortadan kaldırılamayacağını göstermeye çalışmıştır. Bu çerçevede müphemlik kavramı, onun modern etik eleştirilerinde merkezî kavramlardan
biri olarak karşımıza çıkar.
Jeremy Bentham, Immanuel Kant gibi Bauman’ın eserlerinde isimlerini zikrettiği
ahlâk düşünürleri, ahlâkta müphemliğe son vermeyi amaçlamış ve bu amaçla birer
ahlâk kuramı oluşturmuşlardır. Ahlâk filozoflarının ahlâkı formüle etme, kurallara ve
yasaya indirgeme çabaları ahlâkı bilime benzetme çalışmaları olarak düşünülebilir.
Buna karşın Bauman, temkinli bir şekilde de olsa ahlâkı sanata benzetir ve ahlâk sanatını müphemlikle birlikte yaşama sanatı olarak görür.1 Bilim, nedensellik ve genellik
1

Zygmunt Bauman, Postmodern Etik, çev. Alev Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 221.
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nosyonları ile çalışırken2 ahlâk, ahlâkî itki ve duyarlılıklardan kaynaklanan bireysel
farklılıklarla kendini gösterir. Bauman’a göre ahlâkı akla dayandırarak tektipleştirme çabaları bu itki ve duyarlılıklara zarar verdiği için netice, iyiliğin artması değil,
azalması olmuştur. Bir katliamlar yüzyılı olarak tarihe geçen 20. yüzyıl bunun somut
bir örneği olarak yorumlanmaktadır. Holocaust ve Auschwitz olaylarını değerlendiren Bauman’ın ahlâkî bir merci ve ahlâkın kaynağı olma bakımından akla duyduğu
güvensizliğin nedeni 20. yüzyılda soykırım ve katliamların aklın sağladığı araçların
yardımı ile yaşanmış olmasıdır.
Postmodern Etik isimli eserinde ahlâkın dışarıdan tasarlanamayacağını ve dayatılamayacağını öne süren Bauman3, özgürlüğü iyiliğe ve kötülüğe bir imkân olarak
yorumlamış4 ve ahlâkîliğin kendiliğindenliğine vurgu yapmıştır. Ona göre ahlâkî itki
ve sorumluluk duygusu kendiliğinden ortaya çıkar5 ve böylece özerk failin ahlâkı vücut
bulur. Ahlâk kuramlarının ahlâkı birer formüle indirgeme ve onu bireye dayatma çabaları
hem failin bireyselliğini hem de onun özerkliğini engelleyecektir. Bu açıdan ahlâkîliği
bir veya birkaç kurala indirgeme çabası, insan özgürlüğü ve ahlâkîliği bakımından
bazı sorunlara yol açmaktadır. Hayat, özellikle günümüz modern hayatı, karmaşık bir
yapıya sahiptir ve karşılaştığımız açmazlar birkaç ahlâkî buyruğu yerine getirmekle
çözümlenebilecek türde değildir. Aynı anda farklı rollere sahip olan bireyler, bu roller
çatıştığında ahlâken doğru eylemi sergilemekte zorlanmaktadır. Öte yandan faillerin
ortaya koyduğu eylemlerin önceden tahmin edilmesi güç bazı sonuçları olabilmektedir.
İnsana ahlâklı olması için dışarıdan dayatılacak bir kuram, o kişinin açmazlarını
çözmesinde kolay bir yol sağlasa bile, bu yol onu ahlâklı bir kişi olmaya götürmeyecektir. Ahlâkîlik, birtakım emirlere tabi olmakla değil, ötekine yönelik duyulan ahlâkî
itki ve sorumluluk duygusu ile ortaya çıkmaktadır. Ahlâkîlik, genel bir formülü tek tek
olgulara uygulama çabasını değil, her durumun biricikliğini kavrayacak ve ona uygun
tepki vermeyi sağlayacak bir duyarlılığı gerektirmektedir. Böyle bir duyarlılık olmadan
ahlâkın talepleri olarak görülen buyrukların yerine getirilmesi, utanç verici olayların
yaşanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada Bauman’ın Postmodern Etik, Parçalanmış
Hayat, Yasa Koyucular ile Yorumcular, Modernlik ve Müphemlik gibi konuyla ilgili
eserleri temel alınarak onun modern etiğe getirdiği eleştiriler ve benimsediği postmodern etik genel hatlarıyla ortaya konmaya çalışılarak, bürokrasinin yaygınlaşması ve
teknolojinin ilerlemesinin failin ahlâkîliği üzerindeki etkisine değinilecektir.

2

3
4

5

Frances Ferguson, “Bernard Williams and the Importance of Being Literarily Earnest”, Reading Bernard
Williams, ed. Daniel Callcut, Roudledge, Oxon, 2009, s. 195-196.
Bauman, Postmodern Etik, s. 15.
Zygmunt Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlâk Denemeleri, çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 10.
Bauman, Postmodern Etik, s. 99.
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1. Modern Etiğin Ahlâkta Müphemliğe Bakışı
Modern etik ve postmodern etik arasında keskin bir ayrım yapan Bauman’a göre
modernlik, en başından itibaren şeyleri olduklarından farklı olmaya zorlamakla ilgili
bir şeydir.6 Düzenleme, bu zorlamanın adıdır ve modernlik projesini yürütenlerin görevi, her alanda kontrol edilemez kaosa şeffaf ve yönetilebilir bir kalıp dayatmaktır.
Modern proje, sadece doğanın düzenlenmesini içermez. Doğanın yanı sıra anlaşılmaz
ve öngörülemez sayılan, öfke uyandıracak kadar itaatsiz ve ihmalkâr görülen insan
dünyası da bir düzene sokulmak istenir.7 İnsanlık durumunun yapılandırılması, insanî
denetim gerektiren girişimlerden biri olarak görülür.8 Modernliğin bu düzen verme
arzusu, doğa başta olmak üzere toplum ve insan bedeni dahil hayatın her alanına
sirayet etmiştir. Bu düzen verme arzusu doğa dışında özellikle eğitim, politika ve tıp
alanlarında görülür. Düzen arzusu ile politik ideolojiler kendi belirledikleri özelliklere
uygun insanlardan oluşan bir tolum yaratmaya çalışmışken; devletler, zorunlu eğitim
aracı ile çocukları ve gençleri kendi hedefleri doğrultusunda biçimlendirmektedirler.
Tıp ise, estetik cerrahi ile insanların medya tarafından oluşturulan imgelere göre yeniden düzenlenmesine hizmet etmektedir.
İnsanî dünyanın yapılandırılması görevi kapsamına ahlâk hayatı da dâhil edilmiştir. Bu açıdan onyedinci yüzyılın sonları ile onsekizinci yüzyılda ahlâkın akılla
temellendirilmesi çalışmalarının yalnızca tek tek düşünürlerin değil, bütün Kuzey
Avrupa kültürünün başlıca ilgi odağı haline gelmesi9 dikkat çekicidir. Ahlâk hayatını
düzenleme işini filozoflar üstlenmiştir. Oluşturulacak yeni düzen, aklın eseri olacaktır
ve filozofların görevi, aklın emrini ahlâkî buyruklara çevirmektir. Bu işi filozofların
üstlenmesinin nedeni, becerileri ve uğraşları nedeniyle kendilerini aklın sözcüsü olarak
görmeleridir.10
Aydınlanma düşünürleri, çeşitli konularda fikir ayrılığı sergileseler de doğru dürüst
ya da hiç muhakemede bulunamayanları kınama noktasında ortak bir tutum sergilemişlerdir. Her ne kadar akıl yetisinin evrenselliğini kutsamışlarsa da aklı kullanma
yeteneğinin az sayıda insana dağıtılmış bir ayrıcalık olduğu uyarısında bulunmaktan
çekinmemişlerdir.11 Bu düşünürlerin hemfikir olduğu bir başka nokta ise, ahlâkın tüm
insanları bağlayan sağlam ve sarsılmaz temellerini oluşturma ihtiyacı ve olanaklılığına
duyulan inançtır. Kendilerini her zaman evrensel olandan söz etmekle yükümlü gören
6
7

8
9

10
11

Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlâk Denemeleri, s. 194.
Zygmunt Bauman-David Lyon, Akışkan Gözetim, çev. Elçin Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013,
s. 83.
Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2011, s. 84.
Alasdair MacIntyre, Erdem Peşinde Ahlâk Teorisi Üzerine Bir Çalışma, çev. Muttalip Özcan, Ayrıntı
Yayınları, İstanbul, 2001, s. 68-69.
Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, s. 79-80.
Zygmunt Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev. Kemal Atakay, Metis Yayıncılık, İstanbul,
2012, s. 73.
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bu düşünürler, ahlâkın üzerinde inşa edileceği temelleri uluslara açıklamayı ve ahlâkî
davranış ilkeleri konusunda onlara yol göstermeyi kendilerine misyon edindiler.12
Bauman, ahlâkın kaynağının ne olduğu konusunda Aydınlanma düşünürlerinin
akıl üzerindeki vurgusundan bahsetse de Aydınlanma düşünürlerinin hepsinin bu konuda aynı şekilde düşünmediklerini hatırlamakta fayda vardır. Kant gibi ahlâka aklın
kaynaklık ettiğini düşünen filozoflar olduğu gibi, Rousseau gibi ahlâkın kaynağının
merhamet duygusu veya Hume gibi sempati duygusu olduğunu ileri süren düşünürler
de olmuştur.
Aklı merkeze alan Aydınlanma düşünürlerine göre insanlar, kendi duygularının
peşine düşmek yerine hesap yapmayı öğrenmeli ve eğer gerekiyorsa buna zorlanmalıydı. Yalnızca aklın sesinin duyulduğu bir dünya, ahlâkî bir dünya sayıldığı için ahlâkî
bir dünyada sadece aklın sesi duyulmalıydı.13 Bu konuda en dikkate değer filozof,
Kant’tır. Ahlâklılığa matematikte ve ahlâklılıkta kendini açığa vuran aklın evrenselleştirilebilir buyruklarında bir temel arayan Kant14 çok havaî oldukları, fail tarafından
pasif biçimde yaşandıkları ve insanların bunları yaşama veya yaşamama eğilimlerinin
tesadüf eseri ortaya çıktığı gerekçesi ile15 ahlâkı duygulara değil, akla dayandırmıştır.
İnsanlardan duygu ve eğilimlerini dikkate almadan aklın buyruğuna göre eylemde
bulunmalarını talep etmiştir. Ahlâk alanında aklın mutlaklığı ilk kez Kantçı felsefe
tarafından bu kadar sert ve kesin bir şekilde ifade edilmiştir. Bilginin rehberliğinde
gerçekleştirilen eylemlerin erdemli olduğunu söyleyen Platon bile aklın egemenliğini
Kant ölçüsünde mutlaklaştırmamıştır. Akılcı geleneğin büyük ismi Aristoteles, insan
olmanın nihaî vasfının akla dayalı etkinlikler olduğunu söylediği halde aklın ahlâk
için yeterli merci olamayacağı bilinci ile Kant’ın taşıdığı türden bir iyimserliğe hiçbir
zaman kapılmamıştır. Aristoteles açısından akıl, erdemli olduğumuzu değil, yalnızca
insan olduğumuzu gösterir.16
Aristoteles başta olmak üzere Antik çağ düşünürleri, ahlâk felsefesinde duygulara
belirli bir çerçeve içinde de olsa yer vermişlerdir. Ancak onyedinci yüzyıla gelindiğinde
duygulardan tamamen bağımsız evrensel hakikatler ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu
yüzyılda Descartes, zihnin rasyonel güçlerinden bahsederken, akıl ve bedeni kesin
çizgilerle birbirinden ayırmış ve duyguyu bedenin ürettiği bir olumsuzluk olarak ele
almıştır. Akıl ve rasyonaliteye pozitif nitelik atfedilirken, duygular ve içgüdüler negatif
olanla ilişkilendirilmiştir.17
Duygulardan kaynaklanan, duyguların ahlâkî bir öneme sahip olmadığı, yalnızca
akıl yeteneği ve aklın dikte ettiği kararların faili ahlâkî bir kişi olarak yansıtabileceği,
12
13
14
15
16
17

Bauman, Postmodern Etik, s. 37-38.
Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlâk Denemeleri, s. 347.
MacIntyre, Erdem Peşinde Ahlâk Teorisi Üzerine Bir Çalışma, s. 92.
Bernard Williams, Problems of the Self, Cambridge University Press, Cambridge, 1999, s. 226-228.
Yavuz Adugit, Etikte Akıl ve Duygu Çatışması, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2013, s. 311.
Yaşar Çabuklu, Toplumsalın Sınırında Beden, Kanat Kitap, İstanbul, 2004, s. 87.
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Aydınlanma dönemi ahlâk filozoflarının çoğu tarafından doğruluğu tartışılmadan kabul
edilmiştir. Erdem, bu çerçevede anlam kazanarak insanın duygusal eğilimlerine karşı
koyma ve akıl adına onları etkisizleştirme veya reddetme anlamına gelmiştir. Duyguları
akıldışı sayan bu yaklaşım, ahlâkı aklın duygusuz hakimiyeti ile tanımlamıştır. Aklın,
eylemin ahlâkîliği açısından önem taşıyan tek mercii olarak tayin edilmesi, ahlâk
sorunlarının kural yönetimli eylem olarak tartışılmasına neden olmuştur.18
Etik kuramlara göre geniş halk kitlelerine öğretilecek ve bir şekilde uymaları
sağlanacak etik kod ile insanlara neyin yapılması gerektiği, neyin yapılabilir olduğu ve
neyin yapılmaması gerektiği konusunda bir kesinlik sunularak kötü olanın yapılması
engellenecekti. Bu modern proje, yalnızca günahkârların değil, aynı zamanda günahın,
yanlış seçim yapma olanağının olmadığı bir insanî dünyayı mümkün görmekteydi.19
Ancak böyle bir dünya için ödenmesi gereken bir bedel vardır: Ahlâkın birtakım yükümlülüklere indirgenmesinin bedeli, failin kendi ahlâkî itkilerine kulağını kapatıp
dış erke tabi olması ve özerk bir fail olma özelliğini kaybetmesidir. Zorlama yolu ile
insanlarda iyi davranış ortaya çıksa bile bu iyinin ahlâkîliği oldukça tartışmalıdır.
Öncelikle bu iyi, içinden gelerek, sorumluluk hissederek eylemde bulunan failin kendiliğindenliğinin bir sonucu değildir. Ortaya çıkan davranış, güdülen, zorlanan, ikna
edilen belki de fayda-zarar hesabıyla hareket eden failin eseridir.

2. Bauman’ın Modern Etiğe Yönelik Eleştirileri
Bauman, Aydınlanma düşünürlerinin çoğundan farklı olarak ahlâk alanında aklın
yeterliliğine inanmaz. Bunun nedeni insanlar arası ilişkilerin simetrik olması gerektiği
savını inanç evrenine, şart koşulan veya sorgulamadan kabul edilenlerin evrenine ait
görmesi, bu savın deneylerle sınanabilir bilgi evreninde, aklın nüfuz sahasında ya da
doğal yaşam alanında yeri olmadığını düşünmesidir. Aklı ahlâkın kaynağı olarak değil
de gücü besleyen bir bakım-onarım merkezi olarak gören Bauman’a göre akıl, bir
kudret fabrikasıdır ve kişinin eşyanın tabiatı gereği ya da başka hedefler güden kişiler
yüzünden oluşan dirence rağmen hedeflerine erişebilme yetisi olarak tanımlanır.20 Bu
çerçevede Bauman’ın eleştirdiği şey, ahlâk filozoflarının ahlâkîliği akılla temellendirme
çalışmalarıdır. Onların bu gayretine rağmen akıl, neden ahlâklı olunması gerektiğinin
zorunlu nedenini söyleyememektedir. Bauman, akıl-ahlâkîlik ilişkileri bağlamında aklı
tümden reddetmez. Sadece ahlâkîliği temellendirme ve ona kaynaklık etmede yetersiz
olduğunu ortaya koymaya çalışır. İnsanlar aklî gerekçelerden ötürü başkalarına karşı
sorumluluk duymazlar ya da onların iyiliği için kaygılanmazlar.
18
19
20

Bauman, Postmodern Etik, s. 87-88.
Bauman, Parçalanmış Hayat Postmodern Ahlâk Denemeleri, s. 13.
ZygmuntBauman, Modernite, Kapitalizm, Sosyalizm, çev. F. Doruk Ergun, Say Yayınları, İstanbul,
2013, s. 164-165.

Bauman’ın Modern Etik Eleştirileri Bağlamında Ahlâkîliğin Müphemliğine İlişkin Görüşleri

179

Ahlâkîliği akılla temellendirme çabası içinde ortaya çıkan “Neden ahlâklı olmalıyım?” sorusunun kendisi ahlâka zarar verebilmektedir. Bu soru, “Bana faydası var
mı?”, “Karşımdaki ilgimi çekmek için ne yaptı?”, “Eğer çoğunluk umursamıyorsa ben
neden umursayayım?” gibi yanıtların ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak, ahlâkın
başlangıç noktası olmak yerine onun çöküşü olabilmektedir. Temellendirilen ve gerekçelendirilen değil, hesaplanamayan, doğal ve kendiliğinden gerçekleşen, çoğunlukla
üzerinde düşünülmemiş bir insanlık dışavurumu olan davranış ahlâkîdir.21
Bauman, sorumluluk üstlenmek ve ahlâklı davranmak konusunda hiçbir makul
neden olmadığını ileri sürer. Ahlâkın tek destekçisi, ahlâkın kendisidir.22 Ahlâkın kodlara, kurallara, akla, tez ya da kanaate ihtiyacı yoktur. Ahlâk bunların hepsinden önce
gelir.23 Ahlâkın sebebi ve mantığı yoktur. Ahlâkî olma zorunluluğu gösterilemeyeceği
gibi, bu zorunluluk mantıksal olarak da çıkarılamaz. Ahlâk zorunlu değil, olumsaldır.
Her ne kadar ahlâk davasının ahlâkî benlikten daha güçlü kuvvetler tarafından inşa
edilen temeller üzerine inşa edildiğine inanılsa da failin neden ahlâklı olması gerektiğini
açıklamak tüm bu nedenlerle oldukça güçtür.24 Ahlâk ihtiyacı ya da ahlâkın tavsiye
edilebilirliği söylemsel olarak kanıtlanamaz ve kurulamaz. Bauman’a göre bu ihtiyaca
yanıt veren şey, ahlâktan başka bir şey olacaktır. Ahlâk, insaniyetin doğal olarak harekete
geçmiş dışavurumudur. Nesnel olarak iyi sayılan davranışların çoğunun temeli, failin
kazanç elde etme niyeti olduğu için bunlar ahlâkî eylem sınıfına dâhil değildirler.25
Ahlâkî eylem, hiçbir maksada hizmet etmez. Kâr, konfor, şöhret, egonun okşanması, başkalarının takdirini kazanma veya başka bir kişisel çıkar tarafından yönlendirilmez.26 Bauman, bu ifadelerle ahlâkî eylemin saflığını, onun başka çıkar ve arzulardan
arınmışlığını, ceza korkusu ve mükâfat umudu taşımaması gerektiğini dile getirir. Onun
ahlâkî eylemin bu niteliklerine ilişkin görüşleri, eleştirilerini esirgemediği Kant’ın
görüşlerine oldukça benzerdir. Kant da iyi istemenin etkilerinden, başardıklarından
veya bir amaca ulaşmayı sağlamasından ötürü iyi olmadığını, yalnızca isteme olarak
kendi başına iyi olduğunu belirterek27 ahlâkî eylemin saflığını vurgulamıştır.
Bauman’a göre ahlâkî benliğin felsefecilerin kabul ettiği anlamda bir temeli
yoktur. Bu benlik için zemin, ahlâkî itkiye sahip olmaktır. Ancak ahlâkî itki, felsefeciler tarafından bir zemin olarak adlandırılmaya layık değildir. Düzen ve yasa arzusu
duyanlar için ahlâkî itki, üzerine önemli ve kalıcı bir şeyin inşa edilebileceği türde bir
21
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zemin değildir. Bir bataklığa benzeyen bu zemin üzerinde bir şey inşa edilebilmesi için
onun iyice kurutulması gerekir. Ahlâkî itki öznel, anlaşılması zor ve ele avuca sığmaz
olduğu için düşünürler onun sağlam bir temel olabileceğine inanmamışlardır. Onlara
göre insanların ahlâkî diye tanımlanabilecek şekilde davranmaya devam etmelerinin
daha güçlü nedenleri olmalıdır. İnsanlar, ancak iktidarları dışında kalan bir şey tarafından güdülerek ya da yönlendirilerek ahlâklı davranabilirler. Bunun anlamı, ahlâkın
yalnızca dış erkli olabileceğidir.28
Ahlâkîliğin kurallara, bir etik koda indirgemesinin olanağını tartışan Bauman’ın
temel iddiası, bunun mümkün olmadığıdır. Ona göre ahlâkî fenomenler, kurallara
bağlı olacak şekilde düzenli, tekrara dayalı, tekdüze ve öngörülebilir değildir. Esas
olarak bu nedenle herhangi bir etik kod tarafından kapsanamazlar. Etik kuramcılar,
ahlâkı yasa gibi düşünürler. Yasada olduğu gibi ilgili durumlarda uygun ve uygun
olmayan eylemler tanımlanmaya çalışılır. İdealleri, müphem olmayan ayrıntılı tanımlar ortaya koymaktır. Bu tanımlar, uygun olmayan ve uygun olan davranış arasında
seçim yapmak için kesin kurallar sunacak, müphemliğe ve birden fazla yoruma neden
olacak gri bölgelere yer bırakmayacaktır. Ancak Bauman’a göre bu yaklaşım, ahlâkî
fenomenleri kişisel özerklik alanından iktidara dayalı dış erk alanına taşır.29 Bir vahye
indirgenemeyen, bilişsel niteliği olmayan, bir bilgi de olmayan30 sorumlulukla oluşturulan ahlâkî benliğin yerine öğrenilebilir kurallar bilgisi koyar. Ötekine ve ahlâkî
vicdana karşı duyulan sorumluluğun yerine yasa koyuculara ve kanun bekçilerine
karşı sorumluluğu yerleştirir.31
Diğer yandan ahlâkîlik, bir kuralı veya formülü takip ederek kendisine ulaşılacak
basitlikte değildir. Ahlâkî değerin kendisi, bilişsel ya da estetik değerlerle; kişisel değer, ulusal değerle çatışabilir. Sanat uğraşını veya entelektüel faaliyetini dinî değerler
veya kişisel mükemmellik uğruna feda edebilir. Kişisel mükemmelleşme çabasını, şair
veya filozof olma adına bırakabilir. İnsan, bazen en büyük değer diye gördüğü aşkı
farklı bir değer için feda edebilir. Diğer yandan özgürlüğünü, işini veya ailesini aşkı
için yitirebilir. Buradaki kritik nokta, insanın bu tür çatışmaları kolayca çözmesini
sağlayacak bir yasanın ya da normun olmayışıdır.32Ahlâkî ikilemlerin varlığı, ahlâkî
olan ve ahlâkla ilgili olmayan değerlerin çatışması, her ne yapılırsa yapılsın failin
pişmanlık yaşadığı durumların var olması, ahlâkın tutarlı bir etik koda sığmadığını
gösterir. Basit bir kodla tüm ahlâk problemlerinin üstesinden gelmek mümkün değildir.
Aydınlanma filozofları, ahlâkî müphemlik karşısında sergiledikleri tavırda yalnız
değildirler. Toplumlar da bu filozoflar gibi ahlâkta müphemliği sınırlandırma amacı
28
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güderler. Bauman’a göre toplumun asıl işlevi, kurum, kural ve yasalarıyla aslında
müphem bir yapıya sahip olan ve ahlâkın temelini oluşturan koşulsuz ve sınırsız olan
ötekine karşı sorumluluğu sınırlı ve koşullu hale getirmektir. Toplum, sessiz olan etik
buyruğu işitilebilir, belirli ve sistemleştirilmiş hale getirme ve bu şekilde etik buyruğun
içerebileceği sonsuz seçenek sayısını daha dar, üstesinden gelinebilir bir dizi göreve
indirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir.33
Toplum, insanların bir arada yaşamasını sorumluluğun koşulsuzluğunu budayarak, ahlâkî dürtüleri, etik değerler ve usule ilişkin kurallar haline getirerek mümkün
kılar. Ancak en yaratıcı toplumlar bile toplum halinde yaşamanın talepleri ile ahlâkın
talepleri arasında çatışma çıkmasını önleyemez. Bu nedenle ahlâkî özne olmak, fail
için kederli ve işkence dolu bir meydan okuma olmaya devam edecektir. Ahlâkî özne
için gerçekten tatmin edici, tek seferde tüm sorunları çözecek çözümler olmayacaktır.
Koşulsuz sorumluluğa sınırlar getirilmesi bir indirgemedir. Ötekine karşı sorumluluk
kesilip biçilerek, insanlar tarafından yapılması mümkün akla uygun ödevler haline
getirilir. Her ne kadar bu şekilde oluşturulan etik yönetmelik bu şekilde görünürde
ahlâkî farkındalığın ve ödev bilincinin yaygınlaşmasını sağlasa da bu, kaybı olmayan
bir kazanç değildir. Bu süreçte ahlâkî yükümlülük evreninden belli türde diğerleri ve
diğerlilik özellikleri dışarı atılır. Böylece ahlâklı insanlar, artık diğerlerine karşı ahlâkî
sorumluluklarını ret edebilecek ve ahlâkî suçlardan aklanabileceklerdir.34
Ancak kurallardan oluşan bir ahlâkın insanlar açısından cezbedici bir tarafı vardır.
Kurallar, faile neyi, ne zaman yapacağını, failin görevlerinin nerede başlayıp nerede biteceğini, görevinin tam olarak ne olduğunu söylerler. Faile yapması gerekeni
yaptığında artık dinlenebileceğini söyleme hakkı verirler.35 Bauman’a göre ahlâkta
kurallar, böyle bir avantaja sahipse de dışarıdan dayatılan etik kuralların konulması,
ahlâkî benliğin yetkisizleştirilmesi, hatta yok edilmesi anlamına gelir. Bu yöndeki
çabaların etkisi, ahlâkın evrenselleştirilmesinden çok, ahlâkî itkinin susturulması ve
ahlâkî kapasiteleri ahlâksız amaçlar da içerebilecek toplumsal hedeflere yöneltmek
olmuştur.36 Bauman, modern ahlâk düşünürlerine eleştirel bir gözle bakmış olsa da
onlar sayesinde ortaya çıkmış her tür gelişmeye karşı çıkmış değildir. Bu açıdan onun
refah devletine ilişkin görüşleri dikkat çekicidir. Bauman, onurlu ve nezih bir hayatın
devletin tüm üyelerine onların müşterek servete olan katkılarına bakılmaksızın her
zaman bir hak olarak sağlanması gerektiğini ilân eden kamu refahı fikrinden37 doğan
refah devletini insanlığın en büyük kazançlarından ve uygar toplumun kazanımlarından
biri olarak görür.38
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3. Postmodern Etiğin Ahlâkîlikte Müphemliğe Bakışı
Bauman’ın benimsediği postmodern etiğinin ilk özelliği, müphem olmayan etik
bir kodun olabilirliğini reddetmektir. Ahlâk filozoflarının ortadan kaldırmaya çalıştığı
ahlâkın müphemliğini Bauman, ahlâklı insanın asıl zemini ve ahlâkîliğin filizlenip
serpileceği tek toprak olarak görür.39Ahlâkîlik çeşitli nedenlerle müphemdir. Bu nedenlerin ilki bizzat insandır.
Bauman’a göre insan özünde ne iyidir ne de kötüdür. İnsanlar, bu bakımdan
müphemdir. Failler iyi davranışlar sergileyebileceği gibi kötü eylemlerde de bulunabilirler. Bu nedenle ahlâkî davranışın ortaya çıkacağı garanti edilemez. İnsan, hem iyi
hem de kötü davranışlarda bulunabileceği için mükemmel bir insan ve mükemmel bir
toplum tasarısı uygulanabilir değildir ve bu tür projeler insanlıktan çok zalimliğe yol
açmışlardır.40 Mükemmel toplum ve insan tasarıları, sıradan insanları ve toplumları
mükemmelleştirmeye kalkışmış ancak çok sayıda insanın hayatını mahvetmiştir. İnsanlar, Âri ırk oluşturmak için gerçekleştirilen katliamlardan, evlilik yasaklarından ve
öjenik çalışmalardan mükemmellik adına zulüm görmüşlerdir.
Bauman’a göre insanın ahlâkî olması, iyi olması demek değildir. Onun iyi ile kötü
arasında seçim yapabilen aktörlük özgürlüğünü kullanması demektir. Bu nedenle insanların özde ahlâkî varlıklar olması, insanların temelde iyi olduğu anlamına gelmemektedir.
İnsanî durumun her şeyden önce ahlâkî olduğunu söylemek, seçsek de seçmesek de ahlâkî sorunların içine doğduğumuzu ve ahlâkî ikilemler karşısında tercihlerde bulunmak
zorunda kaldığımızı söylemektir. Bizler, ahlâkî varlıklar olarak sözleşme, çıkar hesabı
veya bir davaya bağlılık nedeniyle doğacak herhangi bir sorumluluğu üstlenmeden çok
daha önce ahlâkî sorumluluğu, iyi ile kötü arasında seçim yapma sorumluluğunu taşırız.41
Her insan ahlâkî seçimler yapabilir ve bu olasılık, her insanı ahlâkî talebin muhatabı ve ahlâkî sorumluluğa sahip özne kılar. Ancak gerçek hayatta insanların birçoğu,
seçimlerini yaparken ahlâken iyi olanı seçmez.42 Her ne kadar insanların çoğu iyi olanı
tercih etmese de iyiyi tercih imkânına sahip olmaları eylemlerini seçerken insanların
özgür oldukları anlamına gelir. Özgür olmak, aralarında sorumluluk üstlenme görevine karşı kayıtsız ya da nihilist bir tavır almayı mümkün kılacak kadar çok sayıda
eşit öneme veya ikna ediciliğe sahip inancın olduğunu bilmektir. Özgür olmak, bunun
yanı sıra hiçbir seçimin bu seçimi yapan faili doğacak sonuçların sorumluluğundan
kurtarmayacağını ve seçimin tercih sorununu ebediyen çözmeyeceğini veya vicdanını
rahatlatma hakkı sağlamayacağını bilmektir.43
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Müphemlik ahlâkîliğin kalbindedir44 ve modern ahlâk felsefesinin onu bastırmak
için elinden geleni yapmasına rağmen belirsizlik, ahlâkî seçimin temeli olmaya devam etmektedir.45 Çünkü seçme durumunda kaldığımızda çoğumuzun neyi seçeceği
kesin değildir.46 Modern ahlâk filozofları için insanların özgür olmaları, kötüyü seçme
olasılığını beraberinde getirdiği için insanları güvenilmez kılar. Onlara göre bireysel
özgürlüğün ahlâk açısından olumlu sonuçlar sağlamasının tek yolu, bu özgürlüğün
dış erk tarafından belirlenen standartlara teslim edilmesidir. Bu teslimiyet, neyin iyi
olduğuna karar verme hakkını toplumsal olarak onaylanmış kurumlara bırakmayı
ve bu kurumların verdiği kararlara uymayı gerektirir. Bauman, bunu ahlâkın yerine
yasayı koymak ve etiği yasa modeline göre biçimlendirmek olarak görür. Bu haliyle
bireysel sorumluluk, toplumsal olarak onaylanmış etik-yasal kuralları ihlâl etmeme
sorumluluğundan ibarettir.47 Oysa gerçek sorumluluk, yasal olanın ötesine geçen ve
kişiyi sözleşmenin ötesinde yükümlü kılan bir şeydir.48 Sorumluluk, bir kural şeklinde
ifade edildiğinde bile bu kural, ancak tekil bir kural, yalnızca fail için dile getirilen,
başkalarının kulakları tıkalı bile olsa failin işittiği bir kural olacaktır.49
Bauman, sadece insan özgürlüğünün insan davranışlarını müphem kıldığını düşünmez. Ona göre insanlar arasında özgürlüğün derecesi bakımından da bir çeşitlilik
vardır. Bireyler, son derece farklı dış erk düzeylerine maruz kalırlar ve durumu kabul
etme derecelerinde de büyük farklılıklar vardır. Modern toplumlarda bireysel özerklik
ile dış erk eşitsiz bir şekilde dağıtılmıştır. Dış erk ve özerklik bir arada bulunsa bile
farklı toplumsal konumlara farklı düzeylerde dağılmış olarak son derece farklı ölçülerde
bulunurlar.50 Özgürlük alanında bir görelilik söz konusudur. Bu görelilik neredeyse
mutlak ahlâkî özerklikten neredeyse mutlak ahlâkî yaderkliğe uzanan sayısız ihtimali
içerir.51 Bu nedenle insanları mutlak özgür ve mutlak dış erke bağlı olarak düşünmek
yanıltıcıdır. Ahlâk filozofları genellikle özgürlükte mutlaklığı kabul ederek insan eylemlerini iradî ve gayrı iradî olarak tasnif etme eğilimindedir. Ancak Bauman, onlardan
farklı düşünür ve mutlak bir özerklik veya dış erke bağlılık yerine ara derecelerde
özerklik ve dış erke tâbi oluştan bahsederek özgürlüğe müphemlik katar. Özgür olmanın
kendisi insan davranışlarını müphem kılarken, insanda özgürlüğün farklı derecelerde
tezahür etmesi özgürlüğü müphem hale getirir.
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Ahlâkın müphem olmasının bir diğer nedeni, herhangi bir eylemin sonuçlarının,
karmaşık karşılıklı bağımlılıklar ağı nedeniyle belirsiz olmasıdır. Her eylem, ne kadar
soylu, ne kadar bencillikten uzak ve bazı insanlar için yararlı olursa olsun, eylemden
etkilenen bazı insanlar için istemeden de olsa incitici olmaktan tam olarak kurtulamaz.52
Tüm bilgi, beceri ve tahayyül gücümüze rağmen giriştiğimiz eylemlerin kimler için
ne ifade edeceğini tam olarak öngörebilmemiz mümkün değildir.
Ahlâkî sorumluluk, failin ötekine karşı eyleminin ve eylemsizliğinin öteki için
doğurabileceği sonuçları içerir. Bu sorumluluğu üstlenen fail için yaptığı şey ve onu
yapmaktan vazgeçmesi önemlidir.53Ahlâkî sorumluluğun müphem yapısı nedeniyle
ahlâkîlik, dış erke tâbi oluştan kurtulur. Eğer sorumluluk insanların arzu ettiği gibi
ayrıntılı bir şekilde dile getirilebilir olsaydı ahlâk, kişilerin kendi insanlığına, tahayyül
güçlerine veya iç görülerine başvurmadan üstesinden gelebilecekleri dışsal bir mesele
olurdu. Bu açıdan bakıldığında mutlak kesinlikte sorumluluk, mutlak sorumsuzlukla
aynı anlama gelir. Önceden verilen direktifleri yerine getirmeye çalışan bir kişinin
kendi aklını kullanıp düşünmesine gerek kalmaz. O, düşünmeden direktifleri yerine
getirmekle yetinir.54 Ne yapacağı eksiksiz biçimde söylenen failin eylemde bulunmasını
sağlayan bilgelik, iç görü ve sevgi artık onda kalmaz. Sorumsuz bir kişi de ötekiyle
karşılaşmasında aklını kullanma gereği duymayacaktır. Öte yandan mutlak kesinlikte
sorumlulukla görevini yerine getiren kişi de sorumsuz kişi de sonuç ne olursa olsun
vicdanen rahat olacaktır.
Ötekine karşı sorumluluk, bilinçli bir çağrının sonucu olarak değil, davet edilmeden kendiliğinden ortaya çıkar. Amaçlı olarak tasarlanmaz, boyun eğilerek kabul
edilir.55 Sorumluluk, faili tıpkı suçlamayı ret edemeyen bir sanık gibi çağırır.56 Levinas’ın ifadesiyle öteki insanın ağırlığına maruz kalan fail, sorumluluk tarafından
biricikliğe davet edilir.57Ahlâkî duruşa sahip olmak, öteki için sorumluluk almayı ve
ötekinin iyiliğini korumanın failin çabasını gerektiren değerli bir şey olduğunu, failin
yaptıklarının ve yapmadıklarının bu iyiliği etkilediğini, diğer insanların bunu yapıp
yapmamalarının failin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını kabul etmeyi gerektirir.
Ahlâkî sorumluluk, ötekinin kim olduğundan, ne yaptığından, failin özenini hak edip
etmediğinden, bu özene karşılık verip vermeyeceğinden bağımsızdır. Fail, ahlâkî
sorumluluktan vazgeçmeyi haklı gösteren bir argüman tasavvur edemez. Ahlâkî bir
haklılıkla “Ben üzerime düşeni yaptım, benim sorumluluğum bitti” diyebileceği bir
52
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durum düşünemez.58 Fail, sorumluluklarını ne kadar yerine getirirse onları o kadar çok
hisseder. Sorumluluklar yerine getirildikçe artarlar, dolayısıyla asla nihai sınırlarına
ulaşamazlar.59
Ötekiyle ilişki sorumluluğu doğurmaktadır ancak bu sorumluluğun nerede bittiği
belli değildir. Kuşkusuz öteki kişiye söz veya eylem yoluyla hizmet edilir. Ancak bunun
hangi söz veya eylem olacağı failin kendisine kalmıştır. Fail için bir başka müphemlik
de sorumluluğun zorlamaya dönüşmesinden ve ötekinin özerkliğini çalabilmesinden60
kaynaklanır. Ahlâkî özen tahakkümden, hoşgörü kayıtsızlıktan ince bir çizgiyle ayrılır.
Ahlâkî eylem, failin tüm iyi niyetine rağmen kolayca bu çizgilerin öte yanına kayabilir.61
Fail, söz ve eylemlerinin hangi aşamada ötekinin özerkliğini elinden alarak bir zorlamaya
veya hoşgörünün kayıtsızlığa dönüşeceğini bilmelidir. Üstlenilen gereksiz bir sorumluluk,
karşısındakinin özerkliğini yok sayan paternalist veya ahlâkçı bir tavırdır. Vazgeçilen
sorumluluk ise, ötekine ilgi veya saygı duyulmadığını gösteren bir kayıtsızlıktır.
Fail, ahlâkî talebi işitir ancak bu talep muğlak, karışık ve kafa karıştırıcıdır. Zar
zor duyulur. Ahlâkî fail, bu talebin yorumcusudur ve yorumunun doğruluğundan hiçbir
zaman emin olamaz. Tüm yaptıklarına rağmen “Daha fazlasını yapmalıydım” düşüncesi
nedeniyle huzursuzdur. Failin yaşadığı bu huzursuzluğu Bauman, ahlâkî anksiyete
olarak adlandırır. Ona göre bu huzursuzluk oldukça önemlidir. Fail, doğru biçimde
davrandığından asla emin olamaz ve çıkışı olmayan bu şüphe ahlâkın temelini teşkil
eder. Ahlâk, tamamlanmamışlık duygusuyla, kendinden hiçbir zaman hoşnut olmama
hali ile tanınır. Ahlâkî benlik, her zaman yeterince ahlâklı olmadığı düşüncesiyle uğraşan benliktir; ahlâkın en inatçı surları, kendinden emin olmanın eksikliği ve bunun
beslediği failin kendisine yönelik duyduğu kızgınlıktır.62 Ahlâkî sorumluluk, insan
mülklerinin en kişisel ve devredilemez olanıdır. O, alınamaz, satılamaz, devredilemez,
rehin bırakılamaz, emanet edilemez. Koşulsuzdur ve sınırsızdır. Kendisini yeterince
ortaya koyamamanın kederiyle kendisini ortaya koyar.63

4. Ahlâkta Müphemliğin Artması
Geleneksel dönemin sona ermesi, “Tanrı’nın ölümü” veya “Dünyanın büyüsünün
bozulması” sözleriyle ifade edilmektedir. Geçmişte Tanrı’nın varlığı, ahlâk açısından
oldukça önemliydi çünkü Tanrı’nın varlığı her şeyden önce insan eylemleri için bir sınır
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anlamına geliyordu. Tanrı’ya duyulan inanç, insanın yapmasına veya yapmaya kalkışmasına izin verilen şeylerin sınırını çiziyordu. Tanrı’nın emir ve yasakları, insanların
birey olarak özgürlüklerini sınırlandırırken, onların bir toplum olarak koyabilecekleri
kuralları da sınırlandırıyordu. Modern bilim, Tanrı’nın yerini almış ve Tanrı’nın sınırlarını ortadan kaldırmıştır. Bu durum, bir boşluğun doğmasına yol açmıştır. Artık bu
boşluğu insanoğlu dolduracaktır.64
“Tanrı’nın ölümü” diye adlandırılan bu olgu, ahlâk kurallarını belirleme açısından
insanlara büyük bir özgürlük getirmiştir. Eylemlerini belirleme noktasında Tanrı’nın
koyduğu sınırlardan kurtulan insan, artık müphemliği ile beraber kendi eylemlerine
karar verme özgürlüğüne sahiptir. Eylemlerinin sınırlarını belirleyecek olan tek şey,
insanın kendi ürünü olan bilim ve teknolojinin ulaştığı sınırlardır. Teknolojide yaşanan
gelişmeler ise insan eylemlerinin niteliğini önemli ölçüde değiştirmiştir.
Teknolojiye sahip olmayan toplumlarda eylemin dikkate alması gereken iyi-kötü
ölçütü, eylemin çok yakınında dururdu ve eylemin etki alanı oldukça sınırlıydı. Günümüzde ise eylemin etkileri uzamda olduğu gibi zamanda da uzaklara ve genişliklere
uzanabilmektedir.65 Eylemin teknoloji sayesinde elde ettiği etki gücü, eylemin sonuçlarının müphemliğini arttırmaktadır. Basit bir tuşa basılarak gerçekleşen bir eylemin
devasa sonuçları olabilmektedir. Teknoloji sayesinde insan eylemlerinin doğrudan ve
dolaylı sonuçlarının büyüklüğü geometrik olarak artmıştır. Şu anda modern toplumların
yapmaya muktedir olduğu şeylerin çok uzak ülkeler ve uzak nesiller üzerinde derin
ve önemli sonuçları olabilmektedir. Öte yandan insana bu gücü veren bilim gelişip
durmaktadır,66 bu da insan iktidarının artacağı anlamına gelmektedir.
Bilim ve teknoloji, insan eylemlerinin etkisini genişletmektedir ancak benzer
bir gelişme insanın ahlâkî kapasitesinde yaşanmamaktadır. Oysa günümüzde teknik
becerilerden ve doğa yasalarının bilgisinden çok ahlâkî bilgi ve becerilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Çünkü günümüzde yaşanan dramların kaynağı, teknik beceri ve doğa
yasalarının bilgisindeki eksiklikten çok, ahlâkî bilgi ve becerilerdeki eksikliktir. İnsanların açlıktan veya yetersiz beslenmeden ölmesinin, kitlesel katliamların, gelir
eşitsizliğinin üst seviyelere çıkmasının, bu nedenle milyonlarca insanın insan onuruna
uygun bir hayat yaşayamamasının, ırkçılığın ve ayrımcılıkların olmasının, çeşitli gerekçelerle bazı insanların dışlanmasının ve bunlara bağlı mağduriyetlerin yaşanmasının
temel nedeni, insanların ahlâk bakımından gerekli duyarlılığa, bilgiye ve beceriye
sahip olmamalarıdır. Daha fazla teknik beceri veya doğa yasasına ilişkin bilgi ile bu
tür sorunları çözmek mümkün değildir. Ahlâken gerekli bilgi, beceri ve duyarlılık
olmadığında, teknik beceriler ve doğaya ilişkin bilgiler bu tür sorunları çözmek bir
yana, muhtemelen bunların derinleşmesine yol açacaktır.
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Bauman, insanın bilgi ve becerilerinin artmasına karşın ahlâk alanında insana
yol gösterecek kılavuzun yetersiz kalmasını ahlâkî bir kriz olarak görür. Bu krizin en
önemli nedeni, insanın sahip olduğu güçlerin büyüklüğüdür. Bu güçle insan eylemlerinin doğrudan görülmeyen ve tam olarak önceden düşünülmeyen derin, uzun vadeli
veya kalıcı sonuçları olabilmektedir. Eylemler ile sonuçları arasında insanın algılama
yetisini kullanarak kavrayamadığı büyük bir mesafe ortaya çıkmaktadır. Bu mesafe,
eylemin niteliğini ve sonuçlarını tam olarak öngörerek belirlemeyi zorlaştırmaktadır.
İnsanların yapıp ettiklerinin, tüm iyi niyetlere rağmen felaket ve acılar getirebilecek yan
etkileri ve beklenmedik sonuçları olabilmektedir. Bu sonuçlar, eylemi gerçekleştiren
kişilerin tanımadığı insanları etkileyebilmektedir.67
Günümüzde insan eylemlerinin müphemliğini arttıran bir diğer unsurda artan
uzmanlık ve iş bölümüdür. Bir işin yalnızca küçük bir kısmı bir kişi tarafından yapıldığında kişinin o eylemle ortaya çıkan sonuçtaki sorumluluğu belirsiz hale gelmektedir.
İşin içine o kadar çok insan girmektedir ki kimse nihai sonucu üstlenememektedir. Bu
şekilde Bauman’ın ifadesiyle günahkârın olmadığı günah, caninin olmadığı cinayet,
suçlunun olmadığı suç ortaya çıkmaktadır.68
Teknolojik imkânların ve yaygınlaşan iş bölümünün insan eylemlerinin sonuçlarını
onun için daha müphem hale getirdiği açıktır. İnsanların geleneksel ahlâkî kapasiteleri
ve geleneksel ahlâk artan bu belirsizlikler karşısında yetersiz kalmaktadır. Bauman,
böyle bir durumda ihtiyaç duyduğumuz şeyin bir özdenetim etiği olduğunu ileri sürer.
Failin görevi, eyleminin sonuçlarını öngörmektir. Bilmemek ve ortaya çıkan sonuçları
istememiş olmak fail için geçerli bir mazeret değildir. Fail, ister yakın çevresinde olsun,
ister bunun ötesinde olsun cahilliği nedeniyle ortaya çıkan sonuçlardan sorumludur.
Fail, bu nedenle tahayyül gücünden ve onun sınırlarını genişletmekten de aynı derecede sorumludur çünkü eylem sonuçlarının müphemliğinin artması, faile tahayyül
gücünü arttırma görevini getirmektedir. Eylemin gelecekteki etkisini tahayyül etme
görevi, ağır bir belirsizliğin baskısı altında hareket etme anlamına gelir. Ahlâkî duruş,
bu belirsizliği göz ardı etmeyerek onu bilinçli bir şekilde kabul etmektir. Yapılan her
iş, sadece verimlilik ve kaynakların etkili kullanımı açısından değil, ahlâkî açıdan
da değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, rahatlatıcı bir garanti olmadan, dürüst bir
başarı şansı ve en kötüden kaçınma umudu ile yapılacaktır.69
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5. Sonuç
Bauman, ahlâkîliği kodlanmaya, formülleştirmeye, toplumsallaştırılmaya ve evrenselleştirilmeye direnen şey olarak tanımlar. İnsanoğlu ise, ahlâkîliği belli kurallara
indirgeme uğraşından vazgeçememektedir. Nerede bir toplum varsa orada birtakım ahlâk
kuralları vardır. Ahlâkîliği anlamaya ve anlatmaya dönük her çaba, ister istemez belli
kavramlara yer ve öncelik vererek ahlâkîliği tanımlamaya çalışır. Bu durum Bauman
için de geçerlidir. Ahlâkîliğin müphem olduğu tezini işleyen Bauman, söyledikleri
ile bu müphemliği azaltmaktadır. Paradoksal şekilde o, ahlâkîlik üzerine konuşurken
ahlâkîliğin karakterini gözler önüne serer. Ahlâkîliğin müphem olduğu iddiası ile yetinmeyen Bauman, sorumluluk, ahlâkî benlik, ahlâkî itki, ahlâkî evren, öteki, ötekinin
iyiliği gibi kavramlarla ahlâkîliğin bazı yönlerini açığa çıkarır. Bauman’ın bu çabaları,
ahlâkîlik ne kadar müphem olursa olsun toplumların ve düşünürlerin bu müphemliğe bir
biçim kazandırma gayretinden uzak duramayacaklarını göstermektedir. İnsanın olduğu
her yerde ahlâkî evrene bir tanım ve sınır getirilmektedir. Ahlâkîlik üzerine her türlü
düşünme, bu düşünme müphemliğe vurgu bile yapsa, bu müphemliği azaltacaktır. Bu
açıdan ahlâkî bir varlık olan insanın konuya ilişkin söylem ve düşünüşüyle ahlâkîliğin
müphemliğini hafifletmesi kaçınılmazdır.
Öte yandan ahlâkîliğin ne derece müphem olduğu tartışılması gereken önemli
bir konudur. Ahlâkîlik, mutlak bir müphemliğe mi sahiptir yoksa ahlâkîlikte göreli
bir müphemlik mi söz konusudur? İyi ve kötü kavramları ahlâk için olmazsa olmaz
kavramlar olduğu için ahlâkîliğin müphemliği bunların varlığı ile bir ölçüde azalmaktadır. Kuşkusuz, bir eylemin iyi veya kötü oluşu her zaman yeterince açık olmaz, bu
kavramlar zaman zaman göreli bir müphemlik taşırlar. Kimi zaman neyin iyi neyin
kötü olduğundan, ikiden fazla iyi arasında hangisinin en iyi olduğundan veya ikiden
fazla kötü söz konusu olduğunda hangisinin en kötü olduğundan emin olamayız.
Ancak Bauman’ın da kabul edeceği gibi Nazi Almanya’sında hayatlarını riske atarak
Yahudilerin yaşamını kurtaran insanlar, ahlâken iyi bir şey yapmışlardır. Hırsızlık,
yalan, hile, birini öldürmek ve başkalarına fiziksel veya duygusal açıdan zarar vermek
genel olarak ahlâken kötü davranışlardır ve bunların meşru sayılabilmesi için sıra dışı
durumların ortaya çıkması gerekir. Ahlâkîlik, genel olarak müphem bir yapıya sahip
olsa da en azından bazen apaçık bir görünüm sergiler.
İnsanların ahlâkî duyarlılığının aynı olmadığı ortadadır. Ahlâkî itkinin bir kişide
bile her zaman aynı güçte olmadığı ve ahlâkî itkinin gücünün kişiden kişiye değişebileceği yadsınamaz bir gerçektir. Bazı insanlar için toplumun belirlediği ahlâk standartları çok düşükken, diğerleri için bunlar fazlasıyla yüksek olabilir. Bu standartların
yeterliliği ne olursa olsun her toplum, varlığının devamı için ahlâk kuralları oluşturmak
durumundadır. Toplumlar da ahlâk düşünürleri gibi özgürlükleri nedeniyle en kötüyü
seçebilecek insanların bu seçimini önleyerek iyiliğin ortaya çıkışını sağlamaya çalışırlar. Varlığını korumaya ve sürdürmeye çalışan toplumların ahlâkî sorumluluğu
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sınırlandırması, ahlâkî itkisi ve sorumluluğu güçlü olan kişiler için bir daraltma olsa
da, ahlâkî itkisi ve sorumluluğu güçsüz olan kişiler için bu sınırlandırma bir ufuk
sayılabilir. Fail, toplum tarafından konmuş ahlâk kurallarını, mutlak ilkeler olarak
görmek yerine yol gösterici işaretler olarak yorumlarsa özerkliğini yitirmeden ahlâkî
ufkunu genişletebilir. Toplumsal ahlâk kuralları, bir bitiş noktası olarak değil, ahlâken
tekâmül yolunda başlangıç noktaları olarak görülmelidir.
Bauman, ahlâkta asıl olanın ahlâkî sorunlar baş gösterdiğinde failin ne hissettiği,
ne düşündüğü ve ne yaptığı olduğunu söyler. Ahlâkî sorumluluk bizzat faile aittir.
Ancak hiçbir fail, yaşadığı toplumdan ve onun ahlâkından bağımsız bir şekilde ortaya
çıkmaz. Bireyin ahlâkı, içinde yaşadığı toplumun değerleri ve ahlâk anlayışını birebir
yansıtmasa bile onun etrafında şekillenir. Bu nedenle, ahlâkın biçim kazanmasında
ahlâkî sorumluluğu sınırlandıran ve ahlâkî kurallar oluşturan toplumun rolü oldukça
önemlidir. Kimi toplumlar benimsedikleri ahlâk kuralları ile ahlâkî evreni dar bir alanla
sınırlandırırken, diğerleri ahlâkî evrenlerini daha geniş tutmaktadır.
Ahlâkî evreni en geniş biçimde tanımlayan, mümkün olduğunca çok insanı ve
hatta canlıyı ahlâkî evren içine alan bir toplum, bu evreni daraltarak bazı insanları
yok sayan veya yok eden toplumlardan daha iyidir. Bu nedenle ahlâkî sorumluluğun
sınırlandırılmasını tümden reddetmek yerine bu sınırlandırmanın nasıl daha iyi, daha
yaratıcı ve insanî şekilde yapılabileceği sorusuna yanıt aramak daha doğru bir yaklaşım
olacaktır. Ahlâkî sorumluluk açısından toplumların niteliği oldukça önemlidir. Ancak
şunu unutmamak gerekir ki Bauman’ın hatırlattığı gibi yaşanılan toplum ne türde
bir toplum olursa olsun fail, eylem ve eylemsizliğinden sorumludur. İçinde yaşadığı
toplumun niteliği onun için geçerli bir mazeret değildir.
Bauman’a göre toplumsal normlar, kurallar ve uzlaşımlar faile güvenlik duygusu
ve huzurlu bir vicdan sağlar. “Bunu herkes yapar”, “İşler bu şekilde yürür” şeklindeki
düşünceler, vicdanın suçluluğuna karşı koruyucu ve etkili ilaçlardır. Ancak bu ilaçlara
sığınarak başkalarının eylemlerini ve sözlerini benimseyen fail, diğerlerine uyup kişisel
sorumluluğundan kaçındığı için özerkliğini yitirir. Ödevlere indirgenin ahlâk, her ne
kadar gündelik hayatta kolaylık ve failde vicdan rahatlığı sağlasa da bu, aslında büyük
bir tehlikedir. Bu kolaylıktan yararlanan insanlar, hiçbir vicdan azabı, tereddüt ve endişe
duymadan toplumsal meşruiyete sahip korkunç eylemler işleyebilir veya bunlara göz
yumabilir. Toplum tarafından daraltılan ve sınırlandırılan ahlâk, ahlâkî evrenin dışına
itilen diğerlerini görmezden gelmeyi veya onlara uygulanabilecek her tür haksızlığı
meşru görür. Fail, toplumsal düzenlemeyi benimseyerek hem özerkliğini yitirme hem
de korkunç eylemleri meşru görme tehlikesiyle karşı karşıya gelir.
Bauman, yazdıklarıyla ahlâkîliğin müphemliğinin neden olduğu mütereddit, kederli ve endişeli failin ahlâken çok daha hassas ve sorumlu davranacağına işaret eder.
Toplum veya filozoflar tarafından daraltılan ve bir ödev listesi haline getirilen ahlâkın
failin vicdan rahatlığı içinde, belki de görevini yapmanın hazzı ile korkunç eylemlerde
bulunabileceğini belirtir. Yanlış yapma konusunda ürkek bir kalp, kendinden emin, kendi
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haklılığına inanmış bir akıldan çok daha hassas ve dikkatli olacaktır. Muhtemelen bu
sayede çok daha az ahlâkî yanlış yapılacaktır. Olan bitenin “Elimden geleni yaptım”
düşüncesinin verdiği rahatlıkla kabullenilmesi, sorunların çözülmesini güçleştirir.
Bunlardan duyulan rahatsızlık, kaygı ve suçluluk, var olan durumun değiştirilmesi için
bir motivasyon sağlar. “Herkes zaten öyle yapıyor”, “Dünyayı ben mi kurtaracağım?”,
“Bu olanlardan bana ne?” diyen, toplumun belirlediği standartlara uyarak vicdanları
rahat bir şekilde kafalarını yastığa koyan insanlarla dünya daha yaşanılası ve daha
adil bir yer haline gelemez. Dünya, ellerinden geleni yaptıkları halde sonuçtan tatmin
olmayan insanların kaygılı halleri ile daha insanî bir nitelik kazanacaktır.
Bauman, bilim, teknik ve uzmanlık alanındaki gelişmelerin, insanın eylem gücünü
ve etki alanını her geçen gün arttırdığını belirtir. Buna rağmen insanlar, olayları ve
bunların sonuçlarını oldukça geleneksel şekilde değerlendirmeye devam etmektedir.
Değişen dünya ve ortaya çıkan yeni ahlâkî sorunlar insanların olaylara bakışının değişmesini gerektirmektedir. Geleneksel ahlâk kurallarının değişen dünyanın sorunlarına
göre sürekli yorumlanmalıdır. Artan insan iktidarı nedeniyle insanlar, geleceğe ve
eylemlerinin etki alanına daha dikkatli bir gözle bakmalıdır. Yaşanabilecek felaketleri
dikkate alarak daha yavaş ve daha temkinli hareket etmeli, tahayyül güçlerini olası pek
çok senaryoyu düşünecek şekilde kullanmalıdır. Karmaşıklığı artan dünya, ahlâkî birer
fail olan bizlerin daha sofistike bir şekilde düşünmesini gerektirmektedir.
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KANT’IN DEİZMİ:
WOOD’UN ARGÜMANLARININ BİR ELEŞTİRİSİ
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KANT’S DEISM: A CRITIC TO WOOD’S ARGUMENTS
ÖZ
Din felsefesi literatüründe ağırlıklı bir yeri olan Tanrı tasavvurları bahsi, pek çok
çalışmaya konu olmuştur. Bu tasavvurlar, özünde insanın Tanrı ile olan ilişkisini
ihtiva etmektedir. Büyük filozoflar, teologlar, bu sahada etkileri uzun yıllar sürecek eserler kaleme almışlardır. Alman filozof Immanuel Kant’ın da bu felsefi
düşünceye devrim niteliğinde katkıları olmuştur. Düşünürün, özellikle Aydınlanma düşüncesi içerisinde dine yönelik felsefi mülahazaları görmezden gelinemez. Bu dönemin neredeyse en belirgin özelliği deistik Tanrı tasavvurunun
yaygın bir kabul görmesidir. Bu noktada ünlü Kant uzmanı Allen Wood’un ileri
sürmüş olduğu argümanlar, Kant’ın deistik bir Tanrı tasavvuru taşıdığına dairdir.
İşbu çalışmada bu argümanların eleştirisi yapılacak ve Kant’ın Tanrı tasavvurunun teizme daha yakın olduğu ileri sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: Kant, Wood, Deizm, Teizm, Din, Vahiy, Tanrı.
ABSTRACT
The matter of concepts of God, having a wide coverage in literature of religious
philosophy, became a subject to many works. These concepts essentially contain
the relationship between humanity and The God. Great philosophers and theologians created many works that have been affective in this field for so many years.
Immanuel Kant, the German philosopher, also made a revolutionary contribution to this philosophical thought. His religious-oriented philosophical considerations especially in Enlightenment thought cannot be ignored. The nearly most
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significant characteristic of this era is the deistic concept of God having found
wide acceptance. At this point, the arguments brought forward by the famous
Kant specialist Allen Wood pertain to Kant, him having a deistic concept of
God. In this paper, these arguments are going to be criticized and it’s going to be
brought forward that Kant’s concept of God being closer to theism.
Keywords: Kant, Wood, Deism, Theism, Religion, Revelation, God.
...

Giriş
Tanrı ve Tanrı tasavvurları bahsi, din felsefesinin büyük ölçüde üzerinde en merkezi
tartışmaların yürütüldüğü konu başlıklarından biridir. Bu nedenledir ki günümüzde
pek çok din felsefesi giriş kitabının başlangıç kısımları bu tartışmalara ayrılmıştır.
Tanrı, Tanrı’nın varlığı bilgisi, Tanrı inanışlarının kavramsal karşılıkları, Tanrı ve
insan arasında kurulan ilişkinin mahiyeti, Tanrı ve sıfatlar bahsi bu minvalde yer alan
başlıca etüt alanlarıdır. Sözünü ettiğim bahsin, dinin felsefi tasavvuruna müteallik
başka konularına takaddüm eden bir mahiyeti daha bulunmaktadır. Şöyle ki, din ve
dini inanışın içindekilerini olduğu kadar dışındakilerini de belirleyen; dini inanışın
mütemmim cüzlerine anlam ve önem kazandıran yine bu tasavvurlardır.
Sözünü ettiğim tasavvurlara düşünce tarihi içerisinden teizm, deizm, panteizm,
panenteizm yine bunlara karşıt anlam içerisinde ateizm ve agnostisizm kavramları
örnek gösterilebilir. Bu kavramların her birinin düşünce tarihinde kapsamış olduğu
alan ve adı bu alanla özdeşleşmiş düşünürleri vardır. Örneğin Blaise Pascal ve teizm,
Thomas Paine ile deizm, Spinoza ve panteizm, Whitehead ile panenteizm neredeyse
birlikte anılmaktadır. Bu çalışmayı kaleme almamın sebebi ise, yukarıda zikrettiğim
Tanrı tasavvurları ile felsefe tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olan Alman filozof
Immanuel Kant’ın (1724-1804) görüşlerinin arasındaki yakınlığa bir açıklık getirmek
olacaktır. Açıklık getirmek deyişimin sebebi, Kant’ın din telakkisinin, yukarıda adı
geçen Tanrı tasavvurlarından deizme uygun düştüğü yönünde bir kabulün halihazırda
biliniyor olmasıdır. Bu görüşe, en büyük katkıyı hiç kuşkusuz günümüzün yaşayan
Kant uzmanlarından Allen W. Wood yapmıştır. Wood’un 1991 yılında telif etmiş olduğu
“Kant’s Deism – Kant’ın Deizmi” adlı makale, münhasıran bu meseleyi işlemektedir.
İşbu çalışmada ben, Wood’un argümanlarının bir tenkidini yapmayı planlıyorum.
Çünkü çalışmamın ilerleyen kısımlarında vurgulayacağım üzere, benim kanaatim, bu
filozofun görüşlerinin deizme değil teizme daha yakın ve uygun olduğuna dairdir. Bu
doğrultuda öncelikle deizm ile teizmi ve teizmin conditio sine qua non olarak vahiy ile
olan ilişkisini sunmaya çalışacağım. Ardından Wood’ın argümanlarının bir tenkidini
yapacak ve son tahlilde kendi düşüncemi serdedeceğim.
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1. Teizm ve Deizm
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, başlığa konu olan bu iki mühim kavramı
incelemek bu çalışmanın sınırlarını ve gücünü aşmaktadır. Bu iki kavramın sadece
basit bir felsefi tarihçesini yazmaya girişsek dahi müstakil bir eser meydana getirmiş
oluruz. Dolayısıyla bu çalışmada her iki kavram üzerine ana hatları ile eğilmeye çalışacak ve bilhassa vahiy mefhumu üzerine odaklanacağım.
Teizmin basit bir tanımını yapmaya kalkışacak olursak “her şeye kâdir, her şeyi
bilen ve salt iyi olan aşkın manevi bir varlığa”1 dayandırılmış Tanrı tasavvuru diyebiliriz. Standart teizm yahut daraltılmış teizm olarak bilinen bu temelin üzerine Rowe’un
önerdiği gibi yaşayan bir dinin inanç akidelerini ve kutsal kitap öğretilerini eklediğimizde genişletilmiş teizm kavramına ulaşıyoruz.2 Fakat standart teizmin Tanrı tasavvuru
bundan ibarettir diyebiliriz. Teizmin, uluhiyet tanımına gelecek olursak önümüze iki
yol çıkmaktadır. Tanrı hakkında “olumlu yoldan” ve “olumsuz yoldan” konuşmak diyebileceğimiz bu yollar, özünde şunları tazammun etmektedir: Tanrı’nın ne olduğunu
pozitif terimlerle ortaya koymak ve Tanrı’nın ne olmadığını negatif terimlerle ortaya
koymak. Yani ilkinde Tanrı’ya bir takım olumlu nitelikler atfedilirken, ikincisinde
Tanrı’dan bir takım olumsuz nitelikleri selbetmek suretiyle onu bilmeye çalışmak söz
konusudur. Fakat, Tanrı’yı tanımlamada tutulan bu iki yol, aynı zamanda iki önemli
sorunu da tevlit edebilmektedir. Zira ilk yol, antropomorfizme; ikinci yol ise agnostisizme kapı aralayabilmektedir.3 Yani ilki; Tanrı’nın insani sıfatlarla donatılmasına ve
onun neredeyse insan gibi tasvir-tasavvur edilmesine sebebiyet vermekte;4 diğeri ise
Tanrı’nın en nihayetinde bilinemeyeceğine dair bir çıkarıma ulaşmaktadır. Buradaki
muhtemel antropomorfizm tehlikesini bilhassa vurgulamak istiyorum. Çünkü ilerleyen
kısımlarda bu kavramın önemi daha çok anlaşılacaktır. Zira tam bu noktada antropomorfizme karşı çıkış, Tanrı’nın varlığını reddetmemekte, sadece Tanrı’nın niteliklerini
eleştirmeye yönelmektedir. Maimonides’in vermiş olduğu gemi örneğinin5 sonuç kısmı,
1

2
3

4
5

Michael Peterson ve diğerleri, Akıl ve İnanç, çev. Rahim Acar, 3. bs., İstanbul: Küre Yayınları, 2012,
s. 7.
Peterson vd., a.g.y.
Musa Kazım Arıcan, “Uluhiyet Anlayışları”, Din Felsefesi, ed. R. Kılıç, M. S. Reçber, Grafiker Yayınları,
Ankara, 2014, s. 63.
Aydın Topaloğlu, Teizm ya da Ateizm, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001, s. 125.
Örnek şöyle işletilir: “Mesela bir kişinin gemi diye bir şeyin varlığından kesinlikle haberdar olduğunu
fakat bu ismin hangi nesneye (bir cevhere mi yoksa bir araza mı) ait olduğunu bilmediğini varsayalım.
Buna ilaveten, ikinci bir kişi geminin bir araz olmadığını; üçüncü kişi mineral olmadığını; dördüncü
kişi yerde filizlenen bir bitki olmadığını; beşinci kişi parçaları tabiat tarafından birleştirilmiş bir beden
olmadığını; altıncı kişi tahta veya kapı gibi yassı olmadığını; yedinci kişi gök küresi olmadığını; sekizinci kişi sivri olmadığını; dokuzuncu kişi yuvarlak ve eşkenar olmadığını; onuncu kişi ise tek parça
olmadığını öğrendi diyelim. Onuncu kişinin yukarıdaki olumsuz sıfatlar vasıtasıyla gemi hakkındaki
gerçek bilgiye hemen hemen ulaşmış olacağı ortadadır. Aynı şekilde olumsuz sıfatlar vasıtasıyla sen de
gerçek Tanrı bilgisi ve idrakine ulaşabilirsin.” Brian Davies, Din Felsefesine Giriş, çev. Fatih Taştan,
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tam bu noktada bahsini etmiş olduğum konuya etkili bir açıklama sunmaktadır:
“Ben Tanrı’ya olumlayıcı sıfatlar atfeden kişinin, O’nun hakkında hiçbir uygun bilgiye
sahip olmadığını söylemekle kalmıyorum. Bu kişinin bilmeden, Tanrı’ya olan inancını
kaybettiğini de söylüyorum.”6

Deizm kavramına gelecek olursak onun bir tür varlığı akılla kavranan ancak
evrene müdahale etmeyen bir Tanrı anlayışından mülhem olduğunu dile getirebiliriz.
Buradaki müdahaleden kasıt; genel itibariyle teistlerin neredeyse amentülerinden olan
vahiy, peygamberlik veya mucize gibi iman unsurlarının kabul edilmiyor oluşudur. Yani
daha özlü bir ifadeyle deizm ile teizmi ayıran en büyük unsur vahyolunmuş dine karşı
inançsızlıktır diyebiliriz.7 Fakat böyle bir tanımda bulunurken, deistlerin, temel tenkit
ve itirazlarının, mevcut kurumlaşmış din otoriteleri ve/veya toplumdaki yozlaşmış dini
yaşantıyı hedef aldığını da göz ardı etmememiz gerekir. Deizmin, kökeni her ne kadar
geçmişi Antik Yunan’a kadar gitse de Aydınlanma Avrupası’nda ama bilhassa Fransa
ve İngiltere’de dönemsel bir hakimiyet kurduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Her ne
kadar Alman Aydınlanması hakkında böyle bir kanaat olsa da8 bu görüşün pek tutarlı
olduğu söylenemez. Zira Alman Aydınlanması diğerlerine nazaran daha metafizik odaklı
bir felsefe ortaya koymuştur.9 Bir adım daha ileri giderek Lessing’in İnsan Soyunun
Eğitimi (1780) ve Kant’ın Salt Aklın Sınırları İçinde Din (1793) adlı eserlerini göz
önünde bulunduracak olursak Alman aydınlanma perspektifinin daha dinî bir yorum
taşıdığını öne sürebiliriz. Hatta daha belirgin kılmak maksadıyla Leibniz ve Lessing’in
İslam’a dair olumlayıcı düşüncelerini bu hususa katkı olarak sunabiliriz.10
Sonuç olarak şunu belirtebiliriz: Deizmin belki de en temel direği, akla duyulan
güvenden ötürü vahye herhangi bir şekilde destek ve ihtiyaç duymamaktır.11 Teizmdeki
gibi Tanrı’nın evrene ve insan hayatına içkinliği söz konusu olmadığı için deizmin Tanrı
tasavvuru, varlığı ile yokluğunun neredeyse pek bir ehemmiyet taşımadığı düzlemde
yer almaktadır. Şöyle ki, bir muharrik neden olarak Tanrı vardır ama evrendeki otoritesi ve vahyetmiş olduğu dinler kesinkes reddedilmelidir.12 Hülasa; deizmin Tanrısı
teizmde olduğu gibi ilim, irade, kudret, adalet ve merhamet gibi sıfatlara sahip bir
varlık değildir.13 Dolayısıyla Ondan, herhangi bir şekilde insan yaşamı –öldükten sonra
dahi– üzerinde tesirde bulunmasını beklemek hem lüzumsuz hem de imkansızdır.

6
7

8
9
10
11
12
13

Paradigma Yayıncılık, İstanbul, 2011, s. 31.
Davies, s. 32.
Topaloğlu, s. 32. Karş. Mehmet Günenç, Kant’ın Tanrı Anlayışı, İstanbul Üniversitesi SBE Doktora
Tezi, 2009, s. 10.
Mehmet Aydın, Din Felsefesi, 10. bs., İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir, 2002, s.183.
Ş. Teoman Duralı, Aklın Anatomisi, 2. bs., Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 19.
Katharina Mommsen, “Goethe’s Relationship to Islam”, The Muslim, 4/3, London/FOSIS, 1967, s. 14.
Aydın, s. 181-183.
Topaloğlu, s. 32.
Arıcan, s. 66.
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2. Allen W. Wood’un Kant’ın Deizmine Dair Görüşleri
Şunu teslim etmek gerekir ki, felsefe tarihinde Kant’ın oldukça müstesna bir yeri
vardır. Bu minvalde Kant ile ilgili gerek övücü gerekse eleştirel mahiyette pek çok
niteleme yapılmıştır.14 Burada bunlara yer vermek gibi bir teşebbüste bulunmayacağım. Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim: Alman filozof kendi dönemine kadar
ki iki büyük epistemoloji geleneğini mezcetmek için çok çaba sarfetmiştir. Ampirik
ve rasyonalist epistemolojiyi buluşturmaya yönelik geliştirmiş olduğu eleştirel felsefe
bunun en güzel ifadesidir.15
Biyoloji ve kimya dahil bilimlerin neredeyse her alanına katkı sunmuş olan Kant,16
hayatının son dönemlerinde fikri mesaisini özelikle din ve siyaset meseleleri üzerine
teksif etmiştir. Din üzerine bütüncül ve eleştirel düşünme diye özetleyebileceğimiz
din felsefesi, bu meselelerin mihverini teşkil etmektedir. Akademik kürsü olarak kuruculuğunu Hegel’in yapmış olduğu din felsefesini ondan daha önce Kant’ın gerek
derslerinde gerekse eserlerinde geliştirmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Filozofun
1792-1793 yılları arasında, ilk ikisi Berlinischer Monatschrift’e gönderilmiş olan17 4
makalenin teşkil ettiği Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft – Salt
Aklın Sınırları İçinde Din (1793) eseri, münhasıran din felsefesini incelemektedir. Eser,
dinin felsefî telakkisine dair pek çok ufuk açıcı tahlil barındırmaktadır. Fakat bunların
dışında eserin, düşünürün radikal kötülük ile ilgili düşüncelerini ilk kez sistemli şekilde
toparlayarak ele almış olması da gözden kaçırılmaması gereken noktadır. Burada eser
ile ilgili daha fazla bilgi vererek konumdan sapmak istemiyorum. O nedenle filozofun
deizm ve teizm arasındaki fikrî konumuna dair Wood’un iddialarına geçmek ve akabinde bu iddiaların Kant’ın düşünceleriyle tutarlı olup olmadığını tartışmak istiyorum.
Kant’ın dini düşüncelerinin, deizm tanımını doldurduğuna yönelik en güçlü iddia,
Amerikalı felsefe profesörü, Kant uzmanı Allen W. Wood’a aittir. 1991’de yayınlamış
olduğu Kant’ın Deizmi adlı makale, bu sahada sonraki Kant araştırmacılarının fikirlerine
ilham vermiş ve neredeyse her çalışmada kendisine başvurulmuştur. Wood’un makalesi, konusunu, gerçekten de yetkinlikle incelemektedir. Fakat her çalışmada olduğu
gibi söz konusu iddiaya ilmi düzeyde destek verenler olduğu kadar karşı çıkanlar da
olmuştur. Benim kanaatim, Kant’ın teist hatta bilhassa Katolik düşünce geleneğini
sürdüren teist bir filozof olduğu yönündedir.18 Zira filozofun, Hıristiyan dogmalarını
rasyonelleştirmesi ve vahyin direktiflerini akıl sınırları içerisine çekerek yorumlaması
gayreti;19 etik-müşterek teşkilat fikri ile özgürleştirici evrensel Tanrı krallığına ulaşma
14
15
16
17
18

19

Doğan Özlem, Kant Üstüne Yazılar, Notos Kitap, 2015, İstanbul, s. 144.
Duralı, s. 65, 67. Buradaki ifadelerin bir şekil marifetiyle izahatı için s. 95.
Allen W. Wood, Kant, çev. Aliye Kovanlıkaya, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009, s. 22.
Manfred Kühn, Kant, çev. Bülent O. Doğan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2011, s. 369-370.
Kant’ın, pietist Protestan ailesine ve eğitimine rağmen yine de Katolik düşünce geleneğine daha yakın
olduğunu düşünüyorum.
Örneğin Adem’den tevarüs edilen kökensel günah dogmasının rasyonelleştirilerek Kutsal Kitap’la
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mefkuresinde herhangi bir siyasi devlet erkini benimsememesi gibi düşünceleri20 onu
Katolikliğe daha yakın kılmaktadır. Hatta onun yukarıda zikrettiğim Salt Aklın Sınırları İçinde Din [SASİD] eserinde kendi icat etmiş olduğu hakiki görünür kilise [die
wahre sichtbare Kirche] kavramı ve bu kilisenin barındırması gereken dört özellik,21
hem düşünürün kendi mantık kategorilerinin hem de Katolik kilisenin niteliklerinin
tam bir imtizacıdır. Öyle ki bir Kant araştırmacısına göre, Kant’ın hakiki kiliseyi tarif
edişi, aslında klasik dörtlü notae ecclesiae [evrensel kilisenin belirleyici özellikleri]
öğretisinin bir tefsiridir. Yani Kant’ın bahsini etmiş olduğu hakiki görünür kilise, yazara göre, Katoliklik dogmalarına mahsus una, sancta, catholica, apostolica [teklik,
kutsallık, evrensellik, havarisellik] niteliklerini haiz olmalıdır.22
Kant’ın din anlayışını, ilk bakışta belirli bir kalıbın sınırları içine oturtmak oldukça güç görünmektedir. Üstelik ortada, filozofun tüm Tanrı kanıtlamalarına dair
güçlü reddiyeleri de vardır. Fakat Kant’ın bu kanıtlamaların imkansızlığını öne sürmüş
olması, hiç bir şekilde “Tanrı’nın varlığına ilişkin bir inkar getirdiği”23 anlamına gelmemelidir. Daha önce yukarıda işaret ettiğim üzere Kant felsefesi, o dönemin şartları
içerisinde dogmatikler ile şüphecilerin, rasyonalist düşünce ile ampirik düşüncenin
sentezlenmesinden müteşekkildir. Dolayısıyla her iki düşünce cenahının da kendilerine yakın bulabilecekleri argümanları içinde taşımaktadır. Hugo Bund’un, şimdiye
kadar Protestan bir filozof olarak resmedilen Kant’ın, aslında Katolik çizgiye daha
yakın olduğunu ileri sürerken belirttiği gibi “felsefe tarihinin tüm alanları içerisinde
görüşleri anlamca çok yorumlara sebebiyet verecek ve dolayısıyla kendisi de pek çok
belirsizlikler içerisinde konumlandırabilecek Kant’tan başka düşünür neredeyse yoktur.”24 Burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum: Kant araştırmaları içerisinde Kant’ın
teist veya deist olup olmadığı tartışmasının haricinde en az onun kadar önemli teist
oluşunun kabulünden hareketle asıl sorunun onun Katolik yahut Protestan bir filozof
olarak görülüp görülmeyeceği tartışması yer tutmaktadır. Dolayısıyla Kant’ın deizmine dair karşı argüman olarak, rahatlıkla mantıktaki tam girişimlilik ilkesine göre

20

21
22

23
24

örtüştürülmesi yani Adem’in günaha düşüşünün, özgürlüğün ilk kullanımı ve kötünün prototip olarak
akli köken içinde ilk ortaya çıkışı yorumu için bkz. Immanuel Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunft, yayınlayan ve bir giriş ile birlikte şahıs-konu dizini ekleyerek son halini veren
Karl Vorländer, 5. bs., Felix Meiner Verlag, Leipzig, 1922, s. 19, 44, 45, 46.
Kilisenin, etik bir örgütlenme olarak takdim edilerek insanları doğrudan erdem sancağı altında buluşturmak için kullanılması ve bu yolda siyasi-sivil bir devlet yapılanmasının bilinçli şekilde görmezden
gelinmesi ve son olarak yegane yasa koyucu ve insanın hakiki ödevlerini belirleyen kudret için de sadece
içimizi iyi bilen Tanrı’nın kabul edilmesi fikrine dair bkz. Kant, Die Religion, s. 111, 12, 13, 14.
Kant, Die Religion, s. 115-16.
Karlheinz Ruhstorfer, “Kirchlichkeit und christlicher Offenbarungsglaube in der Religionsphilosophie
Immanuel Kants”, Kant und der Katholizismus: Stationen einer wechselhaften Geschichte, haz. Norbert
Fischer, Herder, Freiburg, 2005, s. 67.
Mehmet Günenç, Kant’ın Tanrı Anlayışı, s. 136.
Hugo Bund, Kant als Philosoph des Katholizismus, Druck und Verlag von Carl Hause, Berlin, 1913,
s. 15.
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teizm kapsamında yer alan bu tartışmaları öne sürebiliriz. Ancak Wood’un iddiası ise
daha tümel, Kant’ın vahiy ve vahiy dinini kabul etmemesi üzerinedir. Dolayısıyla bu
tartışmaya girmeden önce Wood’un argümanlarını gözden geçirelim:
Wood, çalışmasının henüz girişinde Kant’ın kendi yapmış olduğu teist ve deist
tanımlarından hareketle onun ancak bir teist olabileceğini söylemektedir.25 Fakat Wood
aynı zamanda Kant’ın deizm tanımının, kendisine özgü bir tanım olduğunu ve dolayısıyla bu tanımın yaygın deizm tanımı olmasından çok Kant’ın kendi aykırı dini görüşlerine yapılan suçlamaları boşa çıkarmak için geliştirdiğini belirtmektedir. Wood’un
argümanlarına dair belirtilebilecek ikinci husus ise şöyledir. “Bir deist, doğal dine,
yardımcısız akla dayalı bir dine inanmakta; vahyedilmiş dine kutsal kitap vasıtasıyla,
doğaüstü vahye dayanan bir dine inanmamaktadır.”26 Wood’un tartışmalardan çıkarttığı
bir başka sonuç da Kant’ın doğaüstü vahye dayalı bir din yerine doğal ya da rasyonel
bir dine inanmasıdır.27 Bu da onu deist kılmaya götürebilecek güçlü bir argümandır.
Wood’un yukarıdaki önermelere kıyasla belki de en güçlü argümanı, –çünkü bu,
doğrudan Kant’ın kendi sözlerinin hiç yorumlanmadan iktibasından ibarettir– filozofun
Salt Aklın Sınırları İçinde Din [SASİD] eserindeki ünlü dörtlü tanım pasajıdır. Şöyle
demektedir Wood:
“Kant, sadece doğal dinin ahlaken zorunlu olduğunu kabul eden kişiyi ‘akılcı’ olarak
adlandırır. Bir akılcı, vahyedilmiş bir dinin olduğuna inanabilir ya da inanmayabilir. Tüm
doğaüstü vahyin gerçekliğini inkâr eden bir akılcı, doğalcıdır. Ancak böyle bir vahyin
gerçekliğine inanan(ancak elbette onun ahlaken zorunlu olmadığını kabul eden) kişi
saf akılcıdır. Sadece vahyedilmiş bir dine inanmakla kalmayıp, onun ahlak için zorunlu
olduğunu da kabul eden kişi saf doğaüstücüdür.”28

Wood, bu iktibastan hareketle aynı yerde şöyle demektedir: “Kendisi açıkça beyan etmese de Kant’ın akılcı bir konumda olduğu açıktır.”29 Wood, tüm seçenekleri
eledikten sonra en son “saf akılcı” tanımına yer verir; çünkü burası kanaatimce tüm
ikircikliliğin başladığı noktadır. Wood buraya şöyle bir yorum getirir:
“Kant’ın, doğaüstü vahyin gerçekliğini kabul eden, ancak ona inanmanın ahlaken zorunlu
olmadığını söyleyen saf akılcılığa yönelik yaklaşımı ise o kadar açık değildir. Ancak ‘saf
akılcı,’ bu adı pek hak etmemektedir ve böyle bir şeyi kabul eden birini düşünmek zordur.
Çünkü açıkça, Tanrı’nın bize belirli buyrukları doğaüstü bir yolla verdiğini kabul etmekte,
ancak ahlaki açıdan onlara uymanın gerekliliğini reddetmektedir. Bu, kesinlikle Kant’ın
25
26

27
28
29

Allen W. Wood, “Kant’ın Deizmi”, çev. Necmettin Tan, AÜİFD, c. 52:1, 2011, s. 327.
Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 328. Deistin doğal da olsa bir dine inanabileceğine dair ifadeyi Wood’un
kendisi kullanmıştır. “In other words, a deist is a believer in a natural religion, a religion founded on
unaided reason, but not in a revealed religion, a religion founded on a supernatural revelation through
scripture.” Bkz. Wood, “Kant’s Deism”, ed. P. Rossi & M. Wreen, Kant’s Philosophy of Religion Reconsidered, Indiana University Press, 1991, s. 2.
Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 336.
Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 337.
Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 337
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benimsemeyi düşündüğü bir konum olamaz. Kant’ın saf akılcılığa değinmesinin tek amacı,
sanki retoriktir; saf doğaüstücülüğe yönelik kesin itirazı için onu bir basamak yapmaktır.
Kant, açık bir şekilde akılcıdır, çünkü doğaüstü vahiy hakkında tamamen agnostiktir.”30

Wood, bu öncüllerin ardından ve yukarıda zikredilen dörtlü tanım içerisinden
sonuç hükmünü şöyle verir:
“Bu dört konum içerisinde “deist” görüş olarak adlandırılmayı en çok hak eden, doğalcılıktır, çünkü sadece o, doğaüstü vahyin varlığını kesin olarak reddetmektedir. Ancak
Kant’ın akılcılığı da ‘herhangi bir vahyedilmiş dini kabul etmeksizin tek Tanrı’yı kabul
eden görüş’ şeklindeki Dreyden’in tanımı ile örtüşmektedir. Zira her ne kadar Kant, doğaüstü bir yolla vahyedilmiş dinin imkânını reddetmese de böyle bir dini açıkça kabul
etmez görünmekte ve onu kabul etmenin ahlaken gerekli olduğunu reddetmektedir. Bu
anlamda Kant’ın bir Tanrı’yı kabul ettiği kesin olmakta, fakat onun konumu, vahyedilmiş
dini ‘kabul etmeyi’ barındırmamaktadır. Bu yüzden, Kant’ın tam anlamıyla deist olarak
adlandırılması sonucunu çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum.”31

Ana hatlarıyla bu şekilde özetlemiş olduğum Wood’un argümanlarına bir takım
güçlü eleştiriler getirilmiştir. Bunlardan yine günümüzün belli başlı Kant bilginlerinden
Palmquist’i ele almadan geçmeyelim. Palmquist sıklıkla başvurulan bir makalesinde
Kant’ın boyutlar sistemi diye adlandırdığı bir dizi tamamlayıcı bakış açısını ancak
anladığımız takdirde Hıristiyanlık ile eleştirel felsefe arasındaki uyumu da anlayabileceğimizi belirtmektedir. Hatta Palmquist, Kant’ın köklü bir Hıristiyan felsefesi
geliştirdiğini görmek zorunda olduğumuzu ısrarla vurgulamaktadır.32 Palmquist’e
30
31
32

a

a

Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 337.
Wood, “Kant’ın Deizmi”, s. 338.
Stephen Palmquist, “Immanuel Kant: Hıristiyan Bir Filozof”, çev. Necmettin Tan, HÜİFD, S. 25,
Ocak-Haziran 2011, s. 219. Buna eleştirel bir gözle yazılmış fakat tatmin edicilikten uzak başka bir
çalışma için bkz: Anthony N. Perovich, “Kant Bir Hıristiyan mı? Palmquist’e Cevap”, çev. Necmettin
Tan, İNÜİFD, S. 2, 2010, s. 311-320. Tatmin edicilikten uzak olması, Palmquist’in hedef alınan makalesinde öne sürmüş olduğu boyutlar sistemi adını vermiş olduğu bakış açısını dikkate almamış olması
nedeniyledir.
Benzer bir örnek de Wolterstorff’un çalışmasından gösterilebilir: Yazarın, kefaretin, iyi bir yaşam tarzını
öncelemesi görüşü ile iyi yaşam tarzının kefareti öncelemesi görüşü arasında Kant’a dayandırarak
kurmuş olduğu antinomi bizce pek yerinde gözükmemektedir. Bkz: Nicholas P. Wolterstorff, “Kant’ın
Akıl Dinindeki Muammalar”, çev. Necmettin Tan, SÜİFD, S. 23, c. 13, 2011, s. 281-292, tam yeri için
s. 285, 286, 291. Kant, elbette iyi yaşam sürmenin kefareti öncelemesini savunacaktır. Aksini beklemek
zaten bir çelişkidir. Zira burada hakim olan düşünce, insanın kendisinin kurtulmuş olduğuna, inayete
mazhar olmuş olduğuna dair bir sanı hatta vehim oluşmaması gerektiği üzerinedir. Ki zaten Kant, eserinde bu antinominin de sadece bir görünüşten ibaret olduğunu söyleyerek “burada iki farklı ilke değil;
hangisinden başlayacağımıza dair aslında tek ve aynı ilke vardır” tespitiyle sonuca bağlamaktadır. Bkz.
Kant, Die Religion, s. 137.
Bu, aslında Protestanlıkla da uyumlu bir görüştür. Şöyle ki: Tanrı’nın seni ne zaman kurtuluşa erdireceğini bilemezsin; o nedenle sürekli durup dinlenmeden çabalamalı ve çalışmalısın. Ancak canla başla
gayret edip sürekli çalıştığında belki Tanrı’dan bir umut bekleyebilirsin. Sonraki yıllarda Max Weber’in
kapitalizme güç üreten dinamo olarak göreceği bu anlayış, Katolikliğin kurtulmuşluk/kurtulma yolunda
olmaklık kabulünde şüpheye yer vermeyecek kadar kesinlik taşır. Dolayısıyla Kant’ın burada Katoliklik ile Protestanlık arasında bir uzlaşma sağlamaya çalıştığı görünmektedir. Palmquist’in yukarıda
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benzer şekilde, Garrett Green de, “Kant’ın saf akıl dini, Hıristiyanlık dininin yeniden
inşası anlamına gelmektedir” tespitini ileri sürmektedir.”33 Yine Palmquist, daha yakın
tarihli bir çalışmasında Kant’ın panenteist bir argüman geliştirdiğini dile getirir. Yazar,
Kant’ın erken dönem Tanrı’nın Varlığının İspatlanmasına Yönelik Tek Mümkün Argüman (1763) adlı eserinden çıkarmış olduğu bir takım ipuçlarının peşine düşerek Opus
Postumum’a kadar bu argümanın izini sürmektedir. Burada “Tanrı, dünya ve dünyadaki
insan” şeklinde tespit etmiş olduğu büyük üçlüde insanın dünyanın ahlaki yorumlayıcısı
bir varlık olarak diğer iki alem arasında aracı konumda olduğunu zikretmektedir.34
Ülkemiz akademik çalışmalarında ise yukarıda zikretmiş olduğum iki karşıt görüşe benzer bir durum göze çarpmaktadır. Şöyle ki; İmana Yer Açmak adlı ve Wood
argümanlarının oldukça hakim olduğu çalışmasında Tan, Kant’ı deist olarak tanımlayacağı yerde teistliğine, teist olarak tanımlayacağı yerde deistliğine, tüm bunların
ileri sürülemeyeceği noktalarda ise agnostikliğine vurgu yapmaktadır. Yazar, en berrak
sonuca, “onun Tanrısı, klasik anlamda dinin Tanrısı olmaktan uzaktır. O, en iyi haliyle filozofların Tanrısı olabilir”35 cümlesiyle varmaktadır. Fakat Tan’ın, Kant’ı teist
kılabilecek yegane ölçütün ancak vahyi kabul edebilmesiyle mümkün olduğuna dair
getirmiş olduğu sınırlandırmasını dikkate almamız gerekmektedir. Diğer taraftan Tan,
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zikrettiğimiz makalesindeki tespiti tam bu noktada haklı çıkmaktadır: “Kant’ın felsefi eleştiriciliğinin
amacı, dogmatizm ile şüpheciliği sentezlemek ya da onları kaynaştırmaktır. Yani her birindeki doğru
öğeleri ayırt etmek ve bu öğelerden karşı tarafa rahatsızlık veren öğelere çekidüzen vermektir.” Bkz.
Palmquist, “Immanuel Kant: Hıristiyan Bir Filozof”, s. 212.
Yine Kant’ın din felsefesine dair benzer bir kararsızlığı Michael Despland’ın makalesinde de gözlemlemekteyiz. Zira yazara göre, “bizim iyi yaşantı kapasitemiz köklü olarak sorgulanıyor ve hatta kategorik
olarak kabul edilmiyor iken ahlaklı yaşamamız yoluyla ilahi yardımı, kendimize hak ettirmek için
çabalamamız ne anlama gelir?” Despland, bu soruyu, Kant’ın çalışmamıza konu edindiğimiz eserinde
yanıtsız bıraktığını iddia etmektedir. Bkz: Michael Despland, “Yalnız Aklın Sınırları İçerisinde Din:
Parerga, Vahiy ve İnayet”, çev. M. Kazım Arıcan, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, S. 3, c. 5,
2005, s. 265-287, tam yeri için s. 285.
Bu soruna şöyle yanıt verebilirim: Kant, önceki eserlerinde temellendirmiş olduğu ruhun ölümsüzlüğü
postülasından farklı olarak SASİD eserinde, “içimizi iyi bilen biri” kavramıyla karşımıza çıkar. Ona göre
kutsal yasayla eylemlerimizin iyiliği arasındaki doğamızdan kaynaklanan mesafe kapanmayacaktır;
ama bu yolda olma hali, Tanrı tarafından onun saf entelektüel görüsü içinde kişinin ahlaki yaşayışını
dikkate alan tamamlanmış bir bütün olarak kabul edilecektir. Çünkü Tanrı, insanın, maddi-duyulur
eylemlerinde, maddi olmayan-duyum dışı bir cevhere –yani yasaya– riayetini, karşılıksız bırakmayacaktır.” Bkz. Kant, Die Religion, s.74, 81, 113. Kant’ın der Herzenskündiger kavramı aslında kalp
mütehassısı anlamına gelmektedir. Fakat düşünür bu kavramı ıstılahen, mizacının en mahrem noktasına
kadar insandan haberdar olan ve dolayısıyla en cüzî eylemimizi dahi adilane değerlendirerek karşılığını
verebilecek neredeyse ona şah damarından daha yakın bir varlık olarak takdim etmektedir.
Gordon Michelson’un Kant and the Problem of God adlı eserinden iktibas için bkz. Mehmet Günenç,
Kant’ın Tanrı Anlayışı, s. 136.
Palmquist, “Kant’s Moral Panentheism”, Philosophia, S. 36, 2008, 17-28. “But panentheism requires
a mediating agent, and this agent, according to Kantian philosophy, is the human being as moral interpreter of the World.”
Necmettin Tan, İmana Yer Açmak – Immanuel Kant’ın Bilgi ve İman Felsefesi, İz Yayıncılık, İstanbul,
2014, s. 218, 221, 230.
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çalışması içerisinde Kant’ın İsa ile ilgili görüşlerine de yer vermekte ve ahlaki bir
amaca hizmet etmedikten sonra Tanrı’nın İsa’da bedenleşmesi, teslis öğretisi, İsa’nın
yeniden diriltilmesi ve göğe yükseltilme gibi anlayışların filozof için hiçbir kıymetinin
olmadığının altını çizmektedir.36 Hemen ilerleyen sayfalarda Tan, Kant için İsa’nın
tarihsel bir kişilik olarak önemsiz olduğu iddiasını öne sürmektedir.37 Yine eserin müellifi, aynı bağlamda Kant için, Kutsal Kitabın ahlaki amaçlar dışında İsa gibi bizatihi
bir değerinin olmadığını da belirtmektedir.
Bu görüşün karşısına tahkim edilebilecek farklı bir örnek olarak Erdem’in çalışmalarını gösterebiliriz. Erdem, Kant üzerine bir çalışmasında, “Kant, akıl ile Hıristiyanlık
arasında mevcut olduğunu düşündüğü uyuşmayı, ahlaki kavramların rehberliğinde birini
takip edenin, öbürüyle karşılaşmazlık edemeyeceği bir düzeye taşımıştır”38 demektedir.
Benim kanaatime göre de, teist Tanrı tasavvurunu hâvi üç büyük dinden Hıristiyanlık ile
Kant’ın din felsefesi büyük oranda örtüşmektedir. Kimi Kant araştırmacıları tarafından
“Hıristiyan dogmatiğinin felsefeye dönüştürülmüş hali”39 diye yorumlanan SASİD’in,
bu tavsifi haketmesindeki gerekçeler, filozofun, pek çok akideyi aklîleştirmek için
gösterdiği çabasından ileri gelmektedir. Çünkü Kant, yozlaşmaya yüz tutmuş dogmatik
din bileşenlerinin önce içini boşaltmakta ya da başka bir deyişle sıfırlamakta; ardından
ona farklı bir yorum getirerek içini yeniden doldurmaktadır. Yani doğal din taraftarlarının yaptığı gibi vahiy dininin unsurlarını toptan terk etmemektedir. Fakat onlara
yeni bir soluk kazandırmak marifetiyle hem doğal din taraftarlarının hem de vahiy
dini taraftarlarının “gönlünü” hoş kılmaktadır. Filozofun SASİD eseri, sözünü etmiş
olduğum bu girişimin oldukça dikkat çekici bir örneğidir. İnsandaki radikal kötülük
ve Kutsal Kitap öğretilerindeki Adem kıssası, ahlaki öğretmen ve iyinin kişileştirilmiş
idesi olarak Mesih’in yorumlanışı, etik müşterek teşkilat olarak erdem krallığı, semavi
egemenlik fikri gibi bahisler en başta gelenleridir. Bunun farkında olsa gerektir ki Engin
Erdem, Kant’ın din felsefesi üzerine kaleme aldığı bir başka çalışmasında filozofun,
Tanrı’ya dair hep bilindiği üzere ahlaki bir delilin yanında, SASİD eserinde ayrıca bir
de “dini delil” 40 geliştirdiği sonucuna varmaktadır.

36
37
38
39
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Tan, s. 182.
Tan, s. 189.
Engin Erdem, “Kant’ın Vahiy Anlayışı Üzerine”, AÜİFD, S. 48/2, 2007, s. 37-48, tam yeri için s. 46.
Giovanni B. Sala SJ, “Das Reich Gottes auf Erden: Kants Lehre von der Kirche als ethischem gemeinem
Wesen”, Kants Metaphysik und Religionsphilosophie, haz. Norbert Fischer, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2004, s. 229.
Erdem, “Kant: Kötülük, Ahlaki Toplum, Tanrı’nın Varlığı Meselesi”, Kutadgubilig, c.14, 2008, s. 13-31,
tam yeri için s. 29, 30.
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3. Kant’ın Teizmi
Kant’ın Teizmi başlığı, Wood’un Kant’ı deizmle buluşturmaya matuf çabasına
ısrarlı bir karşı çıkış izlenimi verebilir. Daha çok şöyle anlaşılmalıdır: Kant’ın din
felsefesi en az deizm kadar teizmle de buluşturulabilir ve bu zaviyeden yorumlanabilir.
Aslında Wood’un, Kant üzerine ünlü/veya ünsüz biyografisinde −elbette bir biyografide
ana meselelerin derinliğine tartışılamayacağının farkındayım− Kant’ın deist tavrından
tam olarak emin olamadığı gözlenmektedir. Böyle bir gerçeği de görmezden gelemeyiz.
Çünkü şöyle demektedir:
“Kant, kendilerini dünyada tesis edebilmek için etik toplulukların, insan doğasındaki bir
zayıflık yüzünden, ilahi vahye delalet eden bazı yazılı belgelere ihtiyaç duyduğunu kabul
eder. Kant’ın ‘sadece aklın sınırları içindeki din’ anlayışı, bu tür belgeleri reddetmez. (Zira
akıl, belirli bir ilahi vahiy iddiasının geçerliliğini ne kadar ispat edemeyecekse, ampirik
vahyin mümkün olmadığını da aynı derecede iddia edemez.) Aksine, akli dinin yapması
gereken, belgelerde kastedilen şeyleri son derece bilge ve ahlaken mükemmel varlık
tarafından vahyedilmiş oldukları düşüncesiyle uyumlu olacak şekilde yani aklın anladığı
kadarıyla ahlak ile uyum içinde olacak şekilde yorumlamaya çalışmaktır.”41

Görüldüğü üzere, Wood’un bu cümlelerinde, Kant’ın deistliğine dair herhangi bir
emare bulunmamakta; dahası tarihsel vahiy ile ilgili kabulüne dair müspet bir kanaat
barındırdığını göstermektedir. Vahyin olumlanması demek, per se deizm iddiasının
temellerinden sarsılması demektir.
Kant üzerine yapılan araştırmalarda muhtemelen en sık yapılan hata, Wood’un
bir başka eserinde dikkat çekmiş olduğu üzere kendi düşüncelerimizi Kant’ın düşüncelerine rapt etmeye çalışmaktır. Wood’un dediği gibi, “İngilizce yapılan siyaset
felsefesindeki Kantçı görüşler, Kant’ın konuyla ilgili kendi metinlerini nadiren kaâle
alırlar. Aksine kendi düşündüklerinin, Kant’ın ahlak felsefesinden siyasetle ilgili olarak
çıkan sonuçlar olduklarını öngörürler.”42 Gerçekten de bir başka düşünüre dayanarak
bu iddiayı sağlamlaştırabiliriz. Kelli S. O’Brien, Kant’ta ve Swinburne’de Vahiy adlı
çalışmasında John Hare’nin, doğrudan Wood’u hedef alan cümlelerine yer verir:
“Kant’ın görüşleri etrafındaki tartışmalardan birisi, onun açık olarak yazma özgürlüğü
ile ilgilidir. Kant’ın çalışması yasaklandı ve o, sadece çalışmasının basılmasını istememekle kalmadı, yasakçının taleplerine ve devletin yasalarına boyun eğmenin, ahlaki bir
yükümlülük olduğunu ifade etti. (R 7) Öyleyse o, A. Wood’un ona atfettiği gibi bir görüşü,
açık olarak ifade etmek için özgür olmamış olacaktı. Aslında Wood, Kant’ın yorumlarını çekingen olarak tasvir eder. Ancak, Kant özgürce konuşamamış olmasına rağmen,
bizim, onun söylediği şeyin aynı zamanda kastettiği şey olduğunu varsaymamız gerekir.
Sükunetten gelen deliller, tarihte her devirde zayıftırlar. Yaklaşımımızı, sahip olduğumuz
malzemeden oluşturmamız gerekir, sahip olmadıklarımızdan değil.”43
41
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Wood, Kant, çev. Aliye Kovanlıkaya, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2009, s. 230.
Wood, Kant, s. 214.
Kelli S. O’Brien, “Kant’ta ve Swinburne’de Vahiy”, çev. Engin Erdem, Dini Araştırmalar Dergisi, c.
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Yukarıda yer vermiş olduğum 25 ve 26 nolu dipnot alıntılarına bir kez daha
baktığımızda Wood’un bu söylenilenleri, neredeyse haklı çıkartır bir tavır içerisinde
bulunduğunu görmekteyiz. Çünkü her iki alıntıda da Wood’un, Kant’a dair bir tür
niyet okuma çabası içerisinde olduğu gözlenmektedir.
İmdi Kant’ın muhtelif eserlerinden birkaç alıntı ile kendi görüşümü temellendirmeye çalışacağım:
1-“Bazıları, Tanrı kelamı yok mudur, vahiy yok mudur? diye soracaklar belki. Ben buna
evet derim, Tanrı kelamı ve vahiy vardır. Tanrı kelamı, gözlemlediğimiz evrendir.”44
2-“Sadece doğal dini, ahlaken zorunlu yani ödev olarak gören kişi, rasyonalist olarak
tanımlanabilir. Eğer bu kişi, tüm doğaüstü tanrısal vahyin gerçekliğini inkar ediyorsa
ona natüralist denilir. Diğer taraftan eğer vahyi kabul ediyor da, vahyi bilmenin ve onu
gerçek kabul etmenin din için zorunlu olmadığını ileri sürüyorsa saf rasyonalist diye
tanımlanabilir. Fakat vahye imanı, evrensel din için zorunlu görüyorsa imani konularda
ona saf doğaüstücü denilir.”45
3- “Bütün vahiyler, harici ve dahili vahiy olmak üzere ikiye ayrılabilir. Tanrı’nın harici
vahyi iki türlü olabilir: Ya eserler yoluyla ya da sözler yoluyla; dahili tanrısal vahiy ise
Tanrı’nın bizim kendi aklımız yoluyla vahyetmesidir. Bu sonuncusu, tüm diğerlerini öncelemeli ve harici vahiy üzerine yargıda bulunmamıza hizmet etmelidir.”46
4-“Doğal dini doğaüstü dinden ayırmak gerekir, ama birbirlerine karşıt olacak şekilde
değil; doğal din tanrı bilgisinin kullanılmasıdır ve ahlaklılığa bağlıdır. Doğaüstü din, daha
yüce bir tanrısal muavenet vasıtasıyla doğal dinin tamamlanmasıdır.”47
5-“Pratik aklın gereksinimi mucibince evrensel hakiki din inancında Tanrı inancı şöyledir:
1- Ona yerin ve göğün Kadir-i Mutlak yaratıcısı [allmächtiger Schöpfer] yani ahlaki kutsal
yasa koyucusu olarak iman etme; 2- Ona insan soyunun koruyup gözeten Müheymini
[der Erhalter] yani insan soyunun müşfik hükümdarı ve ahlaki Hâmisi olarak iman etme;
3- Ona, sadece kendisinin olan Kutsal yasalarının Müdebbiri [der Verwalter] yani Adil
Hakimi olarak iman etme.”48
6-“Deist, bir Tanrı’ya inanır; Teist ise yaşayan (Hayy olan) Tanrı’ya inanır.”49
7-“Erdemliliğin mutlulukla ödüllendirilmesi, kötü ahlaklılığın ise cezalandırılması isteği,
saf olarak yalnızca ahlaki bir istektir. İçinde bencillikten bir cüz dahi barındırmaz ve bu
her akıllı insan için kaçınılmazdır. İşte bu bizi, dünyanın ahlaki bir bânisi ve yöneticisi
olarak yaşayan (Hayy olan) bir Tanrıyı kabul etmeye götürür.”50
8-“Bundan dolayı deistin Tanrı kavramı bütünüyle aylak ve yararsız olup, bir tek onu
varsaymam, üzerimde hiçbir etki yaratmaz.”51
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6, S. 18, s. 259-283, tam yeri için s. 260.
Thomas Paine, Akıl Çağı, çev. Ali İhsan Dalgıç, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2013, s. 27.
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Yukarıdaki ilk alıntı haricinde kalanların hepsi, Kant’ın farklı eserlerinden Tanrı
anlayışına dair filozofun kendi sözlerinden oluşmaktadır. İlk alıntı deizmin ve Dünya
Deistler Birliğinin en önemli düşünürü olarak kabul edilen Thomas Paine’e (1737-1809)
aittir. Kant ile aynı yıllarda yaşamış olan bu düşünürün vahiy ile ilgili mütalaasının, onun
doğaüstü niteliğini yadsıması bakımından Kant’tan oldukça ayrıştığı gözlenmektedir.
Sadece bu alıntılara bakarak ve Paine’nin mezkur eseri izlenerek dahi Kant’ın vahiy ile
ilgili duruşu tespit edilebilir. Zira Kant’ın nihaî konumu, ikinci alıntıdaki gibidir. Kant
vahyi kabul eder; ama bunun doğrulanmasını pratik akla tevdi eder. Çünkü filozof,
SASİD eserinin önsözünde belirttiği gibi52 dahili ve harici vahyin, birbirini dışlamasından değil mütemerkiz [konzentrisch] daireler gibi birbirini kapsamasından yanadır.
Diğer taraftan yer vermiş olduğum müteakip alıntılardan da anlaşılacağı üzere, Kant’ın,
Paine gibi deist düşünceye sahip birisininki gibi değil; inananlarının üzerinde doğrudan
tesiri olan teist düşünceye sahip birisininki gibi Tanrı tasavvuruna sahip olduğu açığa
çıkmaktadır. Bununla birlikte hemen yukarıda 32 nolu dipnotta açıklamaya çalışmış
olduğum Herzenskündiger kavramının ışığında Kant’ın Tanrı’ya içimizi iyi bilen
birisi sıfatını atfetmiş olması da onu, deizmin Tanrı inancından ayrıştırmakta ve bir
ahlak teisti yapmaktadır. Kant düşüncesinde, ahlak teistliğini, bilindik teist inanıştan
ayıran en önemli unsur, Tanrı inancımızda bizi antropomorfizme düşme tehlikesinden
koruyacak olmasıdır. Daha açık kılacak olursak Tanrı’ya bir tür yeryüzü devletinin
hükümdarıymışçasına sahte hizmette [Afterdienst] bulunmaktan alıkoyabilmesidir.53
Kant’ın ahlak teizmi aslında Wood tarafından da dile getirilmiş bir tespittir. Şöyle
ki, Wood, Kant’s Moral Religion adlı eserinde filozofun duruşunu, “Moral Theism”
olarak takdim etmektedir.54 Dolayısıyla Wood’un bu konudaki ifadelerini, yine kendisinin deizm iddiasına karşı-iddia olarak öne sürebiliriz. Elbette Wood’un söz konusu
argümanına karşı sunacağım deliller bunlardan ibaret değil. Eleştirel mahiyette belki
en güçlüsüne şimdi yer vermem gerekiyor: Sebastian Maly’nin, en prestijli Kant
araştırmalarına ev sahipliği yapan Kant-Studien içinde yayınlanmış Kant über die
symbolische Erkenntnis Gottes – Kant: Tanrının Sembolik Bil[in]işi Üzerine (2012)
adlı eserinin, “deizm ve antropomorfizm arasında orta yol olarak Tanrı’nın salt sem52
53
54

Kant, Die Religion, s. XXI.
Ayrıca bkz. 63 nolu dipnot.
Wood, Kant’s Moral Religion, Cornell University Press, New York, 1970, s. 164. Ayrıca bkz: Kant,
“Felsefi Teolojiye Giriş”, s. 163. Kant’ın Wood tarafından tercüme edilen bu son eserinde tam olarak
şöyle denilmektedir: “Ahlak teizmi kuşkusuz eleştireldir, çünkü o, Tanrı’nın varlığı lehindeki spekülatif
kanıtların hepsini adım adım takip eder ve onların yetersiz olduğunu bilir. Doğrusu, ahlak teisti böyle bir
varlığın varolduğunu apodiktik bir kesinlikle ispatlanmanın spekülatif akıl için kayıtsız şartsız imkansız
olduğunu iddia eder. Fakat o bununla birlikte bu varlığın varolduğundan kesinlikle emindir ve tüm
şüphenin ötesinde pratik temellerde bir imana sahiptir. İmanını üzerine kurduğu temel sarsılmazdır ve
asla yıkılamaz, tüm insanlık altını oymak için bir araya gelse de. O ahlaki insanın hiçbir zaman atılma
korkusu taşımadan sığındığı bir kaledir, çünkü ona yapılacak her saldırı bir hiçle neticelenecektir.
Dolayısıyla bu temel üzerine bina edilmiş Tanrı’ya bir iman matematiksel bir ispat kadar kesindir.” s.
163.
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bolik bilinişi” adlı bölümündeki ifadelerine, burada tam olarak yer vermemiz, müşkil
meseleyi çözüme kavuşturması açısından son derece önemli görünmektedir:
“Wood’ın, Kant’ı bir deist olarak niteleyebilmek için delil maksadıyla sunmuş olduğu
deistler, deizmi şöyle tanımlamaktadırlar: the opinion of those that acknowledge one
God, without the reception of any revealed religion [herhangi vahyedilmiş bir dini kabul
etmeksizin bir Tanrı’yı [varlığını] olumlayanların görüşü. karş. Wood 1991, 2.] Buna
göre deistler, din felsefesi bağlamında bir vahiy dinini kesinkes yadsımaktadırlar. Bu
konum [yani deizm], Kant’ın, din üzerine kitabında [Salt Aklın Sınırları İçinde Din]
rasyonalizm olarak tanımladığına denk düşmektedir. (karş. RGV, 6: 154,4-7) Mamafih
Kant, kendi konumunu, saf rasyonalizm tanımına denk düşen kavramın karşılığında
konumlandırmaktadır. (karş. RGV, 6: 154,7-155,4) Saf rasyonalizm, doğaüstü tanrısal
bir vahyin imkanına izin vermekte; ancak bunun, doğaüstü vahyin bilinmesi ve onun
reel olarak kabul edilmesi noktasında din için zorunlu olmadığını öne sürmektedir. Tam
bu noktada değiştirilmiş-tadil edilmiş bir deizm kavramına rağmen, Kant’ın nasıl oluyor
da bir deist olacağı benim için belirsiz kalıyor. Wood, sözünü ettiğimiz yerde geçen bu
saf rasyonalizm kavramını, aslında zaten yanlış anlıyor: Çünkü o, mezkur kavramı, saf
rasyonalizmin doğaüstü vahyin gerçekliğini kabul edip tanıma şeklinde yorumluyor. (karş.
Wood, 1991, 11) Böyle olduğu halde Kant’ın kendi konumunun, saf rasyonalizme uygun
düşmesinin imkansız olacağını ileri sürüyor. Bu yanlış yorumun [Diese Fehlinterpretation]
kaynağı, Wood’un RGV, 6, 154,9’da geçen ‘diese [yani işaret zamiri olarak] bu’ zamirinin bağıntısını yani ilgide bulunduğu yeri, yanlış yorumlamasıdır. Wood’un yorumuna
göre, diese [yani zamir olarak bu], isim olan tüm doğaüstü tanrısal vahyin gerçekliğine
gönderme yapmaktadır. Bu dil bilgisel-[sentaktik] olarak mümkün olabilir; fakat anlam
bütünlüğü-[semantik] açısından neredeyse anlamsız bir ifade ortaya çıkartmaktadır. Zira
Wood’un yorumuna göre, saf rasyonalist, doğaüstü tanrısal vahyin gerçekliğini, gerçek kabul
etme noktasında doğaüstü tanrısal vahyin zorunlu gereksinim olmadığını iddia edecektir
ki; bu, metne neredeyse mantıksız bir ifade olarak sokulmuş olur. Dil bilgisel [sentaktik]
olarak mümkün, iç tutarlılık [semantik] olarak makul ve anlamlı olanı, diese [yani zamir
olarak bu] sözcüğünün, herhangi bir modal nitelik [modale Qualifikation] (yani gerçeklik
sözcüğü) olmaksızın, sadece doğaüstü tanrısal vahye gönderme yapmasıdır. Çünkü ancak
böylece, kendi din anlayışı bakımından saf rasyonalist için, doğaüstü tanrısal vahyi gerçek
kabul etme zorunluluğunu gerektirmeyecek bir anlam ortaya çıkacaktır. Kant’ın ‘din adlı
eserinde’ kendisini saf rasyonalist olarak konumlandırdığı tezi ile ilgili olarak ayrıca Arto
Siitonen’in [‘Die Religionsschrift Kants und der reine Rationalismus–Kant’ın Din Eseri
ve Saf Rasyonalizm’] (2001) eserine de bakabilirsiniz.”55

Toparlayacak olursam Wood’un Kant’ın deizmine dair sunmuş olduğu argüman,
Kant’ın kendi sözleriyle çelişmektedir. Kant, saf rasyonalizm tanımı içerisinde düşüncelerini serimlerken Wood, ona, vahyi yadsıyan rasyonalizm tanımını yakıştırmaktadır. Haddizatında bu, çalışmada ifade ettiklerimden de anlaşılacağı üzere, Kant’ın,
55

Sebastian Maly, Kant über die symbolische Erkenntnis Gottes, Kantstudien 165 (içinde), Walter de
Gruyter Verlag, Berlin, 2012, s. 273. Bu alıntıda köşeli parantezler içinde belirtilenler bana aittir. Maly’nin
dikkat çekmek için kendi eserinde italik olarak yazdıklarını, ben karışıklık olmasın maksadıyla kalın
vurgulu; çift tırnak içinde belirttiklerini ise yine karışıklığa yer vermemek için tek tırnak içerisinde
yazdım. Çünkü bu alıntıyı hayli önemli gördüğüm için, tüm cümlelerini başından itibaren italik yaptım
ve çift tırnağı, alıntı başı ile sonunu belirgin kılmak için kullandım.
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bilhassa mesafeli yaklaşmış olduğu bir pozisyondur. Üstelik Maly’nin yukarıda yer
verdiğimiz ifadelerinde de görüldüğü gibi Wood, aynı zamanda bir dil bilgisel hata
yaparak buradaki yanlış yorumun pekişmesine sebebiyet vermektedir. Halbuki Kant,
vahye gerek duymadığından onu yok sayan din −rasyonalizm− ile vahyi arızi olarak
kabul eden din –saf rasyonalizm– arasında bilhassa ayrım yapmak amacıyla bu iki
mühim kavramı kullanmaktadır. Dolayısıyla burada Wood’un öne sürdüğü gibi Kant,
bu tanımları retorik yapma maksadıyla uydurmamaktadır.
Kant’ın ünlü dörtlü tanımında sözünü etmiş olduğum fevkalade mühim nüansı,
Wood’un gözden kaçırmış olduğuna dair bir başka güçlü eleştiriyi de John Hare’ye
dayandırmak istiyorum. Hare’ye göre Kant, kendisini ‘saf rasyonalist’ olarak tanımlamaktadır; vahyi yadsıyan ‘rasyonalist’ olarak değil. Dolayısıyla konumu deizm değil
teizmdir. Hare, aynı yerden devamla yine Kant’ın vahiy ve akıl dinine dair vermiş
olduğu mütemerkiz iki daire örneğini örnek göstererek Kant’ın deist olamayacağını
vurgulamaktadır.56 Hatta düşünce tarihinde teizm ile deizm arasında sistematik olarak
ilk felsefi ayrımı yapanın [Welturheber-Weltursache]57 Kant olduğunu söyleyen bir
başka araştırmacıya göre Kant teist, dahası monoteist bir düşünürdür.58

4. Vahiy
Bu tartışmaların ardından Kant’ın vahiy ve vahiy dini üzerine olan görüşlerini
açıklamaya çalışmak istiyorum. Yukarıda yer vermiş olduğum sıralı alıntılardan ikincisi, filozofun görüşlerinin sarahate kavuşması noktasında pek mühimdir. Bu alıntıyı
ve özellikle de düşünürün yaptığı saf rasyonalist tanımını hatırdan çıkarmamamız
gerekmektedir. Zira vahyi reddetmek ile vahyin gerekliliğini zorunlu görmemek
arasında çok ciddi bir fark bulunmaktadır. Bu farkın, Kant’ın din felsefesinin tam
olarak anlaşılabilmesi için hayati bir önemi haizdir. Dolayısıyla Kant, hiçbir şekilde
vahyi reddetmemektedir. Vahyin akılla tenazuru, bakışımıdır önemli olan. Vahiy, bu
minvalde aklın varlık sebebi [ratio essendi]; akıl ise vahyin anlaşılma, bilme [ratio
56
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John Hare, “On Rocognizing our Duties as God’s Commands”, Moralische Motivation-Kant und die
Alternativen, H. Klemme, haz. M. Kühn, D. Schönecker, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 2006, s. 275,
276.
Bu ayrımı Kant, I. Kritik, Transandantal Diyalektikte yapmaktadır: “Deistler bir kök-varlığın varoluşunu
yalnızca us yoluyla bilebileceğimizi kabul ederler, ama ona ilişkin kavramımızın yalnızca aşkınsal
olacağında, yani tüm olgusallığa iye olmasına karşın daha tam olarak belirlenemeyen bir kavramın
olacağında diretirler. Teistler ise usun nesnesini doğa ile andırım yoluyla daha tam olarak, eş deyişle,
anlak ve özgürlük yoluyla tüm başka şeylerin kök zeminlerini kendi içinde kapsayan bir varlık olarak
belirleme yeteneğinde olduğunu ileri sürerler. Böylece deistler bu varlık ile yalnızca bir evren nedenini
[Weltursache], teistler ise evren yaratıcısını [Welturheber] tasarımlarlar.” Bkz. Kant, Arı Usun Eleştirisi,
s. 598.
Ingolf U. Dalferth, Die Wirklichkeit des Möglichen-Hermeneutische Religionsphilosophie, Mohr Siebeck
Verlag, Tübingen, 2003, s. 261-262.
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cognescendi] sebebidir. Bu son tartışmayı ve Kant düşüncesinde vahyin pedagojik
yorumunu daha önce başka bir çalışmamda soruşturmuş olduğum için59 buradaki odak
noktamı daha dar tutacağım.
Kant’ın vahiy ve vahiy dininin bileşenleri karşısındaki konumuna dair SASİD
eserinden bazı açıklamalara dikkat çekmeden önce tekrar etmek pahasına Kant’ın
yine aynı eserde içimizi iyi bilen Tanrı kavramını hatırlatmakta fayda görüyorum.
Tanrı’nın alem-içkin oluşuna dair kuvvetli bir argüman olarak sunulabilecek bu görüş,
aynı zamanda insanın antropomorfizm yanılgısına ve spekülatif teoloji dogmatizmine
düşmeden Tanrı ile irtibatının ölçüsünü de belirlemektedir. Çünkü işbu çalışmanın
girişinde altını çizmiş olduğum üzere teizmin, analoji yoluyla insan niteliklerini haiz
bir Tanrı imal etme tehlikesi bulunmaktadır. Zira Kant’ın sözlerinden ilhamla Tanrıyı
olduğu gibi değil, olduğumuz gibi anlarız. Kant’ın ahlak teizmi de son tahlilde böyle
bir kavrayıştan neşet etmektedir. Çünkü insan özgürlüğünün mevcudiyetinin ancak per
accidens öne sürülmemesi ve daha ileri düzeyde Schelling’in belirttiği gibi insan ruhunun
özgürlüğü düşüncesinden hareketle yeryüzündeki kötülüklerin görmezden gelinmemesi
için teizmin eleştirel ve antropomorfizmden arındırılmış olması mutlaka elzemdir.60
Çünkü Kant’ın din felsefesinde hayli önem arz eden ve oldukça geniş yer ayırdığı Tanrıya Hizmet ve Sahte Hizmet [Dienst und Afterdienst Gottes] bahsi, kaynağını
antropomorfizmde bulmaktadır. Kant şöyle demektedir: “Dini meselelerde sahte tavır
takınma yoluyla kendini kandırmaların her türlüsü, şu ortak temelden neşet eder:
İnsan, ulûhiyete müteallik ahlaki sıfatlar arasından kutsallık, inayet (rahmet, lütuf),
adalet arasından doğrudan ikinciye yönelir.”61 Yani filozofa göre, insan, diğer ikisinin
gereklerini yerine getirmek daha zor olduğu için doğrudan ikincisine yönelmektedir.
Zira diğerlerinde insan bilfiil aktiftir, gayret sarf edendir. Ama ikincisinde tembellik,
edilgenlik söz konusudur. Bu da, düşünürün erdem yerine sofuca dindarlığı tercih
eden insanların yanılgısı tarifini haklı çıkarmaktadır. Dolayısıyla Kant’ın arındırılmış
teizmi, ahlakilik üzerine kurulu olduğu gibi aynı zamanda insanları sahte bir Tanrı
tasavvurundan hatta kendi deyişiyle putperestlikten [Fetischdienst] korumakta dahası
Tanrı’yı, otoriter dünyevi bir yönetici62 ve tebaasından sürekli bir dalkavukluk bekleyen
âmirlik vasıflarından arındırmaktadır.63
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Aydoğan, “G.E. Lessing ve I. Kant’da Vahiy Kavramı ve Vahyin Pedagojik Değeri”, Şarkiyat, c: 8/1,
S. 15, 2016, s. 357-372.
Dieter Jürgen Löwisch, “Kants Gereinigter Theismus”, Kant-Studien içerisinde, haz. Gottfried Martin,
c. 56, S. 3-4, Bonn, 1965, s. 505-513.
Kant, Die Religion, s. 234.
Buradaki yönetici vasfı, buyurgan ve zorba yöneticiliği ima eden olumsuz anlamdadır. Aksi halde Kant,
Tanrı’nın, her insanın ödev benimsediği yasa olarak içine yazılmış olan buyruklarıyla yönetici olmasına
karşı çıkmamaktadır. Hatta bu nedenden ötürü Günenç, Kant’taki bu vurgunun deistin Tanrı inancından
ziyade teistin Tanrı inancına işaret ettiğine dikkat çekmektedir. Bkz. Günenç, Kant’ın Tanrı Anlayışı,
s. 59.
Kant, SASİD eserinin dördüncü bölümünde, dini yanılsamanın evrensel öznel temeli başlığı altında
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İmdi, Kant, vahyi kabul etmektedir. Vahye koşulan ahlaken insanoğluna öğreteceklerinin olması, ona katkı sağlaması şartı, buna gölge düşüremez. Bilakis ahlaklılığına
bir şey katmıyor olması endişe vericidir.64 Bu meyanda düşünür, ahlakiliğe katkı yapmayan vahiy unsurlarının sembolik olarak anlaşılması gerektiği üzerinde durmaktadır.
Zira ona göre, akıl ile uyumsuz olduğu izlenimi uyandıran vahiy anlatıları, sembolik olarak ele alınması gereken birçok olayın epistemolojik olarak ele alınmasından
kaynaklanmaktadır.65 Zira spekülatif akıl yürütme yoluyla bunların üzerine bilgi inşa
etmek, filozofun düşüncesine göre pek uygun görünmemektedir. Aksi halde Tanrı’ya
dair entelektüel bir ilginin yerine ısrarla tutkulu bir iman savunusu yaparak spekülatif
bir teoloji inşa etmekten kurtulamayız.
Çalışma içerisinde zikretmiş olduğum Kant’ın deizmine dair görüş serdeden
araştırmacıların görüşünün aksine başka bir örnek olarak filozofun kilise ile ilgili
kabulünü gösterebiliriz. Kant, kilisenin ahlaklılıkla tam olarak uyumlu bir şekilde ortaya çıkması söz konusu olduğunda, bu kiliseyi tanzim eden usulün tanrısal bir tanzim
olabileceğini inkâr etmenin bir kendini beğenmişlik olacağını söylemektedir.66 Yine
diğer bir örnek: Kant, Mesih ile ilgili onun doğal din taraftarlarına kabul ettirilmesinde oldukça mühim bir noktaya temas etmekte ve onun öğretilerini, Genel İlke: Tanrı
sevgisi; Özel İlke: Diğerkâmlık çerçevesinde yorumlamaktadır.67 Yine aynı şekilde
filozofun, Mesih’i, ailedeki baba ve oğulun ona vekaleti yorumu içerisinde değerlendirmesi de teist bir teoloğa yakışır üsluptadır.68 Ancak buradaki analoji, antropomorfik
türden olmayıp, mevcut teslis öğretisinin bir tür fenomenolojik şerhidir. Kant, tek ve
biricik Tanrı olduğunu öne sürmekte; ona çok katmanlı bir kişilik atfedilmeyeceğini
belirtmektedir.69 Yine Kutsal Kitap’ın, bir inancın korunması ve kuşaktan kuşağa
aktarılmasında yegane aracı olmasını dile getiren Kant, yukarıda yer verdiğimiz deistik argümanları boşa çıkartır görünmektedir.70 Son olarak, filozofun, insanın iyilik
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özellikle antropomorfizme yer verir. Burada antropomorfizmin, insan ve Tanrı arasındaki teorik temsil
ve dolayısıyla onun iradesiyle olan pratik münasebetimiz, yani ahlakiliğimiz için son derece zararlı
olduğundan bahseder. Çünkü insan böyle bir Tanrı tasavvurunda, gücü yettiğince duyusal dünyadaki
uygun düşen şeylerin sonsuz büyütülmüş ve yüceltilmiş ölçüsünü ahlaki kavramlar ışığında ona tatbik
eder. Dolayısıyla böyle olduğunda herkesin ideal bir Tanrısı oluşmuş olacaktır. Zira ona göre, insanın
kendisi için oluşturmuş olduğu Tanrı’ya dair böyle bir teorik temsilde kendi menfaatimiz önde gelmekte ve ahlaki doğamızın en derinlerine kadar nüfuz etmesi gereken meşakkatli çabalarımız gözden
kaçırılmaktadır. Bu noktada artık her şey, hizmete ve emre amadelik şeklinde cereyan edecektir. Kant,
Die Religion, s. 197.
Bu meyanda Kant’ın sözünü ettiğimiz eserindeki din tasavvurunun en özlü ifadesi, belki de Kur’an,
Rûm: 30’de bahsedilen fıtrat dini olmaktadır. Fakat bu, başka bir çalışmayı gerektirecek bir konudur.
Kant’ın SASİD eserinde bu minvalde Yeni Ahit’ten iktibasta bulunularak şerh edilmiş enfes bir embriyo
istiaresi bulunmaktadır. Bkz: Kant, Die Religion, s. 140.
Kant, Die Religion, s. 121.
Kant, Die Religion, s. 187.
Kant, Die Religion, s. 117.
Kant, Die Religion, s. 169.
Kant, Die Religion, s. 122.
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ilkesinin benimsenmesi noktasında bundan böyle dürüst ve ahlaki bir yaşam sürmeyi
kendine maksim edinmeyi, gerçek bir Tanrı lütfu ve gökyüzünden doğrudan insanın
kendisine verilmiş bir ilham olarak görerek büyük ölçüde Hıristiyan inayet ve lütuf
öğretisiyle örtüştüğü gözlenmektedir.71
Kaldı ki, vahyi, arızi olarak görmek onu reddetmek anlamına gelmemektedir.
Dinin kökeninin vahiy olmasına, Kant’ın itirazı yoktur. Aksine bundan yanadır. O
nedenle şöyle der: “Nasıl bir talihliliktir72 bu, insanların eline geçen böyle bir kutsal
kitap, hükümlerinin yanında inanç yasaları olarak aynı zamanda tam bir tutarlılıkla
saf ahlaki din öğretisini de ihtiva etmektedir! Bu saf ahlak öğretisi ki, ona ilk adım
atışta bir araç olarak kullanılabilecek hükümlerle kusursuz bir uyum içerisindedir.”73
Bu noktada, düşünürün Kutsal Kitaba özellikle Yeni Ahit’e olan hürmetini de görmezden gelemeyiz. Fakat dinin sürekliliğinin sağlanması akıl ile mümkündür. Aksi halde
bir dinin doğrulanması ve tasdiki için sürekli olarak vahyin gerçekleşmesi ve/veya
gerçekleşmekte oluşu iktiza edecektir.

Sonuç
Kant’ın teizm ve deizme dair görüşlerini değerlendirmiş olduğum bu makalemin
odak noktasını, Allen Wood’un Kant’ın deizmine dair argümanları üzerine kurdum. Bu
minvalde Wood’un argümanlarına, çeşitli Kant araştırmacılarına dayanarak bir eleştiri
getirmeye çalıştım. Vardığım sonuç şudur ki; Wood’un Kant’ın deizmine dair getirmiş
olduğu deliller kusurlu ve noksandır. Bilhassa vahiy ile ilgili öne sürdüğü iddialar,
Kant’ın kendi kabullerinin uzağında yer almakta ve filozofun düşüncelerinin yanlış
yorumlanışını içermektedir. Bu noktada iddiamı güçlendiren delilleri, Kant’ın yapmış
olduğu rasyonalist ve saf rasyonalist kavramları arasından çıkarmış bulunmaktayım.
Dolayısıyla çalışma içerisinde de açıkladığım üzere vahyi yadsımak ile vahyi arızî
olarak kabul etmek arasında ciddi bir fark vardır. Kant’ın konumu, ikincisi gibidir.
Ayrıca çalışma içerisinde işaret etmiş olduğum üzere vahiy dininin kilise, Mesih gibi
unsurlarının da Kant tarafından kabul ediliyor oluşu düşünürü deist tanımlamasından
uzaklaştırmaktadır. Bu argümanlardan hareketle Kant’ın teist bir filozof olduğunu
öne sürebilirim.
Bu meyanda Kant’ın kendine özgü ahlak teizmini şu gerekçelerle temellendirdiği
71
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Kant, Die Religion, s. 138.
Kant’ın talih sözcüğü için kendisinin eklediği dipnot aynen şu şekildedir: “Tarafımızdan öngörülemeyen
ve deneyim yasaları mucibince çabalamalarımız sayesinde de en ufak tesirde bulunamadığımız, dolayısıyla bunun kaynağını tanımlamak istediğimizde ise kendisinden ancak hayırhah bir kader, nasip
olarak bahsedebileceğimiz tüm istenen ve istenmeye değer şeyler için kullanılan bir tabir.” Kant, Die
Religion, s. 123
Kant, Die Religion, s. 123.
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sonucunu çıkartabiliriz: İnsani vasıflarla yüklenmiş Tanrı tasavvurundan korunma,
yani Tanrı’ya sadece şu sıfatları yükleme: 1- Yerin ve göğün Kadir-i Mutlak yaratıcısı
yani ahlaki kutsal yasa koyucusu olarak iman etme; 2- Ona, insan soyunun müşfik
hükümdarı ve ahlaki Hâmisi olarak iman etme; 3- Ona, sadece kendisinin olan Kutsal
yasalarının Adil Hakimi olarak iman etme. Görüldüğü üzere her üç tavsifte de, Kant,
ahlak ve ahlakî ölçütü bir an olsun gözden uzak tutmamaktadır. Bunun yanında tüm
insanları tek bir çatı altında toplayabilecek, onları çatışmadan uzak kılabilecek Tanrı
katındaki yegane hak dine [die wahre alleinige Religion] giriş, ancak vahiy dini ile
sağlanabilir. Burada şöyle bir soru yöneltilebilir: Böyle bir din alemşümul hüviyet
kazandığında vahiy dini bir tarafa bırakılmalı mıdır? Bu soruya verilebilecek cevap,
başlı başına bir çalışma konusu oluşturacağından şimdilik şunu söylemekle yetiniyorum:
Mihverini ahlaklılığın teşkil ettiği genişleyen akıl dairesi içinde dinin her defasında,
nesilden nesle aktarılabilecek şekilde yorumlanması ve yozlaşmasına mahal verilmemesi. Aksi halde sadece tarihi inanca dayanarak kendini haklılaştırmaya çalışan dinin
cüzleri, katı bir dogmatiklikten kurtulamayacak ve insanlar üzerindeki tesiri neredeyse
günden güne azalacaktır.
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ARISTOTELESÇI SISTEMDE PRATIK SANATLAR
BAĞLAMINDA TEORI VE PRATIK İLIŞKISI
Engin Koca*
THE RELATION BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN THE
CONTEXT OF PRACTICAL ARTS IN ARISTOTELIAN SYSTEM
ÖZ
Aristotelesçi bilimler sınıflandırmasının en tepesinde, saf nedenler ve ilk ilkelerle birlikte saf formları (Tanrı, türsel form, göksel varlıklar ve görüsel akıl) ele
alan metafizik durur. Onun altında hareket etmeyen ve birincil tözlerden ayrı var
olamayan nesneleri inceleyen matematik vardır. Bir “doğa metafiziği” olarak
adlandırılabilecek fizik bilimi ise hareketin ilkesini kendisinde taşıyan birincil
tözleri ve maddeden ayrı var olamayan formları a priori olarak ele alır. Bu üç teorik bilimi üretici sanatlar takip eder. Üretici sanatlar ise deneyime dayanan pratik bileşene ve en nihayetinde fiziğin ilkelerine dayanan teorik bileşene sahiptir.
Aynı şey pratik sanatlar için de geçerlidir. Onların pratik bileşenleri deneyime,
teorik bileşenleri ise, kendisine fiziğin teorilerini model alan politikanın ilkelerine dayanır. Bu makale politika, pratik sanatlar ve fizik arasındaki ilişkinin
kurallılığını açıklamaya çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Politika, Pratik Sanatlar, Pratik Bilgelik, Fizik.
ABSTRACT
At the top of the Aristotelian classification of science stands metaphysics which
deals with pure forms (God, form of species, celestial beings, and intuitive
mind) with pure causes and first principles. Beneath it, there is mathematics
investigating objects which don’t move and cannot exist separately from the
primary substances. Physics, which can be called as ”metaphysics of nature”,
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deals with the primary objects that carry the principle of motion in itself and
the forms that can’t exist separately from the matter as a priori. Productive arts
flows these three theoretical sciences. The productive arts have the practical
component based on experience and the theoretical component based on finally
the principles of physics. The same thing is valid for the practical arts. Their
practical components are based on experience and their theoretical components
are based on the principles of the politics which use theories of physics as model.
This article attempts to explain the rule for the relationship among politics,
practical arts and physics.
Keywords: Aristotle, Politics, Practical Arts, Practical Wisdom, Physics.
...

Giriş
Aristoteles Politika isimli kitabına, devletin1 (polis) doğal bir topluluk biçimi2
olduğunu söyleyerek ve bundan da insanın doğası gereği “politik bir canlı” olduğu
çıkarımını yaparak başlar.3 Çünkü insan akıl (logos) sahibidir; yani konuşabilen ve
düşünebilen canlıdır. Bu nedenle üreme ve hayatta kalma içgüdülerinin ötesine geçip,
iyi bir yaşama sahip olabileceği devleti kurabilir. Diğer hayvanlar da bir arada yaşar
ama iyi yaşam için bir araya gelen tek varlık insandır.4 Nasıl iş ortakları zenginleşme
arzusunu, filozoflar bilme arzusunu paylaşırsa, uzmanlaşma ve iş bölümü sayesinde
kendi kendine yeten bir topluluk biçimi olarak devletin üyeleri (polites) yönetme
arzusunu paylaşırlar.5 Öte yandan devlet diğer topluluk biçimlerinin, yani ailenin ve
köyün6 doğal olarak yöneldiği erektir. Çünkü insanın tür olarak sahip olduğu teorik ve
pratik bilkuvve kapasitelerin, Nikomakhos’a Etik’deki ifadesiyle, düşünce (diânoetike)
ve karakter (etike) erdemlerinin7 bütünüyle bilfiil olabileceği yegâne yer devlettir.8
1
2

3

4
5

6

7
8

Şehir devlet.
Topluluk (koinônia) cinstir; aile, köy ve şehir ise bu cinsin türleridir. Bkz: Aristoteles, Politika, çev. M.
Temelli, Ark Kitapları, İstanbul, 2013, I.
Bu felsefi duruşa politik natüralizm denir. Daha fazla bilgi için bkz: Fred Miller, “Aristotle’s Political
Theory”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition), ed. Edward N. Zalta, erişim
14.08.2017, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/aristotle-politics/>.
Aristoteles, Politika, I.
Bu özel olarak Yunan demokrasisi ve Aristotelesçi ideal rejim için geçerlidir. Bkz: Aristoteles, Politika,
III.1.
İnsanın üreme ve hayatta kalma içgüdüleri kadın-erkek ve köle-efendi ilişkilerini, bu ilişkiler ise en ilkel
topluluk olan aileyi oluşturur. Aileler arası yardımlaşma köyü oluşturur. Sadece yaşamak için değil iyi
yaşamak için işbölümünün yapıldığı, kendine yeterli topluluk ise polis’tir. Bkz: Aristoteles, Politika, I.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Zeki Özcan, Sentez, Ankara, 2014, 1103a4-13
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1099b25-1100a4 ve Politika, I.1-3; II.2; ayrıca bkz: Aristoteles, Retorik,
çev. M. H. Doğan, YKY, İstanbul, 2004, 1364a5-10.
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Farklı sesleri bir amaç doğrultusunda harmoni oluşturacak şekilde organize eden
şeyin form olması gibi, farklı yeteneklere sahip insanları, bir işlevi-amacı9 yerine getirecek şekilde organize eden, onlar arasındaki yöneten-yönetilen ilişkilerini düzenleyen,
makamların nasıl dağıtılması ve iktidarın vatandaşlar arasında hangi gerekçeyle10 ve
nasıl bölünmesi gerektiğinin çerçevesini çizen, otoritenin meşruiyet zeminini, vatandaşların hak ve ödevlerini ve birlikteliğin ereğini açıklayan form da rejimdir (politeia).11
Dolayısıyla devlet (erek), bir topluluğun (madde), yasa koyucu (fail) tarafından rejim
(form) ile organize edilmesi sonucunda oluşur.12
Rejim (politeia), aynı zamanda iyi ve kötünün, adaletin ve zulmün standartlarını
belirleyerek, farklı “iyi” ve “adil” fikirlerine sahip zümreler arasındaki ihtilafları
çözecek zemini kurar. Aristoteles’e göre devrimlerin nedeni bu ihtilaflardır; örneğin
demokrasi yanlıları insanların özgürlük bakımından eşit oldukları için her bakımdan
eşit olduklarına, oligarşi yanlıları ise insanların zenginlik bakımından eşitsiz oldukları
için her bakımdan eşitsiz olduklarına inanırlar.13 Bu anlamda bir rejim incelemesi olan
politika, pratik etkinliği mümkün kılan temel ve düzenleyici ilkeleri sağlayan bilimdir.
Bu şekilde toplumsal barış ortamı sağlanmış olur. Barış, boş zaman ortaya çıkarır
ve boş zaman sayesinde yurttaşlar hem yönetime katılabilir, hem de eğitim ile sahip
oldukları kapasiteleri mükemmelleştirerek mutluluğa (eudaimonia) ulaşabilirler.14
İdeal yaşamın ne olduğu tespit edilmedikçe, ideal bir devlet üzerine konuşulamaz.
Aristoteles’e göre mutluluk üç tür iyinin bir araya gelmesiyle oluşur: Ruhsal iyi (erdemler), bedensel iyi (sağlık, güç, güzellik) ve dışsal iyi (zenginlik, şeref, soyluluk).
Etik, bunlardan sadece ilkiyle ama Politika hepsiyle ilgilenir. Ruhsal iyi (erdem) doğa,
alışkanlık ve akla dayanır. Eğitim, son ikisiyle, yani alışkanlıkla (karakter erdemleri)
ve akılla (düşünce erdemleri) ilgilidir.15 Çünkü karakter erdemleri ruhun irrasyonel
bölümünün iyileri, düşünce erdemleri ise rasyonel bölümünün iyileridir.16
Erdemlerinin yetkinleştirilmesi etkinliği, yani eğitim siyasal rejime bağlı olduğu
için, Aristoteles bir sonraki eseri olan Politika’da rejim konusunu ele alır.17 Çünkü her

9

10

11
12
13
14

15
16
17

Doğru rejimlerde amaç ortak çıkar, sapkın rejimlerde amaç yönetenin çıkarıdır. Bkz: Miller, “Aristotle’s
Political Theory”.
Yönetime katılmanın şartı oligarşide zenginlik, demokraside özgürlük, krallık ve aristokraside soyluluktur. Aristotelesçi ideal rejimde ise iktidar ne zengin, ne özgür ne de soylu olana değil, iyi ve erdemli
olana verilmelidir. Bkz: Aristoteles, Politika, III.8, III.17-18.
Aristoteles, Politika, III.1-3; IV.11; VII.8.
Fred Miller, “Aristotle’s Political Theory”.
Aristoteles, Politika, V.2.
Richard Kraut, “Aristotle’s Ethics”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2017 Edition),
ed. Edward N. Zalta, erişim. 12.08.2017, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/
aristotle-ethics/>.
Aristoteles, Politika, VII, VIII ve Nikomakhos’a Etik, 1103a31-35.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1117b20-25.
Aristoteles, Politika, III ve IV.

216

Engin Koca

eğitim rejimin ruhunu yansıtır. Dolayısıyla Etik ve Politika18, birbirini tamamlayan
tek bir incelemedir.19 Nitekim Ross, birey için iyi olanla, devlet için iyi olanı meydana getirenin aynı bilgelik olduğunu, ilki için “pratik bilgelik”, ikincisi için “politik
bilgelik” terimlerinin kullanıldığını söyler.20 O halde politik bilgelik, bütünü temsil
etmesi bakımından daha kapsayıcıdır ve daha önceliklidir; çünkü Aristoteles bozuk bir
devlette bireyin yetkinleşemeyeceğini, en yüksek yaşam biçimi olan temâşa yaşamına
(bios theȏrêtikos) ulaşamayacağını ve mutlu olamayacağını söyler.21 Bu nedenle barış
ortamının sağlanmasıyla pratik felsefe (ya da pratik akıl), barış ortamı sağlandıktan
sonraki durumla teorik felsefe (ya da teorik akıl) ilgilenir.
Aristoteles salt mekanikçiliğe karşı olarak bütünün, parçaların toplamından büyük
olduğunu ve parçaların, bütünün ışığında araştırılması gerektiğini düşünür.22 O halde
pratik olana dair parçalar, bütünün, yani politikanın ilkeleri ışığında araştırılmalıdır.
Pratik sanatlar, politikanın ilkelerini kendilerine epistemik bileşen yaparlar. Çünkü
eylem alanındaki sanatsal etkinlikler dâhil her türlü etkinlik, politik ilkelerin çizdiği
çerçevede yapılır. Bu sanatların amaçlarını politika belirler. Bu anlamda üç tür sanattan söz edilebilir: Devlet yönetimi sanatı (ya da yasa koyma sanatı)23, ev yönetimi
sanatı (ekonomi) ve birey yönetimi sanatı (etik).24 Hâkimlik (ya da yargılama) sanatı,
çocuk eğitimi sanatı, askerlik sanatı gibi sanatlar, bu üç baş (arkhitektonik) sanatın
altındadırlar.
Politik ilkeler, teorik bilimlerin ilkeleri gibi kesin ve zorunlu değildir; çünkü
onların başka türlü olması mümkündür. Ama insanın doğal yönelimi, sahip olduğu
kapasiteleri mükemmelleştirmekse, bu durumda politikanın ortaya koyduğu “olması
gereken” ilkeler zorunlu hale gelir. Bu zorunluluk, başka türlü olması imkânsızdır
anlamında değil, belirlenen amacın gerçekleşmesi için zorunludur anlamındadır. İdeal
politik ilkelerin bu koşullu zorunluluğu, fizik teorilerinin toplumsal alandaki izdüşümü
olmalarından kaynaklanır.
Politik ilkeler, insanın doğal eğilimlerinden, onu topluluk biçimleri oluşturmaya
iten koşullardan, bu topluluk biçimleri arasında en yetkini olan devletin kurulma
amaçlarından ve devlet içerisindeki yurttaşların ödev ve haklarından söz eder. Bu ilkelerin önemi ise kendisini pratik sanatlarda gösterir. Pratik sanatlar için politik ilkeler
düşünmenin başlangıcı ama eylemin amacı (son adımı) olan, eylemi düzenleyen ve
18

19
20
21
22
23
24

Leartios’a göre pratik felsefe etik ve politika olarak, politika da kendi içinde devlet ve aile incelemesi
olarak bölümlenir. Dolayısıyla pratik felsefe etik, ekonomi ve politika olarak üçe ayrılır. Bkz: Diogenes
Leartios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. C. Şentuna, YKY, İstanbul, 2007, 221.
Fred Miller, “Aristotle’s Political Theory”
David Ross, Aristoteles, çev. A. Arslan, Kabalcı, İstanbul, 2011, 339
Ross, Aristoteles, 340.
Ross, Aristoteles, 122.
Aristoteles, Politika, II.12; VII.4.
Adlandırmanın neden pratik bilim olarak değil de pratik sanat olarak yapıldığı, makalenin ikinci ve
üçüncü bölümünde açıklanacaktır.
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sınırlayan ilkelerdir. Onlarsız hangi eylemin neden yapıldığının hiçbir anlamı kalmaz.
Dolayısıyla bu ilkeler eylemlere meşruiyet verir.
Bu makalede, bütüne yönelik politik ilkeler ile o bütünün parçaları olarak pratik
sanatlar arasındaki ilişki ele alınacaktır. Bu ilişkiden önce ise politik ilkelere meşruiyet
veren Aristotelesçi ideal yaşam tartışılacaktır. Bunun için karakter erdemlerine ilişkin
itidal teorisi bir kenara bırakılacak, düşünce erdemleri ve pratik bilgelik ile ilgili soruşturmayla yetinilecektir. Bu çerçeveden hareketle politik ilkeler ile pratik sanatlar
arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. Son olarak da ideal politik ilkelerin
kökeninde fizik teorileri olduğu iddia edilerek, bu iddia gerekçelendirilmeye çalışılacaktır.

Düşünce Erdemleri ve Pratik Bilgelik
Aristoteles düşünce erdemleriyle ilgili teorik tartışmayı Nikomakhos’a Etik’de
yapar. Bunun için fiziğe bağlı olan ruh teorisinden25 faydalanır ve ruhu, rasyonel ve
irrasyonel olarak ikiye böler. İrrasyonel kısım kendi içinde bitkisel ve hayvansal (istek
duyan; orektikon) olarak ikiye ayrılır. Rasyonel kısım ise zorunlu olanı, yani başka
türlü olması mümkün olmayanı bilen bilimsel bölüm (epistêmonikon) ve mümkün
olanı bilen hesaplayıcı bölümden (logistikon) oluşur. Düşünüp taşınmak ile hesaplamak (diânoia) aynı şeydir ve olduklarından başka türlü olmayan, apaçık şeyler üzerine
düşünüp taşınma olmaz.26 Pratik olana dair düşünüp taşınma (praktikê diânoia) ruhun
hesaplayıcı kısmında (logistikon) olmalıdır ve bu yetinin erdemi de pratik bilgeliktir
(phronêsis).27 Bununla birlikte Aristoteles ruhun rasyonel kısmının dört erdemi daha
olduğunu söyler: teknik-sanat (tekhnê), bilgi (epistêmê), bilgelik (sofia) ve görüsel
bilgi (nous).28
Barnes Grekçe “aretê” teriminin erdem olarak çevrilmesinin doğru olmadığını
iddia eder; ona göre bu terimin anlamı mükemmelliktir. Çünkü Aristoteles bir baltanın
“aretê”sinden, yani onun balta olarak işlevini en mükemmel şekilde yerine getirmesi
durumundan söz etmektedir.29 Nitekim erdem, bir şeyi her ne ise o yapan işlevin en
yetkin hali olarak tanımlanır.30 Gözün veya atın erdemi, onların işlevlerinin en yetkin
halleridir. Erdemli göz iyi gören gözdür, erdemli at hızlı koşan, binicisini taşıyan ve
düşmanla karşılaşabilen attır.31 O halde bir balta “aretê” sahibi ise, ideal boyutta ve
25

26
27
28
29
30
31

Aristoteles, Ruh Üzerine, çev. Zeki Özcan, Alfa, İstanbul, 2000, 403a; ve ayrıca bkz: Aristoteles, Metafizik, çev. A. Arslan, Sosyal Yay., İstanbul, 1996, 1026a4-5.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1139a5-15.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1140b25-30.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1139a5-1139b18; ve ayrıca bkz: Ross, Aristoteles, 336-337.
Jonathan Barnes, Arisoteles, çev. B. Ö. Düzgören, Altın Kitaplar, İstanbul, 2002, 115-116.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, II.5.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1106a12-25.
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keskinlikte, yani işlevini en mükemmel şekilde yerine getirebilir durumda olmalıdır.
Fakat aynı zamanda bu mükemmellik baltanın varoluş amacıdır; yani baltayı yapan
sanatçının zihnindeki ideal formdur. Çünkü “amaç, akıl yürütmenin başlangıcıdır ama
hem poetik hem de pratik etkinliğin sonucudur.”32
Şu halde erdem (aretê), ilgili olduğu nesnenin veya fiilin en yetkinleşmiş hali
olmanın yanında, o nesnenin veya fiilin varoluş amacı ve ulaşmaya çalıştığı erektir
(entelekheia). Aristoteles, ruhun rasyonel kısmının beş erdemi olduğunu söylüyorsa,
ruhun rasyonel kısmının beş farklı etkinliğinin en yetkin halleri olmalarının yanında, o
etkinliklerin ulaşmaya çalıştıkları ereklerden söz ediyor demektir. Şu halde, mümkün
olanı düşünen hesaplayıcı kısmın (logistikon) erdemi bilgidir (epistêmê). Aristoteles
daha sonra, erdemi bilgi olan hesaplayıcı kısmın etkinliğini, yani düşünüp taşınma,
hesaplama, kıyas yapmayı (diâonia) nesnesine göre yeniden bölümler. Eyleme yönelik
düşünüp taşınmanın erdemi-ereği pratik bilgeliktir (phronêsis) ve bu şekilde elde edilen
bilginin adı pratik bilgidir (epistêmê praktikê). Teorik olana33 dair düşünüp taşınmanın
erdemi-ereği teorik bilgelik (sofia) ve bu şekilde elde edilen bilginin adı teorik bilgidir
(epistêmê theȏrêtike).34 Üretim alanına dair düşünüp taşınmanın erdemi-ereği sanatta
ustalık veya poetik bilgelik (technê) ve elde edilen bilgi de üretici bilgidir (epistêmê
poiêtikê). Bilimsel bölümün (epistêmonikon) yegâne etkinliği görüsel kavrayıştır
(nȏêsis) ve onda bir düşünüp taşınma değil dolaysızca görme vardır; çünkü o hareket
etmez.35 Bununla birlikte görüsel kavrayış (nȏêsis) etkinliğinde düşünülen ile düşünen
özdeş olduğundan dolayı, etkinliğin erdemi-ereği görüsel bilgi (nȏus) olacaktır.36
Teorik bilimlerin ayırt edici özelliği, düşünüp taşınmanın sonucunda herhangi bir
eylemin ya da üretimin yapılmamasıdır. Pratik ya da üretici sanatlarda, erek ön varsayılır ve düşünüp taşınma faaliyeti bu ereğe ulaşmak için gerekli araçları, o araçlar için
gerekli araçları düşünerek karşısında olan araca kadar süreci takip etmeyi gerektirir.
Üretim ya da davranış ise, düşünme sürecinin son adımını kendisine ilk adım yapıp
ilgili ereğe ulaşıncaya kadar adım adım ilerlemektir. Fakat bir matematikçi, karmaşık
problemin çözümünü sağlayabilecek daha basit problemlere geçer ve sahip olduğu
bilgiyle çözebileceği bir probleme varana kadar adım adım düşünür. Bu şekilde problem
çözülmüş olur. Onun faaliyeti bundan ibarettir; başka bir etkinlik yapmaz.37
32
33

34
35
36
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Aristoteles, Metafizik, 1032b8-11.
Hareketin ilkesi kendine içkin olan ve varlığı bağımsız olan fiziksel nesneler, hareketsiz ve varlığı
fiziksel nesnelere bağlı olan matematiksel nesneler, hareketsiz ve varlığı bağımsız olan metafiziksel
nesneler.
Teorik bilgi, mutluluğa erişmenin araçlarını incelemediği için faydasızdır.
Aristoteles, Ruh Üzerine, 434a16.
Aristoteles, Metafizik, 1025b-1026a; Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimler Sözlüğü, çev.
Hakkı Hünler, Paradigma, İstanbul, 2004, 68-69, 110-111, 228-229 308-309; ve ayrıca bkz: Ross,
Aristoteles, 211.
Ross, Aristoteles, 311.
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İrrasyonel ruhun hayvansal yanı (orektikon), ruhtaki hareketin nihai kaynağıdır ve
duyum (aisthêsis) ve görüsel kavrayış (nȏêsis) ile ilişkisi bağlamında üç türe ayrılır:
Akıl dışı kör istek, duyusal iştah ve şehvet anlamına gelen “epithûmâi”, direnme gücü,
cesaret, iktidara yönelik istek anlamına gelen “thumȏs” ve düşünüp taşınma sonucu
yapılan seçim anlamına gelen “boulesis”.38
Aristoteles Politika’da, soğuk yerlerdeki halkların “thumȏs”a sahip olduklarından dolayı yürekli ve özgür olduklarını ama düşünüp taşınma kabiliyetleri olmadığı
için bir devlet kuramadıklarını söyler. Öte yandan sıcak yerlerdeki halklar düşünüp
taşınma yeteneğine sahiptirler ama “thumȏs”a sahip değildirler; bu nedenle devlet
kurabilirler ama özgür olamazlar. “Thumȏs” hem yönetme arzusu ve iddiasının, hem
de yönetilmeye direnme gücünün ve cesaretin kaynağı olarak insanın kendi kendini
yönetmesi için zorunludur.39 Dolayısıyla “thumȏs”, yöneten yönetilen ilişkileri üzerinden iktidarın makamlar aracılığıyla vatandaşlar arasında bölümlenmesi için gereklidir,
devletin kurulması için değil.40
Organizmayı hareket ettiren yegâne ruhsal kısım (orektikon) en genel anlamda
isteme ve kaçınma davranışlarının merkezidir41; eğer bu ruhsal bölüm, aklın kendisine
koymuş olduğu sınırlar içinde, politik ilkelere, yani pratik iyiye itaat ederek organizmayı hareket ettirse, bu organizma bir erdeme göre hareket etmiştir ve eylemin
sonucu iyi olacaktır.42
Hareket ettiren şey, etkin (nȏêsis) veya edilgin (dianoiâ) akıl değildir. Gerçekte
teorik akıl pratikle ilgisi olan hiçbir şeyi düşünmez ve ilerleme hareketi daima herhangi bir şeyden kaçınan veya onu izleyen varlığın hareketi olduğu halde, gene de akıl
kaçınmak ve istemek konusunda hiçbir şey söylemez. Ve hatta aklın konusu bu tür bir
şey olduğunda, yine de ondan kaçınmaya veya onu istemeye karar veremez. Örneğin,
genellikle korkunç ya da hoşa giden herhangi bir şeyi, ondan kaçmaya karar vermeden
düşünür; hoşa giden herhangi bir şey söz konusu olduğunda, kalp ya da bedenin herhangi
bir başka bölümü hareketlenir. Nihayet, düşünce herhangi bir objeden kaçmak veya
onu izlemek gerektiğini söylediğinde ve akıl da bunu emrettiğinde, hayvan bundan
dolayı hareket etmez; tersine o, iştaha göre hareket eder ve bu, ölçüsüzce yiyip içenin
davranış tarzıdır. Fakat hekimlik bilgisine sahip olan kişinin böyle davranmadığını
gözlemliyoruz. Bu bize iyice göstermektedir ki, kesin bilginin kendisini değil de,
kesin bilgiye uygun fiili belirleyen şey tamamen başkadır. Nihayet, bu tür hareketi
belirleyen şey daha çok iştah değildir: Çünkü ölçülü davrananlar, istekler ve iştahlar
duyduklarında, istedikleri şeyleri yapmazlar, fakat akla itaat ederler.43
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, III. 4; Ruh Üzerine, 414b, 431a, 433a-b; Politika VII.7 ve bkz: Peters,
Antik Yunan Felsefesi Terimler Sözlüğü, 58; 111-112; 268; 381.
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Duygulanım (Pathê) dış bir nesnenin ruhta oluşturduğu değişim sonucu ruhun
edilginleştiği-pasifleştiği tecrübedir. Bu anlamda öfke, arzu, sevinç, özlem, kıskançlık
gibi son tahlilde haz ve acıya indirgenebilen değişimlerin genel adıdır.44 Bizi harekete
geçiren duygulanımdır (pathê); ama beden, dış nesnenin onda oluşturduğu duyguya
göre değil, aklın ideali olarak erdeme göre hareket ettiğinde iyi eylemiş olacaktır.
Duygulanım her insanda doğuştan gelen ruhun bir yönelimidir ama erdemli davranış
doğuştan gelmez, o alışkanlıkla edinilir. Bu nedenle Aristoteles erdemi, duygulanım
ile karşıtlık içinde kavramsallaştırır.45 Çünkü duygulanım pasif bir hal, erdem ise hem
etkinliğin sıfatı, hem de o etkinliğin kendisinden hareketle düzenlendiği ve sınırlandığı
ilkedir. İlkini gayr-ı irâdî, ikincisini irâdî kılan da budur. Aristoteles irâdî ve gayr-ı irâdî
eylemler ile ilgili tartışmasında, cahilin zorunlu olarak gayr-ı irâdî davranacağını söyler.46
Cahilin, yani pratik iyinin bilgisine sahip olmayan insanın gayr-ı irâdî davranması,
erdemsiz davranması anlamına gelmez. Bir insan eylemlerinin nedenini bilmeden,
salt alışkanlıkla cesur, cömert, adil olabilir. Bu eylemin hareket ettiricisi olan istek
(oreksis), “epithûmâi” ya da “thumȏs” formunda değil, düşünülmüş taşınılmış istek
(boulêsis) formunda olmalıdır. Hareket ettirici ilke dışsal bir nesne değil de pratik iyi
olursa, yani o kişinin erdemli davranışını salt alışkanlık değil bilgi motive ediyorsa,
Aristoteles bu isteğe, özgür tercih (proairesis) der: “Böylece erdemli eylemin ilkesi,
özgür tercihtir” ve tercihin ilkesi (pratik iyiye yönelik) istek ve isteğe ulaşmanın araçlarına dair akıl yürütmedir.47 Erdemli eylem özgür bir tercihtir; çünkü insan o ideale
göre eyleyip eylememe özgürlüğüne sahiptir. İstek (oreksis türleri) hazza ve acıya
bağlıdır ama erdemli tercih (proairesis) bunlara bağlı değildir.48 “Gerçekte tercih,
akılla (dianoiâ) birliktedir.”49
Eğer organizma, dışsal bir nesnenin kendisinde oluşturduğu haz ve öfkeye-korkuya (pathê) göre eylemek isterse (oreksis), bu durumda özgür bir tercih yapmamış
olacaktır. Aristoteles’e göre pratik iyinin bilgisine (etkinliğin nedenine) sahip olmayan
kişi, özgür tercih (proairesis) yapabilme gücüne sahip değildir. Yani erdemli davranış,
bütünüyle ve düzgün biçimde bilgi ile motive edilmelidir. Mesela çocuğun arkadaşının
oyuncağını ona geri vermesi, bu davranışın adil olmasından ve dolayısıyla çocuğun
mutluluğuna (eudaimonia) katkıda bulunmasından değil, annesini memnun etmek için
ve babasının ona kızmasından kaçınmak içindir.50 Eğer pratik iyinin bilgisine ve dolayısıyla özgür tercih yapabilme gücüne sahip olan kişi, amacına ulaşma adına gerekli
olan araçları hızlı bir şekilde düşünüp tespit edebiliyorsa, o kişiye pratik bilge denir.
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1105b20-25.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1105b25-1106a10.
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Pratik bilgelik sahibi insan, eylem alanında güdülerine göre değil aklına göre eyler.51
Özgür tercihle eyleyen insan için hareketsiz hareket ettirici pratik iyidir52; bu
ilke her türlü eylemi düzenleyen ve sınırlayan bir fonksiyon icra eder. İster dışsal bir
nesne ister pratik iyi olsun, hareket ettirici ilke değişimden azadedir, değişen hareket
ettirilendir: “Hareketin kendisinden başladığı ilke, ilke olması bakımından her zaman
değişimin dışındadır.”53 Bu nedenle pratik iyinin kaynağı pratik akıl değil, görüsel kavrayıştır (nous).54 Pratik akıl, amaca ulaşmak için gerekli araçları ve adımları tespit eder.
“Erekler hakkında değil, fakat ereklere ulaşma araçları konusunda düşünüp taşınırız.”55
Ne bir hekim hastasını iyileştirme, ne bir hatip inandırma ne de bir politikacı iyi
yasalar koyma konusunda tereddüt yaşamaz ve diğer alanlarda ulaşılacak erek konusunda asla düşünüp taşınma yoktur. Fakat erek bir defa belirlenince, nasıl ve hangi
araçlarla gerçekleştirileceği düşünülür ve pek çok araçla gerçekleştirileceği ortaya
çıkarsa, en kolay ve en iyi gerçekleştirmeyi hangi aracın sağlayacağı araştırılır. Tersine
erek sadece tek bir araçla gerçekleşirse, ereğin bu araçla nasıl gerçekleştirileceği düşünülür ve bu araca kendi sırasında hangi araçla ulaşılabildiği araştırılır ve araştırma,
keşif sıralamasında doğrudan nedene ulaşıncaya kadar sürdürülür.56
Üretici sanatlar, örnek olarak tıp sanatı söz konusu olduğunda, sağlık kavramı
görüsel kavrayışla (nous) elde edilir; sağlık kavramından tedaviye kadarki düşünme
taşınma işlemine üretici düşünüp taşınma (poiêtikê dianoiâ) ve tedaviden sağlığa
kadarki üretme etkinliğine de üretim (poiêsis) denir. Paralel şekilde pratik iyinin
kaynağı görüsel kavrayış (nous)57 pratik iyiye ulaşmak için yapılması gerekenlerin
ve araçların tespit edilmesine pratik düşünüp taşınma (praktikê diaoniâ) ve yapılması
gerekenler doğrultusunda davranmaya da eylem (praksis) denir.58 Burada pratik bilgelik (phronesis), pratik iyiye göre eyleme etkinliğinde, yapılması gerekenlere dair
düşünüp taşınma işlemindeki mükemmelliği (aretê) ifade etmektedir. Pratik bilge,
amacın gerçekleşmesinde olabilecek en yalın ve etkili araçları ve adımları belirleyebilen kişidir.59 Ne eylemle ne de üretimle ilgisi olmayan görüsel kavrayış (nous) için
iyi ve kötü, etkinliğinin ulaştığı doğru ve yanlıştır. Fakat pratik akıl için iyi ve kötü,
doğru isteğe uygun hakikattir; yani istenilen şeye ulaşmak için gerekli olan araçlara
dair bir hakikattir.60
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1140a16-27.
Aristoteles, Ruh Üzerine, 433b15-18.
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Pratik bilgelik, pratik iyiye ve en nihayetinde mutluluğa ulaşmak için gerekli olan
araçlar üzerinde düşünüp taşınma gücündeki mükemmelliktir. Ross’un ifadesiyle “haz
ve acı tarafından saptırılması mümkün olan güç burasıdır; haz ve acıyı eylemlerinin
ilkesi yapmak erdemsizliktir ve erdemsizlik pratik kıyasın büyük öncülünü (pratik
iyiyi) yıkarak onun görülmesini engeller.”61
Gerçekte eylemlerimizin ilkeleri, eylemlerimizin yöneldikleri erekten ibarettir;
fakat hazzın çekiciliği veya acının korkusu etkisindeki insana ilke doğrudan görünmez ve bu insan yaptığı her şeyi hangi amaçla ve hangi sebeple seçmesi ve yapması
gerektiğini göremez, çünkü ahlakî kötülük ilkeyi ortadan kaldırır. Sonuçta pratik bilgelik, zorunlu olarak kesin bir ilkeyle birlikte olan, insanî iyiler alanında davranmayı
sağlayan bir tutum, ruhsal bir durumdur.62
Pratik bilgeliğin bulunmasının ön şartı, karakter erdemlerine sahip olmaktır. Kişi
ilk olarak iyi olanı yapmayı, kötü olandan sakınmayı alışkanlık (ethos) haline getirmiş
olmalıdır. Daha sonra düşünce erdemlerinden pratik bilgelik eğitimle geliştirilebilir.
Bu nedenle “pratik bilgelik bulunduğunda aynı anda tüm erdemler de bulunur... Pratik
bilgelikten ve erdemden bağımsız doğru tercih olmaz.”63 Buradaki ayrım önemlidir; bir
insan salt alışkanlıkla cömertlik, cesaret, adalet, ölçülülük gibi karakter erdemlerine,
onların nedenlerini bilmeden sahip olabilir ama bu onun pratik bilge olduğunu göstermez. Pratik bilge, bu erdemlere sahip olmanın yanında, onlara neden sahip olması
gerektiğini bilen kişidir. Örnek olarak bir insan salt alışkanlıkla cesur olabilir, ama
“neden” bilgisi, diğer bir deyişle pratik iyiye dair bilgisi yoksa ne zaman ne ölçüde
cesur olması gerektiğini bilmeyecek ve itidalden sapacaktır.
Pratik bilgelik, doğru eylemin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilgisidir. Bu ise
bir tercih yapmayı ve düşünüp taşınmayı gerektirir. Tercih yaparken kullanılan ölçütler
olarak erdemler ve o erdeme göre gerçekleşecek eylemin nasıl gerçekleştirileceğinin
bilgisi, pratik bilgeliğin kıstaslarıdır. Diğer bir deyişle pratik bilgelik, olumsal alanda,
görüşe kavrayışın ilkesi güdümünde, kendisi için ve genel olarak insan için iyi olana
ulaşmaya yönelik gerekli araçları hızlı ve yetkin bir biçimde tespit etme gücüdür.
Girişte tanımladığımız politika biliminde tartışılan ve makalenin ilk bölümünde
açık kılınmaya çalışılan pratik bilgelik bir cinstir. Peki, bu bilgelik her pratik sanatta
kendini nasıl göstermektedir ve pratik bilgelik türlerinin genel olarak politika ile ilişkisi
nedir? Makalenin ikinci kısmı bu soruları ele almaktadır.
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Politika ve Pratik Sanatların İlişkisi
Peters, Aristotelesçi çerçevede “poiein” teriminin “etkinlik” anlamına geldiğini ve
on kategoriden biri olduğunu söyler. Fakat Aristoteles bu terimin anlamını daraltmış ve
onu sadece doğal süreçleri yeniden organize eden ve bir eser ortaya koyan “etkinlik”
anlamında kullanmış, davranış olarak “etkinlik” için ise “prattein” terimini seçmiştir.64
Üretim alanında hareket, hareket ettirilendedir; bina yapma etkinliği binada, dokuma
etkinliği dokunan şeydedir; buna karşılık etkinliğin dışında hiçbir eserin meydana
gelmediği durumlarda etkinlik failde bulunur. 65 İster poetik, ister pratik olsun her türlü
etkinliğin bir amacı vardır diyen Aristoteles, bir erekler ve dolayısıyla bir sanatlar
hiyerarşisinden söz eder:
Eylemler, sanatlar ve bilimler pek çok olduğu için amaçlar da pek çoktur; tıbbın
amacı sağlık, gemiciliğin gemi, askerliğin zafer, ekonominin zenginliktir. Bu tür
olanların hepsi ise belirli bir uğraş alanı altında yer alır, nasıl gemi sanatı ile binicilik
araçlarına ilişkin sanatlar biniciliğin altında, binicilik ile askerliğe ilişkin tüm eylemler
de askerliğin altında yer alırsa, aynı şekilde diğerleri altında başkaları yer alır; hepsinde
ise baş sanat olanların amaçları, onların altında olanlarınkine tercih edilecek amaçlardır,
çünkü o amaçların uğruna bunların peşine gidilir. 66
Pratik sanatlar göz önüne alındığında, her aşamada deneyime dayanan pratik, yani
etkinliğin nasıl yapılacağı bilgisi ve politik ilkeye dayanan teorik, yani etkinliğin neden
(normatif) yapılacağı bilgisinden oluşan bir bilgi hiyerarşisi ile karşılaşılır. Geometrinin altında mimarlık, mimarlığın altında marangozluk, onun altında heykeltıraşlık,
demircilik ve taş oymacılığı vardır. Alttaki sanatın ereğini (normunu-teorik bileşenini)
veren bir üst sanattır (arkhitekton).
Politika böyle bir bilim olarak görünüyor, çünkü kentler için hangi bilimlerin gerekli olduğunu, hangilerini, kimlerin, ne kadar öğrenmesi gerektiğini belirleyen odur.
Askerlik, ekonomi, retorik gibi en değer verilen uğraşların da onun altında yer aldığını
görüyoruz; diğer [pratik] bilimleri kullandığına, ayrıca da neler yapmak ve nelerden
kaçınmak gerektiği konusunda yasalar koyduğuna bakılırsa, onun amacı ötekilerin
amaçlarını da kapsar, öyle ki bu amaç “insan için iyi” olan olsa gerek.67
Dolayısıyla politika, eylem alanında tespit edilecek olan sanatların nihai ereğini
veren bilim olacaktır. Bu da fiziğin altındaki sanatların deneyime (empeiria) dayanan
pratik bileşeni ile politikaya bağlı sanatların pratik bileşeni olan alışkanlık (ethos)
arasında bir örtüşme olduğunu gösterir. Doğal sanatlarda pratik bileşenin kaynağı bireyselin deneyimidir ve deneyim sahibi olmaksızın sadece kavrama, yani teorik bileşene
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sahip insan sanatında usta değildir. Teorik bileşene sahip olmadan sadece deneyime
sahip insan da sanatçı değil işçidir.68 Aynı şey pratik sanatlar için de geçerlidir; pratik
bileşenin kaynağı alışkanlık, teorik bileşenin kaynağı ise politikadır. Teorik bileşene
sahip olmadan salt alışkanlığa sahip insan pratik sanatta usta değil sadece işçidir.
Doğal sanatlar, insanın çıkarı doğrultusunda doğaya karşı sonuç üretme etkinliğidir; aynı şekilde politikanın altındaki sanatlar da doğaya karşı, yani insanın doğal
güdülerine, arzularına ve kaçınmalarına karşı sonuç üretme etkinliğidir. İkisinde de
doğal süreçlerin, belli bir amaca-ilkeye göre yeniden organize edilmesi söz konusudur.
Dolayısıyla doğanın ürettiği şeyleri yönlendirme ilkelerinin tespit edildiği bilim fizik69,
insan eylemlerini yönlendirme ilkelerinin tespit edildiği bilim ise politikadır. İkisi de
ideal normlarla ilgilenir ve onlara bağlı sanatlar açıklanması gerekmeyen, yani “olması
gereken”e nispetle pozitif bilgi üretirler.70 Olması gereken sağlıktır, tıpla ilgili tüm
açıklamalar bu “olması gerekende” gerçekleşen sapmalar için yapılır. Doğal sanatçı,
sağlığın71 ne olduğunu bilmediği müddetçe, bedende neyin bozulduğunu da bilemez,
dolayısıyla tedaviyi gerçekleştiremez. Aynı şekilde devlet de insan bedeni gibidir
ve ondaki “olması gerekenler” bilinmediği müddetçe, mevcudun değerlendirilmesi
mümkün olmaz. Diğer bir deyişle ideal olanın bilgisi yoksa mevcudun kendisinden
hareketle yargılanacağı bir ölçü noktası yok demektir.
Buna göre, örnek olarak, politikanın altında devlet yönetimi sanatı, onun altında
ev idaresi sanatı, onun altında çocuk eğitimi sanatı vardır. En alttaki sanatın teorik
kısmı (normu) bir üst sanat tarafından belirlenir. Çocuk eğitimi, bir pratik bir de teorik
bileşene sahiptir; teorik bileşen ev idaresi sanatınca, ev idaresi sanatının teorik bileşeni
yasa koyma ve yargılama sanatlarınca, onlarınki ise politika tarafından sağlanır.
Metafizik ve matematik, maddesi olmayan değişmez-ezeli-ebedi nesnelere referans veren kavramların; o kavramlar arası zorunlu içlem-kaplam ve neden-sonuç
ilişkilerinin bilimleri olarak en üst bilimlerdir; onları fizik takip eder. Fizikten sonra,
eylem alanındaki değişmez ilkeleri belirleyen politika ile karşılaşılır. Fizik ve politikanın altında sanatlar hiyerarşisi ve en altta deneyim bilgisi vardır. Yukarıdan aşağıya
zorunluluğun ve kesinliğin azaldığı, en altta hiçbir zorunluluğun olmadığı, hiyerarşik
bir ontolojiyle birebir örtüşen hiyerarşik bir epistemoloji söz konusudur.
Örnek olarak çiftçilik alt beceriler içerir; hangi tohumun ne zaman ekileceği, ne
zaman hasat edileceği, nasıl korunacağı vs. Eğer çiftçi usta bir sanatkâr (poetik bilge)
ise, sanatının teorik bileşenine sahip olacak ve bu eylemleri neden yaptığını bilecektir.
Fakat bu sanatçının sahip olduğu teorik bileşenin geldiği yer fizik bilimi (episteme
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füsike), yani madde-form teorisi, bilkuvve-bilfiil teorisi, canlılık teorisi, gök teorisi
gibi teorilerdir. Bunların geldiği yerin fizik olduğunu ise sanatkâr değil filozof bilir.
Aynı şey pratik sanatlar için de geçerlidir; bir kişi evi nasıl idare etmesi gerektiğini
bilir ve bu alt beceriler içerir; çocuk, eş ve köleler arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği, paranın nasıl kazanılacağı ve harcanacağı vs. Bu ev yönetimi sanatının pratik
bileşenidir (tekhnê oikonomike). Eğer ev yönetiminde usta bir sanatkâr (pratik bilge)
olmuş kişiden söz ediliyorsa, bu kişi sanatının teorik bileşenine (epistêmê oikonomike),
yani etkinliklerinin nedenine sahip olacaktır. Fakat bu usta sanatçı, kendi sanatının
teorik bileşeninin geldiği yerin politika (epistêmê politikê), yani ruhun bölümleriyle,
onların erdemleriyle ve rejimle ilgili yapılan tartışmaların ortaya çıkardığı ilkeler
olduğunu bilmeyecektir.
Örnek olarak, alış verişle ilgili her türlü pratik sanatın teorik bileşeni “ihtiyaç” ve
“para” kavramları üzerine yapılan teorik tartışmaların ulaştığı ilkelerdir. Bu tartışmalardan haberdar olan bir kişi, alış veriş ile ilgili yaptığı bazı etkinliklerin nedenlerinden
haberdar olacak ve işinin ehli bir sanatkâr (pratik bilge) haline gelecektir. Aristoteles’in
konuyla ilgili yapmış olduğu tartışmadan bir bölüm şu şekildedir:
… aktif öğenin (üreten insanın) hem niceliksel hem de niteliksel olarak ürettiği şey (mal ve
hizmet), pasif öğe (mal ve hizmet alan) için hem niceliksel hem de niteliksel olarak eşdeğer
bir yükümlülük ortaya çıkarmasaydı, sanatlar kaybolurdu. Gerçekte bir çıkar toplumu iki
hekim arasındaki ilişkiden doğmaz; fakat örneğin bir hekim ile bir çiftçi arasındaki ve
genel olarak farklı ve eşit olmayan, yine de eşitlenmesi gereken işleri yapanlar arasındaki
ilişkiden doğar. Bu nedenle alışverişe konu olan tüm nesneler aralarında ölçülebilir bir
biçimde olmalıdır. Para bir tür orta terim olmak üzere bu amaçla icat edildi, çünkü para
her şeyi ve çokluğu ve azlığı ölçer; örneğin ne kadar ayakkabının bir ev ya da belli bir
besin maddesi edeceğini de belirler. Sonuç olarak bir mimar ve bir kunduracı arasındaki
ilişki, bir ev ve belirli miktarda ayakkabı (ya da yiyecek) arasındaki ilişkinin aynısı olmalıdır; aksi halde ne alışveriş ne de çıkar toplumu olacaktır; bu ilişki sadece, değiş tokuş
yapılacak mallar arasında belli bir eşitlik varsa kurulabilecektir. Sonuç olarak yukarıda
söylediğimiz gibi tüm malların tek bir ölçü aracılığıyla ölçülmesi kaçınılmazdır. Ve bu
ölçü gerçekte evrensel bağ olan ihtiyaçtan başka bir şey değildir… Para bir tür ihtiyaç
ikâmesi olmuştur ve bu konuda uzlaşma vardır ve bu nedenle para, “nomisma” adını alır;
çünkü paranın var olmasının nedeni doğa değil, yasadır (nomos) onu değiştirmek ya da
kullanılmaz hale getirmek elimizdedir.72

Aristoteles tıp sanatı ile pratik sanatları karşılaştırır; nasıl gözleri tedavi etmek
isteyen bir hekimin, bedenin bütününe yönelik bir bilgiye sahip olması zorunluysa,
pratik sanat erbabının da devletin bütününe yönelik bir bilgiye (politik ilkelere), yani
teorik bir bilgiye sahip olması zorunludur. Diğer bir deyişle salt deneyim yetersizdir;
zira Aristoteles, deneyimi teorik bilginin önüne koyan hekimlere karşıt biçimde seçkin
hekimlerden söz ederek, pratik sanatçının da aynı şekilde salt deneyimle yetinmemesi

72

Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1133a16-33.
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gerektiğini ve teorik bilgiye önem vermesi gerektiğini ima eder.73 Bu ayrım, Metafizik’te74 yapılmış olan işçi ve sanatkâr ayrımına benzerdir. Salt deneyim bilgisine sahip
işçi etkinliğin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini bilir ama nedenini bilmez; öte yandan
sanatkâr etkinliğin nedenini bilir.
Doğal ilkeler (epistêmê füsike), bir de politik ilkeler (epistêmê politikê) vardır;
ikisi de “değişmez”.75 Değişen şey, bu ilkelere göre şekillendirilen deneyim alanındaki sanatlardır. O sanattaki deneyim bilgisi arttığında, mevcut ilkelere göre bu sanat
yeniden yorumlanır ve gelişir.76 Örnek olarak devlet yönetimi, müzakere (yasa koyuculuk) ve yargılama sanatlarından oluşur.77 Dolayısıyla bu sanatlarda usta (pratik
bilge) olmak salt deneyimle yetinmemeyi ve sanatlarının teorik bileşenini (epistêmê
politikê) bilmeyi gerektirir.
Politik bilgi (epistêmê politikê), ideal bir rejimden söz ediliyorsa ruh teorisi,
bilkuvve-bilfiil teorisi, madde-form teorisi gibi fizik teorilerine dayanır; “değişmez”
olmasının nedeni de budur. Makalenin üçüncü bölümünde, ideal politik ilkelerin,
Aristotelesçi fizik teorilerinin toplum alanındaki izdüşümünden türetildikleri gösterilmeye çalışılacaktır.

Politika ve Fizik İlişkisi
Aristoteles’e göre matematiksel kesinlik ancak maddesiz varlıklar için geçerlidir;78 şu halde fizik biliminin, madde içeren birincil tözlerin hareketlerindeki uzak ve
yakın nedenleri incelemesinden dolayı kesin olmaması gerekir. Fakat Aristoteles için
fizik, söz konusu nesneleri imkân kategorisi altında değil zorunluluk kategorisi altında
inceler. Metafizik ve matematik ile birlikte üç teorik bilimden biri olmasının nedeni
de budur. Bu çelişki nasıl tevil edilebilir?
Aristoteles’e göre “her bilim ya her zaman olana veya çoğu zaman olana yönelir
(aksi takdirde neyi öğrenecek veya başkasına neyi öğreteceğiz?). Bilimde şeyin ya
her zaman veya çoğu zaman meydana gelen bir şey olarak belirlenmiş olması gerekir.”79 Gerçek sayılabilecek tek bilim matematiktir80 ama geniş anlamda çoğu zaman
meydana gelen şeylerin biliminden de söz edilebilir.81 Bu bilimler ise teorik bilimler
73
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Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1102a17-25.
Aristoteles, Metafizik, 981a5-981b5.
Politik ilkeler için kullanılan “değişmez”, yukarıda da söylendiği gibi mutlak değil koşulludur. Bir kere
devlet, politik ilkelere göre kurulduktan sonra, tüm pratik sanatlar o ilkeleri kendilerine epistemik bileşen
yapmak zorundadırlar. Aksi takdirde politeia (rejim ya da anayasa) toplumsal bir harmoni, yani barış
ortamı sağlayamaz. Ayrıca bkz: Miller, “Aristotle’s Political Theory”.
Aristoteles, Politika, 172.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1141b20-1142a11; Politika III.1; ve Retorik, 1354b5-10.
Aristoteles, Metafizik, 995a15-20.
Aristoteles, Metafizik, 1027a19-22.
Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, YKY, İstanbul, 2005, 71b15.
Aristotle, “Prior Analytics”, The Complete Works of Aristotle Vol. 1., trans. E. S. Forster, ed. Jonathan
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değil sanatlardır; çünkü sanatlar başka türlü olması mümkün olan şeylerle ilgilenir.
Aristotelesçi sistemde form değişimin nihai nedenidir; o halde fizik aslında türsel
formu araştırır.82 Fakat türsel form varlıktan kesilmediği ve ezeli-ebedi formlardan
olduğu için aslında metafiziğin araştırma alanına girmelidir. Bu nedenle Ross, Aristotelesçi fiziğinin bir “doğa metafiziği” olarak nitelendirilmesi gerektiğini düşünür.83
Dolayısıyla Aristotelesçi fizik olumsal değil zorunlu ilişkilerden söz eder ve bu nedenle
de kesindir.
Örnek olarak insanın türsel formu, fizik teorisinden dolayı yetkinleşmeye, tamamlanmaya yönelik bireysel insanda bir değişim yaratır. Bu formdan dolayı insan
bedensel ve zihinsel olarak gelişir. Bu teorinin deneysel olarak sınamaya tabi tutulduğu
varsayılsın ve zihinsel engelli bir insan ferdi ile karşılaşılsın. Aristotelesçi teoriye göre
insanın türsel formu zorunlu olarak zihinsel yetkinleşme sağlamalıdır; ama deneysel
olarak bu zorunluluğun tahakkuk etmediği bir örnekle karşılaşılmıştır. Bunun bir
açıklaması yapılmalıdır; sanatların devreye girdiği yer de burasıdır; verilen örneğe
göre teorinin tahakkuk etmemesinin nedenini tıp sanatı araştırır.
Fizik ve ona bağlı sanatlar arasındaki bu ilişki, politika ile pratik sanatlar arasındaki ilişki için de geçerlidir. Aristoteles Politika’nın IV. kitabına, kapsayıcı ilke ile o
ilkenin farklı deneyim seviyelerine uygulanması sonucu ortaya çıkan sanatlar arasında
bir ayrım yaparak başlar. Fizikte belirlenen kapsayıcı ilke beden eğitimi, jimnastik,
hekimlik, gemi yapıcılığı, kumaşçılık gibi sanatlara uygulanır. İnsan eylemleri söz
konusu olduğunda ise bu değişmez kapsayıcı ilke politika tarafından tespit edilir. Bu
kapsayıcı ilke, politik sanatlara, örneğin yasa koyma sanatına uygulanır. Bu ayrımı
Aristoteles şöyle ifade eder:
Aynı kapsayıcı ilkenin hekimlikte, gemi yapıcılığında, kumaşçılıkta ve bütün öteki meslek-beceri biçimlerinde geçerli olduğunu görüyoruz. Bu, besbelli, engel çıkmasaydı da
tam dilediğimiz gibi kurulabilseydi nasıl bir şey olurdu? Sorularını tartışmak olan politika
bilimi için de doğrudur. Fakat bu, politikanın yalnızca ilk ödevidir. Bir başka ödevi, hangi
anayasanın hangi halka uygun olduğunu araştırmaktır. Çünkü en iyiye erişmek belki imkânsızdır; bundan ötürü (sanat olarak) iyi yasa koyucu ve gerçek yönetici84, hem “mutlak
olarak en iyi”yi85, hem de “koşullara göre en iyi”yi86 bilecektir.”87

Aristoteles, mutlak iyi-ideal ilkelerin araştırması olan politika ile onların değişen
koşullara uygulanmasıyla elde edilen pratik sanatları birbirinden ayırmaktadır. “Çünkü
yalnızca en iyiyi değil, olabileceği de, kolayca ve her yerde bulunabileceği de incele-
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Barnes, Princeton University Press, New Jersey, 1991, 32b18.
Ross, Aristoteles, 101-102.
Ross, Aristoteles, 248.
Çünkü deneyim ve teoriyi gerektirir.
Değişmez teorik ilkenin bilgisini.
Deneyim ile birleşerek değişmez olmaktan çıkan bilgiyi.
Aristoteles, Politika, 237.
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memiz gerekir.”88 Benzer bir ayrım, değişmez doğal hukuk ve değişen pozitif hukuk
arasında da89, mutlak ve politik adalet90 arasında da yapılır:
Fakat unutmamalıyız ki, araştırmamızın konusu hem mutlak adalettir hem de politik adalet.
Adaletin bu biçimi (politik adalet), kendi kendine yeterli bir toplumsal hayatın bir araya
getirdiği insanlar arasında; özgür insanlar arasında ve eşitlik orantısal olsun, aritmetik
olsun, eşit haklara sahip oldukları düşünülen insanların arasında egemen olması gereken
adalettir; bu şartı yerine getirmeyenler için karşılıklı ilişkilerinde gerçek politik adalet
değil sadece metaforik bir anlamda alınan bir tür adalet vardır.91

Aristoteles teorik bir tartışama olarak mutlak adaleti, “bölüştürücü adalet” ve
“düzenleyici adalet” olarak ikiye ayırır. İkincisinde, insanlar arası ilişkilerde bozulan
aritmetik eşitlik, yani kayıp ve kazanç eşitsizliği yargıcın eliyle düzeltilir. İlki niteliksel, ikincisi niceliksel bir ayrımdır. Çünkü ikincisinde tarafların nitelikleri dikkate
alınmazken, ilkinde alınır.92 Aristoteles niteliksel olanı teorik olanla, niceliksel olanı
da deneyimle ilgili kullanıyor görünmektedir. İki adalet biçimini açıkladıktan sonra
şöyle demektedir: “Ve bu, diğer sanatlara da uygulanır; çünkü aktif öğenin niceliksel
ve niteliksel olarak meydana getirdiği, pasif öğe tarafından niceliksel ve niteliksel
olarak yansıtılmasaydı, sanatlar ortadan kalkardı.”93
Bu ayrıma paralel olarak Aristoteles, politika biliminin ortaya koyduğu ilkeler
(ideal rejim) ile bir sanat olan yasa koyuculuğun (nomothetes) ortaya koyduğu yasaları
birbirinden ayırır. Politik ilkeler, devletin iktidar görevlerinin dağılımını, egemenliğin
ve her topluluğun gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefin belirlenmesi için gerekli olan
düzenleniş ilkeleridir. Yasalar ise vatandaşlar arasındaki özel durumları düzenleyen
kurallardır.94 Diğer bir deyişle politika değişmez “olması gereken” ideal ilkeleri, yasa
koyma sanatı ise bu ilkelerin değişen koşullara uygulanmasını ifade eder gibi görünmektedir. Aksi takdirde Aristoteles için politikanın mutlak-ideal ilkeleri, tıpkı Machiavelli
de olduğu gibi koşullar tarafından belirlenmiş olurdu ki bu durumda bahsedilen felsefi
pozisyon makyavelcilik değil Aristotelesçilik olarak anılırdı.
“Yöneten ve yönetilen ilişkisi doğaldır” der Aristoteles, bunun için de doğal
alandan bir örnek verir: akıl yönetendir, beden yönetilen. Aksi durum doğaya aykırı
olduğundan dolayı kötüdür. Bu nedenle erkeğin kadını, kralın uyruğunu yönetmesi
de doğal, iyi ve faydalıdır. Bu fayda hem yöneten hem de yönetilen içindir; çünkü
“parça ile bütün, ruh ile bedenin çıkarları (fayda) özdeştir”; bu nedenle Aristoteles
evcil hayvanların insanlar tarafından yönetilmesinin onların güvenliği (fayda) için
gerekli olduğunu söyler.95
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Aristoteles, Politika, 238.
Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1134b18-24 ve 1098a28-32.
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Aristoteles fizikte ortaya koyduğu madde-form teorisinden dolayı zorunlu olarak
böyle söyler; teorisi aksini söylemeyi imkânsız kılar. Çünkü bu teoride madde pasif,
form aktiftir ve doğadaki tüm değişimlerin kaynağı formdur. Form, telos sahibi olduğu için maddesini amacı doğrultusunda yetkinleştirmeye doğru değiştirir. Doğal
amaç iyidir, tersi kötüdür. Aristoteles’in ifade ettiği gibi “yönetme-yönetilmenin her
durumunda doğal niteliklere dayanılması” gerekir.96
Aristoteles’in eylem alanı için ortaya koyduğu teorik çerçeve itidal teorisidir.
Aristoteles bunu tüm eylem alanına genişleterek erdemleri tespit eder. Bu itidallerin
bir niteliksel bir de niceliksel yönü vardır. Niceliksel yönü eylemdeki ifrat ve tefrit
ile yani azlık ve çokluk ile ilgiliyken, niteliksel yönü eylemi yapan kişinin “doğal”
hiyerarşideki pozisyonundan kaynaklı hak ettiğidir. Dolayısıyla ilki için eşitliği imleyen aritmetik orta terimini kullanan Aristoteles, ikincisi için eşitsizliği imleyen
geometrik orta terimini seçer. Buradaki niteliksel orta, aritmetik anlamda bir eşitlik
değildir. Aristoteles bunun için doğa bilimini kendine model alır. Nasıl doğada bitkiler, hayvanlar, insanlar şeklinde bir hiyerarşi varsa, onun gibi toplumda insanın ayırt
edici niteliği olan düşünme kapasitesine göre hiyerarşik bir yapı oluşur. Köleliğin
doğal olmasının nedeni de budur. Bir köle, bir kadın ya da bir çocuk erdemli ya da
adaletli davranamaz; çünkü düşünülmüş tercihle seçmez ve bu nedenle güdülerinin
esiri olarak kendine olabildiğince çok pay alarak karşıdakine haksızlık edip etmediğini
düşünemez. Bu nedenle de ilişkiler ağı sürekli olamaz; doğanın sürekliliği, onun rasyonel olmasına bağlı olduğundan ve rasyonel olmak, hiyerarşik bir harmoniye sahip
olmak ile özdeş olduğundan dolayı, güdülerinin esiri olan varlıklar, kendilerine yol
gösterecek rehberlere, yani rasyonel insanlara ihtiyaç duyarlar. Lear, Aristotle: The
Desire to Understand isimli eserinde şöyle der: “Doğal bir köle, Aristoteles için, doğal
olarak eksik insandır. Ruhunda, arzularını ve şevhetini yönetecek rasyonel prensipten
yoksun olarak doğmuştur. Efendi bu doğayı tamamlar: Doğanın eksik bir ürününün
tamamlanmasına yardımcı olur.”97 Sanatın, doğanın yarım bıraktığı işleri tamamlaması
gibi98, ev idaresi sanatının ustası, kendi tebasının yetkinleşmesinde onları yönlendirir.
Rasyonel insanların öğretmeni ise doğadır. Dolayısıyla doğal düzenin bilgisi,
siyasal düzenin bilgisine model teşkil eder. İnsanın hayvana, erkeğin kadına, ruhun
bedene üstün olmasının nedeni ile Atinalı özgür insanın köleye üstün olmasının nedeni
aynıdır ve bu iki olgu durumu aynı şekilde gerekçelendirilir. Bu çerçeve altında, yurttaşların birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde karşılaşılan tikel durumları düzenleyen
yasaları bulma ve bu yasalara göre yargılama işi, teori ve deneyim gerektiren politik
sanatlara, yani yasa koyuculuk ve yargılama sanatlarına aittir.
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Aristoteles her ne kadar politika ile ilgili tartışmasında tarihsel ve empirik bir
arka plan sunuyor görünse de, en nihayetinde ideal politik ilkeleri belirlerken kendi
fizik teorisine uygun bir çerçeve çizer. Mevcut anayasaları ya da devlet biçimlerini de
kendi fizik bilimi çerçevesinde eleştirir. İnsanlar arası yöneten-yönetilen ilişkilerine
meşruiyet verirken, hiyerarşik bir doğanın bilgisi olan fiziğe dayanır.
Fiziği kendine model almayan bir rejim, sapkın bir rejim olacaktır. Thumȏs’a
sahip olup olmamalarına veya eğitimi, zenginliği ya da özgürlüğü amaçlamalarına
göre toplumsal rejimler değişebilir. Toplumsal karaktere uygun olarak bir rejim krallık,
aristokrasi veya “polity”99 (Aristotelesçi ideal rejim) olabilir. Fiziği kendisine model
almayan sapkın rejimler ise tiranlık, oligarşi ve demokrasidir. Dolayısıyla politik ilkeler, ait olduğu rejime göre değişebilir, onların olumsal olmasının nedeni budur ama
ideal rejim fiziği model almak zorundadır. Ancak o rejim içinde insan entelektüel ve
karakter erdemlerini bütünüyle aktüel kılabilir ve mutlu olabilir.

Sonuç
Fizik insanı düşünen canlı olarak tanımlar. O halde insanın doğal olarak yöneldiği
en nihai erek temâşa yaşamı olmalıdır. Temâşa yaşamı için ise insanın öz disipline ve
öz yönetime sahip olacak şekilde bir eğitim alması gereklidir. Bu eğitimin ilk ayağı,
insanın alışkanlıkla iyi olana yöneltilmesi (terbiye), ikinci olarak düşünce erdemlerinin
aktüel hale getirecek şekilde öğretim (talim) görmesidir. Eğitimin yapılabilmesi için
insanların boş zamana ihtiyaçları vardır; boş zamanın oluşması içinse devletin üyeleri
arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, insanların yeteneklerine göre vazifelendirilmeleri,
hak ve ödevlerin ve topluluğun ereğinin herkes tarafından kabul edilebilecek şekilde,
yani rasyonel bir şekilde tespit edilmesi gereklidir. Aksi takdirde toplumsal hizipler
arasındaki ihtilaflar çözülemez ve savaş ortamı sonlandırılamaz. Bu şekilde devleti
düzenleyen ilkeler ortaya çıkar. Bu ilkeler baştan sona her türlü pratik sanatı düzenler
ve o sanatlara teorik bileşenlerini verir. Pratik sanatlarda, zikredilen teorik bileşenin
rehberliğin etkinliğinin “nasıl” yapılacağına dair hızlı ve yetkin bir şekilde düşünüp
taşınan kişiye de o pratik sanatın bilgesi denir. Politik ilkelerin oluşmasında fizik
bilimi model olarak alınır ve onun teorilerinin izdüşümleri toplumsal olana yansıtılır.
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Aristoteles’e göre ideal rejim, yani insanın kapasitelerini mükemmelleştirebileceği en uygun devlet
biçimi, vatandaşların birbirlerini tanıdıkları, sadece yöneticilerini seçmekle kalmayıp, sırasıyla hem
yöneten hem de yönetilen oldukları bir rejimdir. Polity, oligarşi ve demokrasi rejimlerinin bir karışımını
temsil eder; çünkü zengin bir azınlığın (oligarşi) veya yoksul bir çoğunluğun (demokrasi) yönetici
olduğu değil, (hem zenginlik hem de mizaç bakımından orta olan) orta sınıfın yönetici olduğu rejimdir.
Bkz: Aristoteles, Politika, III.6-9 ve IV.3-11.
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BEING HUMAN:
AN ANALYSIS AND RESEARCH ON CO-ORIGINALITY OF
LANGUAGE AND CONSCIOUSNESS
ÖZ
Bu makalede en temelde dil ve bilincin eşkökenli olup olmadığı araştırılmıştır.
Özellikle antropoloji, biyoloji, evrimsel linguistik ve evrimsel psikoloji gibi alanlarda ilgi gören bu dilin ve bilincin kökeni sorunu burada felsefi bir açıdan
ele alınmaya çalışılmıştır. Dil ve bilincin ilişkisine dair kabul gören ama birbiriyle belli açılardan çelişen teoriler ortaya koyularak bu çelişkinin ötesinde dil
ve bilincin kökenine dair bir düşünme denenmiştir. Piaget, Vygotsky, Chomsky,
Whorf gibi isimlerin temsil ettiği farklı yaklaşımları da gözeterek, dil ve bilincin
birincil olarak tarihsel değil ama felsefi bir eşkökene sahip olmasının anlamının
ne olabileceği üzerine bir soruşturma yapılmıştır. Bu soruşturma ile bu köken
sorununa yönelik derleyici bir bakış açısının sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dil, Bilinç, Köken, Eşköken, İnsan, Linguistik, Düşünme.
ABSTRACT
In this article, it has been searched if the language and consciousness have a coorigin or not. This origin of language and consciousness problem which draws
interest in areas especially like anthropology, biology and evolutionary linguistics and evolutionary psychology is tried to be handled from a philosophical
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point of view. By presenting the teories about the relation between language and
consciousness, teories that are well-accepted but contradicted to another from
certain aspects, a thinking -which tries to go beyond this contradiction- about the
origin of language and consciousness has been attempted. With paying regard
to different approaches represented by names like Piaget, Vygotsky, Chomsky,
Whorf, an investigation has been made about what the meaning of language and
consciousness having a not historical but elementarily philosophical co-origin
can mean. It has been aimed to present a compiling point of view with this investigation.
Keywords: Language, Consciousness, Origin, Co-origin, Human, Linguistics,
Thinking.
...
Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache;
um aber die Sprache zu erfinden, müßte er schon Mensch sein.1

Wilhelm von Humboldt yukarıda alıntılanan bu ünlü cümlesini 20 Haziran 1820
yılında Berlin Akademisi’ne yaptığı bir konuşmada dile getirmişti. O, bu cümleyi
dile getirmeden önce olduğu gibi dile getirdikten sonra da “dil” denilen şeyin insanın
insan olmasındaki rolü farklı düşünürlerin birçok kez üzerine düşündüğü ve tartıştığı bir konuydu. Özellikle düşünme, dil ve bilinç başlıkları altında ele alındığında
insanın evrimsel ve zihinsel olarak şu an olduğu noktaya gelebilmesi ve nasıl geldiği
Humboldt’un döneminde olduğu gibi birçok farklı dönemde ilgi duyulan gizemlerin
içinde yer almıştır. Bu gizem, bugün için bile geçerlidir. Söz konusu özellikle insanın düşünme yetisinin ve dilin kökenin, dilin evrimsel oluşum ve gelişim sürecinde
oldukça karanlıkta kalan en baştaki kısımları olduğunda, merak ve ilgili araştırmalar
daha da sıklaşır.
Dilin kökenine dair evrimsel ve felsefi bir çalışma ne kadar bilimsel, rasyonel,
mantıksal, tutarlı, makul, akla yatkın olursa olsun bir noktadan sonra spekülatif (kelimenin hem negatif hem pozitif anlamında), teorik ve kurgusal olmaya düşmekten kaçamaz. Ancak burada ilginç bir durum vardır. Dilin, bilincin ya da düşünmenin kökeni; dil, düşünme ve bilinç ile ilgilenenlerin çoğunluğunun temel olarak ilgi gösterdiği
bir konudur. Bu hem bir şanssızlıktır hem de bir şanstır. Şanstır; çünkü birçok farklı
düşünür tarafından birçok farklı açısıyla ele alınan dil ve bilincin kökeni hakkında,
bugün insanlık başka herhangi bir şeye dair olabileceğinden çok daha fazla bilgiye ve
1

[İnsan ancak dil aracılığıyla insandır; ancak dili keşfetmesi için, çoktan insan olmuş olmalıdır] Wilhelm
von Humboldt, Schriften zur Sprachphilosophie, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1963), 11.
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yorumlamaya sahip gibidir neredeyse. Ancak bu konu hakkında araştırmalar yapmış
ve kafa yormuş herhangi biri de kabul edecektir ki, bu şans çoğu durumda bir şanssızlığa da dönüşür. Zira şu an insanlığın elinde, dilin ve bilincin evrimsel gelişimi ve
kökeni konusunda, birbiriyle zaman zaman paralellik gösterse de çoğu kilit noktada
uyuşmayan, birbirinden farklı onlarca sayıda teori ve spekülasyon yığını vardır. Bazen öyle gelir ki sanki bu yığın ne kadar büyürse insanın düşünmesinin, dilin ya da
bilincin oluşmasının kökenine ulaşılması bir o kadar zorlaşacaktır.
Şimdi şunun daha baştan belirtilmesi lazım ki, bu çalışma herhangi bir şekilde
bu söz konusu olan yığına bir düzenleme getirme amacı ve iddiası taşımaz. Burada
yapılması amaçlanan şey, en basit hâliyle, dilin ve bilincin oluşumu ve gelişimine
dair farklı teori ve görüşler üzerinden dil ve bilincin eşkökenliğine yönelik felsefi bir
düşünme denemesi yapmak. Elbette burada, felsefe ve kültür tarihinde bu konuyla
ilgili ortaya koyulmuş tüm görüşlerin kapsanması olanaksızdır. Ancak yine de bu iki
öğenin [dil ve bilinç] evrimsel gelişimi ve kökeni [ya da kökenleri] üzerine birleştirici bir karakteristik olarak bir üst kategori başlığı oluşturabilecek belli yaklaşım ve
anlayışların [ilerleyen kısımlarda görülecek ki aslında birbirine zıt iki temel gelenek
oluşmuştur bu yaklaşım ve anlayışları içine alan] kısa bir incelenmesi ve yorumlanması denenecektir. En temelde, makalenin kendine dert ettiği sorular şöyledir: “dil
ve bilincin kökenine ya da kökenlerine dair tüm bu teoriler, görüşler, hipotezlerden
sonra en son raddede entelektüel dünya bu konuda ne durumda?”, “Dil ve bilincin kökenine dair tüm bu araştırmalar, incelemeler, soruşturmalardan sonra dilin ve bilincin
kökenine dair hâlâ sorunlu, eksik kalmış, düşünülmemiş olan ne var?” Bu ve bu türden sorular eşliğinde, dil ve bilincin eşkökenliğine dair bir düşünme gerçekleştirmek.
Dilin ve bilincin kökenini tekrar bir baştan düşünmek.
Buradaki ilk sorun; belki de sorunun kendisinin iyice tanınmamasınından, duyulmamasından, aslında neyi sorduğunun tam olarak belli olmamasıyla ilgilidir. Sonuçta Dilin kökeni nedir?2 sorusunun aslında neyi kastettiğini kim gerçekten tam
anlamıyla bilebilir ki! Bu anlamda, en genel olarak buradaki sorunun ne olduğunun
ortaya koyulması şimdi atılacak ilk adım olarak durur.
Dil evrimini araştırıp tartışmayla geçen yirmi yıldan sonra, birçok farklı araştırmacının
insan dili konusunda geçerli kavrayışlara ulaştığı sonucuna vardım, bazıları gerçekten de
çok kişiyi etkilemiş olsa da, hiçbir araştırmacı ya da disiplin, bu karmaşık sistemin yeterli
derecede kapsamlı bir genel açıklamasını başaramadı. Hepimiz hâlâ dil filini karanlıkta
keşfediyoruz, sadece kısmi anlayışlarımız ile; ve her bir disiplin, aranmakta olan daha
zengin tanımlamada ve anlayışta kendi yerine sahip olacaktır. Perspektiflerin çeşitliliği
sersemletici olabilir. Linguist Noam Chomsky, dilin biyolojisinde merkez olarak büyük
ölçüde soyut bir sentaks çekirdeği görürken, psikolog Michael Tomasello, bunu ortak anlamların insani yetisinde bulur ve konuşma bilimcisi Philip Lieberman bunu konuşmanın
2

Bu konuyla ilgili açıklayıcı bir giriş için bkz. T. Hewitt Key, Langauge: It’s Origin and Development,
George Bell and Sons, Londra, 1874, 1-26.
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motor kontrolünde görür. Bilgisayar bilimcisi Luc Steels, anlamın geniş ölçüde sosyal,
algısal ve motor bir temelden ortaya çıktığını tasavvur ederken; psikolog Ellen Markman
semantikte dilin kazanımı için “olası anlamlar” üzerindeki detaylı sınırlamaların kritik
olduğunu savunur. Nörobilimci Terrence Deacon, sembolik düşünme için sinirsel temeli,
insanların aşırı-gelişmiş prefrontal kortekste ararken, çalışma arkadaşı Michael Arbib bunu
başka bir yerde bulur, maymunlarla paylaştığımız ayna nöronlarda. Birçok araştırmacı,
insan dilinin evriminin bir çeşit orta evre, bir “protodil” içerdiği konusunda hemfikir iken,
linguist Derek Bickerton, bu sistemin bireysel kelimeleri içerdiğini, tıpkı iki yaşındaki bir
çocukta olduğu gibi, savunur. Antropolog Gordon Hewes, dilin, yüz ve eller ile jestlerle
dolu bir şekilde taşındığını savunurken Charles Darwin protodil’in şarkımsı tabirler ile ifade
edildiğini savundu. Linguist Allison Wray, sesler ve anlamlar arasındaki bağın ilkin bütünsel olduğunu savunurken, çalışma arkadaşı Maggie Tallerman bunu kaçınılmaz derecede
ayrı ve birleşimsel görür. Dili adapte olan bir şey kılan seçici baskılara döndüğümüzde,
linguist Ray Jackendoff ve Steven Pinker sıradan doğal seleksiyondan bahseder, evrimsel
psikolog Geoffrey Miller cinsel seleksiyonu savunur ve ben akraba seleksiyonunun çok
önemli bir rol oynadığını savunuyorum. Araştırmacılar, dilin; ilk olarak diğerleriyle iletişim
kurmadaki rolü için mi yoksa başta seçici avantajı sağlayan düşünceyi inşa etmesindeki
rolü için mi evrildiği konusunda bile ayrılmış gözükürler. Diğer hayvanlardaki iletişim
ve dil arasındaki süreksizliği vurgulayarak, bazı araştırmacılar, evrimsel sıçramaların çok
önemli bir role sahip olduğunu düşünürken, diğerleri insanlar ve diğer türler arasındaki
yavaş yavaş gerçekleşen evrimsel sürekliliği ve değişimi vurgular. Tüm bu meseleler ve
daha birçoğu hakkında çok gürültülü bir şekilde onlarca yıl boyunca tartışılmaktadır, çoğu
kez bir çözüm belirtisi olmaksızın.3

Buradaki asıl mesele, dilin doğası ve kökenine dair görüşlerin bazılarının diğerlerinden daha doğru ya da daha yanlış olması (en azından alıntıda bahsi geçen
tüm yazarların eserlerine göz atıldığında, birbirine zıt şeyler söyleyenlerin bile, savundukları görüşü temellendirmelerinin ve gerekçelendirmelerinin kusursuz olduğu
görülür) ya da her düşünür ve araştırmacının bu konuya kendi araştırma alanlarından
doğru yaklaşması değildir. Hayır, bundan çok daha büyük bir mesele vardır. O kadar
büyük bir mesele ki “karanlıkta el yordamıyla tanınmaya çalışılan fil” benzetmesi
olabilecek en optimist yaklaşım olarak kalır bu durumun karşısında. Söz konusu dilin
yapısı, gelişimi olduğunda elbette ortada az da olsa bir şeyler vardır. Çünkü ortada
incelenecek, bakabilecek, ele alınabilecek bir öğe, bir şey mevcuttur. Dil. Ancak söz
konusu olan dilin kökeni ise, ortada elle tanınmaya çalışılacak bir fil yoktur. Çünkü
ortada aslında hiçbir şey yoktur. En azından ortadaki sahnenin yarısında hiçbir şey,
yani bir dil yoktur. Dilin kökeni ifadesi belki yanlış da olsa böyle düşünülmesi, şöyle bir akılda canlandırmaya yönlendirir düşüneni. Ortada bulunan bir sahne var, bu
sahnede dil diye bir şey yok. Daha sonra bir şey oluyor bir an, ve artık dil var. İşte bu
dilin olmaması ile dilin olması durumları arasındaki farka odaklanılırsa, dilin kökeni
orada ya da oraya yakın bir yerde görülecektir. Dilin kökeni ifadesi bu anlamda sanki
bir bebeğin ya da çocuğun ilk kelimesini, ilk sözünü söylemesi anı ile garip bir para3

W. Tecumseh Fitch, The Evolution of Language, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 2-3.
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lellik, benzerlik içinde düşünülür. Bir an önce herhangi bir kelime, söz söyleyemeyen
çocuk, bir an sonra ilk kelimesini söylemiştir artık. Bir an önce ortada dil yokken, bir
an sonra ortada dil vardır. Bu bir an önce ile bir an sonra arasındaki fark olarak dil.
Peki, dilin kökeni hep böyle mi düşünülür? Dili ve dilin kökenini başka bir şekilde
düşünmenin olanağı var mıdır?
Bu yazı, bu “başka bir şekilde”yi en azından denemeyi amaçlar. Peki, bu yazının
şu an yöneldiği şey nedir? Bu sorunun cevabı şu an için “dil”dir. Ancak, buradaki
anlamıyla, asla bilinçten ayrı ele alınamayacak bir şekilde dildir. Dilin olduğu her
yerde ve her anda bir şekilde herhangi bir formda mutlaka bir bilincin de olduğu
görüşüne duyulan yakınlık ile. Dil ve bilincin eşkökenliği görüşü ile. Tıpkı bilincin
orada mevcut olmasının her bir anında dilin hemen orada çok ama çok yakınlarda bir
yerde mevcut olması gibi.
Burada dil ile kastedilenin, sadece hayvanların karşılıklı iletişmesinin bir üst ve
geliştirilmiş modeli olarak sözsel-iletişimsel bir sistem değil, ancak daha spesifik bir
anlamda bir var oluş hâli ya da bir tür olma hâli olduğu düşünüldüğünde dil ve bilinç
sadece eş bir kökene sahip olması bağlamında değil ama aynı zamanda insanın insan
olması bağlamında da bir tür varoluşsal korelasyona sahiptir.
Bir diğer taraftan, bilinç ise, ilk sözlerin doğumu ile insanda uyanır; onun karakteri, tamamen
bu sözlerin anlamı ile şekillenir ve boyutu da, sözlerde ifade edilenin toplamından daha
büyük değildir. Konuşma ve bilinç birbirinden ayrı düşünülebilir değildir; Biri, diğerinin
yanında, onunla birlikte olmadan ve onun yükselişinden doğru olmadan asla doğamazdı;
bu yüzden biri diğerinin birebir imgesidir.4

Dil ile bilinci böyle birbirleri ile iç içe geçmiş bir şekilde düşünmenin, elbette ki
sorunlu yanları vardır. Zira bireyler ölçeğinde ele alındığında dil ile bilinç her zaman
eş zamanlı olarak gelişmeyebilir, dilsel olanın orada olmasına rağmen, bilinçte bunun
bir etkisinin, izinin, damgasının olmadığı durumlar olabilir.
Piaget, okul dönemindeki çocukların zihinlerindeki kavramların temel olarak; şeyler
arasındaki ilişkileri düşünce dolu olmayan, spontane bir şekilde doğru olarak ele alsalar
da, bu ilişkilerin farkındalığının eksikliği ile işaretlendiği göstermiştir. Piaget yedi, sekiz
yaşlarındaki çocuklara “çünkü” kelimesinin “yarın okula gitmeyeceğim çünkü hastayım”
cümlesindeki anlamını sordu. Çocukların çoğu “onun hasta olduğu anlamına gelir” şeklinde cevapladı, bir kısmı ise “okula gitmeyeceği anlamına gelir” diye cevapladı. Çocuk;
sorunun hastalık ve okulun olmaması şeklinde ayrı olgulara değil ama aralarındaki ilişkiye
gönderme yaptığının farkına varma yetisine sahip değildir. Yine de, kesinlikle cümlenin
anlamını idrak eder. Spontane bir şekilde, çünkü ifadesini doğru kullanır, ama onu nasıl
kasten kullanacağını bilmez. Bu yüzden “Adam bisikletinden düştü, çünkü...” cümlesine
doğru bir son getiremez. Sıklıkla, bir sonuçla sebebin yerini değiştirir (“çünkü kolunu
kırdı”). Çocuğun düşüncesi kasıtlı ve kendisinin bilincinde değildir.5
4
5

W. H. J. Bleek, On the Origin of Language, çev. Thomas Davidson, L.W. Schmidt, New York, 1869, 56.
L. S. Vygotsky, Thought and Language, çev. Alex Kozulin, The MIT Press, Massachusetts 1986, 162163.
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Görüldüğü üzere, dil ve bilinç her zaman birbiriyle eksiksiz şekilde örtüşmez,
eğer bilinç şeylere dair bir farkındalık yetisi olarak ve bu yetinin kendini ne oranda
gerçekleştirdiği açısından düşünülürse. Elbette Piaget’nin seçtiği kelime önemlidir
zira bir bağlaç olarak “çünkü” teriminin işlevini ve anlamını öğrenmek, sözlükteki
herhangi bir ismin ya da sıfatın anlamını kavramaktan biraz daha farklıdır. Ancak
yine de bu alıntı değerlidir çünkü söz konusu “kelime” olduğunda bilincin durumunun ne olabileceğine dair bir açıklama sunar ve dikkati buna çeker. Başka bir bağlamda şimdi bu iki öğe arasındaki ilişki şöyle sorunsallaştırılabilir. Dilin bir öğesi olarak
bir kelimenin varlığının bilinç için anlamı, işlevi nedir? Ya da daha açık bir şekilde
sorulacak olunursa: Bir kelimenin varlığının; o kelimenin ait olduğu fenomenin deneyimlenmesinde bir rolü, etkisi var mıdır?
Bir örnek üzerinden gidilsin bir süre. Mesela “karanlık”. Karanlık kelimesinin
anlamının çocuk tarafından bilinmesinin çocuğun karanlığı deneyimlemesinde bir
etkiye sahip midir? Karanlık kelimesini bilen ve tanıyan bir çocuk karanlıktan daha
mı az korkar? Ya da daha mı çok? Ya da herhangi bir etkisi yok mudur? Ya da içinde
karanlığın baskın ve kurucu bir öğe olduğu korku hikâyelerini duymuş olan çocukların karanlıktan korkması ile bu türden korku hikâyelerini hiç duymamış olan çocukların karanlıktan korkması arasında fenomenolojik ya da ontolojik bir fark var mıdır?
Korku hissinin dile dökülmesi, korkunun bilince daha çok sahip olmasına sebep olur
mu? Bu soruların aslında yönelttiği tek bir ikilem vardır: Karanlık korkusunun kökeni
nedir? Evrimsel bir şey mi? Karanlığın korkutucu deneyimine dair bir şey mi? Bu “karanlık” kelimesini hiç duymamış, ya da bu kelimenin, gece etraf karardığında, hava
siyah olduğunda karşısında gördüğü şey olduğunu bilmeyen, yani karanlığın anlamını
bilmeyen çocuğun zihni karanlık kelimesinin neyi simgelediğini, neye işaret ettiğini
bilen çocuğun zihninden daha mı az yoksa daha mı çok korkar karanlıktan? Ya da burada dilin hiçbir işlevi yok mudur? Ya da daha da ileri bir soru: Karanlık deneyiminin
kendisi mi önce gelir yoksa karanlık korkusu mu? Korkutucu ve kötü karakterler karanlık korkutucu olduğu için mi hep karanlıktan çıkıp gelir, karanlıkta saklanır yoksa
karanlık korkutucu olduğu için mi kötü karakterler karanlığın içinde saklanır, oradan
çıkıp gelir ve korkutucu olur? Bunlar, birbirine zıt iki yorumun da yapılabileceği ve
eninde sonunda yine spekülatif, teorik ve kurgusal kalmak zorundadır.
Karanlığın dile gelmesiyle, dile dökülmüş olmasıyla yani karanlık fenomeni dilin içinde mevcut olmaya başladığında (karanlık kelimesinin anlamının farkındalığı
ve karanlığı içeren tüm korku hikâyeleri de dâhildir buna) o zaman karanlığın bilinç
ile yani karanlığın deneyimlenmesiyle ilgili bir şeyler değişir. Şeyin bir isminin olması; şeyin sadece adlandırılması, ona seslenilebilmesinin imkânının açılması demek
değildir, özellikle çocuk için. Bilinç ve dil o kadar dolayımsız ve güçlü bir şekilde
birbirine içkindir ki bilinç; algılama ile aldığına nasıl ilk başta doğrudan bir gerçeklik atfediyorsa (görülen bir sanrı ve fiziksel dış dünya arasındaki farkın ayırdına
varılamamasına sebep olan bir gerçeklik), dil ile gelene de öyle bir gerçeklik atfe-
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der. Bir yetişkine bir kalemi gösterip “bunun adı artık masa olsun, ben buna bundan
sonra masa diyeceğim” denildiğinde, en fazla ciddiye alınmamaya eşlik eden basit
bir gülümseme tepkisi alınır. Ancak bu hem masa hem de kalem kelimesinin neye
tekabül ettiğini bilen bir çocuğa söylendiğinde, bu çocuk karşısındakini bu fikrinden
vazgeçirene kadar tartışır, ağlar, sızlar, yerlere yatar, küser ve daha birçok şey yapar.6
Çocuğun zihni için kelime ile bu kelimenin tekabül ettiği şey arasındaki varoluşsal
ayrılmaz gözüken bağ, yani bir masanın masa olarak deneyimlenmesi ile masanın
ismi arasındaki asla kopmaması gereken, koparılamaz gözüken bağ bilinç ve dil arasındaki ilişkinin belli koşullar altında nasıl işlediği ve kurulduğuna özsel bir örnek
teşkil etmesi açısından önemlidir.
Dil ve bilincin birbirine dolanmış, birbiri içine işlemiş yapısı hakkında bir fikir
veren bir diğer durum ise telkindir. Burada telkin ile kastedilen sadece hipnoz durumunda bir kişinin, kendisine verilen komutları sorgusuz bir şekilde yerine getirmesi
ile sınırlı değildir. Her ne kadar bu da oldukça güçlü bir zemin sağlıyor olsa da.7
Buradaki telkin ile kastedilen çok daha genel olarak, birisinin herhangi bir şeye derinlemesine odaklanmışken kendisine söylenilen, kendisinden talep edilen bir şeyi
doğrudan yerine getirmesinin olanağıdır. Tıp alanında buna sujestibilite ya da telkine
açıklık [suggestibility] adı verilir. En temelde örneğin evde televizyonun karşısında
bir filme ya da spor müsabakasına aşırı odaklanmış birisinden oturduğu koltuğun
yanında bulunan zigonun üzerindeki su ve çiçek dolu vazonun içine koltuğun önünde
bulunan sehpanın üstündeki anahtarlarını atıp vermesi istendiğinde bunu sorgusuz ve
farkına varmaksızın bir şekilde yapması ve daha sonra televizyonda izlediği şey bittiğinde bu yaptığı eylem ona söylendiğinde bu eylemini hatırlamamasının olanağıdır
bu sujestibilite. Önerilen şey, söylenilen şey yapılır, eylenir. Burada bilinç, artık bir
şeyin farkındalığına sahip olma anlamında değildir ancak başka bir bağlam kazanmıştır. Bilinç artık dil ile gelene uygun bir şekilde eylemenin olanaklı zeminini sağlayan öğedir. Buradaki vurgu kişinin kendisine söyleneni “sorgusuzca” yapmasında
değildir. Buradaki vurgu, bilincin kendi oluşumunun dilin ona getirdikleri ile kurul6

7

Konuyla ilgili olarak bkz. Martha Wolfenstein, Children’s Humor: A Psychological Analysis, Indiana
University Press, Indianapolis, 1978, 63-93.
Telkin ve hipnoz arasındaki ilişki ve bu ilişkinin özellikle “bilinç” kavramı bağlamında ele alındığı
birkaç önemli çalışma için bkz. (1) Melvin A. Gravitz, “Etienne Félix d’Hénin de Cuvillers: A Founder of Hypnosis”, American Journal of Clinical Hypnosis, Cilt: 36, Sayı: 1 (1993): 7-11; (2) Melvin
A. Gravitz, “The First Use of Self-Hypnosis: Mesmer Mesmerizes Mesmer”, American Journal of
Clinical Hypnosis, Cilt: 37, Sayı: 1 (1994): 49-52; (3) B. Schmidt – H. Hecht – E. Naumann – W. H.
R. Miltner, “The Power of Mind: Blocking Visual Perception by Hypnosis”, Scientific Reports, Cilt:
7, Sayı: 1 (2017): 4889; (4) P. Lush – E. A. Caspar – A. Cleeremans – P. A. Magalhães De Saldanha
da Gama – Z. Dienes, “The Power of Suggestion: Posthypnotically Induced Changes in the Temporal
Binding of Intentional Action Outcomes”, Psychological Science, Cilt: 28, Sayı: 5 (2017): 661-669;
(5) C. Bartolucci – G. P. Lombardo, “The Pioneering Work of Enrico Morselli (1852-1929) in Light
of Modern Scientific Research on Hypnosis and Suggestion”, International Journal Of Clinical &
Experimental Hypnosis, Cilt: 65, Sayı: 4, (2017): 398-428.
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masının hafızaya ve duyulan şeye uygun eylenmesi için öncelikle o şeyin üzerine
düşünülmesinin gerekliliğine önceliğindedir. Dil ile bilinç birbirlerine kökensel olarak o kadar yakın ve iç içe geçmiş durumdadır ki dilin getirdiğine, yani söze, yönelik
olarak sanki ikisi birbirlerinin devamıymış ya da uzvuymuş, uzantısıymış gibi bir
süreç gerçekleşir. Telkin, bir söz olarak, sanki dışarıdan değil de bilincin kendisiymiş,
bilincin içerisinden geliyormuş gibi işler bilinç için. Telkinin olduğu şey, bilinç için
gerçekten de özsel bir şey gibi durur.8 Dil ve bilinç arasındaki bu özsel yakınlık, bir
eşkökenli olma ile ilgili olabilir mi?9 İki şeyin eşkökenli [co-original] olmasının anlamı nedir? Bu soru şimdilik beklemeli.
Dil ve bilincin özsel ilişkisinde dili bu kadar aktif, bilinci de bu kadar pasif bir
şekilde resmetmek doğru olmaz. Çünkü bu özsel ilişki öyle işlemez. Bilinç de aktif
olarak dil alanında kökensel değişimlerde bulunabilir. Bunun en açık görülebildiği
yer bir kelimenin, dil içinde daha önce orada olmayan bir kelimenin doğuşu, oraya
gelmesindedir. Normal bir şekilde herhangi bir şey yapan, bir şey ile uğraşan bir kişiye sert bir çimdik atıldığında, bu kişi bu çimdiğin yarattığı acıyı nasıl hissediyorsa,
öyle gözükür ki dil ve bilincin ilişkisinde de böyle anlar vardır. Aklındaki bir şeyi,
durumu, eylemi ifade etmek için bir kelime arayan ancak bu aradığı kelimeyi bir türlü
bulamayan birisinin, birden aklına hiç mevcut olmayan bir kelime gelmesi ve bunun
tam da aradığı şey olduğu zamanlar güzel birer örnek sunar buna. Bu daha önceden
hiç mevcut olmayan kelime; farklı iki kelimenin bir şekilde birleşmiş hâli, ya da
bir kelimenin bozunarak o ana kadar olmayan bir kelimeye dönüşmüş, indirilmiş,
bozulmuş hali, ya da gramer yapısının izin vermediği bir ek ve kelimenin (belki de
başka bir dilden alınan bir kelimenin) birleşmiş hâli olabilir. Ya da tamamen hiçbir
kökü olmaksızın ve nasıl oluştuğu öngörülemez bir şekilde de oluşmuş olabilir ama
her ihtimalde, daha önceden hiç mevcut olmayan bir kelimedir. Ve bu kelimenin artık
olması, yani bu kelimenin dil içinde doğması, dilin, bu kelimeyi doğurması, doğumuna getirmesi, bilincin insanlık tarihinin asla görülemeyecek olan en başından beri
sıfırdan sözlükler inşa etmesi yeteneği ile ilgilidir. Dil bilinç üzerinde ne kadar etkin
ve yaratıcı bir güce sahipse ise, bunun tam tersi de geçerlidir.

8

9

Telkinin insan zihni ve bilincine yönelik işlevlerinin de incelendiği iki kapsamlı derleme için bkz. (1)
Hypnosis and Meditation: Towards an Integrative Science of Conscious Planes, ed. Amir Raz, Michael
Lifshitz, Oxford University Press, Oxford, 2016; (2) Consciousness and Subjectivity, ed. Sofia Miguens,
Gerhard Preyer, Ontos Verlag, Frankfurt am Main, 2012.
Burada elbette bu kadar bilinçdışına bulaşmadan, “bir şeyi kırk kere söylersen olur” arkaik inancının
orada temellendiği, bilincin deneyimlerinin, inançlarının ve reflekslerinin söz üzerinden koşullanmasını
durumunu da ayrıca hatırlamak gerekir. Dil içinde, sürekli kendine yer bulan söylem, belli koşullar
altında kendi gerçekliğini bilince de kanalize, empoze etme gücüne sahiptir. Bunun en güçlü örneği
belki de “din” ve “inanç” söz konusu olduğunda bilincin yaşadığı tarihlerarası değişim ve farklılıklar
ile birlikte bir tür dinsel bilinç olarak isimlendirilebilecek bilinç bağlamında görülebilir, konuyla ilgili
olarak bkz. James Bissett Pratt, The Religious Consciousness, Cosimo, Inc., New York, 2005, 1-69,
122-148, 290-336.
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Ancak, dil ve bilincin özsel ilişkisine dair bu söylenilenler, onların eş-kökenli bir
yapıya sahip olup olmadığı konusunda sağlam bir şekilde ilerlemeye pek de yardımcı
olmaz gibi gözükür. Sanki ne arandığı bilinmeden, sadece aranılan şey ile karşılaşıldığında ancak aranılanın o olduğu anlaşılacak bir şeyin aranılması gerçeleştirilmektedir burada. Asla bulunamayacak olanın, bulunsa bile bulunmamış olacak olanına
aranılması gibi. Bu anlamda şimdi üçüncü bir kavramın, öğenin yardımına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu üçüncü öğe, düşünmedir. Dil ve bilinç arasında bir köprü olarak
düşünme? Dil ve bilincin olası bir kökeni olarak düşünme? Dil ve bilincin olası bir
sonradan birleşmesi olarak düşünme? Bu sorular şimdilik cevapsızdır, çünkü düşünmenin, bu bahsi geçen ikilinin ilişkisindeki yeri henüz belirsizdir, ya da düşünmenin
dil ve bilince ne yaptığı, bunların başına ne getirdiği.
Bu anlamda şimdi dil ve bilinç arasındaki ilişkiye, düşünmenin evrimsel gelişimi açısından bakılmasının vaktidir. Belki de burada ele alınan bağlamıyla eş-köken
sorununa da yeni bir bakış açısı sunar bu.
Düşünme, dil, bilinç üçlüsü arasındaki etkileşim ve işleyişin nasıl olduğu sorusu,
çoğu zaman, bu üçlüyü oluşturan öğelerin her birinin kökeninin nerede ve nasıl oluştuğu sorusuna doğru yönelir, değişir, gider. Bu anlamda, bu üçlünün her bir öğesinin
sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği, nerelerde iç içe girip, kaynaşıp birleştiği
sorunu bu kökenlere dair cevapların aranmasında önemli bir yer kaplar:
Çalışmamıza, filogenetik ve ontogenetik gelişimin en erken evrelerinde düşünce ve konuşma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma girişimi ile başladık. Düşüncenin ve kelimenin
genetik kökleri arasında hiçbir spesifik karşılıklı dayanışma bulmadık. Açık bir hâle geldi
ki, aradığımız içsel ilişki, insan bilincinin tarihsel gelişimi için bir ön koşul değil, ama
daha çok bu gelişimin bir ürünüydü. Hayvanlarda, hatta konuşması fonetik açıdan insan
konuşmasına benzeyen ve zekâsı insanınkine yakın olan yüksek primatlarda bile, konuşma
ve düşünme birbiriyle ilgili değil. Düşüncedeki linguistik öncesi periyod ve konuşmadaki
zekâ öncesi periyod, aynı zamanda şüphe duyulamaz bir şekilde çocuğun gelişiminde de
vardır. Düşünce ve söz birincil bir bağ ile bağlı değildir. Bu bağlantı, düşünmenin ve konuşmanın evrimsel seyri içinde oluşur, değişir ve büyür. Yine de, konuşma ve düşünmeyi,
birbirleriyle paralel ya da sadece belli noktalarda kesişen ve mekanik olarak birbirine
etki eden iki ilişkisiz süreç olarak görmek yanlış olurdu. Birincil bir bağın olmayışı, aralarındaki bağlantının sadece mekanik bir şekilde kurulabileceği anlamına gelmez. Daha
önceki araştırmaların çoğunun boşuna olması, büyük ölçüde, düşünce ve kelimenin izole,
bağımsız öğeler olduğu ve sözsel düşüncenin, bunların dışsal bir birleşmesinin sonucu
olduğu varsayımdan kaynaklanmaktadır. Bu görüşte temellenen analiz metodu, başarısız olmaya mahkûmdur [..] Yeni bir yaklaşım denedik ve öğelere doğru analiz etmeyi
(elementy), birimlere doğru analiz etme (edinitsy) ile değiştirdik [..] Sözsel düşüncenin
bu birliğini kelime anlamı içinde bulduk. Kelime anlamı, daha ileri analiz edilemeyen
ve düşünce ile sözün birliğinin en çok temel formunu temsil eden temel “hücre”dir. Bir
kelimenin anlamı, düşünce ve dilin o kadar yakın bir amalgamını temsil eder ki, anlamın
bir konuşma fenomeni mi yoksa bir düşünce fenomeni mi olduğunu söylemek zordur.10
10

L. S. Vygotsky, Thought and Language, 210-212.
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Burada, kelimenin anlamı açısından bakıldığında düşünme, dil, bilinç üçlüsünün
durduğu noktaların farklılaştığı yerler kendini az çok belli etmiştir. Bilinç açısından
buradaki mesele kelimenin anlamının −bu anlamı kuran bağlam ve ilişki ağları dâhilinde− farkında olup olmamaya eş düşer. Dil ve düşünme ise şimdi ayrılmayacak
kadar birbirine yapışmış hâldedir. Mesele dil öncesi düşünme ya da düşünme öncesi
dilin herhangi bir mevcudiyeti değildir ama biri ötekinden önce ya da sonra da olsa
bunların özsel bir anlamda birbirine ait olup olamayacağıdır. Bu, sözsel düşünmenin kökeni araştırılırken dil ve düşünmenin kökenini ayrı ayrı araştırmanın işlevsiz
olacağı anlamına da gelir. Ancak dil, düşünme, bilinç üçlüsünün ilişkisinde, dil ve
düşünme arasındaki bu özsel olarak birbirine yapışmış olma hâli (ya da daha doğru
tabirle birbiri ile birbirlerinden doğru oluşmaları) sadece kelime anlamı ve sözsel
düşünme açısından geçerli değildir. Bu birbirlerinden doğru oluşma hâli, bazı düşünürler için çok daha içkin bir şekilde kendini göstermektedir:
Bu çalışma, bir kişinin düşüncelerinin formlarının, kişinin farkında olmadığı acımasız
kural desenleri tarafından kontrol edildiğini göstermektedir. Bu kurallar, kişinin kendi
dilinin kavranılmamış karmaşık sistemleştirmesidir – diğer dillerle, özellikle farklı bir
linguistik aileden gelenlerle tarafsız bir mukayese edilmesi ve karşılaştırılması ile yeteri
kadar gösterilmiştir. Onun düşünmesinin kendisi bir dilin içindedir – İngilizce, Sanskritçe
ya da Çince [..] Metni önceden tahmin etmek için, ‘dil içinde düşünmek’, ister istemez
bir şekilde kelimeleri kullanmak zorunda değildir. Kültürsüz bir Choctaw; bu tür karşıtlık
kurmalar için gerekli olan “fiil zamanı” ya da “cinsiyet” gibi herhangi bir kelimeyi hiç
duymamasına rağmen, çok yetenekli bir edebiyatçının yapabileceği kadar kolay bir şekilde
iki deneyimin fiil zamanlarını ya da cinsiyetlerini mukayese edebilir. Düşünmenin çoğu,
kelimeleri hiç getirmez, ama bütün hâldeki paradigmaları, kelime sınıflarını ve bu tür
gramer sıralamalarını, kişisel bilincinin odağının “üstünde” ya da “arkasında” işleyebilir.11

Alıntıda da belirtildiği üzere, bir düşünmenin her zaman “öyle ya da böyle bir
şekilde bir dil içerisinden doğru (through) düşünme” olması durumu, bu düşünmenin
mutlak anlamda o dilin kelimeleri ile düşünmesi anlamına gelmez. Ancak, düşünmenin özüne nüfuz eden bu “dil içinden doğru (through) olma” hâli, dil ve düşünme arasındaki kaynaşmanın çok daha içkin ve kökensel, temelden olduğuna işaret etmektedir. Farklı diller arasında birçok açıdan karşılaştırma ile bu durumun hem doğrulayıcı
hem de spesifik konular ve yaklaşımlar dahilinde yanlışlayıcı yönde eleştiriler ve
analizler zaten yapılmaktadır.
Dil ve düşünmenin bu iç içe geçmiş hâlini yapısal ve süreçsel bir kaynaşma
olarak görenler ile; bu iç içe geçmiş hâlin, bir tür birbiri içinde kaynayıp erimiş olma
oranında değil ama çok girift ve karşılıklı etkileşimler ile ilerleyen bir ilişki ağı şeklinde olduğunu düşünenler başta olmak üzere, bahsi edilen bu üçlüye (dil, düşünme,
bilinç) dair araştırmalarda farklı yaklaşım modelleri mevcuttur. Bu farklı modellerin
11

Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf, Ed. John B. Carroll, The
Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, New York, 1959, 252.
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karşılıklı okunması; hem bu yaklaşımların dil ve düşünme arasındaki ilişkinin hangi
noktalarını ön plana çıkarıp hangi noktaları ikinci plana attığının açıkça görülmesinde hem de dil ve düşünme arasındaki etkileşimli süreçlerin gerçekleşmesi sırasında
tarafların fonksiyonlarının, yapılarının daha kapsamlı ve derinlemesine bir şekilde
görülüp yorumlanabilmesine olanak tanır.
Eğer insanlar, farklı gelenekleri ve ideleri olan farklı diller konuşuyorlarsa, bu durum şu
soruyu ortaya çıkarır: Farklı diller farklı düşünme şekillerine yol açar mı? Dilin, düşünme
içindeki boyutu hakkında birtakım tartışmalar olsa da, yetişkinler olarak, düşünmemizin
çoğu kelimeler ve dil içeriyormuş gibi gözükür. Dahası, söylemek istediğimiz şey hakkında
düşünmeden dili kullanamayız. Bu yüzden, en azından yetişkinlerde, dil ve düşünce yakından bir şekilde birbirine dolanmış gözükür. Dil ve düşünme arasındaki bu ilişki hakkında
dört temel görüş vardır: 1. Konuştuğumuz dil, düşünme şeklimizi belirler ya da etkiler. 2.
Düşünme şeklimiz, dilin kullanışını belirler. 3. Dil ve düşünce bağımsızdır, ama bebeklik
ve çocukluk dönemi süresince birbirine bağlı hale gelir. 4. Dil ve düşünce bağımsızdır.
Bu görüşlerin ilki linguistik ilişkisellik hipotezi olarak etiketlendirilmiştir ve geniş ölçüde
Whorf ile ilişkilendirilir; ikincisi, Piaget tarafından düşünülen bir bakış açısını temsil
eder; üçüncüsü ise Vygotsky tarafından olanı. Dil ve düşünme arasındaki ilişkiye dair bu
üç görüş bu bölümde tartışılmıştır, dördüncü görüş ise Chomsky tarafından önerilmiştir.12

İlk olarak şu belirtilmelidir ki, burada bahsi edilen farklı görüş ve yaklaşımlarının her birinin geçerli argümanları ve kendilerini onun üzerine kurdukları sağlam
birer zeminleri vardır. Eğer öyle olmasalardı, zaten bu yaklaşımların kurucu temsilcileri olarak anılan bu isimler, kendi alanlarında kendilerini bu kadar derinlemesine ve
sağlam bir şekilde kanıtlamış kişiler olamazdı. Bu farklı yaklaşımlar karşılıklı olarak
incelendiğinde ise, dil ve düşünme arasındaki ilişkinin bu farklı yaklaşımların (hatta
çoğu zaman bu yaklaşımlar birbirlerine zıt yönde olsa bile) belli koşullar altında hepsini içerdiği görülür. Her ne kadar bu farklı görüşlerin karşılaştırma içinde kapsamlı
bir incelenmesinin yapılması; dil ve düşünme arasındaki ilişkinin nasıl olduğuna,
hangilerinin hangi durumlarda daha ağır bastığına, hangi durumlarda geçersiz kaldığına dair yeni yorumların oluşturulması, dil ve düşünme arasındaki ilişkinin daha
da iyi anlaşılması ve ortaya koyulması açısından önemli de olsa,13 burada bu farklı
yaklaşımlara dair teker teker örnekler vermek ya da her biri üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde ayrıca derinlemesine durmak, bu makalenin çizgisi dâhilinde değildir.
Çizgisinde olmadığı kadar yeterliliği dâhilinde de değil. Ancak şimdi burada yapılması için vakit olunmayan tüm bu karşılıklı eleştiri ve analizler, düşünme kavramına yönelik fenomenolojik bir ayrım yapıldıktan sonra kritik önemlerini kaybederler.
Şöyle bir anlam ayrımı: İnsan öyle bir canlıdır ki, onun varoluşu, onun var olması,
12
13

Nick Lund, Language and Thought, Routledge, New York, 2003, 9-10.
Konu hakkında farklı açılardan yapılmış birkaç araştırma için bkz. (1) S. I. Hayakawa – Alan R. Hayakawa, Language in Thought and Action, (New York: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company,
1992), 82-181; (2) Paul Bloom – Frank C. Keli, “Thinking Through Language”, Mind & Language,
Cilt: 16, Sayı: 4 (2001): 351-367; (3) Judith Greene, Thinking and Language, Routledge, New York,
2017, 68-84, 126-133.
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“düşünme” denilen şeyden ayrı olarak kurulamaz. O, sadece bir yeti olarak düşünmeye sahip olan değil, ama aynı zamanda sadece düşündüğünde var olan ya da daha
doğru bir tabir ile sadece ve sadece düşünerek var olandır.14 İnsan, ancak özsel bir
şekilde düşündüğünde tam olarak insandır,15 yoksa diğer türlü, biyolojik bir canlılar
grubunun ve sınıflandırmasının bir köşesinde kendine has özelliklere sahip olan bir
tür olarak mevcuttur sadece ve bunun ötesine geçemez. Heidegger, insanın bu özel
durumunu başka bir bağlamda şöyle dile getirir:
Göze çarpan bir örnek olarak evcil hayvanları düşünelim. Biz onlara, sadece bir evin içinde
bulundukları için böyle demeyiz ama eve ait oldukları için, yani belli bir anlamda evin bir
üyesi oldukları için böyle deriz. Yine de onlar çatının fırtınalardan koruması şeklinde eve
ait olduğu gibi eve ait değildir. Biz evcil hayvanları ev içinde kendimizle birlikte tutarız,
onlar bizimle birlikte ‘yaşarlar’. Ancak biz onlarla birlikte yaşamayız, eğer yaşamak şu
anlama geliyorsa: Hayvana özgü bir şekilde olma. Ama yine de onlarla birlikteyizdir.
Ancak bu birlikte-olma bir birlikte-var olma değildir, çünkü bir köpek var olmaz ama
sadece yaşar. Bu hayvanlarla birlikte olma ile biz onların bizim dünyamız içinde hareket
etmelerini mümkün kılarız. Köpeğin, masanın altında yattığını ya da merdivenlerden yukarı
koştuğunu söyleriz. Ama köpeğin kendisini düşündüğümüzde −o, masaya masa olarak
14

15

Her ne kadar burada gerçekleştirilen yaklaşım ile doğrudan alakası olmasa da, burada bahsi edilen
“düşünme”nin spesifik ve özsel bağlamına işaret etmesi açısından Heidegger’in “düşünme” üzerine
görüşlerini aktarmakta fayda vardır: “İnsan her seferinde muammalı tanınmazlığında her Varolandan
daha yakın olan, insanın kendini ve tasarılarını içinde kurduğu şey, işte bu, ara sıra insanın özünü heyecanlandırarak onu öyle bir düşünmeye getirir ki, onun hakikâtini kavramaya hiçbir ‘mantığın’ gücü
yetmez. Düşünceleri hem hesap-kitap yapmayan, hem de Varolanın başkalığından belirlenen düşünme,
özlü düşünme olarak adlandırılmalıdır [..] Düşünmede Varlık kendini insanın özüne lütuf olarak verir;
bu sayede insan, Varlığa olan bağında Varlığın koruyuculuğunu üstlenir. Köklü düşünme, Varlığın
inayetinin yankısıdır; bunun içinde tek olan kendini aydınlatır ve olagetirir; Varolan vardır. Bu yankı,
Varlığın sedasız sesinin sözüne verilmiş insanca yanıttır. Düşünmenin yanıtı, insanın sözünün kökenidir.”
Bkz. Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2009,
52-53.
Heidegger’in düşünme üzerine yaptığı spesifik vurgudan devam edilecek olunursa, John M. Anderson’ın
şu özeti ve aktarımı yerinde gözükür: “Düşünmeye dair geleneksel ve alışılmış görüş onu, şeylerde tipik
olanın temsil edilmesi olarak görür; yani nesnelerin bir anlayışına doğru götüren bir tür insan eylemi
olarak [..] Bir uçta, bu Heidegger’in hesaplayıcı düşünme dediği şeydir, ki bu şeylere yaklaşımın insana
dair yöntemleri ile karakterize edilir [..] Yine de ikinci tür bir düşünme vardır, beklemenin ikinci anlamına
benzeyen, ki bunda, düşünce insanın ötesine gönderme yapar, gönderme insana dair meselelere ötesine
geçir; bu meditatif düşünmedir [..] Şimdi, nesnelerin dünyasını oluşturan düşünme, bu nesneleri anlar;
ama meditatif düşünme, bu nesnelerin içinde bulunduğu alanın bir farkındalığıyla başlar, nesnelerin
sıradan anlayışı yerine onların ufkuyla.” Bkz. Martin Heidegger, Discourse on Thinking, çev. John
M. Anderson, E. Hans Greund, Harper & Row Publishers, New York, 1969, 23-24. Heidegger’in iki
farklı düşünme türü [Rechnendes Denken ve Besinnliches Denken] arasında ortaya koyduğu bu ayrım
İngilizceye “calculative thinking” [hesaplayıcı düşünme] ve “meditative thinking” [meditatif düşünme]
olarak aktarılır. Bu ayrımı daha açık kılmak için “bekleme” kavramına dair bir benzetme kullanılır.
Bu ayrımı “waiting for” [bir şey için beklemek, yani beklemenin kendisine nesne aldığı, yöneldiği,
amaçladığı bir şey olduğu zaman olan beklemek] ve “waiting upon” [bekleyişte olmak, yani beklenilen
herhangi bir şeyin belli belirsiz orada olmayışı ama bekleme halinin yine de gerçekleşmesi] arasındaki
fark üzerinden anlatır. Meditatif düşünme buradaki ikinci tür beklemeye denk gelir. İlgili yer için ayrıca
bkz. Martin Heidegger, Gelassenheit, Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1959, 12-17.
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mı hareket eder, ya da merdivenlere merdiven olarak? Bununla birlikte o, merdivenlerden yukarı bizimle gelir. Bizimle beslenir –ama yine de biz gerçekten ‘beslenmeyiz’. O,
bizimle birlikte yer –ama yine de, o gerçekten ‘yemez’. Buna rağmen o bizimledir. Bir
ayak uydurma...bir yer değiştirme. Ama yine de değil.16

Özellikle Heidegger’in fenomenoloji anlayışı içinde als-Struktur [olarak yapısı] başlığı altında düşünülen ve genel olarak da as such problem [.. olarak sorunu]
başlığı ile ilişkilendirilen bu konu en temelde bir şeyin, olduğu şey olarak, başka bir
şey olarak ya da bir şey olarak deneyimlenmesinin olanağı üzerine farklı görüşleri
kendi üzerinde toplar. Söz konusu insan ve hayvan arasındaki ayrım ve farklılıklar
olduğunda, özellikle insanın bir şeyi düşünmesi ve hayvanın bir şeyi düşünmesi bağlamında, ilgi gören bir tartışma alanı açan bu yaklaşım, belki burada dil, bilinç, düşünme üçlüsü arasındaki ilişkiyi ele almada yeni bir bakış açısı sunabilir.17 Sunabilir
16

17

Martin Heidegger, Die Grundbegriffe Der Metaphsik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Gesamtausgabe
Band 29-30, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1983, 308.
Heidegger bu yaklaşımı şöyle açıklar: “Taş, dünyasızdır. Örneğin, taş patikada durur. Taşın, dünyanın
yüzeyine belli bir kuvvet uyguladığını söyleyebiliriz. O, dünyaya ‘dokunuyor’dur. Ama burada ‘dokunma’ dediğimiz şey, kelimenin en güçlü anlamındaki ‘dokunma’ türünde bir şey değildir. Kertenkelenin
taşın üzerinde durup güneşlendiğinde gerçekleştirdiği o ilişki gibi bir şey değildir. Ve bu iki durumda
da, dokunma, bizim elimizi bir insanın başına koyduğumuzda deneyimlediğimiz şey ile aynı şeye işaret
etmez. Üzerinde durma.., bu üç örnekteki dokunma her bir durumda temelde farklıdır. Taşa geri dönersek; o, dünya üzerinde durur ama dünyaya dokunmaz. Dünya, bırakın dünya olarak verili olmayı; taşa,
taşın altında durup onu taşıyan dayanak olarak bile verili değildir [..] Sıcak taşının üstünde güneşlenen
kertenkele dünya içinde aniden ortaya çıkmaz. O, bu taşı aramıştır ve bu aramayı gerçekleştirmeye alışıktır. Eğer şimdi kertenkeleyi taşından ayıracak olursak, o, sadece onu koyduğumuz yerde durmaz ama
kendi taşını tekrar aramaya başlar, onu gerçekten bulup bulmayacak olmasına bakmaksızın. Kertenkele
güneşin altında güneşlenir. En azından biz onun yaptığı şeyi böyle tarif ederiz, bunun gerçekten de,
biz güneşte uzandığımızda yaptığımız gibi olup olmadığı şüpheli olsa da, yani, güneşin güneş olarak
ulaşılabilir olup olmadığı, kertenkelenin taşı taş olarak deneyimleyip deneyimlemediği [şüpheli olsa
da]. Yine de, kertenkelenin güneş ve sıcaklığı ile ilişkisi, güneşin altında bulunan sıcak taşın güneşin
sıcaklığı ile arasındaki ilişkiden farklıdır. Kertenkeleye özgü olan spesifik varlık tarzının bütün yanlış
yönlendirici ve erken yapılmış psikolojik yorumlarından kaçınsak ve kendi duygularımızı ‘empati
kurarak’ bu hayvana aktarmanın önüne geçsek bile, hâlâ kertenkeleye ve hayvanlara özgü olan spesifik
varlık tarzı ile materyal bir şeye özgü olan spesifik varlık tarzı arasında bir ayrım sezeriz. Kertenkelenin,
üzerinde uzandığı taşın kertenkeleye bir taş olarak verili olmadığı doğrudur, onun mineralojik yapısı
hakkında soruşturma yapabileceği tarzda örneğin. Kertenkelenin, onun altında güneşlendiği güneşin,
kertenkeleye güneş olarak verili olmadığı doğrudur, onun astrofiziği hakkında sorular sorabileceği ve
cevaplar bekleyeceği bir tarzda. Ama kertenkelenin, taşın yanında, tıpkı güneşin olduğu gibi birçok
şeyin arasında sadece orada mevcut olarak ortaya çıktığı doğru değildir, tıpkı yanda duran taşın sadece
orada mevcut olarak diğer şeyler arasında olması ile aynı şekilde. Tam tersine, kertenkelenin, taş ve
güneş ile ve diğer birçok şey ile kendine has bir ilişkisi vardır [..] Biz kertenkele taşın üstünde duruyor
dediğimizde, kertenkelenin onun üzerinde uzandığı şeyin kertenkeleye kesinlikle bir şekilde verili
olduğuna işaret etmek için ‘taş’ kelimesinin üzerini çizmek zorunda kalırız, bunun kertenkele için bir
taş olarak bilinir olmadığını ifade etmek için. Bu kelimenin üzerini çizdiğimizde, biz sadece, burada
söz konusu olan başka bir şeyin olduğunu ya da bunun başka bir şey olarak ele alındığını ima etmeyiz. Daha çok, onun olduğu şeyin, kertenkeleye bir var olan olarak erişilebilir olmadığını kastederiz.
Böceğin sürünerek üstüne çıktığı ot yaprağı örneğin, onun için hiç de bir ot yaprağı değildir; köylünün
ineğini besleyeceği saman yığınının bir parçası olacak olan olası bir şey hiç değildir. Ot yaprağı sadece
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mi? Nasıl ki düşünme kavramı spesifik olarak böyle özel bir tını ve yaklaşım ile ele
alınabiliyor, bu uygulamanın aynısı dil ve bilinç için de yapılabilir mi? Bir konuşma
ya da ifade etme aracı olarak dil kendi en üst olası potansiyeline sadece belli koşullar
altında çıkabiliyor ve bu koşulları gerçekleştiren dil de buna bağlı olarak farklı bir
anlamda bir dil olabilir mi? Tıpkı düşünmenin öyle olduğu gibi. Günlük konuşmadaki dil ile örneğin bu dilin olağanüstü bir şiirde aldığı hâl arasında hiyerarşik olmayan
ama özsel bir ayrım yapmak mümkün müdür? Ya da bu türden bir tanımsal ayrımın
bilinç için de yapılması?
Eğer bu fenomenolojik ayrım bilinç ve dil için de olanaklı ise, o zaman bu durum dil ve bilincin eşkökenli yapısına dair (böyle bir yapı var ise) ne anlama gelir?
Bilinç, herhangi bir şeyin ya da etrafın farkındalığına sahip olmayı ve bu şeylere,
etrafa bir tür etki-tepki ilişkisi içinde karşılık verebilme ya da duyarlılık [responsivity] sahibi olmayı içeren, sağlayan bir yeti olmaktan fazlası olarak yorumlanabilir
mi? İnsan zihni söz konusu olduğunda duygu, algı, düşünme, bilgi, kendinin farkında
olma gibi öğelerin bir özne [subject] tarafından orada kasıtlı, yönelimsel [conscious,
intentional] işlenebildiği yer, merkez olmasının da ötesinde bir şey olarak? Burada
elbette bilince dair açıklama yaklaşımlarının [dualizm, çokçuluk, fizikselcilik (physicalism), işlevselcilik (functionalism), panpsişizm (panpsychism) ve bunların alt başlıkları gibi] burada alacağı pozisyon ve takınacağı tutum da önemli bir soruna işaret
eder. Yukarıda, düşünme için insan üzerinden ortaya koyulan fenomenolojik ayrım
söz konusu bilinç ya da dil olduğunda nasıl olacaktır? Bu ayrım da bilinç nedir? Bilincin özü nedir?
Burada, belki de makalenin en başından beri bu makaleye dert açacağı bariz
olan bu sorulardan şimdi artık kaçılamaz gibi gözükür. Düşünme, dil, bilinç üçlüsü
bağlamında düşünüldüğünde örneğin bilinç, akıl, zihin arasındaki farklar nelerdir?
Buradaki bağlam temelinde ele alındığında, bilincin kişinin bir tür “algısal farkındalık hali” ile birlikte düşünülerek, kendi farklı seviyeleri olan, bu seviyeler arasında
öznenin geçiş yapabildiği bir yapı olduğunun söylenmesi, gerçekten samimi bir açıklama sunmuş olur mu? Ya da aklın ise daha çok, bu bilinci de kapsayan ve bilincin
dışında ve bilincin yanı sıra otobiyografik hafıza, kişisel kimlik, “ben” algısı, kendini
ve kendi düşüncelerini kontrol etme yetisi gibi öğeleri de içeren daha geniş bir yapı
olduğunu söylemek aslında buradaki belirsizliği gidermeye yarayan bir bilgi, yaklaşım sağlar mı? Ya da zihnin ise akla oranla daha pasif, durağan ve sanki tüm bu söylenen yapı ve öğeleri içinde barındıran mekânsal bir anlamda kullanıldığı ancak aklın
bu mekânsal olanın (yani zihnin) durağan, durgun, sabit tarafına değil ama hareketli,
aktif, etken olan ve düşünsel işlem süreçlerine daha çok katılan, müdahale eden işbir böcek-patikasıdır, böceğin üzerinde genel olarak herhangi bir yenilebilir madde değil ama özellikle
böcek-gıdası aradığı [bir böcek-patikasıdır].” Bkz. Martin Heidegger, Die Grundbegriffe Der Metaphsik: Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, 290-292. Heidegger, herhangi bir şeyin bir varolan olarak verili
olmasının ya da bir şeyin olduğu şey olarak deneyimlenmesinin olanağını sadece insana atfederdi.
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leyişine gönderme yaptığını belirtmek aslında ne verir? Temelde hiçbir şey.18 Bir bedenin beyinsel, yani temel olarak bir kontrol mekanizması anlamında nörotik, elektriksel, sinaptik bir yapılanmaya sahip olması bu terimlerin en genel, birincil ve basit
tutulan anlamları bağlamında o bedenin, zihinsel bir yapıya sahip olması anlamına
gelebilir. Eğer bu nörotik yapıya sahip olan canlı, insanınkine yakın birkaç çıkarım
yapma örneği gösteriyor ise, o zaman onun bir çeşit akla sahip olduğu görüşünü dile
getirmenin önündeki büyük engellerden birkaçı tamamen kalkmış olur. Ancak bilinç
üzerine konuşmak daha zordur. Onun varlığının ve yokluğunun deneyimlenmesi ve
gösterilmesi süreci, bu diğer iki kavramdan çok daha karmaşık bir şekilde işler. Yine
de ne söylenmiş oldu ki şimdi? Temelde hiçbir şey?
Bir araştırmacı, bilincin ne olduğu hakkında araştırmalar yaparken, farklı açılardan konuya yaklaşabilir. İlk olarak bilincin ne olduğu değil ama ne olmadığı üzerinden ilerleyerek bilince yaklaşmaya çalışabilir. Burada, bilincin sadece bir düşünme yetisinden oluşmadığını söyleyebilir mesela, zira bir sinir sisteminin canlı için
otomatik bir şekilde kendi kendine yaptığı birçok şey vardır, örneğin farklı açılardan algılanan şekil, parlaklık, renk gibi algısal öğelerin tutarlılığı, değişmezliği gibi.
Bunlar, içebakış bilincinin yardımı olmaksızın gerçekleşir. Ya da bilinç, sadece duyu
algılamasının zorunlu bir parçası değildir görüşü üzerinden de ilerleyebilir, zira eğer
öyle olsaydı, algılama yetisine sahip tüm hayvanlar bilinçli olmak zorunda olacağı
yönündeki çıkarımın imkânsızlığı temelinde. Ya da daha bilincin, deneyimi kopyalamadığı görüşü üzerinden ilerlenebilir, anıların sonradan hatırlanırken çoğu zaman
ilk yaşandıklarından değişmiş bir şekilde hatırlanması kanıt olarak gösterilerek. Ya
da bilincin öğrenme için zorunlu olmadığını iddiası üzerinden araştırmasını şekillendirebilir bu araştırmacı, Pavlovcu şartlanmaların oluşum sürecinde bilincin bunun
farkında olmaması ve farkına vardığında da, bu şartlanmaların yok olması dayanağından güç alarak. Ya da mesela düşünme veya akıl yürütme için, bilincin zorunlu bir
koşul olmadığını ileri sürmekle işe başlayabilir, bir arının dışarıda çalışması bittikten
sonra ait olduğu kovana dönmek için izleyeceği güzergâhı takip ederken yaptığı gibi.
Yine de tüm bunları söylemek bilincin özüne dair ne söyler? Temelde hiçbir şey.
Bu yukarıda söylenenleri de içerecek şekilde modern bir araştırmacı bilince yaklaşımını, düşünmenin onun üzerine düşünüp ona dair çözümlemeler yaparak, onu
düşünmesinin nesnesi hâline getirerek onu açıklayabileceği, ortaya çıkarabileceği
varsayımı ile gerçekleştirir. Eğer bilincin özünün ve kökeninin ulaşılabilecek, erişilebilecek bir şey olduğunu düşünüyorsa. Burada böyle bir varsayım kendine yer
bulmaz. Yanlış anlaşılmasın! Bununla kastedilen; düşünmenin, ilgisini yönelttiği her
18

Elbette burada elle tutulur, sağlam bir tanımlama yapmanın zorluğu sadece içerik ve bağlam açısından
değil ama terminolojik olarak da ayrıca geçerlidir. Bilince dair tartışmalarda sıkça duyulan mind,
intellect, mentality, reason, cognizance, sapience, vernunft, verstand, zekâ, idrak, vukuf, ikrar, tête,
esprit, cerveau kelimelerinin tanımsal sınırları ve karşılıklı kapsadıkları anlam alanlarının her zaman
örtüşmemesi işin içine girince durum daha da karmaşık bir hâl alır.
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şeyi er ya da geç elde edemeyeceği değildir. Elbette ki, bu türden amaçlanan, arzulanan birleşim bir şekilde gerçekleşecektir. Burada söylenen; bu birleşimin, yönelen
ilginin yönelmesinin nasıl olduğu ile çok yakından alakalı olduğudur. Düşünmenin;
düşünülen şey ile arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu ya da kurulup kurulamayacağı,
bu ilginin nasıl olduğu, davrandığı ile ilgilidir. Söz konusu olan şey bilinç olduğunda, onun ortaya çıkarılması, öyle gözüküyor ki, onun; düşünmenin kendisine bir kavram olarak alıp yaklaşması, anlamaya böyle çalışması ile bir şey değildir. Şu alıntı
burada kastedileni daha açık kılar:
Biz, dilin doğasını; hakkındaki diğer tüm düşünceleri çözüme ulaştıracak, dilin genel olarak
faydalı bir görüşünü sağlayabilecek bir kavrama indirmek istemiyoruz. Dili tartışmak,
onu yerleştirmek, kendimiz gibi pek de dilsel olmayanı, dilin varlık alanına getirmek
demektir: Bizim kendi bir araya gelmemizi, tahsis etme içine getirmek demektir. Dilin
kendisi hakkında derinlemesine düşünmeliyiz, sadece dil üstüne. Dilin kendisi dildir ve
bunun yanında başka hiçbir şey değildir. Dilin kendisi dildir. Her şeyi, hesap etme açısından düşünen ve bu yüzden de genellikle zorba tavırlı olan, mantık içinde eğitim görmüş
anlayış, bu önermeye boş bir totoloji der. Sadece özdeş olan şeyi iki kere söylemektir -dil,
dildir- bu nasıl bizi bir yere ulaştırabilir ki? Ama biz bir yere varmak istemiyoruz. Biz
sadece, bir kereliğine, zaten çoktan olduğumuz yere varmak istiyoruz. Bu yüzden “peki,
dilin kendisi nedir?” sorusu üzerine uzun uzun düşünüp duruyoruz. Bu yüzden soruyoruz
“dil, hangi yolla, dil olarak gerçekleşir?” Cevap veriyoruz: Dil konuşur. Bu, gerçekten
de bir cevap mıdır? Herhalde öyledir, konuşmanın ne olduğu açık hâle geldiğinde. Dil
üzerine düşünme, böylece, dil içindeki kalmamızda yer işgal etmek için dilin konuşması
içine girmemizi talep eder, onun konuşması içinde, bizim kendimizin değil. Sadece bu
yolla; dilin bizi orada çağıracağı ve kendi doğasını bahşedeceği -ki bu gerçekleşemeyebilir
de- yere varabiliriz. Biz konuşmayı dile bırakırız. Dili, dilin kendisinden başka bir şey
içinde zemine oturtmak istemeyiz, ne de diğer şeyleri dil vasıtasıyla açıklamak isteriz.19

Burada Heidegger’ in söylediği şey şimdilik bir kenarda dursun, ama ufak bir
değişiklik yapılsın şimdi. Alıntının belli bir noktasından itibaren belirtilen, dil ve
bilinç arasındaki içkin, özsel bağa, ilişkiye de göndermede bulunacak şekilde, (bu
onların kökenlerine ya da ilk oluşumlarının nasıl gerçekleştiğine götüren bir tür yol
açma konusunda da umut bağlanan bir şeydi) Heidegger’in “dil” dediği her yerde
dil kelimesi yerine “bilinç” kelimesinin koyularak paragrafın tekrar okunması ile,
bu çalışmanın bilince yaklaşımının nasıl olduğu az çok açıklık kazanmış olur. Bilinç,
tıpkı dil gibi, düşünsel olarak ona dair bir şey söylendiğinde, yani onun bir kısmını düşünme, elinde tutmaya, eline almaya çalıştığında, hemen kaçan, kendisinin bir
elde tutulmasına izin vermeyen bir şeydir. Buradaki “tıpkı” oldukça önemlidir. Bilinç
ve dil arasındaki bu yakınlığın sadece karakteristik ya da fenomenolojik bir tarzda
olmasa bile en azından köken-yoksunluğu açısından aynı olduğuna işaret eder bu.
Dahası, insanın bile, onu olduğu şey olarak deneyimlemeyi, düşünmeyi başaramayacağı birkaç nadir şeyden biri olarak vardır bu iki öğe. Böylece en baştan beri işaret
19

Martin Heidegger, “Die Sprache”, Unterwegs Zur Sprache, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main
1989, 9-10.
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edilen eşköken şimdi kendi anlamına kavuşur. Bilinç ve dil, aralarındaki tüm özsel
ilişki bir yana, kendi kökenlerini düşünmeye aynı tarzda kapattıkları, erişilemez kıldıkları için eşkökenlidir. Dil ve bilincin bu eşkökeni, düşünme içindir. Düşünme; dil
ve bilinç eşkökenliymiş gibi (as such / als-Struktur) davranır, bunların kökenlerini
düşünmeye çalıştığında. Söz konusu dil ve bilinç ve bunların özü olduğunda eşköken
kelimesi her zaman düşünme için aynı tarzda, aynı şekilde belirlenemez, kavramsallaştırılamaz, tanımlanamaz ve sınırlandırılamaz olarak kalacaktır. Dil ve bilincin
eşkökenli olmaması, düşünme açısından farklı kökenlere sahip olması, düşünmenin
bu ikisi karşısında daha farklı gerçekleşmesi, tepkilerde ve sonuçlarda bulunmasını
gerektirirdi, tıpkı öyle olsaydı bu iki öğe (dil ve bilinç) arasında özsel bir paralellik
ve ilişkinin kurulmasının da imkânsız olacağı gibi. Yine de bu, kesin bilimsel bir
yargı değildir. Sadece şu açıktır bir şekilde söylenebilir ki düşünme ile ilişkilerinde
kendilerini konumlandırmalarına göre, dil ve bilincin eşkökenli olması, eşkökenli
olmamasından daha olasıdır gibi gözükür. Buradaki eşköken (co-originality) ifadesi
artık sadece evrimsel, antropolojik, biyolojik bir tarihsel eski dönemi de kapsayan
tanımsal bir zemin20 üzerine kurmaz kendini. İnsanın insan olmasının felsefî anlamı
ve soruşturması zemini üzerine kurar asıl olarak. Humboldt’un en başta söylenen o
ünlü sözünün işare ettiği gibi.
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TA‘DÎLÜ’L-KELÂM: KELAMIN FELSEFEYLE “TA‘DİL”İ
Mehmet Fatih Arslan*
TADĪL AL-KALĀM: MODIFICATION OF KALAM WITH PHILOSOPHY
ÖZ
Bu makalenin amacı, Sadrüşşerîa es-Sanî el-Buhârî’nin (ö. 747/1346) Ta‘dîlü’lkelâm adlı eserinin felsefe-kelam etkileşimi bağlamında içerik analizini yapmaktır. Müellif eserin mukaddimesinde kelam ilmini yeniden düzenlemeyi ve
yapısını güçlendirmeyi amaçladığını belirtir. Ancak bunun usûlü ve keyfiyeti
hakkında herhangi bir açıklamada bulunmaz. Bu çerçevede makalenin temel
tezi, Sadrüşşerîa’nın Mâturîdî kelamını İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) el-İşârât’ı
ve iki önemli şârihi, Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) ve Nasîruddîn et-Tûsî (ö.
672/1274) üzerinden yenilemeye ve güçlendirmeye çalıştığıdır. Bu iddianın en
önemli delili, gerek meseleler gerekse tertip bağlamında eserin büyük ölçüde
el-İşârât geleneğini takip etmesidir. Öyle ki Sadrüşşerîa, Fahreddin er-Râzî’nin
Eşârî geleneğinde yaptığına benzer şekilde, el-İşârât’da ortaya konan felsefi birikimi sistematik bir biçimde eleştirmeye ve tashih etmeye çalışır. Böylece o,
İbn Sînâcı birikimle hesaplaşarak Mâtûrî kelamını geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ta‘dîlü’l-kelâm, Sadrüşşerîa, Mâturîdî Kelamı, El-İşârât,
Felsefî Kelam.
ABSTRACT
The purpose of the present study is to analyze the content of Ṣadr al-Sharīʿa
al-Bukhāri’s (d. 747/1346) Tadīl al-kalām in connection with the interaction of
kalām with philosophy. In his introduction the author states that he intends to
reorganize and to strengthen the structure of kalām, but without offering any
explanation of the method or the means by which he will pursue this goal. This
paper argues that Ṣadr al-Sharīa tried to revive and strengthen Maturidian kalām
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by utilizing the structure and problematics of Ibn Sīnā’s (d. 428/1037) al-Ishārāt,
alongside the two most important commentaries on this work by Fakhr al-Dīn
al-Rāzī (d. 606/1210) and Nāṣir al-Dīn al-Ṭūsi (d. 672/1274). The article’s most
important claim is that in his Ta‘dīl al-Kalām Ṣadr al-Sharīa surveys the tradition
of al-Ishārāt both in terms of problematics and outline. A closer examination
shows that following al-Rāzī’s pattern, he thoroughly criticizes or adapts the
philosophical theories of al-Ishārāt and al-Ṭūsī’s Sharh al-Ishārāt. He thus
aims to improve and reinforce the structure of Maturidian Kalām by facing the
challenges of Avicennan tradition.
Keywords: Tadīl al-kalām, Ṣadr al-Sharīa al-Bukhārī, Maturidian Kalām, AlIshārāt, Philosophical Kalām.
...

I. Giriş: Ta‘dîlü’l-‘ulûm Projesi
İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olan Sadrüşşerîa es-Sanî Ubeydullah b. Mes‘ûd b. el-Mahbûbî el-Buhârî (ö. 747/1346), nakli ilimlerin birçok alanında derinlikli eserler kaleme alması ve bu alanda etkili bir âlim olması açısından
kayda değer bir şahsiyettir. Hanefî fıkıh tarihinde önemli yeri olan bir aileye mensup
Sadrüşşerîa’nın kendi eserleri de ziyadesiyle teveccühe ve hüsn-i kabule mazhar olmuştur.1 Nitekim usul alanında yazılmış olan Tenkîhu’l-usûl ve füru alanına ait Şerhu’l-Vikâye ile en-Nukâye, Hanefî fıkıh literatürünün önemli eserleri arasında yer
almaktadır. Söz konusu kitaplar üzerine Osmanlı uleması tarafından da çok sayıda
şerh ve haşiye yazılmış ve mezkûr eserler medreselerde okutulmuştur. Ayrıca söz
konusu eserler modern dönemde de araştırmacıların ilgisini çekmektedir.
Naklî ilimler yanında aklî ilimlerde de yetkin bir âlim olan Sadrüşşerîa,2 bu yetkinliğini Ta‘dîlü’l-‘ulûm’da ortaya koymuştur. Üç ayrı bölümden oluşan eserin her
1

2

Sadrüşşerîa’nın nesebi ve hayatı için bkz. Şükrü Özen, “Sadrüşşerîa”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA),;
C. XV, uştur. ccühe e ştir. şt. ayrıntılar c. XXXV, s. 427-431; Sa‘deddîn et-Taftazânî, et-Telvîh ilâ
keşfi hakâiki’t-Tenkîh, nşr. Adnan Derviş, Beyrut: Dârü’l-Erkam b. Ebî’l-Erkam, 1998, c. I, 15, 25-26;
Muhammed b. Muhammed el-Hafızi Barsa, “Nesebu Sadrişşerî‘a ‘Ubeydillah el-Mahbubî el-Ensarî elBuhârî”, ed-Dir‘iyye, S. 18-19, Eylül-Aralık 2002, s. 135-170; Ziriklî, al-A‘lâm, Beyrut: Daru’l-Kutub
lil-Melayin, XV. baskı, 2002, c. IV, s. 197-198.
Aklî ilimlerde Sadrüşşerîa’nın ulaştığı mertebeyi ifade etmek üzere Taşköprülüzâde şu rivayeti nakleder:
Kutbuddîn Râzî, Sadrüşşerîa ile bir araya gelip ilmi meseleleri tartışmak ister. Bunun için talebesi
olan Mübârekşah’ı Herat’a gönderir. Mübârekşah Sadrüşşerîa’nın el-İşârât’ın Râzî ve Tûsî şerhlerini
okuttuğunu ve her iki şârihi de eleştirdiğini görür. Bunun üzerine hocasına bir mektup yazarak Sadrüşşerîa’nın olağanüstü bir âlim olduğunu, onunla tartışmanın iyi bir fikir olmadığını ve tartışmanın
sonucunda ayıplanabileceğini bildirir. Hocası da Mübârekşah’ın tavsiyesine uyarak Sadrüşşerîa ile
tartışmaktan vazgeçer. Bu rivayet için bkz. Taşköprülüzâde, Mevsu‘atü mustalahâti miftâhü’s-sa‘âde
ve misbâhü’s-siyâde fî mevzu‘âti’l-‘ulûm, thk. Ali Dahruc, Beyrut: Mektebetu Lübnan [Librairie du
Liban], 1998, s. 239.
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bölümü farklı bir ilme ayrılmıştır. Bunlar sırasıyla mantık, kelam ve astronomidir.
Her bir bölüm bağımsız olarak da isimlendirilmiştir. Müellif tarafından mantığa dair
bölüm için Ta‘dîlü’l-mîzân, kelama dair bölüm için Ta‘dîlü’l-kelâm ve astronomiye
ait bölüm için Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk isimleri takdir edilmiştir. Eser önce veciz bir
metin olarak yazılmış, ardından Sadrüşşerîa tarafından şerh edilmiştir.
Ta‘dîlü’l-‘ulûm için müellifin yazdığı mukaddime alışılmışın oldukça dışındadır. Âdet olduğu üzere eserin mütevazı bir tanıtımı ve yazarın kendisi hakkındaki
mütevazı ifadelerini içeren bir dibacenin aksine, Sadrüşşerîa ziyadesiyle iddialı sayılabilecek bir mukaddime telif etmiştir:
Mîzânı [mantık ilmini] düzenlemeyi (ta‘dîl) ve bu ilimdeki cevherleri açıkça ortaya koymayı, onun fikrî yapısını daha oturaklı ve etkili kılmayı; ardından kelam ilminin yapısını
son derece güçlü hale getirip bu ilimde benzeri görülmemiş kesin deliller (burhan) icat
etmeyi, yüce saraylar ve sarsılmaz surlar küşat ederek bu ilmin en yüce bahislerine yükselmeyi; sonra sair akli ve nakli ilimlere geçerek burada başka kaynaklardan duyduğum
ve hiç duymadığım, bilakis isminin ve fikirlerimin bu alanda tek olduğu şeyleri ortaya
koymayı ve bunların hepsine “Ta‘dîlü’l-‘ulûm” adını vermeyi kastettim. Öncekilerin ve
sonrakilerin faydalı nüanslarına ilaveten, kendisi için ‘bu şüphesiz bir sihirdir’ denilecek
eklemelerle dolu olan (bu hususta bana inanmayan olursa kavramlar arası ilişkiler ve ters
döndürme, şartlı ve kategorik önermelerin tümel kuralları hakkında icâd ettiğim tablolara
baksın), Ta‘dîlü’l-mîzân (mantık ilminin düzenlenmesi) tamamlandığında, doğruyu ilham
eden Allah’tan hikmeti ve fasl-ı hitabı vermesini isteyerek, problemleri açıklayan ve kapalı
noktalarını açan bir şerh yazdım.3

Sadrüşşerîa, Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un yukarıda yer alan mukaddimesinde iddialı bir
üslupla dinî ve akli ilimleri ta‘dîl edeceğini vadetmektedir. Burada şu soru akıllara
gelmektedir: Acaba “ta‘dîl” kavramı bu bağlamda neyi ifade etmektedir? Diğer bir
deyişle, Sadrüşşerîa dinî ilimlerin ta‘dîl edilmesi ile tam olarak neyi hedeflemektedir?
Eserin üç bölümünün incelenmesinden anlaşıldığı kadarıyla müellifin ta‘dîl kavramı
ile vadettiği şey, ilimlerin yapısında köklü bir değişikliğe gitmeden, bazı ilimlerin
içyapısı hakkında düzenlemeler yapmak, bazı ilimlerde ise ortaya konulan meseleleri
ve cevaplarını yeniden vazetmektir. Bu husus kendisini iki şekilde göstermektedir:
ilimlerin tanzimini ve mesâilinin dizilimini değiştirmek ve meselelerin vazediliş biçimini ve kanıtlamalarını daha güçlü bir yapıya kavuşturmak. Dolayısıyla Sadrüşşerîa eserinde yeni bir ilimler tasnifi ortaya koymadığı gibi mevcut ilim anlayışında
köklü bir değişiklik de önermemektedir. O, daha ziyade ilimlerin yapısında zayıflık
meydana getiren tanzim sorununu gidermek ve mevcut meselelerin çözümünde burhânî olmadığını öne sürdüğü yaklaşımlar yerine burhânî bir çerçeve sunmaktadır. Bu
açıdan, kendisinden önce var olan “ihyâ” hareketlerinin geleneği muhafaza gayreti
3

Sadrüşşerîa es-Sanî el-Buhârî, Ta‘dîlü’l-‘ulûm, Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya-Tekelioğlu No:798,
1 vr. b-2 vr. a. Esere yapılan referansalar bundan sonra metin içinde sadece varak numarası zikredilerek
yapılacaktır.
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ile “şukûk” literatürünün meseleleri tashih eden yapısını birleştirmiştir.4 Zira kelam
ve mantık bölümlerinde, söz konusu ilimlerde köklü değişiklik talep etmeksiniz bir
yandan ortaya konulan meselelerin tanzimine ve delillerine ilişkin itirazlarda bulunurken bir yandan da yeni kanıtlamalar, yeni tasnifler ve tablolar geliştirmektedir.
Yine, kelam bölümünün ayrıntılı olarak incelendiği makalemizin ikinci bölümünde
de görüleceği üzere Sadrüşşerîa, Mâturîdî kelamının felsefi birikimle daha detaylı
bir şekilde yüzleşmesi ve bu yolla Mâturîdî kelamının güncellenmesi ve varlığını
devam ettirmesi gayreti içindedir. Bu durum onun açıkça Mâturîdî geleneği ihya gayesinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) yaptığına benzer
bir biçimde, tasavvufi içeriğe sahip bir bölüm kaleme almış olması da ihya geleneği
ile paralellik arz etmektedir. Öte yandan Sadrüşşerîa şukûk geleneği ile paralellik arz
edecek şekilde astronomi bölümünde Batlamyus kozmolojisinin tamamen değiştirilmesini önermeden sadece kısmi tadilat ve düzenlemeler teklif etmektedir. Bu yaklaşım biçimi, şukûk literatürünün ayırt edici vasfını oluşturmaktadır.
Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un ilk bölümünü oluşturan Ta‘dîlü’l-mîzân, mantık ilmine dairdir. Mukaddimede belirtildiği üzere bu bölümün en belirgin özelliği mantığın çeşitli
konularının anlatılmasında kullanılan tablolardır. Taşköprülüzâde mantık kısmından
övgü ile bahsetmektedir. Ona göre Ta‘dîlü’l-mîzân mantık öğrenmek isteyenlerin
nihâî müracaat kaynağıdır ve eskilerin çözmekten aciz oldukları birçok mesele bu
eserde çözülmüştür.5 Sadrüşşeriâ bu bölümde, Ta‘dîlü’l-kelâm’da olduğu gibi, Semerkandî’nin hamlî kıyasta orta terimin varlığı ve bunun sonucu gerektirmesine
yönelik bazı itirazlarını cevaplamıştır.6 Ayrıca bu bölümde çeşitli meselelerin ele
alınmasında harflerin kullanıldığı görülmektedir. Ancak söz konusu uygulama, iddia
edildiği7 gibi sembolik mantığın örnekleri olmaktan uzaktır. Zira sembolik mantığın
amacı ve uygulama biçimi tamamen farklılık arz etmektedir.8 Nitekim müellif de söz
konusu harfleri, icat ettiği tablolarda kısaltmalar olarak kullandığını beyan etmiştir
4

5
6

7

8

Şukûk terimi, belirli bir esere ya da teoriye yönelik sınırlı itirazları ve düzeltmeleri ifade etmek üzere
kullanılır. Bu açıdan bakıldığında, şukûk literatüründe yazılmış eserler, “ibtâl”, “redd” ya da “tehâfüt”
literatüründen farklı olarak, bir ilim geleneğinin tümden reddi ya da ortadan kaldırılması amacına matuf
değildir. Bilakis amaç alanda yazılmış eser ve teorilerin eleştirilmesi yoluyla belli o bilimsel geleneğin
pekiştirilmesi ve berkitilmesi gayesine matuftur. İslam dünyasında aklî ilimler alanında ortaya çıkan
bu şukûk literatürü hakkında bkz. Nicholas Rescher, Aporetics: Rational Deliberation in the Face of
Inconsistency, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009; Ayman Shihadeh, Doubts on Avicenna,
Leiden: Brill, 2015, s. 45-49.
Taşköprülüzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, s. 232, 941.
Khaled El-Rouayheb, Relational Syllogisms and the History of Arabic Logic, 900-1900, Leiden: Brill,
2010, s. 63-66.
Hayrettin Yılmaz, “Ubeydullahbin Mes’ûd Sadruşşeria, Hayatı, Eserleri ve Ta‘dîlu’l-Kelâm Adlı Eserinin
Muhtevası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1995, S. 3, s. 211.
Sembolik mantık temel olarak dilin belirsizliğinden kurtularak önermelerin doğruluğunun denetlenmesini
amaçlar. Ayrıntılar için bkz. Rudolf Carnap, Introduction to Symbolic Logic and Its Applications, Dover
Publications, 1958.
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(31 vr. a). Ancak söz konusu tabloların büyük bir yenilik olduğu ve anlaşılması durumunda kavramlar arası ve önermeler arası ilişkilerin anlaşılması açısından büyük
kolaylık sağladığında şüphe yoktur.
Mukaddimede eserle ilgili iddialı ifadelerin yanında dikkat çeken diğer bir husus, eserin üçüncü bölümü olan Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk’e ismen atıf yapılmamış olmasıdır. Her ne kadar “sair aklî ve nakli ilimler” ifadesi mukaddimede geçse de,
bu bölüm ismen anılmamıştır. Yine, Keşfü’z-zunûn’da eserin iki bölümden oluştuğu
belirtilmiştir.9 Aynı şekilde Miftâhü’s-sa‘âde’de eserin mantık, kelam ve hikmet bahislerini içerdiği belirtilmiştir.10 Brockelmann ise GAL’ın kendisinde Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk’i ayrı bir eser olarak zikrederken eklerinde ise sadece Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un
adını vermektedir.11 Dolayısıyla hem eserin mukaddimesinde hem de klasik literatürde eserin astronomiye dair olan Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk bölümüne ismen atıf yapılmamış olmaması dikkate değerdir. Sadrüşşerîa’nın ilk olarak mantık ilminin yazımını
bitirmiş ve devamında kelam ilmine geçtiğini belirtmiştir. Zira mantık kısmının sonunda “Bunu [mantık ilmi] bitirince, aklı ve ilhamı bağışlayanın yardımıyla kelam
bahislerinin incelenmesine başladık” (140 vr. a) ifadelerinden ve bu kısmın sonunda
herhangi bir ferağ kaydı bulunmamasından mantık ve kelam ilimlerinin beraber yazıldığı anlaşılmaktadır. Kelam bölümünün sonunda ise ferağ kaydı bulunmaktadır.
Bu kayıtta eserin müellif tarafından 5 Muharrem 746 Pazartesi günü bitirildiği beyan
edilmiştir (305 vr. a). Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk bölümünün ise bağımsız bir ferağ kaydı
vardır. Orada bu bölümün Buhârâ’da 6 Rebiülahir 747 Çarşamba günü bitirildiği belirtilmiştir (394 vr. b). Dolayısıyla müellifin ilk olarak Ta‘dîlü’l-‘ulûm’u astronomi
ilmi olmaksızın iki bölüm olarak yazmayı planladığı, mantık ve kelama dair bölümleri yazdıktan sonra eseri olduğu haliyle yayınladığı ve sonrasında üçüncü bölümü
ekleyerek Ta‘dîlü’l-‘ulûm’a son şeklini verdiği söylenebilir. Ancak eserin sadece ilk
iki ilmi içeren nüshalarının bulunmamasının bu ihtimali zayıflattığı düşünülebilir.
Ne var ki müellif tarafından üçüncü bölüm eklenerek eserin son şeklinin verilmiş
olması nedeniyle, önceki halinin istinsah edilmeyerek sadece son halinin muhafaza
edilmesi ve bu halinin günümüze gelmiş olması gerekir. Nitekim ilki iki bölümün
yazımı ile üçüncü bölümün eklenmesi arasında yalnızca bir yıl olduğu için sadece iki
ilmi içeren nüshaların sayısının az olması ve günümüze ulaşmamış olması oldukça
muhtemeldir. Eserin son halini almasıyla bu üç bölümün bir arada istinsah edilmesi
olukça doğaldır.12
9

10
11

12

Kâtip Çelebî, Keşfü’z-zunûn ‘an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, tsh. Mehmet Şerafettin Yaltkaya, Kilisli Rifat
Bilge, Lübnan: Daru İhyai Turasi’l-Arabi, tarihsiz, c. I, s. 419.
Taşköprülüzâde, Miftâhü’s-sa‘âde ve misbâhü’s-siyâde, s. 232.
Brockelmann, GAL, Weimar: Verlag von Emil Felber, 1902, c. II, s. 214; Brockelmann, GAL Suppl. 2,
Leiden: E. J. Brill, 1938, s. 300.
Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk bölümü üzerine müstakil bir çalışma yapan Ahmad Dallal, bu hususa değinmemiş,
mezkûr bölümü içeren on dört nüsha tespit ettiğini belirtmiştir. Söz konusu nüshalardan altısını temel
alarak sadece metin kısmını İngilizce çevirisiyle beraber, bilimsel literatüre katkısı bağlamında kısa
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Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk kendisinden önce var olan astronomi araştırmalarının
bir devamı niteliğindedir. Nitekim erken sayılabilecek bir dönemden itibaren İslam
dünyasında Batlamyus’çu astronomiyi daha mükemmel hale getirme çalışmaları
mevcuttur. Zira VIII. asırdan itibaren İslam dünyasında zîcler hazırlanmaya başlanmış ve bu zîclerde Batlamyus’çu teorinin çeşitli açılardan güncellenmesi gerektiği
ve eksikliklerinin olduğu ortaya konmuştur.13 Sadrüşşerîa’nın çalışması ise bu geleneğe bir katkı oluşturacak şekilde, Batlamyus’çu teoride birkaç problemin çözümüne odaklanmıştır. Nitekim müellif mukaddimesinde bölümün yazılış maksadını
şöyle açıklar:
Ayın ve diğer gök cisimleri hakkındaki zorlukların çözülmesi ve feleklerin enlemsel hareketlerinin isbatı gibi akıl sahiplerinin şaşıp kaldığı konuları ele alarak bu eseri akıl sahipleri
için bir ibret ve hatırlatma vesilesi olarak yazdım. Çünkü bu konuları önceki ulemâdan
kimse ele almadı, sonraki ulemânın okları da bu konuda hedefine ulaşmadı. (305 vr. b)
Mukaddimede ilk defa ele alındığı söylenen konular, ayın düzlemsel hareketi, üst feleklerin düzlemsel hareketleri, Merkür’ün yörüngesi ile ekuantı ve suflî feleklerin enlemsel
hareketleridir. Bu bölümün telifinde Sadrüşşerîa’nın istifade ettiği temel kaynaklar, Tûsî’nin
(ö.1274) et-Tezkire fî ‘ilmi’l-hey’e ve Kutbuddîn Şirazî’nin (ö. 710/1311) et-Tuhfetü’ş-şâhiyye fi’l-hey’e isimli eserleridir.14

Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un henüz (tahkikli ya da tahkiksiz) bir baskısının olmaması,
klasik döneme ilişkin çalışmalar açısından büyük bir eksikliktir. Dünyanın çeşitli
yerlerinde çok sayıda yazma nüshasının varlığı, eserin yazıldığı tarihten itibaren günümüze kadar gördüğü ilginin en açık kanıtıdır. Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un nüshalarından
bazıları tam, bazıları ise müstakil olarak istinsah edilen bölümlerdir.15 Çalışmamızda
Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya-Tekelioğlu No:798 numara ile kayıtlı olan nüshayı esas aldık. Zira tam nüsha olması, nüsha farklılıklarına işaret etmesi, yazısının
okunaklı olması ve kenarında diğer nüshalardan alınmış faydalı notlar bulunmasının
yanında, eserin müellif nüshasından kopyalandığının ima edilmesi (175 vr. a) bu nüshanın diğerlerine tercih edilmesini gerektirmektedir.

13

14
15

bir değerlendirme eşliğinde yayınlamıştır. Ayrıntılar için bkz. Sadruşşerîa Ubeydullah İbn Mesud
el-Mahbûbî, An Islamic Response to Greek Astronomy, ed. Ahmad S. Dallal, Leiden: Brill, 1995.
Batlamyus kozmolojisine hakkındaki şukûk ve tashih literatürü için bkz. Aydın Sayılı, The Observatory
in Islam, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1960; Marie-Thérèse Debarnot, “The Zij of Habash
al-Hasib: A Survey of MS Istanbul Yeni Cami 784/2”, From Deferent to Equant: A Volume of Studies
in the History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E. S. Kennedy, ed. D. A.
King, G. Saliba, New York: The New York Academy of Sciences, 1987, s. 35-69; E. S Kennedy, “A
Survey of Islamic Astronomical Tables”, Transactions of the American Philosophical Society, S. 46,
1956, s. 123-177; David King, “Islamic Astronomy”, Astronomy Before the Telescope, ed. C. Walker,
Londra: British Museum Publications, 1996, s. 143-174; Bernard R. Goldstein, “The Arabic Version
of Ptolemy’s Planetary Hypothesis”, Transactions of the American Philosophical Society, S. 57, 1967,
s. 3-55.
Sadruşşerîa, An Islamic Response to Greek Astronomy, s. 11-13.
Eserin nüshaları için bkz. Mahmut Ay, Sadruşşerî’a’da Varlık: Tadilu’l-Ulûm Temelinde Kelam-Felsefe
Karşılaşması, Ankara: İlahiyat, 2006, s. 19-20.
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II. Ta‘dîlü’l-Kelâm
Kelam ilmini yeniden düzenlemeyi amaçlayan bu bölüm, Fatiha suresini esas
almaktadır. Bu yaklaşımın gerekçelendirilmesi için müellif, kelam ilminin isimlendirilmesinden yola çıkar: Kelam ilmi, ya ses ve harfler denilen haricî kelama ya da
dâhilî (nefsî) kelama nispetle bu adı almıştır. Ehl-i sünnetin görüşü ikincisi olduğundan, bu ilim söz konusu anlamı ifade edecek şekilde kelam adını almıştır. Dolayısıyla
kelam ilmi, Sadrüşşerîa’ya göre ilâhî kelamın bir izdüşümüdür. Binaenaleyh, nasıl ki
Fâtiha sûresi, Kelamullah’ın dibacesi olmaya uygunsa, aynı şekilde kelam ilminin de
yeniden tertibi için uygundur. Çünkü Fâtihâ Sûresi hem hikmeti hem de faslü’l-hitâbı
içermektedir (141 vr. b- 142 vr. a).16
Bölümün mukaddimesinde Sadrüşşeria kelam ilminin konusuna da değinmektedir.
Ona göre bu ilimde Vâcib Teâlâ’nın varlığı, birliği, sıfatları ve Zorunlu Varlığın onlara
mahiyetlerini ve varlıklarını vermesi yönüyle varolanların durumu incelenir (142 vr. a).17
Konuya ilişkin çizdiği çerçeveyle Sadrüşşerîa birçok hususa da telmihte bulunmuştur. Bunlardan ilki, kelam ilminin mevcudâtı, Zorunlu Varlık ile olan ilişkisi nedeniyle
ele aldığıdır. Bu da onun müteahhirûn ulema tarafından kelam ilmine getirilen bakışı
reddetmemekle birlikte, bunu bir haysiyet kaydına bağlayarak gerekçelendirmek istediğini gösterir. Böylelikle Sadrüşşerîa’nın bir yandan ilk döneminde zât ve sıfat ilmi
olarak ortaya çıkan kelam tasavvuruna bağlılığı korurken diğer yandan da meselelerin
çeşitlenmesini ve genişlemesini reddetmeyerek iki farklı yaklaşımı bir arada, tutarlı
bir biçimde savunmaya çalıştığı söylenebilir.18
Mukaddimede dikkati çeken diğer bir nokta, mahiyetlerin mec‘ul oluşuna dair
telmihtir. Zira Sadrüşşerîa, varolanların hem varlıklarının hem de mahiyetlerinin Zorunlu Varlığın feyzinden nasiplenmelerine binaen gerçekleştiğini belirtmektedir. Bu
16

17

18

Dinî düşünce geleneğinde Fatiha Suresi’nin meselelerin tasnifi için bir zemin olarak kullanıldığı başka
örneklere de rastlanır. Abdullah Herevî’nin (ö. 481/1089) tasavvuftaki halleri ve makamları yüzlü tasnifle
anlattığı Menâzilü’s-sâirîn’e Medâricü’s-sâlikîn başlıklı bir şerh yazan İbn Kayyim el-Cevziyye (ö.
751/1350), Herevî’nin bahsettiği bütün makamların gerçekte Fatiha Suresi’ndeki “Yalnız sana ibadet
eder ve yalnız senden yardım dileriz” ayetinin bir şerhi olduğunu ifade eder ve tasavvufî haller ve
makamları bu ayetin idrak aşamaları olarak anlatır. Bkz. İbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricü’s-sâlikîn,
Kahire: Dârü’l-Hadis, 1983.
Sadrüşşerîa’nın bir kelam ilminin konusu ve meselesi arasında ayrım yapıp yapmadığı çok açık değildir.
Şerhinde önce konu ve mesele kavramlarını ayrı ayrı zikretse de daha sonra sadece konu kavramını
kullanmaktadır. Dolayısıyla önceki ayırımın tekit için mi yoksa ayırım için mi olduğu konusunda bir
sarahat yoktur.
Müellifin bu hususta ilk bakışta Urmevî’ye yakın olduğu sanılabilir. Zira o da kelam ilminin konusunu,
“Allah’ın zâtı, sıfatları ve O’na dayanması yönüyle mümkünat” olarak kabul etmektedir. Ancak ilerleyen
bölümlerde yer alan ifadelerinden ve kelam ilminin ele aldığı meselelere yaklaşımından anlaşıldığı
kadarıyla, Urmevî’nin yaklaşımını eleştiren Cürcânî’ye daha yakın olduğu söylenebilir. Söz konusu
tartışma için bkz. Seyyid Şerif Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, thk. Mahmud Ömer ed-Dimyâtî, Beyrut:
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1998, C. I, s. 48-50.
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da onun, mahiyetlerin mec‘uliyeti yaklaşımını benimsediğini gösterir.19
Yine, bu bölümde kelamın konusu bağlamındaki sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla Sadrüşşerîa kelamın, “şeriat” veya “İslam kanunu” çerçevesinde bir araştırma
yaptığı kaydını ekleme ihtiyacı hissetmemiştir. Ancak Ta‘dîlü’l-‘ulûm’un hemen
girişinde kelam ilmini tanıtırken bu kaydı eklemiştir: “O [kelam ilmi] İslam kanunu
üzere bina edilmiştir. Çünkü bu ilim, nebilerin yaptığı tembihlerle ve bu tembihlerin
gösterdiği hususlara ilişkin akli burhanların ortaya konulmasıyla varlık kazanmıştır.
Zira Allah’ın zâtı ve sıfatları başta olmak üzere, mebde’ ve meâd hususlarında sırf
akla dayanılamaz.” (2 vr. a-b)
Kelamın konusuna ilişkin bu girizgâhtan sonra Sadrüşşerîa bu ilmin tertibinin
nasıl olması gerektiğine değinmektedir. Bu meyanda, Fatiha suresinin ayetleri, kelamın
problemlerinin ve konularının şemasını da vermektedir. “El-hamdülillahi râbbi’l-‘âlemîn” ibaresi ile başlayan ilk üç ayet, kelamın nazarî kısmının şemasını oluştururken,
sonraki ayetler de amelî kısmını oluşturmaktadır. Bu iki kısmın her birine Sadrüşşerîa
hikmet ve faslü’l-hitab adını vermektedir (142 vr. a).
Sadrüşşerîa’ya göre kelam ilmi, her ne kadar ilk dönemde zât ve sıfat bahisleri
olarak başladıysa da, daha sonrasında konu ve mesele bakımından genişleyerek “varolanlardan (mevcudât) ve mahiyetlerden bahseden” bir ilim halini almıştır. Kelam
ilminin meseleleri, varlık ve mahiyet bahisleriyle başlayıp ilahiyat bahislerinin yüceliklerine ulaşır. Buradan da yaratılmış olmaları cihetiyle cevher ve araz meselelerine
intikal edilir. Bu aynı zamanda bir nüzuldür (142 vr. a). Bu yükseliş ve iniş, adeta bir
urûc ve nüzul kavsi gibi, kelâmın umûr-ı âmme ve cevher-araz bahislerini bir araya
getirir. Zira varlık ve mahiyetten ilahiyat bahislerine çıkan kişi, tekrar fena âlemine
indiğinde Allah’ın yarattığı eşyayı yeni bir gözle görecektir.20 Sadrüşşerîa’nın cevher
ve arazı inceleme gerekçesi de zaten bunların Allah tarafından yaratılmış olmalarıdır.
Böylelikle kelamın nazari hikmet bölümü de tamamlanmış olur.
Bu noktada dikkati çeken husus, Sadrüşşerîa’nın, kelamın Râzî tarafından sistematikleştirilen bahislerine nasslardan da bir dayanak bulma çabasıdır. Ancak makalenin
ilerleyen kısımlarında ortaya konacak gerekçelerle, gayesi açısından bunun sadece
bir dayanak bulma çabasının çok ötesine geçtiğini ve Mâturîdî kelamını güncelleme
çabası olduğunu söylemek mümkündür.
Ta‘dîlü’l-kelâm’da kelam eserlerinin dibacesinin bir parçası sayılan bilgi ve nazar
bahislerine yer verilmemektedir. Ancak bilgi konusunda bazı yönlendirmelerinden
19

20

Mahiyetlerin mec‘ul olması meselesi hakkında bkz. Tûsî, Telhîsu’l-Muhassal, Kahire: Mektebetü’l-Külliyati’l-Ezheriyye, tarihsiz, s. 60; Ömer Mahir Alper, “Mahiyetin Mec‘ûliyeti’ Bağlamında Kemalpaşazâde’nin Cürcânî Eleştirisi”, İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği,
ed. M. Cüneyt Kaya, İstanbul: Klasik, 2015, s. 197-225.
Tasavvufta “devir” denilen bu görüş, geniş bir sûfî kitlesi tarafından benimsenmiştir. Devir anlayışına
ilişkin bkz. Süleyman Uludağ, “Devir”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. IX, s. 230-231; Sarı Abdullah
Efendi, Semerâtü’l-Fuâd (Gönül Meyveleri), haz. Yakup Kenan Necef-zâde, İstanbul: Neşriyat Yurdu,
1967, s.10-15.
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anlaşıldığı kadarıyla, nazar bahisleri mantık ilminin bir parçası olarak addedildiğinden, tekrar burada ele alınmamıştır. Dolayısıyla bu durum, onun kelam sistematiği
açısından bir eksiklik arz etmez.21
Bu noktadan itibaren kelamın pratik boyutuna geçiş yapılmaktadır. Bu amaçla,
dünya ve ahiret hayatında mutluluğu sağlamaya yönelik olarak bize örneklik teşkil
edecek olan peygamberlerin ve salih kimselerin yoluna işaret edilmiştir (142 vr. b).
Nihayet mukaddimesinin son kısmında Sadrüşşerîa, kelam ilmini yedi ayrı düzenlemede (ta‘dil) inceleyeceğini söyler. Bunlar varlık ve mahiyet bahislerine ilişkin
düzenlemeler (142 vr. b-165 vr. a), Zorunlu Varlığa, fiillerine ve sıfatlarına ilişkin
düzenlemeler (165 vr. a-198 vr. a), cevher bahislerine ilişkin düzenlemeler (198 vr.
a-256 vr. b), araz bahislerine ilişkin düzenlemeler (256 vr. b-267 vr. a), âhiret ahvaline ilişkin düzenlemeler (267 vr. a-270 vr. b), ubudiyete ilişkin düzenlemeler (270 vr.
b-275 vr. a), nübüvvet ve keramet ehline ilişkin düzenlemeler (275 vr. a-305 vr. a).

A. Varlık ve Mahiyet Bahislerine İlişkin Düzenlemeler
Varlık ve mahiyet bahislerine ilişkin bölüme Sadrüşşerîa varlık kavramının anlamını
ve müteradif kavramları inceleyerek başlar. Varlığın lafzî ortaklıkla mı yoksa manevî
ortaklıkla mı kullanıldığını tartışır. Daha sonra varlığın yüklem olması bahsine geçer.
Burada önemli olan hususlardan birisi, tüm varolanlarda varlığın mahiyetin aynı olduğunu iddia etmesidir. Sadrüşşerîa’ya göre dış dünyadaki varlıklarda böyle bir ayırımın
olmadığı ortadadır. Zihnî varlıklardaki ayırım ise zihnî varlığı kabul etmeye bağlıdır ki
bunu tahkik ehli kabul etmez. (143 vr. b-146 vr. a). Burada Semerkandî’nin es-Sahâif
Şerhi’nde ortaya koyduğu varlık görüşünü eleştirir. Semerkândî varlıktan kimi zaman zâtın
kastedildiğini, bu durumda varlığın, mahiyetin aynı olacağını; kimi zaman da olmanın
(kevn) kastedildiğini, bu durumda ise varlığın, mahiyet dışında bir şeyin olacağını iddia
eder. Sadrüşşerîa ise bu yaklaşımın sorunlu olduğunu düşünür. Zira bu durumda, tartışma
lafzî bir tartışma haline gelecektir. Oysa bu mesele lafzî bir çekişmeden öte, gerçek bir
tartışmanın konusudur ve tartışmaya ilişkin görüşlerin burhan ile desteklenmesi gerekir.
Çünkü buradaki tartışma, dış dünyada bulunan mahiyetin varlığının aynısı mı yoksa
mahiyet olarak mahiyet olmasından sonra ona eklenen bir şey mi olduğudur (144 vr. a).
Yine Semerkandî’nin varlık-mahiyet ilişkisi konusundaki görüşleri, mahiyetin mec‘ûl
oluşu konusundaki görüşleriyle tutarlı olmayıp çelişkilidir (145 vr. b-146 vr. a).22
Zorunlu Varlık söz konusu olduğunda varlığın, mahiyetin aynısı olduğunu, mümkün varlıkta ise varlık ve mahiyetin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Tûsî’nin
21

22

Ta‘dîlü’l-kelâm’da bilgi ve nazar bahislerine yer verilmemesinin kelam sistematiği açısından bir eksiklik
arz etmesi iddiası için bkz. Mahmut Ay, Sadruşşerî’a’da Varlık, s. 30.
Semerkandî’nin mahiyetlerin mec‘ûl oluşuna dair görüşleri için bkz. es-Sahâifü’l-ilâhiyye, thk. Ahmed
Abdurrahman Şerif, Kuveyt: Mektebetü’l-Felah, 1985, s. 105.
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delillerini ele alan Sadrüşşerîa, söz konusu delilleri eleştirmektedir.23 Bu noktada o,
ilk defa kendisinin ortaya attığı bir mesele olarak varlık kavramının türetilmiş haliyle
yüklenmesi ve lâzım-melzum ilişkisinden yola çıkarak meseleyi tartışır. Bu tür bir
yaklaşımla meselenin tartışılmasını ilk defa kendisinin gündeme getirdiğine de ayrıca
işaret etmektedir (147 vr. a-b).24
Daha sonra Sadrüşşerîa hâl teorisini anlatarak lehinde ve aleyhindeki delilleri
sıralar. Bu konuda ulaştığı nihai sonuç olarak da en azından izâfî varlıklar için hâl
kavramının kullanılmasının mümkün olduğudur (148 vr. b-150 vr. b).
Bu bölümün diğer bir önemli konusu mahiyetlerin mec‘ûl oluşunun ispatı ve zihni
varlığın reddidir (151 vr. a-157 vr. b). Zihnî varlığın reddine ve varlığın mahiyetin
aynı oluşuna binaen de Sadrüşşerîa, mahiyet olarak mahiyetin ne var ne de yok kabul
edilmesi ilkesinin batıl olduğunu savunur (155 vr. b).
Mahiyet kavramına ilişkin diğer bir önemli husus olan mahiyetin taayyünü de
tartışılmaktadır. Sadrüşşerîa doğrudan es-Sahâif’ten alıntılar yaparak konuyu tartışmaya
açar.25 Semerkândî’nin ortaya attığı, taayyünün vücûdî olduğuna ilişkin görüşü ele alarak
bunun reddeder. Zira Sadrüşşerîa’ya göre taayyünün gerçekleşmesinde yokluk (adem)
da etkindir. Dolayısıyla onun vücûdî olduğu iddiası saçmadır (157 vr. a-158 vr. a).
Mahiyete ilişkin bahislerin tamamlanmasından sonra, kelamcılar ile Felâsife
arasında en önemli tartışma konularından biri olan kıdem-hüdus tartışmalarına geçilir. Burada müellif, Felâsife’nin âlemin zamansal anlamdaki kıdemine yönelik iki
itirazda bulunur. Bunlardan ilki, zamansal olarak kadim olanın bir fail sebebe ihtiyacı
olmayacağıdır. Çünkü kadim mahiyetin sebebe ihtiyacı, varlığını devam ettirmek
cihetindendir. Ancak mahiyet, mahiyet olduğunda dış dünyada var olacağından, artık
onun fail ile ilişkisi kesilecektir. Elbette bu delil, mahiyet ve varlığın bir ve aynı şey
olduğu ilkesinin kabulüne bağlıdır. Oysa Felâsife bu ilkeyi kabul etmez.
Âlemin kıdeminin reddinde ikinci delil, mahiyetin mec‘ul olmaması ilkesine
bağlıdır. Eğer mahiyet kadim ise, failin ondaki etkisi ya (a) zaten var olan varlığı
vermektir ya da (b) başka bir şeydir. Birinci ihtimalin saçma olduğu ortadadır. İkinci
ihtimal doğru ise âlem her an yeniden yaratılmaktadır. Çünkü var olan kadimin varlığı
ortadan kalkmadan failin ona tekrar varlık vermesi mümkün değildir. Eğer mahiyetin
eski varlığı ortadan kalktıysa ve ona yeni bir varlık verildiyse, cevherler bağlamında
23

24

25

Tûsî, Râzî’nin eleştirilerine cevap sadedinde söz konusu delilleri ele almaktadır. Bu bakımdan Sadrüşşerîa’nın eleştirileri her ne kadar farklılık arz etse de Râzî’nin eleştirilerinin bir devamı olarak görülebilir.
Râzî’nin eleştirileri için bkz. Fahreddin er-Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, thk. Ali Rıza Necefzade,
Tahran: İntişarât-ı Danişgah-ı Tahran, 1962, c. II, s. 354-362. Tûsî’nin cevapları için bkz. Nasiruddin
et-Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, thk. Hasanzâde Âmulî, Kum: Bustane Ketab, 2007, c. I, s. 571-577.
Sadrüşşerîa’nın başlattığı bu tartışmaların devamı niteliğindeki hususlara Ali Kuşçu’nun Tecrîd hâşiyesinde rastlanabilir. Ayrıntılar için bkz. Ali Kuşçu, Şerhü Tecrîdi’l-‘akâid, thk. Muhammed Hüseyin
er-Rızayî, Kum: İntişarat-ı Raid, 1973, s. 80-84.
Sadrüşşerîa’nın tasarruflarla yaptığı alıntı için bkz. es-Sahâifü’l-ilâhiyye, s. 108.
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âlem her an yaratılıyor demektir. Bu ise saçmadır. Kaldı ki zorunlulukla fiilde bulunan
bir failin eseri olan âlemin yok olduğu nasıl düşünülebilir ki? (158 vr. a- 159 vr. b)
İmkân kavramı ve âlemin zamansal anlamda hâdis oluşa ilişkin diğer bir mesele
de âlemin sebebe olan ihtiyacının imkân mı yoksa hudûs mu olduğudur.26 Sadrüşşerîa
ikinci görüşü yani hudûsu tercih eder. Ona göre bunun basit bir sebebi vardır: Bir şey
sonradan ortaya çıktığında (hudûs), akıl doğal olarak onun bir sebebi olduğunu düşünür.
Bu durumda sebebe olan ihtiyacın hudûs olduğu bedihidir. Eğer sebebe olan ihtiyaç
imkân vasıtasıyla anlaşılan hudûs olsaydı, bedihi olan bir şey nazari olan başka bir
şey vasıtasıyla anlaşılmış olacaktı ki bu saçmadır. Zira mümkünün bir sebebe ihtiyacı
olduğu ilkesi, bedihi olmayıp nazaridir. Yine burada dikkat çeken bir diğer husus,
Sadrüşşerîa’nın, mümkünün iki tarafının özü gereği birbirine eşit oluşu ilkesini reddetmesidir. Zira ona göre bu durumda, yüz parçadan oluşan bir mümkün iki parçadan
oluşan bir mümküne göre varlığa daha uzak, bin parçadan oluşan bir mümküne göre ise
daha yakındır. Oysa böylesi bir varsayımın saçma olduğu açıktır (159 vr. b-163 vr. a).
Ardından müellif zâtî zorunluluğun tahakkuk oluşuna ve ma‘dumun iadesinin
mümkün oluşuna ilişkin görüşünün gerekçelerini ortaya koyarak imkân ve zorunluluk
kavramlarına ilişkin bahisleri sonlandırır (163 vr a. b-165 vr. a).
Bu noktadan sonra Sadrüşşerîa Zorunlu Varlığa ilişkin bahislerin düzenlenmesine
geçer. Söz konusu bahislerde Zorunlu Varlığın ispatına ilişkin kendi geliştirdiği iki yeni
delili ortaya koyar. Bunlardan ilki, sonsuza kadar uzanan ve başlangıcı bulunmayan bir
sebeplilik zincirinin fertlerinden her seferinde birinin eksik olduğunun varsayılması
suretiyle zincirin yokluğuna giden yolun açılmasına dayanır. Şöyle ki: Sonsuza kadar
geriye giden bir sonsuz sebeplilik zinciri varsayılsın. Bu zincirin hiçbir ferdi, zincirin
varlığının şartı değildir. Aksi takdirde onun yokluğunda zincir sonlu hale gelir. Bu
hüküm, her bir fert için aynı derecede geçerlidir. Dolayısıyla sonsuz sayıda ferdi olan
bir zincirden her seferinde sonsuzluğunun şartı olmayan fertlerden biri eksiltilebilir.
Bu durumda her seferinde bir ferdi eksiltilebilen zincirin bir süre sonra dış dünyada
hiçbir ferdi kalmayacaktır. Böylece dış dünyada hiçbir ferdi olmayan bir tümel ortaya
çıkar. Böylesi bir tümelin varlığı imkânsızdır. Binaenaleyh, mümkünlerden oluşan
bir zincirin sonlu olduğu ve sebebinin Zorunlu Varlığın olması gerektiği ortaya çıkar
(165 vr a. b-166 vr. b).
Zorunlu Varlığın ispatında kendisinin icat ettiğini ifade ettiği ikinci delil, sayı
kavramının analizine dayanır. Buna göre dış dünyada sayılabilir nitelikte olan her şey
sonludur. Çünkü sayının ârız olduğu şeyler sayının sonlu olması dolayısıyla sonludur.
26

Bilindiği üzere Felâsife, imkân kavramının âlemin bir illete olan ihtiyacını göstermesi bakımından
hudûs kavramından daha uygun olduğunu, hatta hudûsun bu konuda yetersiz kaldığını ve uygun olmadığını iddia ederler. İbn Sînâ’nın bu konudaki görüşleri için bkz. Muhammet Fatih Kılıç, “İbn Sînâ’nın
Kelamcıların Hudûs Görüşüne Yönelttiği Eleştiriler”, Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, c.
1, S. 28, 2010, s. 115-134.
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Her sayı da kendisinden önceki sayıya bir eklenmesiyle elde edildiğinden, bütün sayılar
sınırlıdır. Çünkü mesela yüz, doksan dokuza bir eklenmesiyle elde edilir. Bütün sayılar
için bir üstlerindeki sayı kendileri için bir sınır teşkil edeceğinden, sonulu hale gelirler.
Tüm sayılır olanlar da aynı şekilde iki sınır arasında kaldıklarından sonlu olurlar (165
vr a. b-166 vr. b). Ancak bu delilde sorun arz eden kısım, sonsuz olduğu varsayılan
bir zinciri anlamsız hale getirememesidir. Zira sonsuz olan, sayılsa bile bitirilemeyen
demektir. Çünkü her sayılana bir sayı daha ilave edilmesi mümkündür. Dolayısıyla
mezkûr delil, ancak sonsuz kavramının anlamsızlığına dayanak teşkil edebilir.
Sadrüşşerîa daha sonra Kâtibî’den alıntılar yaparak klasik delillerden tatbikî
burhana ilişkin eleştirilerini dile getirir (168-a-170 vr. b).
Yine, Zorunlu Varlığın hakikatinin mutlak anlamda varlık olduğunu iddia edenlerin
delillerini ele alarak bunları reddeder (170 vr. a-171 vr. b). Zorunlu Varlığın birliği ve
taayyününe ilişkin meselelerde Semerkandî’yi eleştirerek Felâsife’nin konu hakkındaki delilini tezyif etmekle suçlar (174 vr. a-b).27 Ayrıca Tûsî’nin Şerhu’l-İşârât’ında
Râzî’nin eleştirilerine cevap sadedinde söylediği hususları28 da eleştirmektedir.
Devamla müellif Mutezile’nin ve Felâsife’nin sıfatlar teorisini eleştirerek Ehl-i
sünnetin görüşünü savunur (176 vr. a-189 vr. a). Özellikle kudret sıfatı bağlamında
iradeli yaratma ve illet-malul ilişkisini detaylı bir biçimde ele alır (176 vr. a- 181 vr.
a).29 Burada calib-i dikkat olan iki husus bulunmaktadır. Bunlardan ilki, kendisinin
ortaya koyduğu ve daha önce benzeri olmayan bir delille Zorunlu Varlığın fâil-i muhtar
olduğunu ispat ettiği iddiasıdır (176 vr. a-178 vr. b). İkinci önemli husus ise Zorunlu
Varlığın iradesi ile cömertliği arasında kurulan ilişkidir. Zira Felâsife, zâtî zorunluluk
ile fiilde bulunmayı, Zorunlu Varlığın cömertliği ile açıklamaktadırlar.30 Oysa Sadrüşşerîa’ya göre irade ve ihtiyarın olmadığı bir failde cömertlikten bahsedilemez. Felâsife
Allah’ın iradesini yok saydığından aslında onun cömertliğini de ortadan kaldırmış
sayılırlar. Dolayısıyla iradesi olmayan bir failin cömertliğinden bahsetmek saçmadır.
Sadrüşşerîa böylesi bir cömertlik anlayışını güneşin aydınlatıcılığına benzetir. Güneşin cömertliğinden dolayı ısıttığı ve aydınlattığını söylemek anlamsızdır. Bunun gibi
âlemin kendisinden zorunlulukla taştığı bir failin de cömertliğinden bahsedilemez.
Kaldı ki Felâsife’ye göre mufârıklar kadim olduğu için Zorunlu Varlık onları yoktan
27

28
29

30

Sadrüşşerîa’nın yaptığı alıntıda Semerkandî Zorunlu Varlığın birliğine ilişkin kendisinin bulduğu bir
delili ortaya koymaktadır. Ayrıntılar için bkz. es-Sahâifu’l-ilâhiyye, s. 310.
Nasiruddin et-Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 584-585.
İllet-malûl ilişkisi ve illet kavramının İbn Sînâ sonrası felsefede gelişimi için bkz. Muhammet Fatih
Kılıç, “İbn Sînâ’dan Ebherî’ye Tam İllet-Nakıs İllet Ayrımının Ortaya Çıkışı”, Nazariyat, c. 4, S. 1,
2017, s. 69-90.
İbn Sînâ’ya göre âlem Tanrı’dan sudûr yoluyla çıkmış olup, âlemin yaratılmasında iradeye yer yoktur.
Zira ona göre Allah mutlak anlamda cömert olduğu ve hiç bir şeyi gaye edinmediği için iradeye ihtiyaç
duymaz. Bilakis, âlem ondan iradesiz olarak ve cömertliğinin sonucu olarak zâtî zorunluluk ile südûr
eder. Ayrıntılar için bkz. İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-tenbihât, thk. Mustafa Zari‘i, Tahran: Müessese-i
Bustan-i Kitab, 1970, s. 294-298.
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var etmiş değildir. Yine, hiçbir şekilde bozulmaya uğramadıkları için de onların varlıkta
devamlılıklarını sağlamak için Zorunlu Varlığa ihtiyaçları da yoktur. Dolayısıyla Sadrüşşerîa’ya göre zorunlulukla iş yapan failin cömertliğini aramak boşunadır. Böylesi bir
fail sadece varlıklarını devam ettiren şeylere etkide bulunmaktadır. Hakiki cömertlik,
yoktan var eden faile aittir (179 vr. a-b).

B. Sıfat Bahislerine İlişkin Düzenlemeler
Sıfat bahislerinde diğer bir önemli husus, ilim sıfatı dolayısıyla Felâsife’ye ait olan
“tümeller üzerinden tikelleri bilme” ilkesini reddetmesidir. Ancak bunu yaparken de
yine Felâsife’nin teorisini dönüştürmeye çalıştığını görmek mümkündür. Sadrüşşerîa
tümelin tikeli gerektirmesinin sadece kudret sıfatında mümkün olduğunu savunur.
Bilgi bahislerinde ise, asıl olan tikeli tikel olarak bilmektir. Fakat tikel olarak bilmek
de Zorunlu Varlıkta bir değişime sebep olmaz. Zira tikelin bilgisi, onda bir kemalin
ortaya çıkmasını gerektirmez. Bilakis kemal, bilme sıfatının Tanrı’da tümel olarak
bulunmasıdır. Tikel bilgi ve bu bilgi ile meydana gelen sonuçlar ise bu kemal sıfatının
devamında ortaya çıkan şeyler (tevabi‘) olurlar (182 vr. a-183 vr. a).
Son olarak müellif, kaza-kader (189 vr. a-195 vr. a) ve hüsn-kubh bahislerini ele
alarak (195 vr. a-198 vr. a) bu bölümü tamamlar.

C. Cevher Bahislerine İlişkin Düzenlemeler
Cevher bahislerine ilişkin düzenlemelere Sadrüşşerîa, cevher-i ferd meselesini ele
alarak başlar (198 vr. a). Bu başlangıç, İbn Sînâ’nın el-İşârât’ın Tabiiyyât bölümüne
cevher-i ferd teorisinin yanlışlığını ortaya koyarak başlamasına nazire olarak görülebilir.
Nitekim Sadrüşşerîa, İbn Sînâ ve Tûsî’ye atıfla Felâsife’nin meseleyi tartışmak için
kullandıkları kavramların ve meseleyi vaz etme biçiminin31 yanlışlığı üzerinde durur
(198 vr. a-208 vr. b). Ardından el-İşârât’daki yapıya paralel olarak heyulâ, suret, tabiat
ve cisim kavramlarını inceler (208 vr. b-214 vr. a). Özellikle türsel suret ve suret-heyûla
ilişkisinin İşârât Şerhi’nde Tûsî tarafından ele alınış biçimini eleştirir. Burada temel
gayenin fâil-i muhtar Tanrı anlayışının korunması olduğu söylenebilir. Zira Sadrüşşerîa, faili muhtar olanın türsel suretler ve madde-suret beraberliği ve tabiat kavramları
üzerinden eşyayı yaratma zorunluluğu olmadığına özellikle dikkat çekmektedir. Ayrıca Sadrüşşerîa, bir şeyin kendisiyle beraber yaratıldığı tabiat kavramının da o şeyin
eserinin ortaya çıkmasında etkili olmadığını savunmaktadır. Dolayısıyla Tanrı nasıl
isterse öyle yaratmaktadır. Daha sonra cisimlerin sonluluğuna dair ortaya konan deliller
31

Bu iki ismin meseleyi ortaya koyma biçimi için bkz. Nasiruddin et-Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât,
c. I, s. 30-40.
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olan burhân-ı tatbikî,32 burhan-ı müsâmete, 33 burhan-ı süllemî,34ve burhan-ı türsî’yi35
ele alır (214 vr. a-217 vr. b). Bu incelemede, es-Sahâif müellifinin ortaya attığı, bazı
özel üçgenlerde sonsuz sayıda açının varlığına dayanan delili de ele alır ve âdeti olduğu
üzere eleştirir (216 vr. a-b). Ona göre bu delil bilfiil sonsuz cismin varlığını değil, ancak
vehim yetisinde sonsuz sayıda cismin oluşumunu ispatlar. Zira Sadrüşşerîa’ya göre söz
konusu açılar bilfiil var değildirler, bilakis vehmî bir varlığa sahiptirler.36
Cevher bahsinde ele alınan sıradaki mesele, el-İşârat’ta heyula ve suret bahislerinden sonra ele alınan boşluğun (halâ) imkânıdır.37 Dolayısıyla burada da Sadrüşşerîa
el-İşârat’ın tertibini takip etmektedir. Burada o, boşluğun varlığını teorik ve deneysel
kanıtlarla ispat etmeye çalışır (217 vr. b-220 vr. a). Bunlardan kayda değer olanı, bir
kırbanın içindeki havanın tamamen boşaltılması sonrasında ağzının hava almayacak
şekilde kapatılması ve sonrasında iki tarafının bir birinden hafifçe uzaklaştırılmasına
dayanır: İçindeki hava tamamen boşaltılmış bir kırbanın hiçbir surette hava almayacak
şekilde ağzı bağlanır. Daha sonra kırbanın iki tarafı çok az da olsa birbirinden ayrılacak şekilde dışarıdan zıt yönlerde çekilir. Kırbanın içinde hava bulunmadığı ve hava
da almadığı bilindiğinden iki tarafının arasında oluşan boşluk, Sadrüşşerîa tarafından
32

33

34
35

36
37

Tatbikî burhan da denilen bu delilin ayrıntıları için bkz. Taftazânî, Şerhu’l-‘Akâid, thk. Ahmed Hicâzî
Sakka, Kahire: Mektebetü Külliyati’l-Ezher, 1988, s. 27-29.
Delilin ayrıntıları için bkz. Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-‘Mevâkıf, c. VII, s. 243; Seccad Hicrî, “Burhanü’l-müsâmete ber tenâhiy-i eb‘ad ve nakdhâ-yi ân”, Hesti ve Şinâht, c. 1, sayı 2 (Sonbahar-kış), s.
99-128; Mecid Ziyai, “Berersî ve nakd-ı burhan-ı müsamete”, Mütâlâ‘t-ı İslâmî: Felsefe ve Kelam, S.
91, 1392, s. 93-109.
Delilin yapısı ve değerlendirmesi için bkz. Cürcânî, Şerhu’l-‘Mevâkıf, c. VII, s. 248.
Bu delilin ayrıntıları için bkz. Molla Sadra, el-Hikmetü’l-müte‘aliye fi esfâri’l-‘akliyyeti’l-erba‘a,
Beyrut: Darü İhyai’t-Türasi’l-Arabi, 1990, c. V, s. 55-56.
Semerkandî’nin delili için bkz. es-Sahâifü’l-ilâhiyye, s. 211.
Halânın varlığı hem kelam ekollerinin kendileri arasında hem de Felâsife ile aralarında tartışma konusu
olmuştur. Felâsife’nin mekân ve boyut tasavvuru, kelamcıların ortaya koyduğu şekliyle halâ kavramını
benimsemeye müsait değildir. Zira kelamcılar halâyı, “birbirlerine temas etmeyen iki cisim arasında var
olan ve üçüncü bir cismin yerleşmesine müsait şekilde bir yönde bulunan, ancak o anda herhangi bir
cismin doldurmadığı vehmî boyut” olarak tanımlarlar. Felâsife’nin bir kısmına göre mekân yüzeydir,
diğer bir kısmına göre ise mekân, boyut olmalıdır. Birinci kısımda yer alanlara göre boşluğun olması zaten
kabul edilebilir değildir. Ancak mekânın boyut olduğunu kabul edenler bile onun vehmî olması fikrini
benimsemezler. Dolayısıyla halânın tanımında yer alan “vehmî boyut” anlayışının hiçbir Felâsife ekolü
tarafından benimsendiği söylenemez. Ayrıca kelam ekolleri tarafından mutlak yokluk olarak tasavvur
edilen halâ, artma eksilme kabul etmemelidir ve ölçülebilir olmamalıdır. Felâsife ise kelamcıların tarif
ettiği şekliyle halânın artma eksilmeyi kabul edeceğini ve ölçülebilir olduğunu iddia ederler. Halânın
varlığı, bu tür saçma sonuçlara götürdüğünden, Felâsife tarafından kabul edilmez. Ayrıntılar için bkz.
Seyyid Şerîf Cürcânî, Şerhu’l-‘Mevâkıf, c. V, s. 139-140. Halâ konusunda kelamcıların vardıkları
sonuçların kendisini tam olarak tatmin etmediğini belirten Râzî, hem Felâsife’yi hem de kelamcıları
eleştirmiştir. Ayrıntılar için bkz. Fahreddin er-Râzî, Şerhu ‘Uyûni’l-hikme, Tahran: Müessesetü Sadık
Littibaati ve’n-Neşr, 1953, c. II, s. 83-99. Halâ kavramının tanımı ve İslam tarihinde farklı ekollerin
konuya ilişkin yaklaşımları için bkz. İlhan Kutluer, “Halâ”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. XV, s.
221-225; Şaban Haklı, “İslam Felsefinde Mekân Ve Boşluk Tasavvurunun Kozmolojiye Tatbiki” Hitit
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 6, S. 12, 2007, s. 41-58.
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halânın varlığının ispatı olarak kabul edilir (218 vr. a-b).
Halânın ispatından sonra Sadrüşşerîa mekân ve hayyız kavramlarını inceleyerek
Felâsife’nin bu konudaki görüşlerini reddeder. Özellikle nesnelerin doğal konumları
olduğu, hareketin tabii, iradi ve zorlamalı olarak taksim edilebilmesi, feleklerin basit
olduğu, hareketlerinin iradeli olduğu, oluş ve bozuluşu kabul etmediği ve yönleri
belirleyenin (muhaddidü’l-cihât) felek olduğu şeklindeki teorilerini çeşitli deliller
öne sürerek reddeder (220 vr. a-225 vr. a). Sadrüşşerîa’nın konuları tartışma biçimi
burada da büyük ölçüde el-İşârât ile paralellik arz etmektedir. Zira İbn Sînâ da önce
halâ kavramını ele almış ardından yönleri belirleyen felek olduğu ve feleğin devrî
harekete sahip olduğu üzerinde durmuştur. Bu çerçevede Sadrüşşerîa’nın yaklaşımına
öncülük edecek biçimde hareket ve türlerini de incelemiştir. Bu açıdan her iki eser
arasında büyük ölçüde paralellik olduğu söylenebilir.
Bu noktadan sonra Sadrüşşerîa, el-İşârât’ın ana çerçevesinden ayrılarak, zaman
konusunu inceler. Zaman bahsi açılmış büyük bir parantez olarak yorumlanabilir.
Zira bu meselenin tartışılmasından sonra tekrar el-İşârât’ın şeması takip edilecektir.
Zaman hususundaki tartışmayı Sadrüşşerîa Nasîruddin Tûsî’nin İşârât Şerhi üzerinden
yürütür. Sadrüşşerîa’ya göre Tûsî zamanın hakikati konusunda tutarsız beyanlarda
bulunmuştur. Zira o, bir yandan zamanın sürekli bir biçimde ortadan kalkıp yenilenen
bir şey olduğunu iddia ederken bir yandan da zamanın hakikatinin süreksizlik (adem-i
istikrar) olduğunu iddia etmiştir.38 Oysa bu yaklaşım, Ta‘dil müellifine göre kendi
içinde tutarlı değildir. Çünkü zamanın hakikati süreksizlik olursa, onun hakikatinin
ademî olması gerekir. Öte yandan Tûsî’nin, zamanın hakikatinin ittisalin devamlı olarak yenilenmesi olduğuna ve zamanın kadim bir varlık olduğuna ilişkin açıklamaları39
göstermektedir ki zaman ademî değil vucûdîdir. Zira Tûsî burada hâdis olanın itibari
38

39

Nasiruddin et-Tûsî zamanın hareketle beraber olmasının bir başka zamanı gerektirip gerektirmediği
şeklindeki bir soruya cevap verirken, “Cevap (olarak deriz ki): Zamanın yenilenme (teceddüd) ve ortadan
kalkmanın sürekliliği (ittisalü’l-inkizâ’) dışında bir mahiyeti yoktur. Bu süreklilik ancak vehmde bölünebilir ve bilfiil parçaları yoktur. Parçalara ayrılmadan önce de onda bir öncelik ve sonralık söz konusu
değildir. Ayrıca (sürekliliğin) parçalarının olduğu varsayılsa bile, öncelik ve sonralık onun parçalarına
ârız olan bir şey değildir ki parçalar bu sayede önce ve sonra olsunlar. Bilakis, zamanın hakikati olan
süreksizliğin tasavvur edilmesi (adem-i istikrar) varsayılan parçaların öncelik ve sonralığını tasavvur
etmeyi gerektirir...” demiştir (Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 654). Anlaşıldığı kadarıyla Tûsî,
zamanın mahiyetini sürekli olarak yenilenme ve ortadan kalkma olarak görmektedir. Ancak bu ortadan
kalkma ve yenilenmenin de bir başka zamanı gerektirmediğini açıklarken, zamanın sürekliliğinin (uzam)
bölünmediğine ve vehmin ürünü olan parçalarının varlıkta bir araya gelmediğine (gayr-ı karru’z-zât
oluşu) dikkat çekmektedir. Tûsî bu bir araya gelmeyiş dolayısıyla zamanın parçalarına bir öncelik ve
sonralığın ârız olmadığını iddia etmektedir. Bu yönüyle düşünüldüğünde zaman, süreklilik arz etmeyen
bir yapıdadır. Dolayısıyla zaman da bir başka zamanda var olmamaktadır.
Tûsî, yaratma ve ibda‘ hakkındaki Beşinci Namat’ın Dördüncü Faslı’nda İbn Sînâ’nın, hâdis olanın,
birin ikiyi öncelemesi gibi değil, hakiki bir varlıkla öncelendiğine dair ifadelerini şerh ederken, “Burada Şeyh, her hâdis olanın, varlığı devamlılık arz etmeyen (gayr-ı karru’z-zât), miktarın bitişmesi ile
birbirine bitişen bir varlık tarafından, zaman tarafından öncelendiğini açıklamak istiyor.” demektedir.
Bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 649.
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ya da vehmî bir varlık değil gerçek bir varlık olan zaman tarafından öncelendiğini
açıkça belirtmiştir (226 vr. a-b).
Ardından zamanın varlığını ve yokluğunu savunan tarafların delillerini kısaca
açıkladıktan sonra40 konu hakkında kendisinin geliştirdiği açıklamayı aktarır. Buna
göre her var olan, varlığa çıktıktan sonra, uzun olsun kısa olsun varlığının bir uzanımı (imtidâd) vardır. Yine, her yok olan, yok olduktan sonra yokluğunun bir uzanımı
vardır. Her hareketlinin hareketinin, her durağan olanın durağanlığının bir uzanımı
vardır. İşte bu kabilden olan her bir uzanım ve devamlılık hali bir tür zamandır. Ancak
bu zamanlardan her biri diğerinden daha uzun ya da kısa olabilir. Yine her biri artma
ve eksilmeye müsaittir. Bu nedenle her birinin miktarını ve birbirine göre farkını
belirlemek için en büyük feleğin hareketi esas alınmıştır. Dolayısıyla o, diğer devamlılıkların ölçüsü ve miktarı olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle zaman, varlıkların
içinde meydana geldikleri belirli bir şey değil, varlıklar için bir zarftır. (230 vr. a-b).
Bu yaklaşım biçiminde dikkati çeken nokta, Sadrüşşerîa’nın yokluk durumu için de
bir imtidâd ve onun için de bir zamansallık tayin etmiş olmasıdır. Yine, zamanı hareketin sayımı olarak görmekten öteye geçen bu yaklaşıma göre, âlemin yokluğunda,
onu önceleyen hakiki bir varlığın, Tûsî’nin kastettiği şekliyle, zamanın bulunmasına
gerek yoktur. Ademin imtidâdının, âlemin yaratılmasından önce bulunması, hudûs
fikrinin zemini olarak yeterlidir.
Tûsî’nin İşârât Şerhi’nin yapısına paralellik arz edecek biçimde41 bu bölümde
ele alınan diğer bir önemli mesele, feleklerin nefisleri olduğu iddiasıdır. Sadrüşşerîa,
feleklerin nefisleri olduğunu kabul etmediği gibi bu konudaki delillerin de iknâî olmaktan öteye geçemediğini belirtir (230 vr. a-231 vr. b).
Ancak meselenin diğer bir yönü de feleklerin nefisleri ile akıllar arasındaki ayrımın
açık bir şekilde ortaya konmasıdır. Nitekim İbn Sînâ el-İşârât’ın gaye ve ilkelerini
açıklayan Altıncı Namatında Zorunlu Varlığın ilkesel olarak herhangi bir şeyi gaye
edinmediğini açıkladıktan ve akıl ile nefs arasındaki farka işaret ettikten sonra akılların
ispatına geçer. Tûsî aralarındaki farkın detaylı açıklamasını yapmayı zorunlu görmüştür.
Zira ulvî varlıklar olan nefs ile akıl arasındaki ontolojik fark burada yatmaktadır. Buna
göre maddeden ve cisimsellikten soyutlanmış olan cevher ya bizzat kemal sahibidir,
ya da değildir. Birincisi akıl olarak isimlendirilir, ikincisi nefs. İnsan nefsinin bedene
ilişmesi nefs açısından bu kemali elde etmek olduğu gibi, feleklerin nefsleri de aynı
kemali elde etmek üzere feleğin cirmine ilişirler.42 İşte Sadrüşşerîa, hem İbn Sînâ’nın
metnine hem Tûsî’nin şerhine vukûfiyetini gösterir ve el-İşârât’ın telif mantığını gözetir
40

41

42

Sadruşşerîa’nın açıklamaları ile bu konuda her iki ekolü de eleştiren Fahreddin er-Râzî’nin yaklaşımlarını karşılaştırmak için bkz. Şerhu ‘Uyûni’l-hikme, c. II, s. 119-150.
Tûsî, İşârât Şerhi’nin Üçüncü Namat’ının yirmi dokuzuncu bölümünde İbn Sînâ’nın metinde ortaya
koyduğu ilkeler çerçevesinde feleklerin hareketinin ilkesinin felekî nefs olduğunu açıklar. Bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 528-534. Ancak burada ortaya konan gerekçeleri Sadrüşşerîa eserinde
tenkit etmektedir.
Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 730.
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bir biçimde feleklerin nefslerinin incelenmesinden sonra akıllar meselesine geçer. Nefsin
ispatından sonra akılların ispatını ele alan Tûsî’yi anımsatacak şekilde o da feleklerin
nefslerinin varlığını reddettikten sonra akılların varlığına ilişkin delilleri zikrederek
bunların da saçma olduğunu beyan eder. Hatta akılların varlığına ilişkin delillerin bir
kısmını tamamen akla uzak bularak efsane olarak niteler. (231 vr. b-233 vr. a).
Zaman kavramı etrafındaki tartışmaların ekseninde oluşan parantezin kapanmasının ardından Sadrüşşerîa tekrar el-İşârât’ın şematiğini takip ederek önce dört
unsuru ve bunlardan oluşan terkiplerin doğa felsefesindeki rolünü tartışmaya başlar.
Bu aşamada ayrı bir fasıl açarak Tûsî ve Râzi arasında cereyan eden türsel suretler ile
alakalı tartışmalara değinir.43 Râzî’nin İbn Sînâ’ya yönelttiği eleştirileri haklı bulur ve
Tûsî’yi eleştirir (233 vr. a-235 vr. b).
Sonrasında Sadrüşşerîa tabiat felsefesindeki değişime ilişkin iki görüşü ve bunların eleştirilerini Tûsî’nin ifadelerine çok benzer ifadelerle ele alır.44 Bunlardan ilki
unsurların bir birine dönüşmesini kabul etmeyen ve bu unsurların bir biri içerisinde
kuvve halinde bulunduğunu, bazen birinin bazen de diğerinin galip geldiğini iddia
eden ekollerdir. Sadrüşşerîa bu iddiaları hem tutarsız oldukları hem de duyu verileri ile
uyuşmadıkları gerekçesiyle reddeder. Ancak Tûsî’nin ortaya koyduğu delillerin mizaç
teorisini45 de reddetmeyi gerektirdiğine işaret eder (235 vr. b-238 vr. b).
Sadrüşşerîa bu meseleden sonra el-İşârât’ın sonraki fasıllarında ele alınan mizacın
itidali46 ve unsurların terkibinden oluşan bileşiklerin kısımları meselelerini tartışır (238
43

44

45

46

İbn Sînâ, el-İşârât’ın İkinci Namat’ının Yirmi İkinci Faslı’nda türsel suret ile keyfiyet arasındaki farka
tembihte bulunur. Suretlerin birinci kemal, keyfiyetlerin ikinci kemal olduğunu ispat için dört ayrı delil
kullanır. Bu delillere yönelik Râzî’nin eleştirileri için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 186-188.
Râzî’nin eleştirilerine Tûsî’nin cevapları için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 342-345.
Tûsî, sırasıyla değişim ve dönüşüme ilişkin görüşlerin iki tanesini, Anaksagoras’ın ve ilk çağda var
olduğunu söylediği diğer bir topluluğun görüşlerini aktarır. Bu iki görüşün mizaç teorisi ile uyuşmasının
mümkün olmaması dolayısıyla iptal edilmelerinin gerekliliğine vurgu yapar. Tûsî ve Sadrüşşerîa’nın
ifadeleri arasındaki paralellik için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 351-352.
İbn Sînâ’cı mizaç teorisinin ayrıntıları için bkz. İbrahim Halil Üçer, “İbn Sînâ’nın Mizaç Tanımı Üzerine:
eş-Şifâ/el-Kevn ve’l-Fesâd, VI’nın Karşılaştırmalı Bir Analizi”, İslam Düşüncesinde Mizaç Teorileri,
ed. M. Zahit Tiryaki&Kübra Bilgin Tiryaki, İstanbul: Nobel Yayınları, 2015, s. 97-124.
Mizacın itidali konusunda İbn Sînâ “Bu suretler bildiğin üzere heyulanın kaim kılıcılarıdır. Nitelikler
ise arazdırlar. Arazlar da, hangisi olursa olsun, eklenti olarak meydana gelen şeylerdir. Bu nedenle suretler, arazlar içinde sayılmaz. Yine aynı şekilde onların hareketleri ve sükûnları tabiatı gereği, bu gizli
doğal güçlerden kaynaklanır. Karıştıkları zaman, onların kuvveleri bozulmaz; aksi takdirde bir mizaç
olmazdı. Bilakis bu unsurlarda, onlarda etkin olan kuvvelerinden kaynaklanan, cüzlerinde belirli bir
oranda benzer olan orta bir niteliğe bürünene değin, birbirine zıt niteliklerinde meydana gelen dönüşüm
gerçekleşir ki bu mizaçtır.” diyerek unsurların birbiri üzerinde etkili olması sonucu dönüşümün ortaya
çıkabileceği ve mizacın gerekli olmadığı iddiasını kesin bir dille reddetmektedir. İbn Sînâ’nın açıklamaları için bkz. el-İşârât ve’t-tenbihât, s. 226-227. İbn Sînâ, burada esasen Fârâbî’nin mizaç hakkındaki
ifadelerini temel almıştır. Fârâbî, mizacın hakikatini şöyle açıklamaktadır: “Mizacın hakikati, dört
unsurun halinin değişmesi ve bir zıttan başka bir zıtta intikal etmesidir. Bu, onun [dört unsurun ] aslî
kuvvelerinden ve Bârî Teala’nın son derece hikmetli bir şekilde takdir ettiği orta bir niteliğin oluşması
için birbiri üzerinde etkili olmasındandır.” Fârâbî’nin mizaç teorisi ve bunun yaratılıştaki hikmetler ile
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vr. b-240 vr. b). Devamında görme teorisi bağlamında ışığı optik kavramlarla inceler
ve görmenin nasıl gerçekleştiğine dair kendisinin geliştirdiği bir kanıta yer verir (238
vr. b-246 vr. a).
Sadrüşşerîa bundan sonra el-İşârât’ta nefs bahislerinin ele alınmasına paralel
olarak nefs konusunu incelemeye başlar. Ancak el-İşârât’ta konuya doğrudan insan
nefsi ile başlanırken Ta‘dil’de ilk olarak bitkisel nefs incelenir (246 vr. a-247 vr. a),
sonrasında da hayvanî nefs ele alınır (247 vr. a-251 vr. b).47
Hayvanî nefs bağlamında en dikkat çekici tartışma iç duyular hakkındadır. Sadrüşşerîa iç duyular konusunda daha çok Fahreddin er-Râzî’nin itirazlarını alıntılar.
Örneğin ortak duyunun varlığı aleyhinde sunduğu delilleri ondan almıştır.48 Yine,
ortak duyunun ispatında İbn Sînâ tarafından kullanılan iki delilin men‘ edilmesinde
ortaya koyduğu senedi de Râzî’den almıştır.49 Ancak Sadrüşşerîa, bunu deneysel bir
forma döker ve bu senedin akli bir ihtimal olmaktan öte, deneyle sabit olduğunu iddia
eder (250 vr. a).
Ardından insanî nefse ilişkin bahisleri ele alan Sadrüşşerîa, bu konudaki görüşleri
sıraladıktan sonra kendisine ait görüşü ifade eder. Ona göre insan nefsi yani ruh, latif
ve nuranî bir cisimdir ve bizzat hayat sahibidir. Ruh, ateşin közde bulunduğu gibi
bedende bulunur ve onun sayesinde beden canlılık vasfı kazanır. Sadrüşşerîa’nın ruh
yaklaşımında öne çıkan noktalardan birisi, ruhun yaratılışı ile diğer her şeyin yaratılışı
arasında gördüğü farktır. Ona göre ruh, emr ile varlık kazanmıştır halk (maddesel yaratma) ile değil. Kâinattaki maddî varlıklar halk ile yaratıldıklarından onların varlığı
zamansaldır. Oysa ruhun varlığı zamansal değil, ansaldır (251 vr. b-252 vr. b).
el-İşârât’ın Üçüncü Namat’ın hemen başında İbn Sînâ’nın nefsin varlığına ve
kendilik bilincinden asla gafil olmadığına ilişkin açıklamalarını50 hatırlatan Sadrüş-
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ilişkisi için bkz. Fârâbî, “Uyûnü’l-mesâil”, Alfarabi’s Philosophische Abhandlungen (Islamic Philosophy
12), nşr. Friedrich Dieterici, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen
Wissenschaften, 1999 (Leiden 1890’ın tıpkıbasımı), s. 63.
el-İşârât’ta bitkisel ve hayvanî nefs, hareket bağlamında incelenmiştir. İbn Sînâ insanî nefsin özelliklerini
ve ona ilişkin meseleleri anlattıktan sonra “İmdi, belki de kendisinden fiillerin ve hareketlerin çıktığı
nefsin kuvveleri hakkında bir şeyler duymak istiyorsun. O halde bu fasıllar, o kabilden bahisler hakkında
olsun” diyerek konuya giriş yapmaktadır. Bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 507.
Fahreddin er-Râzî ortak duyunun varlığı aleyhine birkaç delil sıralar. Onlardan biri de tatma duyusunun
bir kere gerçekleşmesidir. Yani bir şeyi tadan kimse bir kere onu duyularla bir kere de beyindeki ortak
duyuda tadıyor değildir. Duyum bir kere gerçekleştiğine göre bu ancak duyularda olmalıdır. Ayrıntılar
için bkz. Râzî’nin, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 255. Tûsî’nin söz konusu itiraza ilişkin cevabı
için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 432.
Ayrıntılar için bkz. Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 255.
İbn Sînâ’nın “uçan adam” olarak bilinen delili için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 374-376.
İbrahim Medkur bu kanıtın felsefe tarihi içerisindeki yeri üzerine yapılan tartışmalara değinmektedir.
Ona göre “uçan adam” kanıtı ortaçağ Hıristiyan felsefesi üzerinde etkili olduğu gibi, bu etkinin yankıları
modern dönemde Descartes’e kadar uzanmaktadır. Ayrıntılar için bkz., İbrahim Medkur, Fi’l-felsefeti’l-İslâmiyye, Kahire: Darü’l-Mearif, 2003, c. II, s. 181-182.
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şerîa bunun nefsin soyut bir cevher oluşuna halel getirdiğini söyleyerek eleştirdikten
sonra ruhun cisimsel olmayışına ilişkin Tûsî’nin açıklamalarına değinir. Bunlardan
ilki ruhun riyazet ile güçlenmesidir. Oysa cisimsel olan şey, riyazet ile güçlenmez,
bilakis zayıflar. Yine, ruhta tümel kavramların bulunması da onun cisimsel olmasına
manidir. Zira cisimsel olanda bulunan (husûl eden) şey miktar ve konum arazlarını
taşımak zorundadır. Oysa tümel olanda bu tür arazlar bulunmaz. Bu da ruhun cisimsel
olmadığını göstermektedir.51 Sadrüşşerîa bu iki delilden ikincisine, suretin zihinde
oluştuğuna dair öncülü men‘ ederek cevap verir. İlk delile ise önermenin tümelliğine
itiraz eder. Diğer bir deyişle, Sadrüşşerîa bütün cisimlerin riyazet ile zayıfladığı öncülünü kabul etmez. Yine o, ruhun aşırıya kaçan riyazet ile zayıflayacağını söyleyerek
ikinci öncülü de reddetmiş olur (253 vr. b-255 vr. a).
Bu bölümde son olarak ruhların yaratılmış olduğuna ve ruh göçünün asılsız olduğuna değinen Sadrüşşerîa (255 vr. a-256 vr. a), cevher bahsini varlıktaki cevherlerin
mertebelerini sıralayarak bitirir. Ona göre kozmolojik düzende insanın konumu söz
konusu olduğunda, şeriat ile felsefe arasında bir uzlaşı vardır. Zira şeriat dilinde de
insan, kırk varlık mertebesinin bir ucunda bulunur. Buna göre mevcudatın ilki akıldır
ki Allah ona geçmişte olmuş ve gelecekte olacak her şeyi öğretmiştir. Şeriat lisanında akla Allah’ın kudretini izhar etmesi bakımında kalem; her şeyin bilgisinin onda
bulunması bakımından ise levh denir. Varlık mertebelerinde daha sonra sırasıyla arş,
arşın taşıyıcıları, kürsü, yedi gök, yedi göğün yedi müdebbiri, dört büyük melek, dört
unsur, üç oluşturucu olan madenler, bitkiler ve hayvanlar, şeytan ve nihayet insan
gelir. Felsefe dilinde ise varlıkların mertebeleri şöyledir: On akıl, dokuz feleğin nefsi,
dokuz feleğin cirmi, dört unsur, üç oluşturucu öğe, dört nefs türü ve nihayet insan ile
varlığın kırk mertebesi tamamlanmış olur (256 vr. b).
Bu yaklaşımda felsefenin varlık mertebeleri ile şeriatın varlık hiyerarşisi arasındaki örtüşmenin büyüklüğü dikkat çekicidir. Örneğin varlıklar içerisinde kemale açık
olanın her iki tasnifte de insan oluşu ve her iki tasnifteki ortak kavramların çokluğu
önem arz etmektedir. Özellikle Sadrüşşerîa’nın akıl ile şeriat lisanındaki kavramlar
arasında kurduğu özdeşlik öne çıkmaktadır.52

51
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Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 472.
İbn Sînâ felsefesinde varlık hiyerarşisi için bkz. Ömer Mahir Alper, İbn Sina, İstanbul: İSAM, 2008,
s. 95-100. İbn Sînâ’nın varlık felsefesi ile şeriat lisanı arasında kurulan olumlayıcı ilişkinin temel
saiklerini, onun sıradan bir Meşşâî filozof olmaktan öte, felsefe ile hikmet arasında sağladığı uyum ve
İslam toplumunun ihtiyaçlarına uygun bir felsefi yapı kurmasında aramak gerekir. Onun bu husustaki
ayırt edici konumu için bkz. Dimitri Gutas, İbn Sina’nın Mirası, der. ve çev. M. Cüneyt Kaya, İstanbul:
Klasik, 2004, s. 137-140. Aslında varlık felsefesi ile şeriat lisanı arasında kurulan olumlayıcı ilişkinin
bir benzeri daha önce İbnü’l-Arabî tarafından kurulmuş ve benzeri bir tasnif yapılmıştır. Ayrıntılar için
bkz. Sadreddîn Konevî, el-Fükûk fî esrâri müstenidâti hikemi’l-Fusûs, Tahran: İntişarât-ı Mevla, s. 186187. Bu varlık tasnifinin ahlaki düzlemdeki yansımaları için bkz. Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde
Tanrı ve İnsan, İstanbul: Kabalcı, 2009, s. 32.
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D. Araz Bahislerine İlişkin Düzenlemeler
Araz bahislerinin incelenmesine Sadrüşşerîa, arazların meşhur taksimi ile başlar.
Buna göre eğer araz özü gereği bölünmeyi gerektiriyorsa nicelik, nisbeti gerektiriyorsa görecelilik53, bunlardan hiçbiri değilse niteliktir. Bu taksime ilk itiraz ise, birlik
kavramının bunlardan hiçbiri olmaması, ancak buna rağmen araz kategorisinde kabul
edilmesidir. Yani birlik ne özü gereği bölünmeyi kabul eder, ne nisbî arazlardandır
ne de niteliktir. Bu durumda araz olmasının gerekçesi nedir? Sadrüşşerîa bu sorunun
cevabını aramaya devam edecektir.
Ardından niceliğin kısımlarını ele alan müellif, burada da İşârât Şerhi’ne itiraz
etmektedir. Niceliğin bilkuvve parçalanması durumunda eğer aralarında ortak bir sınır
bulunursa bu (1) sürekli nicelik olur. Örneğin çizgiler arasında bitişmeyi sağlayan
nokta, yüzeyler arasında bitişmeyi sağlayan çizgi ve cisimler bitişmeyi sağlayan yüzey
bilkuvve ortak sınır olur. Niceliğin bilkuvve parçalanması durumunda eğer aralarında
ortak bir sınır bulunmazsa (2) nicelik, süreksiz nicelik olur. Sayı süreksiz niceliğin en
bilinen örneğidir. Sürekli nicelik ise ya (1.a) yüzey ve çizgi veya cism-i tâ‘limî gibi
varlığı kararlı olan (kârru’z-zât) ya da (1.b) zaman gibi varlığı kararsız olan (gayr-ı
kârru’z-zât) türdendir (257 vr. a-257 vr. b). Bu taksim dolayısıyla Sadrüşşerîa bir
itirazda bulunur: Şerhu’l-İşârât’ta çizginin konum sahibi üç boyutlu bir miktar türü
olduğu iddia edilmiştir.54 Oysa doğrusu, çizginin bölünmeyen parçalar (atom) olduğudur. Çünkü çizgiyi oluşturan her bir noktanın sağındaki ve solundaki noktaların bir
arada düşünülmesi arazîdir. Yani çizginin cevher olan noktaların bir arada düşünülmesi
anlamındaki uzunluğu arazidir, kendisi değil (257 vr. b).
53

54

İbn Sînâ arazlar meselesini detaylı bir biçimde el-İşârât’ta ele almamaktadır. Ancak eş-Şifâ: el-İlâhiyât’ta
arazlar bahsine giriş yaparken arazlardan nisbet kategorisinde olanların araz oluşlarında kimsenin şüphesi
bulunmadığını söyler. Geriye nicelik ve nitelik arazlarının incelenmesi kalır. İbn Sînâ bazı kimselerin
çizgi, yüzey ve cisimsel ölçüyü cevher kategorisinde değerlendirdiklerini ve bununla da yetinmeyip bu
şeyleri cevherlerin ilkeleri yaptıklarını söyler. Bir başka grup ise aynı şeyi süreksiz nicelikler yani sayılar
hakkında düşündüler ve onları cevherlerin ilkeleri yaptılar. Ayrıntılar için bkz. eş-Şifâ: el-İlâhiyât, nşr.
el-Eb Anawati, Said Zayid, Kâhire, 1960, s.93-94.
Tûsî Şerhu’l-İşârât’ta çizginin konum sahibi bir miktar türü olduğunu söyler ancak onun üç boyutlu olduğunu ifade etmez. Bilakis, çizginin tek boyutlu olduğunu ve bu boyutun da sadece uzunluk olduğunu, uzunluğun bir derinliği olmadığını açık bir biçimde belirtir. Ayrıntılar için bkz. Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât,
c. I, s. 200-201. Ancak bu farklılık Sadrüşşerîa’nın maksadına halel getirmez. Zira onun amacı çizginin araz
olmadığını ifade etmektir. Anlaşıldığı kadarıyla iki yaklaşım arasındaki temel farklılık, noktanın çizgiye
nispetinde ortaya çıkmaktadır. Zira İbn Sînâ ve Tûsî’ye göre cimin nihayeti olan yüzeyin nihayeti olan
çizgi, miktar ile ölçülen bir arazdır. Ancak Sadrüşşerîa çizgiyi özünde bir araz olarak değil, atomlardan
oluşan bir cevher olarak görmektedir. Çizgide araz olan tek şey, noktaların doğrusal bir biçimde yan yana
bulunması dolayısıyla ortaya çıkan uzunluktur. Tûsî açısından ise çizgi ile nokta arasında farklı bir ilişki
vardır. Cism-i ta‘limî, sonunu teşkil etmesi nedeniyle yüzeyi, yüzey de aynı nedenle çizgiyi, çizgi de noktayı gerektirmektedir. Ancak çizgi ile nokta arasındaki gereklilik ilişkisi, çizginin zatından değil; noktanın,
çizginin sonu olması dolayısıyladır. Çünkü çizgi, bu üç arazla aynı cinsten değildir. Çizginin bitimi olan
nokta konum sahibi olmakla beraber boyut ve hatta uzunluk sahibi değildir. Bu nedenle de miktar türünden
olmaz. Binaenaleyh, noktanın diğerleriyle birlikte anılması, sadece çizginin nihayeti olmasındandır.
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Bu noktadan sonra Sadrüşşerîa daha önce sorduğu sorunun cevabını aramaya yönelir: Birlik kavramı hangi açıdan araz olabilir? Bu soruya cevap vermek için öncelikle
birlik kavramını çeşitli cihetlerden tasnif etmeyi gerekli gördüğünden, ilk olarak birlik
kavramını tanımlar. Ona göre birlik, şeyin (I) ya tikellere yüklenemeyecek bir halde
olması (II) ya parçalara bölünemeyecek olması ya da (III) benzerinin olmamasıdır. Bu
tanımdan üç farklı birlik türü çıkmaktadır. İlk anlamdaki birlik, şeyin ya (I.a) özünde bir
olmasıdır ya da (I.b) özünde çok olup özü dışında bir sebeple birliğin ona ârız olması
demektir. Özünde bir olan şey (I.a), ya (I.a.1) birden çok şey için uygun olmaz, yani
kaplamı bir tane olur, ya da (I.a.2) birden çok şey hakkında kullanılabilir. Özünde bir
olan ve birden çok şey hakkında kullanılamayan şey ya (I.a.1.i) gerçek tikel denilen
şeydir ki birliği aslında müşahhas varlığıdır ya da (I.a.1.ii) türü tek bir bireyle sınırlı
tümeldir. Özünde bir olan ve birden çok şeye sadık olan (I.a.2) ise birden çok fert için
kullanılabilen cins, tür gibi kavramlardır. Yani bu kavramlar birden çok şey hakkında
kullanılabilir ancak kavram olmak bakımından birdir. Zira kavram olarak kendilerinden başka bir şey hakkında kullanılamazlar. Özünde çok olup özü dışında bir sebeple
birliğin kendisine ârız olduğu (I.b) şeyler ise ya (I.b.1) bu birlik sayesinde var olurlar
yani bu birlik onların mukavvim unsurudur ki bunun örneği cinstir, ya da (I.b.2) bu
birlik onların kurucu unsuru, mukavvimi olmaz. Eğer birlik mukavvim unsur olmazsa
ya (I.b.2.i) ârız olduğu çokluğa konu itibariyle birlik sağlar ya da (I.b.2.ii) yüklem
itibariyle birlik sağlar. Birincinin örneği (I.b.2.i) gülen ve yazan için insandır. Çünkü
her ikisinin konusu da insandır, her ikisi insana yüklem olmaları bakımından birdirler.
İkincinin örneği ise kar ve fildişidir. Çünkü beyaz her ikisine birden yüklenebilir, beyaz
yüklemine konu olmaları itibariyle bunlar birdirler. Parçalarına ayrılmayan birlik ise ya
(II.a) özü itibariye hiç parçası yoktur ya da (II.b) bir açıdan parçalıdır. Özü itibariyle
parçası olmayan ve basit de denen bu birlik ya (II.a.1) konum sahibidir ya da (II.a.2)
değildir. Konum sahibi olan birlik ya (II.a.1.i) sürekli niceliğin bir parçasıdır ki bu
noktadır, ya (II.a.1.ii) süreksiz niceliğin bir parçasıdır ki bu sayının ilkesi olan birdir,
ya da (II.a.1.iii) niceliğe ârız olur ki bu da (varlığını iddia edenlere göre) atomdur.
Konum sahibi olmayan birlik ise (II.a.2) akılların ve Zorunlu varlığın birliğidir. Bir
açıdan parçaları olan birlik ise ya (II.b.1) birden fazla parçaya sahip değildir, ya da
(II.b.2) bir tür çokluktur. Birden fazla parçaya sahip olmayan birlik ise ya (II.b.1.i)
uzlaşımsaldır (vaz‘î) ki bunun örneği bir dirhemdir, ya (II.b.1.ii) yapaydır (sınâ‘i) ki
bunun örneği evdir, ya da (II.b.1.iii) doğaldır ki bunun örneği insandır. Bir açıdan
parçalı olan ve bir birlik oluşturan çokluğa ise ya (II.b.2.i) bütünü açısından birlik
ârız olur ya da (II.b.2.i) bazı parçaları açısından birdir. Birincinin örneği bir insan
topluluğu diğerinin örneği ise birbiriyle aynı düzlemde olan iki çizginin bitişmesidir.
(257 vr. b-258 vr. b).
Sadrüşşerîa’nın yukarıda alıntılanan birlik türlerine ilişkin tasnifi oldukça girift
ancak bir o kadar da düzenlidir. Sistematik olma noktasından bakıldığında, birlik kavramını tüm yönleriyle kuşatan oldukça gelişmiş bir tasnif olduğu ortadadır. Ne var ki
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bu tasnifin neden gerekli olduğu pek açık değildir. Zira birlik de diğer arazlar gibi bir
araz olarak görülebilir. Dolayısıyla diğer arazlar için bu tür bir tasnif ve bölümleme
yapmayan müellifin birlik için neden bu kadar detaylı bir analiz içerisine girdiğini
eserin kendi yapısı içinde kalarak fark etmek mümkün değildir. Söz konusu tasnifin
nedeni, İbn Sînâ’nın bir başka eserinde bulunabilir. Şimdiye kadar incelediğimiz
bölümlerinin yapısından da anlaşılacağı üzere Ta‘dîlü’l-Kelâm, büyük ölçüde İbn
Sînâ’nın el-İşârât’ı ve Tûsî’nin şerhi referans alınarak yazılmıştır. Ancak el-İşârât’ta
ele alınmayan ya da detaylı olarak incelenmeyen meselelerde Sadrüşşerîa’nın başka
bazı eserlerden faydalandığı görülmektedir. Bunlardan birisi de İbn Sînâ’nın eş-Şifâ:
el-İlâhiyât’ıdır. Nitekim İbn Sînâ el-İlâhiyât’ın üçüncü makalesinin ikinci faslından
itibaren birlik kavramını geniş bir analize tabi tutmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla
Sadrüşşerîa el-İşârât’ın eksik kaldığı ya da detaylı olarak ele almadığı noktalarda eşŞifâ: el-İlâhiyât’ın üçüncü makalesini takip ederek araz bölümünü kaleme almıştır.
Nitekim İbn Sînâ’nın birlik hakkında yaptığı analizleri Ta‘dîlü’l-Kelâm müellifi çok
daha sistematik ve derli toplu bir biçimde eserine yansıtmıştır. Dolayısıyla iki eser
arasında görülen taksim ve örneklerdeki benzerlik, meşhur örneklerin verilmesiyle
ortaya çıkan bir tesadüften öte bilinçli bir tercihi yansıtmaktadır.55
Birlik kavramının ele alınmasından sonra Sadrüşşerîa el-İlâhiyât’ın şemasını takip
ederek niteliğe ilişkin arazları inceler. Ona göre nitelik ya (I) niceliğe ilişen nitelik ya
da (II) salt niteliktir. Salt nitelik de iki kısımdır: (II.a) isti‘dâdî nitelik ve (II.b) kemâlî
nitelik. İsti‘dâdî nitelik de ya (II.a.1) duyusal (mahsus) ya da (II.a.2) nefse ilişkin bir
nitelik olur. Duyusal nitelikler adından da anlaşılacağı üzere beş duyu organına ait olan
niteliklerdir. Nefse ilişkin olan niteliklerin en önemlisi idraktir (260 vr. b-261 vr. b).
Sadrüşşerîa idrak kavramının tanımlanması başta olmak üzere tüm tartışmayı
Tûsî’nin İşârât Şerhi’nden istifade ederek yazmıştır:
İkincisi nefse ilişkin niteliklerdir. Bunlardan [ilki] idraktir. el-İşârât’ta idraki şeyin hakikatinin idrak edende temessül etmesi olarak açıklamıştır. [Böylece] kendisiyle idrakin
oluştuğu şeyle onu müşahede eder. Yani [idrak edilen] şeyin hakikatinin misalinin nefste
varlığıdır ki, duyusal idrakte idrak eden histe, bizzat idrakte ise nefsin kendisinde o misalin bulunmasıyladır. Bir şeyin idrak edende temsilinin anlamı ise idrak edende misalinin
varlığıdır. İdrak eden nefistir. Tümelleri bizzat, tikelleri ise aletle idrak eder. Dolayısıyla
nefsin bir şeyi idraki o şeyin hakikatinin misalinin nefste bulunmasıyladır. Bu, tümeller
söz konusu olduğunda o şeyin hakikatinin nefste bizzat oluşmasıyla, tikellerde ise duyu
organında oluşmasıyladır. Örneğin Zeyd görme duyusunda bulunur ve nefs onu görmenin
hakikatiyle idrak eder. İşte bu görme, adı geçen [duyu organında] bulunmadır. Sonra duyuda [şeyin hakikatinin] bulunması, bizzat duyunun kendisinde oluşması (husûl) değildir.
Bilakis bir organda oluşur ve ister duyu organı olsun ister olmasın, duyu, o organa erişir.
55

İbn Sînâ’nın el-İlâhiyât’ın üçüncü makalesinin ikinci faslında yaptığı taksimde kullandığı birçok bölümlemenin ve örneğin aynıyla Ta‘dîlü’l-Kelâm’da yer alması dikkat çekicidir. Mesela uzlaşımsal (vaz‘î)
birliğin örneği olarak dirhem, yapay (sınâ‘i) birliğin örneği olarak ev ve doğal birliğin örneği olarak
insan İbn Sînâ tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıntılar için bkz. eş-Şifâ: el-İlâhiyât, s. 97-104.
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Misal ise dış dünyada bulunan şeyden soyutlanarak alınmış surettir ki eğer bu suret dış
dünyada bulunsa o şeyin kendisi olur. Suretin dış dünyadan soyutlanması da şart değildir.
Zira birçok geometrik şekil dış dünyada bulunmaz. Ancak onlar idrak edilen hakikatlerdir.
Öyleyse onlar zihinde vardırlar.
İdrak edilen şeyler, idrak eden kişinin dışında varlığı bulunmayanlar ve bulunanlar olmak
üzere iki kısımdır. Birinci kısımdakiler için, idrak edende bulunan suretin hakikati, şeyin
hakikatinin kendisidir. İkinci kısımdakilerin için ise suret, dış dünyadaki hakikatin kendisi değildir. Bilakis o, hariçteki varlıktan istifade edilerek elde edilmişse, dış dünyadaki
varlıktan soyutlanmış surettir ya da hariçteki varlık bu suretten dolayı var olsun ya da
olmasın, idrak edende baştan beri bulunan surettir. Her iki durumda da dış dünyadaki
hakikatin idraki, idrak edende bulunan o zihinsel surettin oluşmasıdır. (261 vr. b-262 vr. a).

Bu ifadeler, el-İşârât’ın Üçüncü Namatının Yedinci Faslında İbn Sînâ’nın ifadeleri
ve Tûsî’nin şerhiyle önemli ölçüde örtüşmektedir.56 Kuşkusuz amacı konu hakkındaki
ifadeleri aktarmak değil, suretin zihni varlığı problemini İbn Sînâ ve şârihi Tûsî’nin
ortaya koyduğu şekliyle eleştirmek ve reddetmektir.
Bu amaçla da ilk olarak bir itiraz ile başlar: “Eğer zihindeki suret dış dünyadaki
olguya mutabık olmazsa cehalet, eğer mutabık olursa da dış dünyanda o suretin kendisinden soyutlandığı bir şeyin varlığı gereklidir” (262 vr. a). Görünüşe göre bu itiraz
Râzî’nin şerhinden alıntılanmıştır. Zira itiraz aynı şekilde burada yer almaktadır.57
Râzî’nin yukarıda aktardığımız itirazına ve diğer itirazlara58 Tûsî’nin verdiği cevapları tek tek aktaran Sadrüşşerîa, daha sonra Tûsî’nin cevaplarına59 kendisi itirazlar
yöneltmiştir (262 vr. a-265 vr. b). Bu açıdan eserin bu bölümü, diğer birçok örnekte
olduğu gibi, Tûsî ile Râzî arasında bir muhakeme olmaktan ziyade, Râzî’nin yaptığı
men‘lerin bir yönden tahkimi ve İbn Sînâ eleştirisi olarak kaleme alınmış gibidir.
Araz bahisleri kapsamında son olarak ele alınan konu, nisbî arazlardır.60 Sadrüşşerîa
56

57

58
59
60

İtalik olarak belirtilen ifadeler aynıyla Tûsî’nin eserinde yer almaktadır. Ayrıntılar için bkz., Şerhu’l-İşârât
ve’t-tenbihât, c. I, s. 401- 405.
Râzî’nin ifadeleri şöyledir: “Cehalet, zihinde oluşan tasavvurun dış dünyaya uygun olmamasıdır. Eğer
zihindeki suret dış dünyadaki olguya mutabık olmazsa cehalet, eğer mutabık olursa da dış dünyanda
o suretin kendisinden soyutlandığı bir şeyin varlığı gereklidir.” Krş. Râzî, Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât,
c. II, s. 235.
Râzî’nin itirazları için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 216-236.
Tûsî’nin cevapları için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. I, s. 407- 414.
Nisbî arazların var olup olmadığı kelamcılar ile Felâsife arasında tartışma konusu olmuştur. Siyalkûtî,
kelamcıların bu arazları inkâr ettiğini belirtmektedir. Onlara göre bu tür şeyler öznenin itibarına bağlı
olup dış dünyada hakikatleri yoktur. Bu nedenle de duyu ile algılanmaları mümkün değildir. Çünkü duyu
algısına konu olmaları ancak dış dünyada var olmaları durumunda mümkündür. Ne var ki, bu arazları
inkar etmekle birlikte, Siyalkûtî’ye göre kelamcılar dört ayrı oluşun (ekvân) varlığını kabul ederler.
Bunlar, hareket, sükun, birleşme ve ayrışmadır. Ayrıntılar için bkz. Siyalkûtî, Hâşiye ‘alâ Şerhi’l-‘Akâid,
İstanbul, s. 98, 186. Râgıb Paşa ise kelamcıların nisbî arazları kabul etmediğini, bunun yerine sadece
konumu kabul ettiklerini söyler. Kelamcıların konuma oluş adını verdiklerini ve oluşu bir mekanda
yer kaplama şeklinde tanımladıklarını belirten Râgıb Paşa, oluşun da cins kabul edildiğini ve dört türü
(sükun, hareket, birleşme ve ayrışma) bulunduğunu belirtir. Ayrıntılar için bkz. Sefînetü’r-Râgıb ve
defînetü’l-metâlib, İstanbul, 1839, s. 528-529. Seyyid Şerif ise kelamcıların, konum hariç olmak üzere,
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bu arazların ne var ne yok olduğunu belirtir. Dolayısıyla bunlar hal kategorisindedir.
Nisbî arazların en önemlisi harekettir. Hareket bağlamında o, hareketin hangi kategorilerde olduğunu tartışır. Ardından Felâsife ile kelamcılar arasında tartışma konusu
olan hareketteki yavaşlık arazının sebebi problemini ele alır. Sadrüşşerîa hareketteki
yavaşlığın, hareketin arasına giren sükûnlar ile meydana geldiği iddiasını destekler.61
Araz bahislerinde genel olarak Sadrüşşerîa’nın, daha önceki bahislerde olduğu gibi,
meselelerin ortaya konulması ve tartışılmasında İbn Sînâ’nın el-İşârât’ını ve Tûsî’nin
bu eser üzerine yazdığı şerhini referans aldığı görülmektedir. Ancak bu bölümde bir
adım öteye gidilerek, İbn Sînâ’nın el-İşârât’ının problemleri tartışmada eksik kaldığı
ya da problemleri detaylı olarak ele almadığı noktalarda eş-Şifâ: el-İlâhiyât’ın üçüncü
makalesi takip edilmiştir. Nitekim araz bahislerinin yapısal şeması, konuların ele alınış
sıralaması eş-Şifâ:el-İlâhiyât’ın dizilimine oldukça benzemektedir.
eş-Şifâ:el-İlâhiyât

61

Ta‘dîlü’l-Kelâm

Dokuz Kategorinin İncelenmesi Gereken
Durumuna Değinme ve Araz Olmaları

Arazların Taksimi ve Niceliğin Kısımları

Bir Hakkında

Birlik Kavramı ve Birliğin Türleri

Bir ve Çok’un İncelenmesi ve Sayının Araz
Olduğunun Açıklanması

İki Şeyin Bir Olmasının İmkânsızlığı

Ölçülerin Araz Oluşu

Tasavvuf Ehlinden Bazılarının İttihad
Konusundaki Görüşlerinin Reddedilmesi

Sayının Mahiyetinin Tespiti, Türlerinin
Belirlenmesi ve İlkelerinin Açıklanması

Kavramlar Arası Karşıtlık

Bir ve Çoğun Mukabil Oluşu

Bir ve Çokluğun Birbirinin Mukabili Olması

Niteliklerin Araz Olması

Niteliklerin Araz Olması ve Niteliğin Kısımları

nisbî arazların tamamının varlığını reddettiklerini söyler. Nisbî arazların varlığı aleyhindeki deliller
için bkz. Şerhu’l-Mevâkıf, c. VI, s. 167-174.
Hareketteki yavaşlığın sebebi kelamcılar ile Felâsife arasında tartışma konusudur. Felâsife doğal harekette yavaşlığın sebebi olarak hareket edilen ortamın mukavemetini, iradi ve zorlamalı harekette ise ya
tek başına tabiat ya da tabiatla beraber ortamın mukavemetini gösterir. Kelamcılar ise bu kategorileri
kabul etmezler. Dolayısıyla onlara göre hareketteki yavaşlığın sebebi başka bir şey olmalıdır. İşte, kelamcılara göre bir hareketin diğerine nispetle daha yavaş olmasının sebebi, hareket esnasında meydana
gelen sükûnlardır. Bunun imkânı ise cevher-i ferdin varlığına dayandırılmaktadır. Ayrıntılar için bkz.
Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, c. VI, s. 260-264; İbn Kemal, Risaletü’t-Tafra, Süleymaniye Kütüphanesi:
Giresun Yazmalar No: 100, 118 vr. a-122 vr. a.
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Niceliklerde Bulunan Nitelikler ve Bunların
İspatı

Nefste Bulunan Diğer Nitelikler

Görelilik

Nisbî (Göreli) Arazlar
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Tablo 1: eş-Şifâ:el-İlâhiyât’ın Üçüncü Makalesinde ve Ta‘dîlü’l-Kelâm’ın Arazlar Bahsinde ele
alınan meselelerinin sıralı düzeni.

E. Ahiret Ahvâline İlişkin Bahislerin Düzenlenmesi
Ta‘dîlü’l-Kelâm’da Fatiha suresinin ayetlerinin tertibine uygun bir şekilde kelam ilminin meseleleri yeniden düzenlendiğinden, ilk üç ayetten sonra eserde ahiret
ahvâline ilişkin düzenlemeler yer alır. Bu bahiste yeniden dirilmenin aklen ve naklen
zorunlu olduğunu ortaya koyduktan sonra ilk ele alınan mesele, dirilmenin beden ve
ruh birlikteliği ile gerçekleşeceği hususudur. Bu konuda üç ayrı görüşün varlığından
bahseder. Birinci görüşü62 benimseyenlere göre cennet ve cehennem ahvali, mahza
rûhânî olup her iki yerde de bedensel elemler ve lezzetler bulunmaz. Şöyle ki, ahirette kurtuluşa eren kâmil kimseler, nefsin kendisine hoş gelen şeyleri idrak etmesi
suretiyle lezzet içinde olurken; azap görecek kimseler ise nefse kötü gelen şeyleri
idrak ederek azap görürler. Çünkü lezzet, nefsin kendisine uygun olanı (mülaim) idrak
etmesidir ve bu bir nevi sıhhattir. Elem ise nefse kötü gelen şeylerin idrak edilmesidir ve bu bir tür hastalıktır. Eğer bu tür hastalıklar nefste yer edip alışkanlık haline
gelmişse ebedi olarak elem duyar. Eğer henüz yerleşmemişse de yavaş yavaş ortadan
kalkması umulur. Yine zeki olup kemal bilincine sahip olan fakat bunu talep etmeyen
veya talep etmiş olup herhangi bir sebeple ondan yüz çeviren kimseler ebedi azap
62

Sadrüşşerîa her ne kadar isim vermese de bu görüşün Fârâbî’ye ve kısmen de İbn Sînâ’ya atfedildiğini
söylemek mümkündür. Fârâbî’nin eserlerinde insanları üç ayrı grupta tasnif ettiği görülmektedir. Birinci
grupta yer alanlar teorik ve pratik açıdan yetkin olan kimselerdir. Bunlar erdemli toplumun mensupları
olup bu seviyeye ulaşanlar ahiret hayatında faal akılda kalacaklar ve onunla bütünleşerek ölümsüzlüğü
yaşayacaklardır. İkinci grup, teorik açıdan yetkin fakat pratik açıdan yetersiz olanlardır. Bunlar da
ölümsüzlük vasfını kazanacak ancak maddi tutkularından bir türlü arınamadıkları için ahirette azap
çekeceklerdir. Üçüncü grup ise ne teorik ne pratik anlamda kemale erenlerdir. Bunlar varoluş tarzlarında
maddeden öteye geçemediklerinden maddi varlıkları son bulduğunda yok olacaklardır. Bu üç gruptan ilk
ikisinin fertleri ahiret hayatında bir araya gelerek ya birbirlerinin akli lezzetlerini arttıracaklardır ya da
akli elemlerini arttıracaklardır. Ayrıntılar için bkz. Fârâbî, Kitâbu Ârâi ehl-i medîneti’l-fâzıla, thk. Elbir
Nasri Nadir, Lübnan: Daru’l-Meşrik, 1986, 3. baskı, s. 131-145. Öte yandan İbn Sînâ’nın el-İşârât’ının
Sekizinci Namat’ında mutluluk ve saadet hakkındaki ifadeleri Sadrüşşerîa’nın ifadeleriyle paralellik arz
etmektedir. Yer yer ifadeler bu eserden alınmıştır. İbn Sînâ’nın cehalet hakkındaki yaklaşımı için bkz.
Ömer Mahir Alper, “İbn Sînâ’nın Cehâlet Teorisi,” İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.
37, 2017, s. 7-34.
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görürler. Aynı şekilde zekâ bakımından eksik olan kimseler, zeki olup zekâsını kötü
amaçlarla kullanan kimselerden kurtuluşa daha yakındırlar.63
Sadrüşşerîa bu görüşün bir bütün olarak akli ve nakli delillerden yoksun olduğunu belirtir. Ona göre nakli olarak böyle bir tasvir ve anlayış varit değildir. Akli
olarak ise bu görüşü savunmanın imkânı yoktur. Çünkü cahilden kasıt cehl-i basit
sahibi kimseler yani hiçbir bilgiye sahip olmayan kimseler ise, bunlar doğru bilgiden
ve yanlış bilgilerden yoksun oldukları için ne nefse kötü gelen şeyleri idrak ederek
azap çekebilirler, ne de nefse güzel gelen şeyleri idrak edip lezzet duyabilirler. Cehl-i
mürekkeb sahipleri, yani yanlış inanış içinde olan kimseler ise yanlış inançlarından
rahatsız olup elem duymak şöyle dursun, bilakis bu yanlış inançları dolayısıyla kötü
şeyleri idrak ederek lezzet duyarlar. Çünkü onlar idrak ettikleri şeylerin saçma olduğunu bilmediklerinden, saçma olanla mutlu olmaya devam ederler. Ayrıca akli anlamda kemal ile ilgili bir fikirleri olmadığından, akli kemalden yoksun kalmak onlara
elem de vermez. Bu tıpkı ömründe hiç tatlı yemeyen kimsenin tatlı yemeyi özlememesi gibidir.64 Dolayısıyla nefsin ahirette sadece idrakleri ile ceza veya mükâfat görmesi aklen ve naklen saçmadır. İkinci görüş sahiplerine göre ise ahiret hayatı bir tür
hayal ve vehim şeklinde gerçekleşecektir. Ta‘dil müellifi bu görüşün de akla ve nakle
dayalı olarak savunulamayacağını belirtir. Üçüncü görüş sahipleri ise dinin ve şeriatın haber verdiği her şeyin hak olduğunu kabul ederler. Bunlara göre cehennemin
ateşi ve cennetin nimetleri haktır. Ancak onlar üç ayrı âlemin varlığını kabul ederler.
Bunlardan ilki görünen ve sırf cisimsel olan âlemdir. Buna mişkât (kandilin konulduğu yer) da denir. İkinci âlem, bâtın âlemidir ki buna melekût ve gayb âlemi denir. Bu
âlem sadece rûhânî olup bu fânûs (zücace) kabilindendir. Daha sonra gelen âlem ise
bâtının bâtını olan sırf rûhânî âlemdir. Bu üçüncü âlem, ceberût âlemidir ve kandildir
(misbâh). Fânus olan ikinci âlem yani orta âlem, cennet ve nimetleri, hûrî ve gılman
gibi varlığından haberdar olduğumuz şeyler bu âlemin cisimlerindendir. Ancak onlar
bu dünyadaki gibi duyular ile algılanmazlar. Bilakis bunları ancak kalp görebilir.
Bu kalbî görüş sahibi kimseler onu uyku ile uyanıklık arasında bir yerde görürken
peygamberler onu uyanık halde görürler. Sonra dirilme gerçekleşince Allah duyulara
ruhsal bir kuvvet verir ve gayb âlemi duyulur âlem haline gelir (267 vr. a-269 vr. a).65
Sadrüşşerîa kime ait olduğunu belirtmediği bu görüşün hakkında herhangi bir
63

64

65

İtalik olan ifadeler Tûsî’nin şerhinden aynen alınırken diğerleri kısmî tasarruflarla alınmıştır. Ayrıntılar
için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 987- 988.
İbn Sînâ bu sorunu öngördüğünden söz konusu itiraza özlü bir şekilde cevap vermiştir. Onun cevabını
şerh eden Tûsî’ye göre bir kimsenin akli lezzetleri arzulamaması ve onların yokluğunda elem çekmemesi,
nefsin mahsûsata dalması dolayısıyladır. Nefsin mahsûsatla fazlaca meşgul olması, kendisini akli olana
yönelmekten alıkoymuştur. Ancak nefs mahsûsattan ayrılınca kendisini akli zevklerden alıkoyacak bir
şey kalmaz ve artık akli lezzetlerin yokluğu kendisine elem vermeye başlar. Bkz. Tûsî’nin cevapları
için bkz. Şerhu’l-İşârât ve’t-tenbihât, c. II, s. 984- 985.
Bu tasnifin Gazâlî’nin Mişkât’ında zikrettiği varlık tasnifine olan paralelliği açıktır. Anacak Gazâlî bu
tasnifi daha ziyade seyr ve marifet bağlamında ele almaktadır. Ayrıntılar için bkz. Gazâlî, Mişkâtü’l-envâr, thk. Abdülaziz Seyrevan, Beyrut: Âlemü’l-Kütüb, 1986, s. 151-159.
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yargıda bulunmaz. Ancak en-Nur Sûresi 35. ayetten esinlenerek ortaya konulan yukarıdaki ahiret tasavvuru hakkında olumsuz bir yargıda bulunmaması ve reddetmemesi bu anlayışı tasvip ettiği izlenimi uyandırmaktadır.
Bu bölümde Sadrüşşerîa son olarak kıyamet alametlerini saymış ve bunların hak
olduğu belirtilmiştir (269 vr. a-270 vr. b).

F. İmana İlişkin Bahislerin Düzenlenmesi
İmana ilişkin bahisler Fâtiha suresinin “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden
yardım dileriz” ayetine bağlı olarak tanzim edilmiştir. Bu bahisler de temel olarak
üç tartışma konusunu içerir. Bunlardan ilki, imanın tanımı ve iman-amel ilişkisidir.
Sadrüşşerîa bu bahiste Ehl-i Sünnet tarafından ortaya konulan klasik iman tanımını serdederek bu tanıma ameli de ekleyen mezheplerin görüşlerini eleştirir (270 vr.
b-273 vr. a). Ardından imanın eksilip artması meselesini ele alır ve imanın amel ile
ilişkisini ortaya koyarak konuyu tartışır (273 vr. a-273 vr. b). Bu bahiste son olarak
imanda istisnanın, yani “müminim inşallah” dememenin caiz olup olmadığı üzerinde
durur (273 vr. b-274 vr. b).

G. Kendilerine Nimet Verilen Kimselere İlişkin Bahislerin Düzenlenmesi
Bu bahse Sadrüşşerîa insanın varlık hiyerarşisindeki konumuna ve âlemdeki
önemine işaret ederek başlar. Ona göre insanın kalıbı mesabesindeki süfli bedeni ve
ulvî ruhun bir araya gelmesi ile yaratılmış olması ve ona, hayvanî düşkünlükten sıyrılarak melekî âleme yükselebilme potansiyelinin verilmesi hikmet sahibi olan Allah’ın insanı başıboş bırakmadığının en kesin delilidir. Bilakis Allah onu cehaletin
derinliklerinden ve karanlıklarından kurtarmak için her seferinde kendisinin öğretmeni olduğu zâtlar göndermiştir. Bu da insanın kendi haline bırakılmasını ve liderlik
hevesiyle onları saptırıp cehaletlerini arttıracak kişilerin peşlerine takılmalarını engellemek içindir. Dolayısıyla peygamberlerin gönderilmesi ilahi hikmetin ve rahmetin gereğidir. Bu peygamber diğer insanlardan da mucize göstermesiyle ayrılmalıdır
ki peygamberlik iddiasında bulunan yalancı kimselerden farklı olarak iddiasında haklı olduğu herkes tarafından bilinsin (275 vr. a-275 vr. b).66
66

Mâtûridî kelam geleneğinde peygamber gönderilmesinin birçok akli sebebi sayılmaktadır. Ancak
bunlardan en önemlisi İmam Mâturîdî’ye göre insanların bir arada yaşama zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Sosyal yaşamın doğurduğu en önemli problem, insanlar arası ilişkide zulmün ortaya çıkmasını
engellemektir. Dolayısıyla peygamberin en önemli görevlerinden birisi, toplumsal adaleti ve düzeni
sağlayacak kuralları insanlığa sunmasıdır. Ayrıntılar için bkz. Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Kitâbü’t-Tevhîd,
nşr. Bekir Topaloğlu vd., Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003, s. 247-256. Öte yandan bu
çerçevenin İbn Sînâ tarafından sağlanan gerekçelerle büyük ölçüde paralellik arz ettiği ortadadır. Bu
paralelliğe Ta‘dîlü’l-kelâm söz konusu olduğunda, Sadrüşşerîa’nın İbn Sînâ’cı yaklaşımla benzerlik arz
eden, ruhun yükselmesi ve üst âlemle irtibat kurması fikri eklenmektedir. Ayrıntılar için bkz. eş-Şifâ:
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Nübüvvetin zorunluluğu ortaya koyduktan sonra müellif nübüvvet-mucize ilişkisini (276 vr. a-279 vr. a) ve ismet sıfatının peygambere has oluşunu (276 vr. a-279
vr. b) zikreder. Ardından insanın bütün varlıkların en üstünü olduğunu belirterek Felâsife’nin bu noktada yanıldığını akli ve nakli delillerle ispatlamaya çalışır. Bilindiği
üzere İbn Sînâ kozmolojisinde akıllar metafizik illet olmaları, kemal sahibi olmaları,
oluş ve bozuluşa uğramaları vb. sebeplerle insandan üstündürler.67 Sadrüşşerîa’ya
göre akılların ispatı konusunda akıl yetersizdir. O nedenle nakli delillere başvurmak
gerekir. Şeriat lisanında akılların varlığı kabul edilmiştir. Çünkü akıl, ilk yaratılan
varlıktır. Dolayısıyla aklın varlığını din adına reddetmek doğru değildir. Felâsife’nin
akıl hususunda yanılgıya düşmelerinin temelinde aklı sırf bilgi cihetinden ele almaları yatmaktadır. Zira Felâsife, ulvî âleme ilişkin diğer halleri bilecek makama erememeleri nedeniyle akıl kavramını anlamlandırırken hataya düşmüşlerdir. Onlar insanın faal akıl ile irtibata geçip onun nurundan faydalanarak müstefâd akıl seviyesine
erişmesini insanî kemâlin son noktası olarak görmüşlerdir. Ancak peygamberler için
akıldan üstün mertebeler vardır. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v) miraca çıkmış, Hz.
Musa ise tecelliye mazhar olmuştur (276 vr. b-280 vr. b).
Sadrüşşerîa nübüvvet bahsinden sonra hilafet ve imamet bahislerini (280 vr.
b-283 vr. a), kerameti ve sapkın fırkalara ilişkin hususları ele alır (283 vr. a-286 vr. b).
Bu bölümden sonra kitabı kurtuluşa eren peygamberlerin izinde olma duasıyla
bitirdiğini belirten müellif son olarak peygamberler yolunun tahkikinin “Ariflerin
Makamlarına” yükselmekten geçtiğini belirtir. Bu nedenle bir sonraki bahsi “Ariflerin Makamlarına” hasrettiğini belirtir.

H. Makâmâtü’l-‘ârifîn
Bu bölümde Sadrüşşerîa kendi tasavvuf anlayışını ayrıntılı olarak ortaya koymaktadır. O, tasavvufu üç ana eksende temellendirilmektedir: insanın varlıklar ile
olan hukuku, kendisi ile olan hukuku ve Allah ile olan hukuku. Bu üç ana kısımdan
her biri detaylı olarak ele alınmakta, ayet ve hadislerle gerekçelendirilmektedir.
Sadrüşşerîa bu bahse sâlihleri sevdiğini fakat onlardan olmadığını söyleyerek
başlar. Sonrasında ahlak felsefesine ilişkin bazı bahisleri ele alır. Bunlardan ilki, ruhun çeşitli mertebelerde aldığı çeşitli adlardır. Bu konuda teorik zemin oluşturması
hasebiyle insan nefsinin temel kuvveleri ve bunların ifrat-tefrit, kemal durumlarına
ilişkin bilgi veren Sadrüşşerîa, ruhun nazarî ve amelî kuvvetlerinin kemaline nispetle
akıl olarak isimlendirildiğini söyler (286 vr. b-288 vr. a).
Bir sonraki mertebede ruh, imanın kemaline nispetle kalp olarak adlandırılır. Bu
konumda iman, sarsılmaz kökleri olan bir ağaç gibidir. Bu ağacın kalbin derinliklerine
67

el-İlâhiyât, s. 441-443.
İbn Sînâ, eş-Şifâ: el-İlâhiyât, s. 435-436.
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kadar salınmış kökü, akıl yürütmeye dayanan (istidlâlî) kesin bilgidir (yakîn). İmanın
ağacının yetmiş küsur sayıda olan imanın şubeleri üç büyük dalda toplanmıştır. Bunlardan en üstünü, kulun Allah ile olan hukuku, ortada yer alanı kulun kendisi ile olan
hukuku, en altta olanı ise yaratılanlar ile olan hukukudur. Bunlardan altta olanı, üstte
olanının sağlamlığı ve yerleşmesi için zemin teşkil etmektedir. Nitekim hadiste imanın
en alt derecesi olarak geçen, yoldaki eziyet veren şeyin kaldırılması, mahlûkat ile muameleyi anlatır. Hayâ ise ortada yer alan dal olup, kişinin çirkin fiillerden rahatsız olmasıdır. Hayâ, kişinin nefsini kirlerden arındırması olduğundan, bâtının ahlakıdır. Bâtın
ahlakı ise nefsin temizlemesidir ve insanın kendisi ile olan hukukudur. Yaratılmışlar
ile olan hukuk ise en alt daldır. Ancak burada bir incelik vardır: Henüz nefsi kemâle
ermemiş kişinin yaratılanlar ile hukuku, kendisini kemâle erdirmek içindir. Oysa nefsi kemâle ermiş kişiler, örneğin peygamberler, yaratılanlar ile hemhâl olduklarında,
yaratılanların kemâli için onlara katkıda bulunurlar. Çünkü yaratılanlar ile meşgul olmak, onu Hakk ile meşgul olmaktan alıkoymaz. Yoldaki eziyet verici şeyi kaldırmakla
başlayan yaratılmışların hukuku, her aşamada derinlik kazanarak ilerler: Süreç cansız
varlıklar ile başlar. Zira cansız varlıklardan her biri, yaratıcılık sıfatını göstermesi bakımında değerlidir. Sonra bitkilerin haklarının korunması gerekir. Çünkü onlar Allah’ın
rahmetinin ortaya çıktığı canlılardır. Dolayısıyla onlarda bulunan hayat sıfatının sökülüp atılmaması gerekir. Sonra hayvanların haklarına riayet etmek gerekir. Nihayet kâfir
de olsa, her insanın hakkının korunması gerekir (288 vr. a-290 vr. a).
Kulun kendi nefsi ile olan hukukunu anlatırken Sadrüşşerîa insan nefsinin terbiyesini kolaylaştıran erdemleri anlatır ve İslam ahlak felsefesinin erdemler teorisini
özetler (290 vr. a-292 vr. a).
İman ağacının en yüksek dalını oluşturan kişinin Allah ile olan hukuku ise bu
bölümün en detaylı olarak ele alınan meselesidir. Allah’a iman ile başlayıp, seyr-i
sülûkun en üst mertebesinde sona eren bu süreçte bir mürşidin müridine her daim
rehberlik etmesi gibi müellif de okura bütün aşamaları ayrıntılı olarak izah etmektedir. Söz konusu aşamaları da “Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona
harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona
farz kıldığım şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam
eder, sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü
gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi, konuştuğu dili) olurum. Benden bir
şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himayeme alır, korurum.
Ben yapacağım bir şeyde, mü’min kulumun ruhunu kabzetmedeki tereddüdüm kadar
hiç tereddüde düşmedim: O ölümü sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem”
(Buhârî, Rikâk 38.) hadisi üzerinden serdetmektedir.68
68

İbn Arabî de aynı hadisi seyr-i sülûkun türlerini ve aşamalarını temellendirmek üzere kullanmaktadır.
Ona göre rabbiyle sülûk eden, nefsiyle sülûk eden, hem rabbiyle hem de nefsiyle sülûk eden ve sâlik
olmayan sâlik olmak üzere dört çeşit sâlik vardır. Sâliklerin derecesi maksadı ve Allah hakkındaki
ilmine göre değişiklik arz eder. Ancak hepsinin mertebesi kutsî hadiste zikredilen aşamalarla ilişki-
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Seyr-i sülûk aşamaların ilki, sıfatın tecelli etmesidir. İman ve tevhidin ikrarından
sonra kul, amelleri ile Allah’ın sıfatlarının tecellisini arzular. Bu tecelli vesilesiyle
sıfatların güzel kokularıyla kalbini süsler. Böylece kalp, uzaktan Hz. Yusuf’un gömleğinin kokusunun duyulması gibi sıfatlar vasıtasıyla zâtın muhabbetini duyumsar.
Çünkü sıfatlar zâta nispetle insanın elbisesi gibidir. Bu aşamada ibadetlerin büyük
önemi olduğunu söyleyen Sadrüşşerîa ibadetleri de bir gelişim şeması içerisinde ele
alır.69 İlk sırada bedensel ibadetler, sonrasında mâlî ibadetler, devamında şehvetlerin
terk edilmesi olan oruç vardır. Son olarak, üçünü bir arada barındıran hac ibadeti
zikredilmiştir. Sadrüşşerîa sayılan ibadetlerden her birinin remzî mânâsına da değinmektedir (292 vr. a-b). Bundan sonra kişiye gereken mânevî amellere geçilir. Bunlar
sırasıyla tövbe (bâtının temizliği) ve Allah’a dönüş (namazın bâtını), bunun gereği
olarak takva (orucun bâtını), takvanın tamamlayıcısı olan zühd (zekâtın bâtını), zühdün gereği olan fakirlik (haccın bâtını) ve zorluklara karşı sabırdır. Bu aşamalardan
sonra kişide haller ortaya çıkmaya başlar ve kalbî iman, bir zevk haline gelir. Bu
zevkin kalpte oluşmasıyla birlikte sıfatların tecellileri olan haller de ortaya çıkmaya
başlar. Örneğin kahır sıfatından korku (havf); lütuf sıfatından ümit (recâ’); kelam
sıfatından hikmet hali ortaya çıkar (292 vr. a-294 vr. b).
Sadrüşşeria’nın buradaki tasnifi, öncelikle kulun temel dinî yükümlülüklerini
yerine getirmesi, ardından bunlara ek olarak (nafile) tasavvufî vecibelerle kendini
yükümlü tutması şeklinde bir süreci öne çıkarır. Bu tutum, erken dönemden itibaren
sûfîlerin, yetkinliğe ulaştıran her türlü dinî ve ahlâkî amelden önce o amelin bilgisinin öğrenilmesi gerektiği yönündeki yaklaşımlarını anımsatır. Sûfîlere göre gerçek
kemal, kişinin ancak şeriat ve hakikat alanlarına ait yükümlülüklerini doğru ve tam
bir şekilde yerine getirmesiyle mümkündür.70
Kulun kalbindeki muhabbet yakıcı bir aşka dönüşünce cehennemin en sıcak ateşi bile kalbindeki ateşten daha serin olur. Nihayet mahbûb olan Allah, sıfatlarından
soyutlanır. Bu “birlikte (vahdâniyyet) fenâ” veya “bekâ billah”tır. Bu mertebede zâtın
tecellisi gerçekleşir. Tecellinin iki tür olduğunu belirten Sadrüşşerîa, onların ulûhiyet
ve rubûbiyyet mertebeleri olduğunu söyler. Ardından kalbin tabakalarını ve nefsin
mertebelerini detaylı bir biçimde ele alan müellif, her bir tabaka ve mertebeyi bilginin ve hakikatin çeşitli seviyeleriyle ilişkilendirir: Nefsin sülûk açısından ulaşabileceği en üst mertebenin sıfatların tecellisi olduğuna değinen Sadrüşşerîa, ardından
ilmin dereceleri ile sâlikin ulaştığı mertebeler arasındaki ilişkiyi ele alır. İlm-i yakîn
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lendirilmiştir. Ayrıntılar için bkz. İbn Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, tsh. Ahmed Şemsuddin, Beyrut:
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999, c. IV, s. 15-17.
Bu yaklaşımı, kulun ibadetlerle yükümlü tutulmasındaki hikmeti nefsin terbiyesi olarak anlayan sûfîler
ile uyum içindedir. Bu konu hakkında bkz. Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma‘, thk. Ahmed Abdurrahman
es-Sayih vd., Kahire: Mektebetü’s-sekâfe, 2009, s. 307 vd.
Bu konu hakkında bkz. Serrâc, el-Lüma‘, s. 317; Ebû Bekir el-Kelâbâzî, et-Ta‘arruf li mezhebi ehli’t-tasavvuf, thk. Ahmed Şemseddîn, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 2001, s. 97-102.
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mertebesi ehl-i murakabeye, ayne’l-yakîn ehl-i müşahedeye, hakke’l-yakîn ise ehl-i
tecelliye aittir. İlme muhatap olan kimseler dört kısımdır: cezbeye tutulma şerefine
nail olmayan sâlik, cezbeye tutulan fakat sâlik olmayan kimse, meczub-u sâlik, sâlik-i
meczup. Sadrüşşriâ’ya göre bu gruptan ilk ikisine uymak ve onları taklit etmek doğru
değildir. Bilakis son ikisine tabi olmak gerekir. Zira cezbe olmadan sülûk mümkün
olmadığı gibi sülûka tek başına girip o yolda şaşırmamak da mümkün değildir (294
vr. b-299 vr. b).71
Kalbin mâsivadan alıkonulması ve sırf Hakk’a yönlendirilmesi önem arz etmektedir. Ona göre insanın bütün dikkatinin ve duygu dünyasının bir şeye yoğunlaşması,
onun Hakk’a ulaşmasını kolaylaştırabilir.72 Bu, mesela bir beşere âşık olma ya da
semâ‘ ile gerçekleşebilir. Böylece kişi, bütün duygu ve ilgilerini bir noktaya yönlendirmiş olur. Bundan sonra ilâhî aşka geçiş kolaylaşır. Yani mâsivadan birçok şeye
ilgi duymak yerine sâlikin ilgisini bir tek meseleye yoğunlaştırması Hakk’a ulaşmayı
kolaylaştıracaktır. Çünkü kişi bir süre sonra ilgisinin ve düşüncelerinin yoğunlaştığı
bu tek meseleyi Allah sevgisi ile değiştirebilir. Bu noktada Sadrüşşerîa tasavvufî literatür açısından ilginç sayılabilecek bir yaklaşımı savunur. Sâlik, semâ‘ ile ilgisini bir
noktaya toplayabilir ve bunun haram olması da ona zarar vermez. Nasıl ki elbisede
kurumuş kan lekesini çıkaracak su bulunmadığında bevl ile kanın yıkanması mümkünse, insanın eşya ile ilişkisini kesmesi için duygularını bir şeye yönlendirmesi de
mümkündür. Bir kere kan lekesi izale edildiğinde artık bevl soğuk suyla da yıkanabilir ve herhangi bir kötü iz kalmadan temizlik elde edilmiş olur.73 Aynı şekilde kişi,
ilgi ve alakasını bir şekilde mâsivadan kesip semâ‘ ile meşgul olursa, sonrasında
muhabbete ve rızaya yönlendirmek kolay olacaktır. Bu şekildeki bir semâ için en
uygun zikir ise “Lâ ilâhe illallah” olacaktır. Çünkü bu, şeriata en uygun olan zikirdir.
Nitekim Cüneydîler on şartı sürekli gözeterek bunu yaparlar (300 vr. a-b). Bu on şart
şunlardır: az yemek, devamlı surette abdestli olmak, oruç tutmayı hiç bırakmamak,
sürekli sükût etmek, sürekli halvette olmak, sürekli zikir yapmak, sürekli şeyh ile râbıta yaparak ilminden istifade etmek, akla gelen (mâsivaya ilişkin) düşünceleri akıldan
çıkarmak, başa gelen şeylerde Allah’ın takdirine itirazı bırakarak ondan cennet ve
71
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Sadrüşşriâ’nın dörtlü taksimi, sufi literatürde yaygın olan taksimin aynıdır. Ancak o, üçüncü gruba yani
meczup sâlike irşad yetkisi vermesiyle hakim olan yaklaşımdan ayrılmaktadır. Zira genel kabule göre
meczup olan salik önce riyazet ve hizmetle tarikata sülûk eden, bu esnada ilahi bir cezbe ve muhabbete
nail olup vahdet zevki galip gelen saliktir. Ancak temkin mertebesine erişmediğinden mürşid olamaz.
Sâlik türleri ve irşada ehil olan kimseler için bkz. Süleyman Uludağ, “Sülûk”, TDV İslâm Ansiklopedisi
(DİA), c. XXXVIII, s. 127-128. Anlaşıldığı kadarıyla bu noktada Sadrüşşriâ’nın, Sühreverdî’nin eserini
takip ettiğinden onun yaklaşımını benimsemiştir. Nitekim ifadeleri aynıyla Sühreverdî’nin eserinden
alınmıştır. Ayrıntılar için bkz. Sühreverdî, ‘Avârifü’l-me‘ârif, thk. Ahmed Abdülhalim Sayih vd., Kahire:
Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, 2006, c. I, s. 99-101.
Cem-i himmet kavramı için bkz. Suâd Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İstanbul:
Kabalcı, 2005, s. 290-297.
Bu teşbihe sonraki literatürde de itibar edilmiştir. Örneğin Taşköprülüzâde bunu dikkate değer bularak
bazı hususları açıklamada kullanmıştır. Ayrıntılar için bkz. Taşköprülüzâde, Miftâhü’s-sa‘âde, s. 47.
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cehennem hususunda talepte bulunmamak, kendi iradesinin şeyhin iradesinde fenâ
bulmasını sağlamak.74
Sadrüşşerîa ayrıca sülûkta karşılaşılabilecek bazı tehlikelere ve (ilhamî) düşüncelere (havâtır) dair de bilgi vermektedir75. Bunlar temelde iyi ve kötü olarak ikiye
ayrılır. Kötü olanları nefsin ve şeytanın akla getirdiği düşüncelerdir. Özellikle şeytanın ibadetlerini ve ihlasını berhava etmek için sâlike ayetlerden delil getirebileceğine
ilişkin uyarılar dikkat çekicidir. İyi düşüncelerin ilk ikisi meleğin ve kalbin düşünceleridir. Meleğin ilham ettirdiği düşünceler genelde sekinet anındadır. Kalbin ilham
ettirdiği düşünceler ise heyecan ve vecd anındadır. Bunların ötesinde ve üzerinde ise
Hakk’ın ilhamı bulunur. Bu, diğer iki ilhamdan farklıdır çünkü ledünnî ilimdir ve
“Ol” emridir. (300 vr. b-301 vr. a).
Sadrüşşrîa ayrıca peygamberlerin kalplerine yerin ve göğün melekûtunun açıldığını ve onların bütün tariklerden geçtiklerini belirtir. Ancak yine de her birinin
kalbinin, varlıktaki bir melekûtla daha özel bir bağı (nisbet) vardır. Örneğin arzın
melekûtu Âdem’le (a.s.), suyun melekûtu Musa (a.s.) ile başlamıştır. Zira Hz. Musa
suyu yarmıştır. Bu kabilden olmak üzere, evliyanın da melekûtu vardır. Ancak onlar
enbiyaya, yani her biri bir nebiye tabidir ve onun kalbinin pınarlarından içer.76 Dola74
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İtalik olarak verilen ifadeler aynıyla Necmeddîn-i Kübrâ’nın eserinde geçmektedir. Ayrıntılar için bkz.
Necmeddîn-i Kübrâ, Fevâihü’l-cemâl ve fevâtihü’l-celâl, thk. Yusuf Zeydan, Kuveyt: Daru Suadi’s-Sabah, 1993, s. 124-125.
Sadrüşşerîa hâtır veya havâtır kavramını ele alırken geçmişteki sûfîlerin yazdıklarına yeni bir şey
eklemez. Ancak bu kavramları kullanmış olması, tasavvufî ifadelere gösterdiği hassasiyetin en somut
örneğidir. Konunun erken dönemde en detaylı şekilde ele alındığı kaynak için bkz. Ebû Tâlib el-Mekkî,
Kûtü’l-kulûb fî mu‘âmeleti’l-mahbûb, thk. Bâsil ‘Uyûn es-Sûd, Beyrut: Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 1997,
c. I, s. 207-233.
Benzer bir yaklaşım İbn Arabî’nin eserlerinde de görülmektedir. İbnü’l-Arabî ve takipçileri, velayeti
genel; nübüvveti ise özel bir kavram olarak ele almışlar; her peygamberin mutlaka bir velayet yönünün
bulunduğunu ve ilahi marifetlere erişmede bir imkân olarak peygamberin bu velayet yönünün onun
nübüvvet yönünden üstün olduğunu belirtmişlerdir. Ancak mutlak olarak velayet, nübüvvetten üstün
değildir. Çünkü İbnü’l-Arabî düşüncesinde her veli, zorunlu olarak bir peygamberin isri (iz) ya da
kademi üzerinde bulunur ve onu takip eder. Tabi olan ise tabi olunandan üstün olamaz. Vahdet-i vücûd
takipçileri bu hususu, her bir velinin bir peygamberin kalbi üzere bulunması şeklinde ifade ettikleri
gibi İbnü’l-Arabî de konuyu hem Fusûsu’l-hikem’in Üzeyr bahsinde hem de Fütûhât-ı Mekkiyye’nin
başlarında ele almaktadır. İbnü’l-Arabî şöyle der: “Haberini öğrenmek için izini sürdüğün kimseyi
görmez misin? Sen, peygamberin gittiği yoldan müşahede ettiği şeyi müşahede edemez ve niteliklerin
Tanrı’dan olumsuzlanması yoluyla nasıl bildirileceğini bilemezsin. Çünkü Hz. Peygamber, söz gelişi,
düz niteliksiz bir toprak görmüş ve onun üzerinde yürümüştür. Sen ise onun izinde yürüyor ve sadece
onun ayak izlerini görüyorsun. Burada, araştırırsan kendisine ulaşabileceğin gizli bir sır da vardır. Bu sır
şundan kaynaklanır: Hz. Peygamber, önder olduğu için –zira onun için önyön gerçekleşmiştir- herhangi
bir iz görmez ve onu bilmez. Sen ise onun ardından gittiğinde o izi görür ve göremediği şeyi görürsün.
Bu makam, Hz. Musa’nın -ona ve efendimize selâm olsun- Hızır’a tepkisinde tezahür etmiştir.” Bkz.
Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: Litera, 2006, c. I, s. 18. Bu
meyanda söz gelişi, Allah ile olan irtibatını “niyet” meselesini merkeze alarak anlamaya çalışan “niyet
kutupları” ya da “niyet adamları” Hz. Yunus’un kalbi üzeredir (Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 157),
ya da İsevî, Musevî ve İbrahimî velilerden söz edilebilir. Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. II, s. 186-209.
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yısıyla mesela Hz. Âdem’in melekûtuna tabi olan üç yüz kadar evliyanın kerametleri
arza ilişkindir (302 vr. a-b).77
Bundan sonra sâlikte doğum benzeri bir hal meydana gelir. Buna kalbî doğum denir.78 Nasıl ki doğum anında annede bazı alâmetler beliriyorsa, seyr halinde olanda da
alâmetler ortaya çıkar. Öyle ki kalbi zikir mertebesine ulaşınca, artık bütün organları
ile zikreder. Bu noktada ruhu, kendisine beden sûretinde görünür. Bir sonraki mertebede ise ruh, sâlike rûhâni suretlerde görünür. Bu mertebe aslında birçok sâlikin de helak
olduğu yerdir. Zira ruhu bu şekilde görünce, bunun Hakk’ın tecellisi olduğunu sanması muhtemeldir. Böylece, tecsim ve teşbih gibi sapkın birtakım görüşlere sapar. Onu
böylesi sapkınlıklardan kemâle ermiş olan şeyhi kurtaracaktır (302 vr. b-303 vr. a).
Makâmât bölümünde müellifin ele aldığı son husus, mertebelere göre sâlikte
ortaya çıkan hallerdir. Hallerin sayısı sekiz olup her birinin şâmil olduğu manalar
vardır. Bunlar sırayla şöyledir:
1- Kabz ve Bast: Kalbin muhabbet mertebesinde ortaya çıkarlar ve nefs-i levvâme mertebesine aittirler.

77

78

İbnü’l-Arabî, ilk dönem sûfîlerinden Hakîm et-Tirmizî’nin (ö. 320/932) Hatmü’l-evliyâ adlı eserinde
sorduğu, fakat cevaplamadığı bir dizi soruyu cevaplarken peygamberlerin kalbi üzere bulunan velilerin
sayıları hakkında ayrıntılı izahlarda bulunmuştur. Konuyla ilgili değişik pasajlarda İbnü’l-Arabî şöyle
der: “Allah adamlarından bir kısmı Âdem’in kalbi üzerinde bulunan üç yüz kişidir. Her dönemde sayıları
artmaz ve eksilmez. Hz. Peygamber bu üç yüz kişinin Âdem’in kalbi üzerinde olduğunu söylemiştir.
Ayrıca, Hz. Peygamber’in büyüklerden ya da meleklerden birinin kalbi üzerinde olduğunu söylediği
kimseler vardır. Bu ifadenin anlamı, o insanların Allah’a ait bilgilerde o şahıs gibi halden hale girmesi
demektir. Çünkü ilahi ilimler kalplere gelir. Melek ya da peygamber gibi bir büyüğün kalbine gelen her
bilgi, onun kalbi üzerindeki kimselerin kalplerine de gelir. Sûfîlerin ‘Falanca falanın kademi (ayak, iz)
üzerindedir’ demeleri de, aynı anlama gelir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 119. “Allah adamlarından
bir kısmı ise Nuh (as) kalbi üzerindeki kırk kişidir. Hiç bir dönemde bunların sayısı artmaz ve eksilmez.
Hz. Peygamber bu gruptan söz ederken ümmetinden kırk kişinin Nuh’un kalbi üzerinde olduğunu söylemiştir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 123. “Allah adamlarından bir kısmı ise, Halil İbrahim’in
kalbi üzerinde bulunan yedi kişidir. Hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez. Hz. Peygamber’den
gelen bir haberde buna işaret edilmiştir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, VI: 125. “Allah adamlarından bir
kısmı ise, Cebrail’in kalbi üzerinde bulunan beş kişidir, hiçbir dönemde sayıları artmaz ve eksilmez.
Hz. Peygamber’den aktarılan bir hadis konuyla ilgilidir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 125. “Allah
adamlarından bir kısmı ise, Mikail’in kalbi üzerindeki üç kişidir. Onlar, mutlak iyilik, merhamet, sevgi
ve ilgi sahibidir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 125. “Allah adamlarından birisi de, her dönemde
İsrafil’in kalbi üzerindedir. Emir ve onun zıddı (yasaklama), bu kişiye aittir ve iki ucu da kendinde
toplar. Hz. Peygamber’den bu konuda gelen bir rivayet vardır. O adamın bilgisi İsrafil’in bilgisidir. Ebû
Yezîd el-Bestâmî, İsrafil kalbi üzerinde bulunan kişilerdendi. Peygamberlerden ise Hz. İsa, İsrafil’in
kalbi üzerindedir.” Bkz. Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 126. Diğer velayet türleri ve velilerin sayıları
için bkz. Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, c. VI, s. 126-160. Bu konudaki açıklamalar ve
veli-nebî ilişkisi için bkz. Ahmet Avni Konuk, Fusûsü’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, haz. Mustafa Tahralı,
Selçuk Eraydın, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 4. bs., 2005, c. I, s. 212.
Söz konusu çerçeve, İbn Arabî’nin Fusûs’unu çağrıştırmaktadır. Zira bu eserde de Âdem’den (a.s)
başlanıp peygamberlerden biri esas alınarak tasavvufi hakikatler izah edilir. Ayrıntılar için bkz. İbn
Arabî, Fusûsü’l-hikem, thk. Ebu’l-Alâ el-Âfifi, Beyrut: Darü’l-Kitâbi’l-Arabî, tarihsiz.
Benzer bir teşbih için bkz. Necmeddîn-i Kübra, Fevâihü’l-cemâl, s. 185.
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2- Kurb: Kişi sünnetleri yerine getirmekle mârifete, farzlarla kurba ve nafilelere
devam etmekle muhabbete nail olur.
3- Vusûl: Tecellilere erişmek demektir ve dünya hayatında bir sonu yoktur.
4- Fenâ ve Bekâ: Hakla kaybolmak fenâ, hep onunla olmak ise bekâdır.
5- Cem‘ ve Tefrik: Cem‘, Hakk’tan başkasını görmeyerek onun birliğini düşünmektir. Kişi bu haldeyken kendisinde sadece Hakk’ın tasarrufunu görür. Tefrik ise
kişinin kendi fiillerini ve fiil yapma yetisini görmesidir. Denilmiştir ki tefrik olmadan
cem‘ küfür, cem‘ olmadan tefrik ise Allah’ın sıfatlarını inkârdır.
6- Sekr ve Sahv: Sekr, halin kişi üzerinde baskın gelmesi, sahv ise kişinin normale dönerek ne yaptığını bilmesi ve uygun bir biçimde konuşmaya devam etmesidir.
Tayfûrîler (Şeyh Ebu Yezîd el-Bistâmî’nin takipçileri) sekr halini sahv halinden
üstün görmüşler, Bağdâdîler (Cüneyd-i Bağdâdî’nin takipçileri) ise tersini savunmuşlardır.79
7- Telvîn: Kalp erbabına has olup, sıfatların sayısınca kendilerine telvînler aşikâr
olur. Çünkü onlar celâl sıfatlarının esintileriyle erirler ve cemâl sıfatlarının esintileriyle kendilerine gelirler.
8- Nefes: Vakt, müptedi içindir; hâl orta seviyede olan için. Zira o kalp mertebesinde olduğundan hâl ona galip gelir. Nefese gelince; o son mertebede olan kimse
içindir. Zira onun için gaybet ve huzur arasında bir farklılık yoktur. Bilakis, vecd
onun her halinde, her nefesindedir (303 vr. a-304 vr. b). 80
Sadrüşşerîa’nın tasavvuf anlayışını yansıtmak üzere kaleme alınan bu bölüm,
birçok açıdan dikkate değerdir. Her şeyden, önce Makâmâtü’l-‘ârifîn isimlendirmesi
doğrudan İbn Sînâ’nın el-İşârât’ından alınmıştır. İbn Sînâ, eserinin son bölümünde âriflerin hallerini ve onların özelliklerini felsefî-tasavvufî bir dille anlatmaktadır.
Sadrüşşerîa’nın Makâmâtü’l-‘ârifîn’i de benzer bir gayeyi edinmiştir. Ancak ikisi
arasında üslup ve usûl farkı vardır. Nitekim İbn Sînâ meseleleri genel hatlarıyla, çok
79

80

Sadrüşşeriâ, bazı tasavvufî meseleleri bu iki isim üzerinden ele almaktadır. Nitekim bu bölümün hemen
baş tarafında salik-i meczubun ve meczup sâlikin irşad yetkisi olmasına değinilmiştir. Böylece tasavvufta
iki türlü irşad yöntemi ve bunun neticesinde ortaya çıkan iki tür salikten bahsedilmiş olur. Bu iki yoldan
maksat, tasavvufî terbiyede manevi coşkunluğu esas almak (sekr) ve manevi dinginlik halini (sahv)
esas almaktır. Yine eserde yer yer tasavvuftaki temel sorunların (ibahilik, hululilik, ittihad vb. sapkın
eğilimler) birinci yoldan kaynaklandığı belirtilerek eleştirilmiş; ikinci yolun hukuka ve genel kabule
daha yakın ve daha emin olduğu vurgulanmıştır. Tasavvuf eserlerinin yazarları da genelde ikinci yolu
yüceltmişler, ancak birinci yolu da dışarıda bırakmamak için sekr halinde söylenen sözleri “şathiye”
kavramıyla paranteze almışlardır. Tasavvufta şeriat-hakikat dengesinin tesisi edilmesi ve tasavvufun
bir din ilmi olarak tedvin edilmesi bu yaklaşımla mümkün olmuştur. Sadrüşşeria da bu tür tartışmalı
hususlara zaman zaman Tayfurî ve Bağdâdî fırkaları üzerinden değinmektedir. Bu fırkalar hakkında
geniş bilgi için bkz. Ali b. Osman el-Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb, thk. İs‘âd Abdülhâdî Kandîl, Kahire,
1974, s. 413-419.
Bu kavramların önemli bir kısmı Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) eserinde de benzer şekilde yer almaktadır.
Ayrıntılar için bkz. Sühreverdî, ‘Avârifü’l-me‘ârif, c. II, s. 584-592.
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teknik olmayan bir dille ve mümkün olduğunca felsefî bir kavram dünyasında anlatır. Oysa Sadrüşşerîa çok daha tasavvufî bir dil kullanır ve meseleleri bütünlüklü bir
şema içerisinde ortaya koyar.
Makâmâtü’l-‘ârifîn; kelam, fıkıh ve naklî ilimlerin diğer sahalarında yetkin bir
âlim tarafından yazılmıştır. Bu yönüyle, sadece sûfî kimliği ile bilinen bir âlimin eseri
değildir. Yine, bir kelam eserinin tamamlayıcısı olarak kaleme alınmış olması onu
ayrıcalıklı kılmaktadır. Özellikle müellifin kelam ilmini yeniden düzenlemeyi gaye
edindiği göz önünde bulunursa, Makâmâtü’l-‘ârifîn’in telifi çok daha anlamlı hale
gelmektedir. Zira bu yaklaşımda tasavvufî meseleler, kelam ilminin bizzat kapsamı
içerisinde yer almasalar da ek bir bölümde yer aldıklarından, kelamî meselelerin tamamlayıcıları olarak düşünülmüştür.81
Makâmâtü’l-‘ârifîn’i önemli kılan diğer bir yönü, eserin yazımında takip edilen
üsluptur: Sadrüşşerîa neredeyse bütün meseleleri ve ana başlıkları ayetler ve hadisler
ile irtibatlandırarak ele almaktadır. Bu durum, onun ilk dönem sünnî tasavvuf anlayışını benimsemesinin bir sonucu olarak görülebilir.82
Makâmât’ın yazım gayesi sadedinde diğer bir önemli mesele, şeriat-hakikat ayırımı bağlamında gündeme gelen sorunlardır. İslam tarihi boyunca bazı sûfîlere nispet edilen ve İslam’ın genel çerçevesi ile bağdaştırılması zor olan çeşitli görüşlerin
olduğu bilinmektedir. Özellikle şathiyeler ve hulûl-tecsim başta olmak üzere çeşitli
tartışma konularının, belirli tasavvufî doktrinlerin ve isimlerin tekfir edilmesinden
başlayarak bütün olarak tasavvufun reddine kadar uzanan çeşitli tepkilere sebep olduğu bilinmektedir.83 Sadrüşşerîa ise söz konusu aşırı görüşlerin ve bâtıl anlayışların
tasavvufun kendisinden kaynaklanmadığını düşünmektedir. Bilakis, bu tür aşırılıkların sebebi, ona göre hal veya makamların gereklerini bilmemek ya da o gereklere
uygun davranmamaktır. Yine, sülük esnasında sâlikin karşılaşacağı tehlike ve hilelerden habersiz oluşu ve onların aşılmasında şeyhin gerekli yetkinliği göstermemesi
diğer bir önemli sebeptir. Dolayısıyla tarih boyunca ortaya çıkan birtakım aşırılıklar
tasavvufun doğasından kaynaklanmaz.
Yine, Sadrüşşerîa’nın tasavvufî intisabının olması ve bunun eserine yansıması
önemlidir. Bu husus, Selahaddin Hasan el-Bulgârî’nin84 ismen şeyhi olarak anılma81

82

83

84

Bu yönüyle Sadrüşşeria’nın yaklaşımı, tasavvufu Ehl-i sünnet kelamını ikmal eden bir disiplin olarak
gören Kelâbâzî’nin yaklaşımıyla örtüşmektedir. Kelâbâzî (ö. 380/990) et-Ta‘arruf kitabının en geniş
bölümünde, sûfîlerin akâid konusunda Ehl-i sünnet âlimleriyle ittifak halinde bulunduğunu ve bu sayede
tasavvufun meşru bir din ilmi olduğunu savunmaktadır. Bkz. Kelâbâzî, et-Ta‘arruf, s. 31-97.
Gazzâlî öncesi dönemde Sünnî tasavvuf anlayışının gelişimi hakkında bkz. Hacı Bayram Başer, Şeriat
ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci, İstanbul: Klasik, 2017.
Konu hakkındaki ayrıntılı bilgi ve değerlendirmeler için bkz. Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma‘, s. 625-743;
Hacı Bayram Başer, Şeriat ve Hakikat: Tasavvufun Teşekkül Süreci, s. 245-266.
Selahaddîn Hasan el-Bulgârî aslen Azerbaycanlı olup tüccar bir aileden gelmektedir. Hayatının erken
döneminde Kıpçaklar’ın elinde yedi yıl esir kaldıktan sonra cezbeye tutularak tevbe etmiş ve otuz
yaşında ehl-i tarikin yoluna girmiştir. Bundan sonra dünyanın çeşitli bölgelerini dolaşarak meşâyihin
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sından da anlaşılmaktadır (254 vr. a). Eserinde diğer sûfîlerden ve tariklerden yeri
geldikçe bahsetmiş olması da tasavvufa ilgisinin muhabbet düzeyinde kalmayarak
daha ileriye gittiğini göstermektedir. Eserinde adı geçen sûfîler ve fırkalardan başlıcaları şunlardır: Tayfûriyye, Cüneydiyye, Kübreviyye, Ebû Yezid el-Bistâmî, Cüneyd-i Bağdadî, Necmeddin-i Kübrâ. Esasen bu üç fırka, bu üç isme atfedilen fırkalar. Dolayısıyla aslında Sadrüşşerîa’nın temelde üç ismi esas aldığını söylemek
mümkündür. Bunlardan Bayezid, coşkun fakat zaman zaman şeriata aykırı beyanları
olduğu için tam anlamıyla tasavvuftan uzaklaştıramayacağımız ciheti; Cüneyd bu tür
sorunlara hiç değinmeyen ve şeriatı ya da dinî ilimlerle uzlaşı dilini kullanan eğilimi;
Necmeddin Kübra’nın ise bunların bir sentezini temsil ettiği söylenebilir.
Makâmât’ın yazımında tasavvuf klasiklerinden istifade edilmiştir. Sadrüşşerîa,
Kelâbâzî’nin et-Ta‘arruf, Necmeddîn-i Kübrâ’nın Fevâ’ihü’l-cemâl ve Sühreverdî’nin ‘Avârifü’l-me‘ârif adlı eserlerini kaynak olarak kullanmaktadır. Özellikle Avârifü’l-Meârif’ten sıkça alıntılar yapılmakta ve eser ismen anılmaktadır.

Sonuç
Tek tek bölümleri ve bir bütün olarak Ta‘dîlü’l-kelâm’ın birçok cihetten İslam
düşünce tarihinin önemli bir eseri olduğu açıktır. Mantık ilmi söz konusu olduğunda
geliştirilen tablolar ve harflerin kullanımı bir özgünlük olarak mantık geleneğine katkı sağlamaktadır. Yine, astronomi alanındaki meselelere önerdiği çözümlerin kendisinden sonra takip edilmesi, Ta‘dîlü hey’eti’l-eflâk’in başarısının en somut kanıtıdır.
Ta‘dîlü’l-kelâm ise birçok açıdan dikkate alınması gereken bir eserdir. Her şeyden
önce eserin mukaddimesinde ifade edilen yazılış gayesine sadık kalmaya çalıştığını
söylemek mümkündür. Zira Sadrüşşerîa meseleleri mümkün olduğunca farklı açılardan ele almaya çalışmış ve tartışılan probleme ilişkin kendisinin bulduğunu kanıtlamalara yer vermiştir. Bu açıdan yeni deliller ve kanıtlamalara rastlamak mümkündür.
Yine, kelam ilminin meselelerinin Fâtiha Suresi’nin ayetleri üzerinden tertip
edilmesi, bu alanda telif edilmiş eserler içerisinde Ta‘dîlü’l-kelâm’ı öne çıkarmaktabüyükleriyle hemhal olmuştur. Günümüzdeki Bulgaristan’da dokuz yıl, Buhârâ’da üç yıl, Kirman’da
yirmi yedi yıl, Merâgâ’da bir yıl ikamet etmiştir. Hicrî 687 yılının Rebîulevvel ayında (m. 1299) vefat
etmiş olup Tebriz’de medfundur. Ayrıntılar için bkz. Alî Safî b. Hüseyn Vâiz-i Kâşifî, Reşehatu aynü’l-hayat, Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2008, s. 272. Bir başka kaynakta ise Buhârâ’da kaldığı
dönemde Ömer el-Bâğıstânî ve Sadrüşşerîa’nın kendisine intisab ettiği belirtilmiştir, bkz. M. M. Remzi,
Telfîkü’l-ahbâr ve telkîhü’l-âsâr, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2002, c. I, s. 329. Çeşitli kaynaklarda
Orta Asya’dan Bulgaristan’a gelip yerleşen, burada otuz yıl kaldıktan sonra sapkınlık suçu nedeniyle
minareden atılma cezası alınca tekrar Orta Asya’ya kaçmak zorunda kalan ve Tebriz’de vefat eden bir
Hasan Bulgârî’den söz edilmektedir. Ancak klasik kaynaklarda bu yönde bir bilgiye rastlanmamıştır.
Ayrıntılar için bkz. Ravil Bukharaev, Islam in Russia: The Four Seasons, New York: Routledge, 2013,
s. 158; Ravil Bukharaev, “Sufism in Russia: Nostalgia for Revelation”, Sufism in Europe and North
America, ed. David Westerlund, London: Routledge Curzon, 2004, s. 70.
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dır. Ancak müellifin, eserin mukaddimesinde belirtmediği önemli bir hususun da göz
önünde bulundurulması gerekir: Mukaddimede eserin Fâtiha Suresi’nin ayetleri üzerinden tertip edildiği belirtilmekle beraber, bu konuda göz önünde bulundurulduğu
açık olan İbn Sînâ’nın el-İşârât’ından bahsedilmemektedir. Oysa umûr-ı ‘âmme meselelerinden başlayarak eserin tertibinde takip edilen iki önemli çerçeveden birisini
el-İşârât oluşturmaktadır. Aynı şekilde, meselelerin tartışılması ve problemlerin vaz
edilmesinde ana çerçeve de bu eserden istifade edilerek elde edilmiştir. Zira tartışılan
problemlerin ayrıntıları kimi zaman tasarrufla, kimi zaman da doğrudan el-İşârât’ın
metninden veya Tûsî’nin şerhinden alıntılanmıştır. Yine, kelam kitaplarında yer almayan “Makamâtü’l-‘ârifîn” kısmının esere eklenmesi ile İbn Sînâ’nın bu konuda
felsefi literatüre yaptığı katkı arasındaki paralellik izahtan varestedir. Bu bölümdeki
meseleleri, şeriat ve hakikat alanları arasında ortaya çıkan sorunları, belirli bir ilmî
üslupla dile getirerek çözmeye çalışan Gazzâlî öncesi sûfîlere atıfla değerlendiren
Sadrüşşeria’nın aynı zamanda vahdet-i vücûd düşüncesine de aşina olduğu izlenimi
edinilmektedir. Bu nedenle onu Gazzâlî öncesi tasavvuf anlayışını İbnü’l-Arabî sonrası tasavvuf anlayışıyla mezceden bir âlim olarak görmek yanlış olmaz.
Eserin yazılış gayesi bakımından önem arz eden diğer bir husus, Sadrüşşerîa’nın,
İbn Sînâcı felsefeyle kelam arasında kurduğu organik ilişkidir. Zira makalede ayrıntılı
olarak gösterildiği üzere kimileyin reddedilen, kimileyin ise kısmen kabul edilen görüşleri ile İbn Sînâ ve Tûsî’nin şahsında Felâsife’nin eserin yazımındaki ana muhatap
olduğu açıktır. Dolayısıyla Sadrüşşerîa’nın Mâturîdî kelam geleneğini canlı tutmak
ve bu geleneği mesâil ve mekâsıd düzeyinde tahkik etmek için kullandığı metinlerin
felsefe metinleri olması bilinçli bir tercihin ürünüdür. Çünkü o, Râzî’nin açtığı yolda
yürüyerek, Meşşâî gelenekle hesaplaşmayı hedeflemektedir. Nitekim Tûsî’ye yönelik eleştirilerinde Râzî’den faydalanmak ve Tûsî’nin Râzî’ye verdiği cevaplara yeni
eleştiriler yöneltmek suretiyle âdeta Râzî’nin bıraktığı yerden bayrağı devralmış ve
Mâturîdî kelam geleneğinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Özellikle
el-İşârât’ı öğrencilerine okuttuğuna ve her iki şerhini de tenkit ettiğine dair rivayetlerin de işaret ettiği üzere, Sadrüşşerîa’nın nazarında Mâturîdî kelamî gelenek ancak
Felâsife’yle her asırda yüzleşmesi durumunda canlılığını koruyabilecektir. Kendisi
de bu hususu temel alarak eser vermiştir. Nitekim kendisinden önce benzer bir amaçla eser telif etmiş olan diğer bir Mâturîdî kelamcısı Semerkandî’nin es-Sahâif’inden
alıntılar yaparak onu sürekli eleştirmesi de bu gayeye matuftur. Zira tenkitlerinden
anlaşıldığı kadarıyla Sadrüşşerîa, Semerkandî’nin çabalarını yetersiz görmekte ve
delillerinin burhânî olmadığını düşünmektedir.
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İNANÇLARIMIZI SEÇEBİLİR MİYİZ?
Tahsin Ölmez*
CAN WE CHOOSE OUR BELIEFS?
ÖZ
Sahip olduğumuz inançlara dair sorumluluğu temellendirebilmek için, inançları
edinirken özgür irademizi kullanarak seçtiğimiz iddiası, epistemik anlamda tartışılması hayli zor gözüken konulardan birisidir. İnancın edinilmesinde iradenin
özgür olduğunu savunanların öne sürdüğü iddialar epistemik açıdan tutarlı olmakla birlikte; inançta iradîliğin mümkün olamayacağını öne sürenler tarafından
yöneltilen eleştirilere tatmin edici felsefi cevaplar veremediği gözlenmektedir.
Bağdaşımcı yaklaşımın, inançları eylemlerimiz ile kıyaslayarak, ortada açıkça
anlaşılır herhangi bir engel olmaması halinde, eylemlerde varlığı hissedilen özgürlük ve seçmenin, inançlar için de geçerli olabileceği tezi; inancın tabiatını
oluşturan ‘doğruyu bulma’ niteliği söz konusu olduğunda özneye seçme şansı
tanınmasını imkânsız kılmaktadır. Çünkü öznenin inancı seçebilmesi, aynı zamanda inancın tekabül edeceği doğruluğu da belirlemesi anlamına gelecektir ki,
böyle bir durum da hakikatin inançtan bağımsız olması gerçeği ile çelişecektir.
Anahtar Kelimeler: Doxastik Voluntarizm, İnanç, İrade, Kontrol, Determinizm,
Bağdaşımcılık.
ABSTRACT
The Doxastic voluntarism argument which advocates that our will is free
in choosing our beliefs and consequently we are responsible for our beliefs,
seems a quite difficult issue to discuss epistemically. Although the arguments
put by doxastic voluntarists seems epistemically plausible, their responses
to involuntarist objections appear not so much successful. Compatibilists’
argument about our being doxastically free in absence of apparent obstacles
*
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making an analogy to our actions contradicts with the fact that the aim of the
belief is ‘seeking the truth’, that prevents agent having any choice or control in
our beliefs. Thus, if agent can choose his/her beliefs, it requires he/she has some
control on determining the truth which obviously contradicts with independence
of the truth from our beliefs.
Keywords: Doxastic Voluntarism, Belief, Will, Control, Determinism,
Compatibilism.
...

1. Giriş
İnsanlar genellikle inançları üzerinde iradî bir kontrole sahip olduklarını düşünürler.
Peki, gerçekten de sahip olduğumuz inanç (kanaat, düşünce ve yargılar) veya inanmama
tutumlarımızın oluşmasında iradî bir kontrole sahip miyiz? İnandığımız şeylerin içeriğinin
doğru olup olmadığı sorusundan önce, o şeye inanıp inanmama konusunda iradî kontrole
sahip olup olmadığımız sorusu gelmelidir. Çünkü inançlarımızın içeriği doğru olsa bile,
onu seçebilmemiz konusunda engellerimiz varsa, bu durumda bizim doğru inanca ulaşabilmemiz sadece rastlantısal olarak mümkün olabilecektir. Aynı şekilde, içeriği yanlış
olan bir inançtan da kaçınabilme konusunda irademizi kullanamıyorsak, bu durumda da
hataya düşmemiz yine rastlantısal bir durum ifade edecektir ki, böyle bir sonuç da kişinin
inançları konusundaki epistemolojik sorumluluğunu tamamen tartışılır hale getirecektir.
Bu araştırmamızda, insanın eylemlerinin temelini oluşturan inançlarında özgür olup
olamayacakları veya ne kadar özgür olabilecekleri sorusuna cevap aramaya çalışacağız.
Özellikle yirminci yüzyılın sonlarına doğru batı felsefesinin epistemolojiye kaymasının ardından, bilginin ne olduğu ve bilgiyi oluşturan faktörler üzerindeki felsefi
tartışmalar öncelik kazanmıştır. Bilgi ve inancın doğrulamasının nasıl olacağına dair
tartışmaların tarihi Locke ve Descartes’e kadar geriye gitmekle birlikte; yirminci yüzyıla
gelindiğinde, epistemik doğrulamanın nasıl olması gerektiği konusunda “deontolojik
doğrulama” prensibi ortaya atılmıştır. Buna göre, inançlarımızı oluştururken aynı zamanda bir sorumluluk da yüklenmekteyiz. Yani bir şeye inanmak demek aynı zamanda,
o inancın oluşumunda sorumlu olduğumuz anlamına gelmektedir. İnancın epistemik
anlamda doğrulanmasının; sorumluluk, izin verilebilirlik, gereklilik, yükümlülük,
övülme ve kınanma gibi kavramlarla anlaşılmasıyla mümkün olabileceğini öne süren
iddiaların ‘sorumluluk’ vurgusu, iradenin de işin içinde olup olmadığı veya varsa ne
kadar rolünün olduğu sorusunu da beraberinde getirmiştir. Epistemik doğrulama ile
epistemik izin verilebilirlik arasında bir ilişki olduğunu iddia eden deontolojik doğrulama tezine göre, inancımız epistemik olarak izin verilebilir türden bir inanç ise,
bu durum aynı zamanda inancımızın doğrulanabilirliği anlamına gelmektedir. Aynı
şekilde, inancımız epistemik olarak izin verilmeyen bir inanç ise, bu inancımız doğru-
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lanmamış olduğu için, bizim de ona inanmamamız gerekir. Kısacası, doğrulanmış bir
inanç, epistemik olarak edinilmesine izin verilmiş bir inanç demektir. Dolaysıyla da bu
inanç, iradî olarak elde edilmiş bir inançtır. İnançlarımız üzerinde iradî kontrolümüz
olduğunu savunan ‘doksastik iradeci’ (doxastic voluntarist) görüşe göre, bu yönüyle
inançlarımız çok tabii olarak deontolojik doğrulamaya konu olabilirler. İnançların elde
edilmesinde iradenin rolü olmadığını savunan ‘doksastik iradeci olmayan’ (doxastic
involuntarist) yaklaşım ise, inançlarımızın deontolojik bir yaklaşıma konu olamayacağı
gerekçesiyle epistemik deontoloji temelli epistemik doğrulama anlayışını reddeder. Bu
yaklaşıma göre, inançlarımız üzerinde iradî bir kontrolümüz olmadığı için de bunların
deontolojinin konusu olmasından söz edilemez.1
İnançlarımızı seçip seçemeyeceğimiz ve inanç konusunda herhangi bir iradî
kontrolümüz olup olamayacağına dair ortaya atılan görüşleri dört ana başlık altında
toplamak mümkündür. Birinci görüşe göre inançlarımız üzerinde doğrudan kontrolümüz
vardır. İkinci görüşe göre inançlarımız üzerinde doğrudan olmasa da dolaylı kontrolümüz vardır. Üçüncü olarak, niyetli (intentional) kontrolümüz olmasa da, bağdaşımcı
(compatibilst) bir kontrolümüz vardır ve bu nedenle de doxastik sorumluluklarımız
vardır. Son olarak, inançlarımız üzerinde hiçbir şekilde iradî kontrolümüz yoktur.
İnançta iradeyi savunan görüşler iki başlık altında ele alınabilir. Bunlar; bağdaşımcı (compatibilist) ve özgürlükçü (liberitarian) görüşlerdir. Bağdaşımcı görüşten
hareket edildiğinde doxastik tutumlarımız üzerinde iradî bir kontrole sahip olduğumuz sonucuna varırız. Determinizm, belirli şartların bizim nasıl hareket edeceğimizi
belirlediğini ve o şartlar mevcut olduğu sürece başka türlü davranamayacağımızı öne
sürerken; bağdaşımcılık determinizm ile özgür fiillerin bir arada bulunabileceğini,
özgür fiillerin özgür iradeyi gerektirmediğini öne sürer.2 Özgürlükçü yaklaşım ise,
determinizmin yanlış olduğu, bununla birlikte doxastik eylemlerimiz üzerinde sınırlı
da olsa iradî bir kontrolümüz olduğu iddiasındadır.3 İnançların iradîliğini savunan
özgürlükçü anlayışa göre; eylemlerimizin özgür oluşu, sadece o eylemi iradî olarak
yapabilmemizi değil, iradenin de özgür olmasını gerektirir. Bundan kasıt, irademiz
üzerinde içsel (deep) bir kontrole sahip olmamız değil, herhangi bir sebebe bağlı olmayan iradeye sahip olmaktır.4 Yani, eğer kişi herhangi bir önermeye yönelik farklı
bir doxastik tutum edinmeye karar verebiliyor ise ve bu yönde bir karar verince bu
tutumu edinebiliyor ise, bu durumda o kişinin doxastik tutumları üzerinde, aşağıda
değinilecek olan kategorik iradeye sahip olduğu söylenebilir.5
Doxastik voluntarizmi savunanlar ve karşı çıkanların gündeme getirdikleri tartışmaların boyutunun hayli geniş olması nedeniyle, bu çalışmamızda doğrudan doxstik
1
2
3
4
5

Matthias Steup, “Doxastic Voluntarism and Epistemic Deontology”, Acta Analytica, 15, 1, 2000, s. 27.
A.g.e., s. 29.
A.g.e., s. 26.
A.g.e., s. 31.
A.g.e., s. 32
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voluntarizmi savunanların öne çıkan bazı iddialarını ele almayı planlıyoruz. Çünkü
doxastik voluntarizme yapılan itirazlar genel olarak ‘doğrudan doxastik voluntarizm’e
yönelik itirazlardır.

1.1. İnanç, Kontrol ve Ahlaki Sorumluluk
İnanç, kontrol ve ahlaki sorumluluk arasındaki ilişki son yıllarda öne çıkan felsefi
tartışmalar arasındadır. William Alston’un iddia ettiği gibi eğer, inançlarımız üzerinde
iradî kontrolümüz olmadığı için, inançlarımızın kınanma, sorumluluk, yükümlülük
anlamında epistemik doğrulamayı içeren deontolojik yaklaşıma uygun olmaması ve
dolayısıyla da inançlarımız konusunda sorumlu tutulamamamız, inançlarda sorumluluk
problemini gündeme getirmiştir. Buna karşı bazı düşünürler, inançlarımız üzerinde
iradî kontrolümüzün olmamasının, edindiğimiz inançlar konusunda sorumluluk sahibi
olmamızla bağdaşabileceğini savunmuşlardır. Bu fikre göre, doxastik yükümlülükler
doxastik kontrolü gerektirmez.
Doxastik sorumluluğu gerekli kılan şeyin ne olduğu sorusuna cevap vermeye
çalışan bağdaşımcılık taraftarlarının yanıtları üç şekilde sıralanabilir. Birincisi; Mark
Heller’e göre, her insanın epistemik bir tabiatı vardır. Doxastik kontrol için inançlarımızın epistemik tabiatımızı yansıtması gerekmektedir ve bizler de inançlarımızı sahip
olduğumuz bu epistemik tabiatımıza göre oluştururuz. İnançlarımız bizim nasıl bir
epistemik bakış açısına sahip olduğumuzu yansıtması açısından sorumlu tutuluruz.6
İkincisi; Sharon Ryan’ın belirttiği gibi, delilleri değerlendirir ve ona göre inançlarımızı oluştururuz. Farklı görüşleri dikkate alır ve ona göre kararımızı vermemiz
isteğimize bağlı fiziksel eylemlerimize benzediği için doxastik anlamda sorumlu sayılırız. Bu eylemler bir nedene binaen yapılırlar ve meydana gelişlerinde niyet yoktur.
Ryan’a göre doxastik sorumluluğa sahip olabilmek için, niyetli bir doxastik kontrole
sahip olmamız zorunlu değildir.7
Üçüncü görüş Matthias Steup’a aittir. Ona göre, eğer bir inanç epistemik nedenlere
cevaben oluşturulmuş ve zayıf bir biçimde bile olsa, niyet edilerek elde edilmiş bir
inanç ise bu durumda bu inancın sorumlu bir inanç olduğundan söz edilebilir. Steup’a
göre eğer bir şey kazara değilse kişinin ona karşı önceden bir tutumu varsa bu durumda
zayıf niyetlilikten söz edilebilir. Bir kimse sorunsuz bir biçimde bir inancı kabul ediyor
ve bu inanç bilişsel bir çarpıklıktan kaynaklanmıyorsa bu inancın zayıf biçimde niyetli
olduğundan bahsedilebilir. Kişinin düşünmeksizin, kendiliğinden ve alışkanlık gereği
yaptığı eylemler gibi inançlar da açık bir niyetin neticesi olarak yapılmamış olsalar
bile öznenin kontrolü altındadırlar.8
6

7
8

Rik Peels, Responsible Belief: A Theory in Ethics and Epistemology, Oxford University Press, USA,
2017, s. 73.
A.g.e., s. 73.
Rik Peels, Responsible Belief, ss. 73-74.
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1.2. İnançta Doğrudan İradiliği Savunanların Argümanları
1.2.1. Ginet’in Argümanı
Doxastik voluntarismin önde gelen savunucularından olan Carl Ginet’e göre, delilleri yetersiz olsa bile insanlar bazı önermelere inanmayı isteyebilirler.9 İnsanlar bazan
bir kaygıdan kurtulmak veya başka pratik kaygıları nedeniyle bir önermeye inanmayı
isteyebilir. Kişi bazan, bir önermenin doğru olma ihtimaline göre riske girer ve bu
durumda o önermenin doğru olmasını ister. Çünkü yapılmak istenen eylemin başarıya
ulaşması, eylemin dayandığı önermenin doğruluğuna bağlıdır. Ginet’in örneklerinde
kişiler, belli bir önermenin doğruluğuna güvenerek bir konu hakkında inanmaya karar
vermektedirler. Eğer o önermenin olumsuzunun doğruluğunu düşünselerdi inanma
istekleri de buna paralel olarak farklı şekillenecekti. Sonuç olarak, doğrudan doxastik
voluntarism, insanların gözlemlenebilen kapasitelerini ortaya koyan bir tezdir.
Carl Ginet, inançlar üzerinde doğrudan iradî kontrolün hem kavramsal hem de
psikolojik olarak mümkün olduğunu savunur. Ginet’in doğrudan doxastik voluntarizmi
savunduğu tezi kısaca şöyledir: İnanç, eğilimsel (dispositional) bir durumdur. Bir p
önermesine inanmaya karar verme durumunda, p inancına yönelik bir A eğilimine
sahip oluruz. Ginet’e göre biz, A eğilimini iradî olarak elde edemeyiz ve dolayısıyla
da bağlamdan bağımsız olarak bir önermeye inanmaya karar verebiliriz. Aynı şekilde
algısal tecrübe neticesinde ve hafızaya dayalı olarak bir önermeye inanmamız da iradî
değildir.10 Ginet bir p önermesine inanmak için bulunan bir gerekçeyi (reason), p önermesinin doğruluğu yönünde eylemde bulunmaya eğilim kazanma nedeni olarak ele
alır.11 Bahsedilen gerekçeler olumlu veya olumsuz olabilir. Bir önerme lehinde gerekçeye sahip olmamız, o önermenin doğruluğu yönünde karar sahibi olmamızı harekete
geçirir. Bu anlamda Ginet’e göre, bir şeye inanmaya karar vermek psikolojik olarak
mümkündür. Yani bir kimse bir yönde delile sahipse, yapacağı bir eylem konusunda
o önermenin doğru olmasını ister. Ginet’in verdiği örneklerde kişilerin bir konuda
sahip olduğu net ve kesin olmayan deliller karşısında, pragmatik olarak var olmasını
arzuladığı yönde inanmayı istemesi ele alınmaktadır.12 Ancak, bu örneklerden hareketle
inanmaya karar vermenin psikolojik mümkünlüğünü savunmak sonuçları açısından
çok geçerli değildir. Çünkü burada, hakikati bulma amacının inancıın oluşumunu
sınırlıyor oluşu ve kişinin istemediği yönde neticelenen inancın hakikati karşısında
nasıl bir sorumluluk sahibi olabileceği hususları cevapsız kalmaktadır.
9

10

11
12

Sharon Ryan, “Doxastic Compatibilism and the Ethics of Belief”, Philosophical Studies, 114, 2003, ss.
62-67.
Carl Ginet, “Deciding to Believe”, ed. M. Steup, Knowledge, Truth, and Duty, Oxford University Press,
New York, 2001, s. 70.
Carl Ginet, “Deciding to Believe”, s. 71.
Carl Ginet, “Deciding to Believe”, s. 64.
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Özetleyecek olursak Ginet’in teorisine göre; bir önermenin doğruluğunu, belli
bir durumun doğruluğuna dayandırıp, ilgili eylemi gerçekleştirerek kişi, söz konusu
önermenin olumsuzunu hesaba katmayan bir doxastik tutum edinmiş ve böylece de,
söz konusu önermeye inanmaya karar vermiş olmaktadır.13
Eğer S, p’nin doğru olduğu düşüncesiyle A’ya karar veriyorsa; S, A’ya karar
vermekle p’ye inanmaya karar vermiş olur.14
Kısaca kişi, bir eylemde bulunmaya karar vererek, aslında ona bağlı bir inancın
doğru olmasını varsayma veya isteme yönünde karar vermekte ve dolayısıyla da o
önermeye inanmaya karar vermektedir.

1.2.2. Ginet’in Teorisine İtiraz
Ginet, insanların bazı önermeler hakkında korkuya sahip olmaları ve önerme
hakkında sahip oldukları delillerin müphem olduğu durumlarda, korkularını izole
etmek için, söz konusu önermenin doğruluğu veya yanlışlığı yönünde hareket etmeyi
seçtiklerini belirtmiştir. Ginet’in örneğine itiraz eden Andrei Buckareff, öznenin ne
psikolojik olarak ne de kavramsal olarak inançlar üzerinde doğrudan iradî kontrolü
olmadığını savunur.15 Buckareff, verilen örneklerin inanç değil kabul (acceptance) ile
ilgili olduğunu öne sürmüştür. Buckareff’e göre, özne p’ye inanmaya karar verdiğinde, aslında p’yi kabul etme üzerinde doğrudan iradî kontrol tecrübesi yaşamaktadır.
P’yi kabul etme olayı, kişinin üzerinde doğrudan kontrol tecrübesi yaşadığı zihinsel
bir eylemdir. Karar verme, kabul vasıtasıyla inancı tetikleyebilir, ancak inanç kişinin
doğrudan kotrolü altında olamaz, ama kabul etme olabilir.16 Ginet’in örneklerindeki
kişiler pratik nedenlerden dolayı, önermeyi kabul ya da reddetmeden, önerme doğruymuş gibi hareket etmeye karar verebilir. Ayrıca, Ginet’in argümanları, bir önermeye
inanma olmayıp, önerme doğruymuş gibi davranma örneğini andırmaktadır. Bu durumda, önermeyi anlaması, kabul, red veya askıya almasına bakmaksızın, kişi sadece
pratik gerekçelerle önerme doğruymuş gibi davranmaya karar verir.

1.3. Hipotetik/Kategorik İradi Kontrol
Doxastik voluntarism fikrinin günümüzdeki en önde gelen savunucularından olan
Amerikalı felsefeci Matthias Steup’a göre, eylemlerimizde özgür olup olmadığımız
konusunda öne çıkan fikirler önceden belirlenmişlik (determinism) ve bağdaşımcılıktır (compatibilism). Determinizm, belirli şartların bizim nasıl hareket edeceğimizi
13
14
15

16

A.g.e., s. 65-66.
A.g.e., s. 67.
Andrei A. Buckareff, “Acceptance and deciding to believe”, Journal of Philosophical Research, 29,
(2004):173-190.
A.g.e., s. 184.
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belirlediğini ve o şartlar mevcut olduğu sürece başka türlü davranamayacağımızı öne
sürerken; bağdaşımcılık, determinizm ile özgür fiillerin bir arada bulunabileceğini,
özgür fiillerin özgür iradeyi gerektirmediğini öne sürer.17
Hipotetik İradî Kontrol: Hipotetik olarak eylemlerimizde özgür olduğumuzu
savunan görüşe göre; bir eylemi yapmaya karar verdiğimizde onu yapabiliyor isek ve
yine yapmamaya karar verdiğimizde onu yapmaktan kaçınabiliyor isek bu durumda
eylemlerimizde özgür olduğumuz kabul edilebilir. Eylemlerimizdeki bu özgürlük
anlayışının doxastik tutumlarımıza uygulanıp uygulanmayacağı konusunda ise şöyle
bir durumla karşı karşıya kalmaktayız: Eğer bir önermeye karşı takındığımız inanç
tutumundan farklı bir inanç tutumu benimsemeye karar verebiliyorsak bu durumda o
önermeye karşı doxastik tutumlarımızda hipotetik bir iradî kontrole sahip olduğumuz
söylenebilir. Steup, herhangi bir inanç önermesi hakkında nasıl bir tutum edineceğimize karar verebiliyor ve bu tutumu da edinebiliyorsak ve bunu yaparken de içsel
bir derin kontrol duygusu yaşıyorsak, bu durumun inançlarımızı seçerken irademizi
kullanabildiğimizi gösterdiğini ileri sürer.18 Hipotetik İradi kontrol kısaca;
Eğer (mevcut tutumumdan) farklı bir tutum edinmeye karar verebilir ve o tutumu
edinebilir isem, bir p önermesi hakkındaki doxastik tutumum üzerinde hipotetik iradî
kontrole sahibim demektir.19
Kategorik İradi Kontrol: Özgürlükçüler determine olmuş bir iradenin kesinlikle
özgür olamayacağını, geçmiş bir olay veya tabiat kanunu tarafından neden olunmamış
bir olayda hipotetik kontrol ile özgür iradeden bahsedilebileceğini söylemişlerdir.
Özgürlükçülerin iradî kontrol anlayışı kategorik iradî kontroldür. Buna göre, “(i)
x eylemini yapmaya ya da yapmamaya karar verebiliyorsam ve (ii) yapmaya karar
verdiğim takdirde x eylemini yapabiliyor, yapmamaya karar verdiğimde ise bu eylemi yapmıyor isem bu durumda x eylemi üzerinde kategorik iradî bir kontrole sahip
olduğum söylenebilir”. Kategorik iradî kontrol anlayışını inançsal tutumlarımıza
uyguladığımız zaman;
Bir P önermesine yönelik farklı bir doxastik tutum edinmeye karar verebiliyorsam ve bu yönde bir karar verince bu tutumu edinebiliyorsam, bu durumda inançsal
tutumlarım üzerinde kategorik bir iradî kontrolden bahsedilebilir.20
Matthias Steup, kategorik iradî kontrolü inançlar üzerinde uygulayarak ‘derin
içsel kontrol’ olarak adlandırdığı teoriyi öne sürer. Buna göre:
Eğer; (i) P önermesi hakkında edindiğim inanç tutumundan başka bir inanç tutumu
edinmeye karar verebiliyor ve bu inanç tutumunu edinebiliyorsam ve (ii) P önermesine karşı hangi inançsal tutumu takınacağıma karar verirken içsel derin bir kontrol
17
18
19
20

Matthias Steup, “Doxastic Voluntarism and Epistemic Deontology”, s. 29.
A.g.e., s. 30-31
A.g.e., s. 30.
Matthias Steup, “Doxastic Voluntarism and Epistemic Deontology”, s. 32.
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yaşıyorsam, bu durumda P önermesine yönelik inanç tutumum üzerinde derin bir iradî
kontrole sahibim demektir.21

1.4. Yapmalı, Yapabiliri İma Eder (Ought implies Can)
İnancın iradîliğini savunanların çıkış noktalarından birisi de, bir eylemin ancak
öznenin iradesi dâhilinde olması halinde, özneye o konuda bir yükümlülük getirilebilemesinin mümkün olacağı düşüncesidir. Bu kanıt temelde Kant’ın “Yapmalı,
yapabiliri ima eder” ilkesine dayanır. Kant, ‘yapmalı’ (ought) şeklindeki bir gereklilik
ifadesinin, ‘yapabilir’ (can) anlamını içerdiğini iddia etmektedir. Eğer kişi bir eylemi
yapmak zorunda ise, kişinin o eylemi iradî olarak yapabilir durumda olması gerekir.
Buna göre, bir X eylemini gerçekleştirmenin deontolojik bir statüsü olduğunu iddia
etmek demek, o eylemi gerçekleştirecek öznenin, bahsedilen X eylemi üzerinde iradî
bir kontrolü olduğunu, yani o eylemi yapma veya yapmamayı tercih edebilme durumunda olduğunu iddia etmek demektir. Aksi halde, herhangi bir talep / emir ifadesi
ile öznenin o emri yerine getirebilme gücüne sahip olmasının birbirinden bağımsız
olması gündeme gelecektir.22

1.5. Bağdaşımcılık (Compatibilism)
Doxastik voluntarizmi savunan bağdaşımcı teoriye göre, eğer fiillerimiz çoğunlukla özgür ise, inançsal tutumlarımız da çoğunlukla özgürdür. Klasik bağdaşımcı
teoriye göre, özgürlük ve nedensellik bir arada bulunabilir, çünkü özgürlük sadece
harici sınırlamaların yokluğundan ibarettir. Bir kimsenin iradesini belirlemesi harici
bir etken veya durum tarafından engellenmiyorsa o kimsenin istediğini yapmakta özgür
olduğu söylenebilir. Kısacası; bir kimse: (i) P konusu hakkında bir tutuma sahipse ve
(ii) o kimse P konusu hakkında o tutumu edinmek istiyorsa, bu durumda o kimsenin
P konusu hakkındaki inançsal tutumu özgürdür.23
Klasik bağdaşımcılığın özgür fiil konusundaki ortaya koyduğu şart zorunludur
ama yeterli değildir. Çünkü insanlar bazen istedikleri bir şeyi yaparlar ama özgür
değildirler. Mesela psikolojik takıntıları olan insanlar böyledir. Dolayısıyla iradenin
belirlenimlerine göre hareket etmek özgür olmak anlamına gelmemektedir, iradenin
kendisinin de özgür olması gerekmektedir.
Bağdaşımcı teoriyi anlatabilmek için, belirlenimcilik (determinism) konusunu
kısaca hatırlamakta fayda vardır. Determinizm kısaca, bütün olaylara (fiiller ve kararlar)
kendisinden bir önceki olay ve doğa yasalarının neden olmasıdır. Bu anlamda, meydana
21
22
23

A.g.e., s. 31.
A.g.e., s. 26-27.
Matthias Steup, “Doxastic Freedom”, Synthese, 161:3, 2008, s. 376.
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gelen her şey, kendisinden önceki meydana gelmiş bir olay tarafından belirlenmiştir.
Determinizmi kararlarımıza uyguladığımız zaman, aldığımız karardan başka türlü karar
almamızın imkânsız olduğu sonucu çıkacaktır. Eğer durum böyleyse, o zaman kararımızda özgür olmadığımız sonucu çıkacaktır. Bağdaşımcılık bu noktada; özgür eylem
ile determinizm arasındaki problemi çözebileceği iddiasıyla devreye girer ve özgür
eylemin özgür iradeyi gerektirmediğini öne sürer. Bağdaşımcılığın basit şeklindeki bu
iddiasına göre özgür irade hipotetiktir. Yani, eğer bir eylem konusunda yaptığımdan
başka türlü davranmaya karar verebilir olsaydım, o zaman yaptığım eylemden başka
türlü davranabilir isem o zaman eylemim özgürdür. Bazı bağdaşımcılar ise, özgür eylem
için özgür iradenin zorunlu olduğunu kabul ederler ancak, nedensel olarak determine
olmuş bir iradenin de özgür olabileceğini savunurlar. Buna göre, bir kimse bir takım
zihni manipülasyon ve hatalar dışında, önceki olaylar ve tabiat kuralları tarafından
kendinden önceki olaylarca determine olsa bile, özgürce karar verebilir.24
Bazı bağdaşımcı düşünürler, bir eylemin özgür bir iradeden sudur edebilmesi
için onun bir gerekçeye karşılık olarak (reason-responsive) zihinsel mekanizmanın
işleyişiyle meydana getirilmiş olmasını şart koşmuşlardır. Buna göre; bir kimse bir
nedene karşılık olarak zihinsel bir mekanizmanın işlemesi neticesinde bir eylemi yapmak
istiyor ve yapabiliyorsa, bu durumda o eylemi özgür olarak yaptığı söylenebilir.25 Bu
durumda, bir nedene mukabil olan ve anlaşılabilir bir nedenle ortaya çıkan eylemin özgür
olduğu, bu şarta uymayan eylemin ise özgür olmadığı söylenebilir. Bahsedilen türden
nedensel karşılığı olmayan nedenlerle bir eylemi yapan (mesela psikolojik takıntılı
kimseler) kimselerin bu eylemi yapmak için de kendilerince bir nedeni vardır, ancak
bu neden aklın doğru işleyişine uygun bir neden değildir. Bu teorinin en temel sorunu;
bir eylemin özgür olduğunun kabul edilebilmesi için ne kadar veya hangi türden bir
akli-nedensellik şartının gerektiği hususunda bir prensip belirlemenin zor oluşudur.26
Bağdaşımcı teoriye göre, eğer fiillerimiz çoğunlukla özgür ise inançsal tutumlarımız da çoğunlukla özgürdür.27 Klasik bağdaşımcı teoriye göre, özgürlük ve nedensellik bir arada bulunabilir, çünkü özgürlük sadece harici sınırlılıkların yokluğundan
ibarettir. Bir kimsenin iradesini belirlemesi harici bir etken veya durum tarafından
engellenmiyorsa o kimsenin istediğini yapmakta özgür olduğu söylenebilir. Bu görüş
inanç alanına uygulanacak olursa;
Bir kimse (i) P konusu hakkında bir tutuma sahipse ve (ii) o kimse P konusu
hakkında o tutumu edinmek istiyorsa, bu durumda o kimsenin P konusu hakkındaki
inançsal tutumu özgürdür.28
Klasik bağdaşımcılığın özgür fiil konusundaki ortaya koyduğu şart zorunludur
24
25
26
27
28
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ama yeterli değildir. Çünkü insanlar bazen istedikleri bir şeyi yaparlar ama özgür
değildirler. Mesela psikolojik takıntıları olan insanlar böyledir. Dolayısıyla iradenin
belirlenimlerine göre hareket etmek özgür olmak anlamına gelmemektedir, iradenin
kendisinin de özgür olması gerekmektedir.
Bağdaşımcı görüşü eleştirenler de olmuştur. Peels’e göre doksastik bağdaşımcı
kontrol, doxastik sorumluluğa sahip olabilmemizi mümkün kılmak için gerekli olan bir
kontrol türü değildir. Doksastik yükümlülük, bağdaşımcı doxastik kontrolden ziyade
niyetli kontrolü gerektirir. Bağdaşımcıların bu fikre karşı üç itirazları olmuştur. İlk itiraz,
Steup ve Ryan’dan gelmiştir. Buna göre, öncesinde yapmaya niyet etmediğimiz eylemleri
yaptığımız takdirde sorumlu tutuluruz. Bir eylemi yapmaya niyet etmek, o eylem üzerinde
kontrol sahibi olmak, onu yapmaktan sorumlu olmak veya o eylemi yapmakla yükümlü
olmak için zorunlu bir şart değildir. Peels bu eleştiriye yanıt verirken inançların temel
anlamda eylemlerden farklı olduğunu vurgulamakla işe başlar. Niyet ederek bir inanç
oluşturamayız, belli bir delile dayanarak oluşan bir inancın içerisinde kendimizi buluveririz. İnançlar niyetli olmama bakımından eylemlere benzemese de, niyet etmeksizin
gerçekleştirilen eylemlere de benzememektedir. Niyete binaen bir inanç oluşturamayız.29
İkinci eleştiriye göre, hem eylemde hem de inançta kontrol ve sorumluluğun
olabilmesinin nedeni niyet değil gerekçelerdir (reasons). Bir kimsenin bir eylemi
gerçekleştirmesi veya bir inancı edinmesinde o kişinin yeterli nedene sahip olması
asıl faktördür ve her ikisinde de ortaktır. Gerekçelerin bizi sevk ettiği yönde hareket
ederiz, aynı şekilde epistemik gerekçelerin durumuna göre de inancımız belirlenir.30
Peels bu eleştiriyi haklı bulmaz. Zira ona göre sadece gerekçeler bir eylemi açıklamak
için yeterli değildir, aynı zamanda niyete de ihtiyaç vardır. Bir eylem için nedenimizin
olması yeterli değildir, aynı zamanda o eylemi yapmaya niyetimizin de olması gerekir.
Ayrıca bazı durumlarda bir eylemi yapmak ile yapmamak için gerekçelerimiz eşit
seviyededir. Bu durumda iki taraftan birisini seçebilmek için o tarafa yönelik eylemi
yapmaya niyet etmemiz gerekmektedir. İnanmada da durum aynıdır. Çoğu durumda
bir şeye inanma ile inanmama arasında seçim yapamayız, delillerimiz eşit seviyededir.
Ama buna rağmen yargımızı askıya almaktan ziyade iki durumdan birisinin lehine
doxastik bir tutumun içinde kendimizi buluveririz.31
Üçüncü ve en önemli eleştiri ise Steup ve Conor McHugh tarafından yöneltilmiştir.
Buna göre bizim niyetimiz üzerinde kontrolümüz yoktur ama buna rağmen niyetimiz
özgürdür. Eğer bu kabul edilecekse inançlarımızın da özgür olduğunu kabul etmemiz
için iyi bir nedenimiz var demektir. Yani eğer bir E eylemini özgür olarak yapmak,
o eylemi yapma niyetini oluşturabilmeyi gerektiriyor ise, inançta da durum aynıdır.
Eylemlerde özgürlük ve sorumluluk, öznenin durumu değerlendirmeye yönelik ne29
30
31
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denleri tarafından tayin edilebiliyorsa; inanç ve niyetteki özgürlük ve sorumluluk
inanç objesinin yönlendirdiği sebeplerce nedenlenir. Yani, inanca konu olan dünyanın,
inancın içeriğindeki gibi temsil edildiği kanaati ile ölçülür. Niyetimizin özgür olduğu
iddiası, inancımızın niyetli kontrol altında olması şartıyla ise, Steup ve McHugh bu
durumun yol açacağı iki problemden bahseder. Birincisi, biz X eylemini yapmanın iyi
olacağına niyet etmeye inandıktan sonra, o E eylemini yapmaya niyet etmeyi istemenin sonucu olarak, E eylemini yapma niyeti oluşturamayız. Biz sadece E yapmanın
kendisinin iyi olduğuna inanıyorsak E’yi yapmaya niyet edebiliriz.32 İkincisi, Nishi
Shah’ın dile getirdiği sonsuz tekrar riski vardır. Yani, E’yi yapma sorumluluğunun, E’yi
yapma niyeti oluşturabilmeyi gerektirmesi fikri sonsuz bir kısır döngüye götürür. Bir
kimsenin E’yi yapma niyeti, eğer o kimse E’yi yapma niyetini oluşturabilmeye niyet
ediyorsa o kişinin kontrolü altındadır. Ancak buradaki niyet bir başka niyet tarafından
oluşturulabildiği sürece süjenin kontrolü altındadır. Bu kısır döngüden kaçınmak için,
E’yi yapmanin, E’yi niyetli olarak yapabilmeyi gerektirdiği fikrini reddetmeliyiz.33
Ancak, bir eylem üzerinde sorumluluğumuzun olabilmesi için onun üzerinde niyetli
kontrolümüz olması zorunlu ise, bu durumda bizim o eylemden sorumlu olmamamız
gerekir. Niyetlerimizden sorumlu olduğumuz için, bir eylemdeki sorumluluğu niyete
bağlayan görüş tutarsızdır. Peels bunun yerine başka bir alternatif çözüm önerir. Buna
göre; eğer bir X eylemi zorunluluk altında bırakılmamış bir iradenin işleyişiyle tezahür
etmişse, bu durumda o kimse, X eylemini yapma konusunda kontrole sahiptir ve bu X
eylemini yapmaktan dolayı sorumludur. Peels’e göre, bizim pek çok fiilimiz baskı altında
olmayan irademizin ürünü olduğu için kontrolümüz altındadır. Biz o eylemi, irademizin
onu yapma yönünde zorlanması olmaksızın isteriz. Eylemlerimizdeki niyet, zorlamaya
maruz kalmamış bir niyettir. Aynı şekilde niyetlerimiz de genellikle özgürdür ve özgür
irademizin işleyişiyle oluştuğu için niyetlerimizden de sorumluyuz. Herhangi bir zorlama
olmaksızın bir şeyi istemek demek, belli bir niyet oluşturmaya zorlanmaksızın, herhangi
bir şeyi yapmaya niyet etmek demektir. Ancak, inançlar ne zorlanmamış iradenin ürünüdür
ne de zorlanmamış irademizin işleyişidir. Biz ne istencimizin neticesi olarak bir şeye
inanırız, ne de bir şeye inanmak, zorlama olmaksızın bir şeyi istemeye benzetilebilir.34

2. Doğrudan Doksastik Voluntarizme Yapılan İtirazlar
(Doxastic Involuntarism)
2.1. Psikolojik Gerçeklik
Doksastik involuntarizmin en başta gelen savunucuları Bernard Williams (1973)
ve William Alston (1998)’dur. Doksastik involuntarizm genel anlamda iki iddiaya
32
33
34
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dayanır. Birincisi, Alston’un ifade ettiği psikolojik gerçeklik tezidir. Alston’a göre
inançlarımız üzerinde kontrolümüzün olmaması psikolojik bir gerçekliktir. Yani biz,
tıpkı isteyerek utanamayacağımız gibi, psikolojik yapımız gereği bir şeye iradî olarak
inanamayız. Algıya dayanan (perceptual) inançlarımızda, o inancı tercih etme, etmeme
veya askıya alma gibi bir tercihte bulunabileceğimizi iddia etmek imkânsızdır.35
Doksastik voluntarizme karşı öne sürülen ikinci tez, inançlarımızda irademizi
kullanamamamızın kavramsal bir hakikat olduğunu tezidir. Onlara göre, inancın
tabiatı gereği, biz iradî olarak bir şeye inanamayız. İradi olarak inanmak kavramsal
anlamda imkânsızdır. Bir kimse zihninde iradî olarak ürettiği bir şeye inanırsa bunun
adı “inanç” olmaz.36
Doksastik voluntarizmin kavramsal imkânsızlığını savunanların temel gerekçeleri,
inancın temel amacının doğruyu / hakikati bulmak olmasıdır. Bir önermeye inanmak
demek, aynı zamanda onun doğru olduğuna inanmak demektir. Bir önermeye inanmak
ve aynı zamanda da o önermenin yanlış oluğunu söylemek çelişkili bir durumdur.
Williams’a göre inançta iradenin etkin olması kavramsal olarak imkânsızdır. Zira eğer
bir önermeye iradem dâhilinde inanmam mümkün olsaydı, bu durumda o önermenin
doğru olup olmadığına bakmadan inanmam gerekirdi, ancak eğer önermenin doğruluğu
esas alınacaksa, o zaman bunu dikkate almadan bir önermeye inanmayı seçebilmem
imkânsız olmaktadır.37
Bazı düşünürler, kavramsal imkânsızlık iddiasını reddederler. Rik Peels’a göre,
biz herhangi bir durumda belli bir önermeyle ilgili delillerimizi gözden geçirmeye
karar versek ve dolayısıyla da epistemik nedenlerimizi tartmaya karar versek dahi, bu
niyetimizden hareketle bir inanç oluşturmaya veya bir inancı elde etmeye karar veremeyiz. Sonuç olarak inançlarımız üzerinde doğrudan, niyetli bir kontrolümüz yoktur.38

2.2. Klasik Argüman ve Ampirik İnanç Argümanı
Doksastik involuntarizmin modern dönemdeki önemli savunucularından olan
Bernard Williams, “Klasik Argüman,” ve “Ampirik İnanç Argümanı” şeklinde ortaya
attığı iki argüman ile doxastik alanda iradî kontrolün olamayacağını savunmuştur. Klasik argümana göre; insanların bir önermeye iradeleriyle inanabilmeleri, o önermenin
doğru olup olmadığı konusunda karar verebilmeleri anlamına gelmektedir. Doğru olup
olmadığı dikkate alınmaksızın bir önerme hakkında yargıda bulunmak, amacı doğruyu
aramak olan inancın doğasına aykırıdır. Dolayısıyla, amacı doğruyu bulma/yansıtma
35
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olan inancın kişilerin niyetleriyle kontrol edilmesi imkânsızdır. Williams’a göre kişinin
inançlarını iradî olarak seçebileceğini bilmesi de imkânsız olduğu için, doğrudan iradî
kontrol fikri yanlış olduğu gibi, aynı zamnda da kavramsal olarak da imkânsıdır.39
Klasik argümana itiraz edenler, üç noktaya işaret ederler. Birincisi; inancı elde
etme ile inancı sabit hale getirmek birbirinden farklı şeylerdir. Buna göre, kişinin, doğruluğunu dikkate almadan sadece pratik nedenlerden dolayı, belli bir zaman diliminde
tamamen farkında olarak bir önermeye dair inancı edinmek istemesi mümkündür. O
inancı edindikten sonra, daha önce sahip olmadığı, o inanç hakkında farklı ve karşıt bir
delile sahip olunca; bu sefer kişinin inancı önermenin doğruluğuna dair teorik nedenler dikkate alınarak yeniden düzenlenir. Kişi önermeyle ilgili asıl delilleri daha önce
göremediği için, önerme karşısında önce takındığı tutumu beğenmeyerek vazgeçebilir.
Sonuç olarak, bir kimse bir zaman diliminde, tamamen farkında olarak, doğruluğunu
dikkate almaksızın bir önerme hakkında bir inanca sahip olmayı isteyebilir, bir sonraki
zaman diliminde, daha önceki inancından farklı bir inanç benimseyebilir. Sonuç olarak
klasik argüman başarısızdır.40
İkincisi, kişi spesifik bir inancı iradî olarak elde ettiğini bilmeksizin, genel olarak
inançlarını iradî olarak elde edebileceğini bilebilir. Jonathan Bennett, meşhur Credamite örneğinde bir inanca sahip olan Credamite’in nasıl elde ettiğini unutarak bir inanç
edinmesini örnek verir. Buna göre, insanlar sürekli bazı inançlar edinirler ve bu inançları
için de bazı deliller üzerinde düşünürler. Ancak, geçmişte daha az ihtimal verdiği bazı
deliller gittikçe ve farkında olmadan daha fazla ihtimalli hale gelmiştir. Kişi mevcut
durumda belli bir yönde inanmayı isterken, başka bir yönde inanmanın daha muhtemel
olduğu bir inanç isteği içerisinde bulunabilir ve yeni duruma uygun inanç oluşturduktan
sonra aslında bu yeni duruma dair inancı edinmeyi istediğini unutur.41
Bennett’in Credamitler42 örneğinde inançlar üzerinde nasıl doğrudan iradî control
icra edileceği, bir olay üzerinden anlatılır. Buna göre bir Credamite çok hastadır ve
iyileşme ihtimalinin çok düşük olduğu kanaatindedir. Bununla birlikte, hastalıktan
iyileşeceğine inanırsa, hastalıktan iyileşme şansı da artacaktır. İnancı ile hastalığı
arasındaki bu ilişkinin farkında olan Credamite, rasyonel olan her Credamite gibi
hastalığının iyileşeceğine inanır ve daha sonra bu inancı kendisinin isteyerek oluşturduğunu unutur. Bennett, Williams’ın aksine, inancını iradî olarak oluşturabilecek, belli
39
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durumlarda bu yetilerini kullanmayı seçecek ve akabinde o özel olayda kendilerinin
bu yetiyi kullandıklarını hemen unutacak canlıların var olduğunu savunur.43
Bennett’e göre, bir kimsenin herhangi bir şeye inanmaya doğrudan sevk edilebilmesi imkânsızdır. Bennett, eylem ile inanç arasındaki bu benzerlikten hareketle ikisinin
de iradî olmadığı sonucuna ulaşmayı geçerli bulmaz. İradilik, bütün sınırlamalardan
uzak olma ve tamamen şartsız olma anlamında da ele alınabilir. Bennett iradîliği pratik
akla / gerekçelere cevap vermek olarak almıştır. Ona göre; eğer Q eylemi sevklere
dayanıyorsa iradîdir. Yani bir kimsenin Q eylemini yapıp yapmaması, o kimsenin Q
için pratik nedenleri olup olmamasına dayanıyorsa bu durumda Q eylemi iradîdir.
Ancak bu durumda Q eylemi iradî iken, aynı durum inanç için söylenememektedir.
Bir önermeye inanmak, onu “kuvvetle muhtemel görmek” demektir ve dolayısıyla
da, bir şeyin bizim açımızdan muhtemel olduğunu iddia etmek, onu kabul ettiğimiz
anlamına gelir.44
Bir şeyi yapmaya sevk edilmek, bir eylem ortaya koymak demektir. Ortaya konan nedenler bir amaca yönelik olup, ortaya çıkarmayı hedeflediği bir sonuç vardır.
Bennett, doğrudanlığın (immediacy) iki türünden bahseder. Ona göre bu ayrım aynı
zamanda eylem ile inancın iradîliğini de birbirinden ayırt etmek için gerekli bir ayrımdır. Buna göre, motivasyon olarak ve ontolojik olarak bizi bir şeye inanmaya iten
etkenlerden bahsedilebilir. Bennett sonuç olarak, eylemlerin motivasyonel olarak
doğrudan yönlendirilebilir olabileceğini, ancak inancın böyle bir yönlendirmeye konu
olmayacağını söyler.45
Üçüncü olarak, kişinin farkında olmadığı halde bazı yetilere sahip olabileceği
iddia edilmiştir. Dolayısıyla, kişinin kendisinin bunu bilme ihtimali olmasa bile, iradî
olarak inanç elde etme yetisi olabilir. Bu görüşe göre de klasik argüman hatalıdır.46
Ampirik inanç argümanına göre; bir kimse ancak önerme doğru ise ve kişinin
inanca neden olan duyu organları düzgün çalışıyorsa, o önerme hakkında ampirik bir
inanca sahip olabilir. Mesela bir kimse; eğer gerçekten arabası kırmız renkli ise ve
ilgili inanca neden olan gözleri normal/düzgün çalışıyorsa, arabasının renginin kırmızı
olduğuna dair ampirik bir inanca sahip olabilir. Ampirik konularda iradî olarak inanmak
demek, inanç objesi ile algı arasında hiçbir ilişkinin olmadığı anlamına gelir ve iradî
inanç ‘ampirik inanç’ın zorunlu şartlarını taşımaz ve bu nedenle de, ampirik konulara
iradî olarak inanma iddiası kavramsal olarak imkansızdır.47
Ampirik inanç argümanı iki noktadan eleştirilmiştir. Birincisi; insanlar algı organları düzgün çalışmakla birlikte, algı objesi tarafından neden olunmamış pek çok
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konuda ampirik inanca sahiptir. Mesela uzaktan farklı algılanan bir obje, algı organının
düzgün çalışmasına rağmen yakına gelince daha farklı algılanabilir. Dolayısıyla argüman hatalı bir öncüle dayanıyor gözükmektedir.48 Louis Pojman’ın dile getirdiği ikinci
itiraza göre, argüman doğru olsa bile, bu sadece, insanların bazı önermelerde inanmayı
irade etmelerinin imkansızlğını gösterir. Sonuç olarak, ampirik inanç argümanı doğru
olsa bile, bu sadece belli bazı inançların inananın iradî kontrolü altında olmadığını
gösterir. Buradan, doğrudan doksastic voluntarizmin yanlışlığı veya kavramsal imkânsızlığı sonucu çıkmaz. Ancak, Williams’ın bahsettiği argüman sadece doğru olan
önermelere yönelik ampirik inanç elde etme ile ilgilidir. Bunu gören ampirik inanç
argümanı taraftarları itirazı reddederek, inanç elde etmeyi, çevrenin kendisini kişiye
zorla sunması şeklinde ele alarak, çevrenin kendisini özneye zorla sunmasında, öznenin seçme şansının olmadığını ve inanç elde etmenin öznenin seçebileceği bir şey
olmadığını öne sürmüşlerdir.49
Pojman’ın fikrine de itirazlar olmuştur. Birincisine göre insanlar duyu tecrübelerinin ışığında, inaçları üzerinde doğrudan iradî kontrole sahiptirler. Mesela bir kimse
dış dünyanın varlığı konusunda çok güçlü bir duyu tecrübesine sahip olabilir ama bu
konuda yargıda (dış dünyanın varlığı hakkında) bulunmayıp, yargıyı askıya alabilir.
Yani kişi belli bir konuda çok güçlü duyu tecrübesine sahip olmasına ragmen, o tecrübe yönünde yargıda bulunmayıp, ilgili duyu tecrübesinin sadece bir halüsünasyon
olduğu yönünde yargıda bulunabilir. Yani, kişiler, duyu organları tarafından kendilerine
sunulan verileri kontrol edemeseler de, bu verilere inanmayı kontrol edebilirler.
İkincisi, Williams’ın orjinal argümanında olduğu gibi, insanların bazı önermelere
inanmayı istemesi imkânsızdır. Bu iddia, doğrudan doksastik iradeciliğin yanlışlığını
veya kavramsal imkânsızlığını göstermez.

2.3. Eylemle Kıyaslama Argümanı
Doxastik voluntarizmi savunanların başvurdukları bir diğer önemli argüman ise,
doxastik tutumlar ile fiillerimiz arasında bir benzerlik bulunduğu iddiasıdır. Yani,
eylemlerimizde hissettiğimiz iradî kontrol durumu, doxastik tutumlarımız için de
geçerlidir. Bu noktada inançtaki özgürlük tartışmalarını ele alırken, fiillerdeki özgürlükle kıyaslayarak konuya yaklaşmanın ne kadar haklı olduğu sorusu sorulabilir? Yani,
içsel bir durum olan inançla, gözlemlenebilir bir durum olan fiili birbiriyle kıyaslamak
mümkün müdür? Doxastik involuntarismi savunanlar, inançlarımız ile eylemlerimiz
arasındaki paralellik fikrine itiraz ederler. Genel anlamda eylemlerimizde hissettiğimiz
iradîliğin, inançlarımız için geçerli olamayacağı kanaatindedirler.
Epistemik kararlar ile pratik kararlar arasında benzerlik ve farklılık yönleri mev48
49
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cuttur. Her ikisinde de bir yönde karar almaya meyletme ve neticesinde karar oluşturma
söz konusudur. Mesela; bir fiili yapmaya karar vermiş isem, o fiili yapma yönünde
pratik bir karar alırım. Farklılık ise; pratik alanda alınan kararın gerçekleşmesi için
fiziksel bir çaba ve zaman gerekirken inanç alanında bunlar her zaman fark edilmeyebilir. Çünkü elimizdeki delillerin belli bir yönde inanmamız gerektiğini desteklediği
kanaatine ulaşınca, otomatik olarak ve anında o şeye inanırız. Bunu niçin herhangi
bir çaba gerekmediği gibi, zaman bakımından böyle bir kararı aldığımızın farkında
dahi olmayız.
İradîlik bazan da pratik aklın gereklerine uygun olma şeklinde anlaşılmıştır. Yani,
yapılan eylemin epistemik gerekçelere uygun oluşundan ziyade, pratik gerekçelere
dayalı olması esastır. Fiiller ile inançları birbirinden ayıran bu yaklaşıma göre; pratik
nedenlere uygunluk fiillerde varken inançlarda yoktur ve bu nedenle de doxastik
tutumlarımız üzerinde iradî bir kontrole sahip değilizdir.50 Bu fikre karşı öne sürülen
eşitlikçi (egaliterian) görüşe göre, pratik nedenlere uygunluk kadar epistemik nedenlere
uygunluk da özgürlük için aynı şekilde temel oluşturur. Yani bir kimse, yapmış olduğu
bir eylemi yapmamayı da seçebiliyorsa, o kişi eyleminde özgürdür. Sorun yine, aynı
durumun inanç ile kıyaslanıp kıyaslanamayacağı meselesine dayanmaktadır. Fillerdeki
yapma veya yapmamaya niyet etme ve bunu gerçekleştirebilme durumunun inançlar
ile kıyaslanması problemlidir. Yani, inançlarımız için de başka bir durum söz konusu
olsa idi, o farklı durumda inançlarımız da farklı olacaktı. Sonuç olarak, doksastik
tutumlarımız da fiillerimiz gibi akli gerekçeye dayanmaktadır.51
James Montmarquet, eylemler ile doksastic tutumlar arasında bir analoji ileri sürer.52 Buna göre, nasıl ki eylemin belirlenmesinde gerekçeler (reasons) rol oynuyorsa,
aynı şekilde inançların belirlenmesinde doğru düşünebilmek için de gerekçeler rol oynar.
Dolayısıyla, eğer gerekçelerin eylem üzerindeki etkisinin kontrol edilmesi, eylemin
iradîliği ile bağdaşabilir ise; aynı şekilde inançlar hakkında doğru düşünebilmemize
etki eden gerekçeler için de aynı durum geçerlidir. Yani, gerekçelerin eylemler üzerindeki kontrolü, eylemin iradî oluşuyla uyuşabilir ise, gerekçelerin inançlar üzerindeki
etkisini kontrol etmek de inancın iradîliği ile uyuşabilir. Sonuç olarak, doğrudan doksastic voluntarizm, insanların diğer eylemlerinden daha fazla problemli değildir ve
eğer insanların diğer eylemleri için iradîlik haklı ise, aynı şekilde doğrudan doxastic
özgürlük için de haklıdır.53
Bu fikre de iki itiraz vardır. Birincisi; gerekçelerin eylemi belirlemede oynadığı
rol ile, gerekçelerin inançları belirlemede oynadığı rol arasında önemli farklılıklar
50
51
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vardır. Varsayılan bu analoji problemlidir. Çünkü gerekçelerin insanın eylemi üzerindeki etkisinin kontrol edilmesi genellikle karşı konulabilir iken, gerekçelerin inanç
üzerindeki etkisini kontrol etmek mümkün değildir. Mesela bir kimse, sigara içmemesi
için pek çok nedeni olmasına rağmen sigara içebilir. Ama şöyle bir durum için aynısını söyleyebilir miyiz: Bir önermenin yanlışlığı yönünde çok fazla delilim var ama
onun doğru olduğuna inanıyorum. Bazıları bunu destekleyen örnekler de sunabilirler.
Montmarquet’in argümanı aleyhinde bu eleştiriyi getirenler, yukarıdaki eleştirilerine
karşı örnekler getirenlerin argümanlarını, inanmayı seçme olarak değil de, önermeyi
doğru kabul etme veya önerme doğruymuş gibi hareket etme şeklinde ele almışlardır.54
İkinci itiraz noktası ise, nedenlerin eylem üzerindeki etkisini kontrol etmenin,
eylemin iradîliği ile uyuşmayacağı iddiasıdır. Nedenlerin eylemler üzerindeki etkisi güçlendikçe, eylemleri icra etmenin daha az iradî olduğu gösterilebilirse, Montmarquet’in
iddiası reddedilebilir. Bu durum ancak bir şeyi yapmaya zorlanma durumlarında olur.
Mesela bir soyguncu, başka bir kişinin başına silah dayadığında o kişinin soygucuya
parasını vermesi iradî değildir. Bir yandan kişi bir eylemi yapmayı seçmiştir (veya
istemiştir), öte yandan onun bu isteyişi, eylemi üzerinde doğrudan iradî kontrolü olduğunu söyleyebileceğimiz kadar özgür değildir. Dolayısıyla, Montmarquet’in iddiasını
reddedebilmek için hem (i) insanların doğrudan iradî kontolünün olmadığı eylemler
(ii) hem de inanmanın niçin bu türden bir eylem olduğu gösterilmelidir.
Epistemik kararlar ile pratik kararlar arasında benzerlik ve farklılık yönleri mevcuttur. Her ikisinde de, belli bir yönde karar almaya karar verme ve sonucunda da
kararın oluşturulması vardır. Mesela; bir fiili yapmaya karar vermişsem o fiili yapma
yönünde pratik bir karar alırım. Farklılık yönleri ise; pratik alanda alınan kararın gerçekleşmesi için fiziksel bir çaba ve zaman gerekirken inanç alanında bunlar her zaman
fark edilmeyebilir. Çünkü elimizdeki delillerin belli bir yönde inanmamız gerektiğini
desteklediği kanaatine ulaşınca, otomatik olarak ve anında o şeye inanırız. Bunun için
herhangi bir çaba gerekmediği gibi, zaman bakımından da böyle bir kararı aldığımızın
farkında dahi olmayız.55
Steup’a göre, burada söz konusu edilen husus, gerçek anlamda inanmaya karar
vermek değildir. Burada kastedilen durum, elimizdeki delilleri gözden geçirdikten
sonra olayın şöyle veya böyle olacağına karar verme söz konusudur. Yani biz bir şey
hakkında karar vererek onun şöyle veya böyle olduğunu belirlememekteyiz.56
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2.4. İrade-Delil İlişkisi
Bir delil ileri sürerek, bir kimse bir şeye inandırılabilir mi? Deliller ile inanma
arasındaki ilişkinin mahiyeti konusu başlı başına bir tartışma alanıdır. Eylemlerin
motivasyonel olarak doğrudan yönlendirilebilir olabileceği, ancak inancın böyle bir
yönlendirmeye konu olmayacağını iddia edenler olmuştur. Peki, herhangi bir delil
(evidence) ileri sürmeden, muhatabın zihninde inanç oluşması için gerekli aracı bağlantıları kurmadan, ödül veya ceza ile doğrudan bir kimseye bir inanç edindirilebilir mi?
İnançlarımızda delil veya nedenin etkisi veya zorlayıcılığı konusu da tartışmalıdır. Çevremizdeki dünyanın belli bir yönde inanmamız için bize sunduğu nedenlerin
zorlayıcı bir anlamı olmadığını savunanlar yanında, özellikle algısal veriye dayalı bir
inançta, bizim veriyi göz ardı ederek, veriden bağımsız bir inanç edinme konusunda
irademizi kontrol edebilmemizin imkansızlığını savunanlar da vardır.
Delil veya nedenin inanç oluşumunda bizi zorlayan bir unsur olup olamayacağı
sorusuna verilen yanıtlar, delilin fenomenolojisine yaklaşım bakımından farklılık arz
etmektedir. Tıpkı bilginin oluluşumu konusunda yaşanan tartışmalarda olduğu gibi;
duyular, algılar ve akla verilen role göre, delilin rolü de şekillenmektedir. Buna göre,
bilgi kaynağımız olan çevrenin bize sunduğu verilerin inançları şekillendirmede birincil
rolü oynadığı ve dolayısıyla zorunlu olduğunu savunanların yanında, algısal verinin tek
başına bir anlam ifade etmeyeceğini ve dolayısıyla da onu yoğurmakla görevli zihnî
fenomenin başrolde olduğunu savunan görüşe göre, salt delilin kendibaşına inançların
oluşumunda dominant bir rol oynaması söz konusu olamaz.
Epistemik sorumluluk taşıyan öznenin inançları konusunda doğrudan iradî kontrolü
olduğunu öne süren iradeci anlayışa göre, pratik alandaki belirlenmişlik nasıl ki bizim
eylemlerimizi belirlerse, aynı şekilde epistemik belirlenmişlik de neye inanacağımıza
karar vermemizi sağlar. Bir fiilin nedeni failin neden öyle bir eylemde bulunmaya
karar verdiğini açıklar. Aynı şekilde, failin inanmak için sahip olduğu neden, failin
o doxastik tutumu oluşturmaya karar vermesi ve oluşturmasını da açıklar. Bu fikri
savunanlardan James Montmarquet’e göre, kişinin inanabileceği şey, kendisinin sahip
olduğu teorik gerekçelerle (reasons) sınırlı olup; o kişinin eyleminin nasıl olacağı, sahip
olduğu pratik gerekçelerle sınırlıdır. İradi olmak bakımından, inanma ve fiillerimiz bu
anlamda birbirine benzerdir.57
Herhangi bir delil ileri sürmeden, bir kimseye doğrudan bir inanç edindirilebilir
mi sorusununa cevap veren Bennett’e göre, muhatabın zihninde inanç oluşması için
gerekli aracı bağlantıları kurmadan, kişinin kendisi için faydalı olacağı düşüncesiyle
doğrudan / hemen bir inancı edinmesi imkânsızdır.58
Bennett, inancın iradî olamayacağından, bir kimsenin herhangi bir şeye inanmaya
57
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doğrudan sevk edilemeyeceğini anlarken; James Montmarquet, kişinin inanabileceği
şeyin o kimsenin sahip olduğu teorik nedenlerle sınırlı olduğu, eyleminin nasıl olacağının kişinin sahip olduğu pratik nedenlerle sınırlı olduğu şeklinde anlayarak, iradîlik
konusunda inanma ve eylemin benzerliği sonucuna varmıştır.59 Bennet, eylem ile inanç
arasındaki bu benzerlikten hareketle ikisinin de iradî olmadığı sonucuna ulaşmayı
geçerli bulmaz. Bir önermeye inanmayı, onu “kuvvetle muhtemel görme” anlamında
ele alan Bennett’e göre, bir önerme söz konusu olduğunda ona dair ihtimalin iradî
olarak yükseltilmesi imkânsızdır. Bir şeyin bizim açımızdan muhtemel olduğunu iddia
etmek, o şeyi kabul ettiğimiz anlamına gelir.60
Mutlak anlamda irademizi kullanarak inançlarımızı seçemeyeceğimizi iddia
eden doksastik involuntarist yaklaşımı savunan Alston’a göre de, inançlarımız bize
ulaşan verilere dayanmaktadır. Hiç kimse sahip olduğu delillerin açıkça işaret ettiği
bir hususa inanmamazlık edemez. Aynı şekilde delillerin yalanladığı bir konuda da
inanç oluşturamaz. Delillerin dışında bir inanç oluşturulamaz. Alston’a göre deliller,
doxastik alanda temel veya temel olmayan herhangi bir kontrolün olmadığını gösterir.
Deliller bizi involuntarizme götürmek için güçlü bir sebep sunarlar. Deliller gözönüne alındığında pek çok önermesel konuda iradî kontrole sahip olmadığımız görülür.
İnandığımız şeyler delillere göre apaçık doğru olanlar, inanmadıklarımız ise delillerin
açıkça yanlış olduğunu ortaya koyduğu şeylerdir. Ancak, delillerin kesin olarak bir
kanaat üretmediği durumlarda, doksastik iradeci düşünürlerin burada bir iradeden
bahsedilebileceği iddialarına cevap veren Alston’un yanıtı, delillerin sunduğu veriyi
açıklamada iradeci tutum sergileyenlerin anlayışıyla benzeşmektedir.61
Yukarıda da bahsedilen iradî ve icraî kontrol konusundaki açıklamalar doğrultusunda, icraî kontrol kabul edilirse kişi eldeki delillere göre inandığından daha farklı
inanamaz. Çünkü farklı bir inançsal karar verebilse dahi, efektif olarak (ortada yeterli
nedensel faktör olmadığı için) farklı bir inanç üretemez. İradi kontrol açıklamasına
göre ise, kişi farklı bir doxastic seçim oluşturamadığı için farklı bir inanç da oluşturamaz. Alston burada hem iradî hem de icraî kontrolü kastetmiştir.62 Yani kişi midesinin
enzim hormunu salgılamamasını isteyebilir ama iradenin bu konuda bir etkisi olmaz,
biz istesek de istemesek de midemiz onu salgılar. Aynı şekilde, şu an sahip olduğumuz
inancı bırakmak isteyebiliriz, ancak bu isteğimiz yetersiz olarak nedenlendiği için
bir etkiye/sonuca sahip değildir. Biz istesek de istemesek de o mevcut inancımıza
inanmaya devam ederiz. Yani bizim doxastik irademiz, bir inanç oluşturmamızı netice
verecek nedenselliğe sahip değildir. Bu durumda, elimizdeki veriler doğrultusunda
bize doğru gelen şeye inanıp, yanlış gelene de inanmama konusunda tercih hakkımızın olmadığı sonucuna ulaşılır. Bu noktada iradeci taraf, deliller çerçevesinde açıkça
59
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doğru veya yanlış olduğuna hükmedemediğimiz önermeler konusunda iradî kontrole
sahip olduğumuzu öne sürebilir. Alson’a göre bu tür önermeler üzerinde de kontrolümüz bulunmamaktadır. Çünkü bizi eşit şekilde etkileyen iki durumdan birisini tercih
etmek durumunda olduğumuzu düşünelim, bu durumda biz sadece bu durumlardan
birisi lehinde kararımızı veririz. Alston buradaki pratik seçmeyi, doxastik konulardaki
seçmeden ayırır. Ona göre biz, doğruya benzerlikleri eşit olan iki önermeden birisini
basit bir biçimde tercih edemeyiz. Böyle bir şey ancak, iki önermeden herhangi birisinin
doğruluğuna dair herhangi bir meylettirtici nedenin olmadığı durumlarda bir inancı
seçmek gibi bir şey olur ki o da bizim gücümüz dâhilinde değildir.63
Bu durumda bize ulaşan verilerin (datum) iki türlü izahı vardır. İradeci izah olan
birincisine göre; elimizdeki verilere rağmen başka türlü inanmaya karar veremeyiz. İcraî
olan ikinci izaha göre ise, irademiz nedensel anlamda (causally) inanç oluşumundan
ayrıdır. Steup, inançlarımızda iradenin etkisi olamayacağını reddeder. Ona göre, nasıl
ki biz bir eylemi yapmadan önce eldeki leh ve aleyhteki delilleri gözden geçirerek
karar veriyorsak, aynı şekilde bir şeye inanmadan önce de eldeki delilleri gözden
geçirerek karar veririz. Dolayısıyla bir şeye inanma veya inanmama eylemlerimizin
her birisinde iradî bir yön vardır.64
Bağdaşımcı teorinin temel argümanı, bir kimsenin iradesini kontrol etmesinde
nedensel determinizmin bir engel teşkil etmeyeceğidir. Burada önemli olan, bir kimsenin iradesinin bir nedene dayalı olarak işlemesi değil, bu nedenin iradeye nasıl etki
ettiğidir. Buna göre, iyi bir nedensel geçmişe (good causal history) sahip olan irade
aynı zamanda kişinin kontrolü altındadır. Kötü bir nedensel geçmişe sahip irade ise
kontrol altında olamaz. Bağdaşımcı düşünce bir olayı ele alırken, önce ona neden olan
iradeyi ele alır, bunun için de failin iradesini harekete geçiren nedenlere ve eylemin
iyi mi kötü mü olduğuna bakılır. Bu yaklaşım tarzı ile elimizdeki verileri yorumlarsak,
elimizdeki veriler bizim farklı bir doxastik tutum edinmeye karar vermemize engel
olur. Bağdaşımcı anlayış, kişinin elindeki delile dayandırdığı doxastik tutumların iyi
bir nedensel geçmişe sahip olduğunu düşünür. Ancak, burada ilginç olan taraf, bir kimsenin başka türlü inanmaya karar verememesi, bizim doxastik tutumlarımız üzerinde
kontrolümüz olmadığını göstermez. Bizim başka türlü inanmaya karar veremeyişimiz,
liberiterian anlamda, aynı şartlar altında başka türlü inanmaya karar vermemizi kontrol edemeyeceğimiz anlamına gelir. Bağdaşımcılar açısından özgürlükçü kontrolün
olmayışı, doxastik tutumlarımız üzerindeki iradî kontrolümüzü inkâr etmek için bir
neden değildir. Bağdaşımcılara göre, eldeki delillerin açıkça doğruluğunu gösterdiği
bir şeye inanmaya yönelmek doğru, aynı şekilde delilerin açıkça yanlış olduğunu gösterdiği bir şeye inanmamaya yönelmek ise yanlıştır. Bu durum inançlarımız üzerinde
çok mükemmel bir şekilde kontrolümüz olduğunu gösterir. Dolayısıyla elimizdeki
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delillerin işaret etmesi, irademizi yönlendirmemiz açsından iyi bir nedensel geçmiş
oluşturur ve bağdaşımcıya göre iyi bir nedensel geçmişe yani delile binaen edindiğimiz
inançlarımız iradîdir. Buradaki iyi nedensel geçmiş ile algı, tefekkür, hafıza, şahitlik,
akletme gibi faktörler kastedilmektedir. İyi nedenin iradî kontrole imkân vermesi ve
kötü nedenin buna engel olması anlamında bağdaşımcı teori doxastic voluntarism için
bir destek sunmaktadır.65
Bağdaşımcılara göre de inançlarımız özgürdür. İnanç üreten mekanizmalarımız
nedenlere (reasons) mukabil inanç üretir ve başka türlü inanmak için nedenimiz olduğu
zaman inancımız değişir. Bu anlamda inançlarımız özgürdür ve biz de inançlarımızdan
dolayı sorumluyuz.66 Burada öne çıkan soru, ‘yapmamaya karar verme’ kavramının
nasıl anlaşıldığıdır. Doxastik özgürlüğe karşı gelenler karar vermeyi pratik belirlenmişlikle eş görürken; Steup, ‘karar verme’ kavramının, pratik ve epistemik belirlenimi
içerecek şekilde daha geniş olarak ele alınması taraftarıdır. Pratik nedenler gerektirdiği
için bir eylemi yapmamayı seçebildiğim gibi, epistemik nedenler gerektirdiği için
belli bir doxastik tutumu benimsememeye de karar verebilirim. Yani, uygun deliller
nedeniyle herhangi bir fikre inanmamaya karar vermişsem, ona inanmamış olurum.67
Ancak, Steup’un burada zikrettiği delilsel veya epistemik gerekliliğin aslında pratik
bir gereklilik olduğu iddia edilebilir. Yani epistemik değeri olan bir neden / delil aynı
zamanda doğruya tekabüliyeti anlamında pratik bir neden de olabilir. Çünkü pratik
anlamda belirlenmiş olmak, eylemlerimiz üzerinde iradî bir kontrole sahip olmaya
izin verir. Pratik ve epistemik belirlenmişlik arasındaki farklılık bir yana bırakılacak
olursa, epistemik belirlenmişlik, doxastic tutumlarımız üzerinde iradî bir kontrolde
bulunabilmemize izin verir.68

3. Sonuç
İnsanın epistemik doğası olduğundan bahseden fikirlere göre, belli bir toplumun
epistemik çevresinde yetişmiş ve o çevrenin öğretilerinin doğruluğuna şartlanmış birisi,
o toplumun inanması için kendisine sunduğu her şeye çok sıkı bir biçimde inanmak
zorunda kalır. O kültürün şekillendirdiği epistemik doğası gereği, inancı üzerinde hiçbir
kontrolü olmayan o kişi, karşı konulamaz bir biçimde epistemik doğası gereği inanmak durumunda kalır. Bu kişinin inanmasında, bir nedene binaen inanç oluşumundan
da söz edilemez. Entelektüel çabaları ve bilişsel mekanizmaları gelişmemiş insanlar
inandıkları şey hakkında düşünme ve nedenlerini sorgulama işlemi yapamazlar. Bu
durumda vardıkları sonuç hakkında sorumlu tutulmaları pek de haklı olmaz. Çünkü
65
66
67
68

Matthias Steup, “Belief Control and Intentionality”, Synthese, 188: 2, 2012, ss. 153-154.
Rik Peels, “Believing at Will is Possible”, ss. 1-2.
Matthias Steup, “Doxastic Freedom”, s. 390.
Matthias Steup, “Doxastic Voluntarism and Epistemic Deontology”, 55.
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onlar mevcut inanç oluşum mekanizmalarına göre hareket etmişler ve sahip oldukları
bilişsel mekanizmaların dış dünyadan aldığı verileri işlemesiyle ortaya sahip oldukları
inanç çıkmıştır. Ancak buradaki önemli husus, bu şahısların ne bilişsel mekanizmaları
ne de sahip oldukları delillerin niteliğinin, onların belirleyebildiği bir şey olmadığıdır.
Eğer bu nitelikleri kişiler belirleyemiyorlarsa, bu durumda doğal olarak, bu niteliklerin
sonucundan da bu kişileri sorumlu tutmak haksızlık olur.
İnsanların inandıkları şeye etki eden faktörler üzerindeki kontrolü konusunda farklı
kanaatler vardır. Sorumluluk temelli fikre göre, inanç oluşturma mekanizmalarımızın
farklı verilere farklı yanıtlar vermesinden dolayı değil, inançlarımız üzerinde etkide
bulunabilecek faktörleri niyetli olarak harekete geçirebileceğimizden dolayı, sahip
olduğumuz inançlardan ötürü sorumlu tutuluruz. Diğer bir tabirle, inanç oluşturma
mekanizmalarımız üzerinde müdahalemiz söz konusu olmasaydı (yani doxastik etki)
bu durumda dışarıdan gelen veriler karşısında otomatik olarak hep belirli tür yanıtlar
üreten bir mekanizmaya mahkûm hale gelirdik. Ama öte yandan bu mekanizmalar
tarafından üretilen inançlarımızdan dolayı nasıl sorumlu tutulduğumuz konusunu
anlamak hala zor gözükmektedir.69
Epistemik ve ahlaki sorumluluğu temellendirebilmek için inançlarımız üzerinde
iradî bir kontrolün mümkün olabileceğini savunan görüşlerin bu iddialarını desteklemek
üzere sundukları kanıtların eleştiriye açık ve eksik gözüken pek çok yanı bulunmaktadır. Özellikle, doğruya ulaşmayı hedef alan doxastik bir tutumun özne tarafından
belirlenebilmesi kavramsal bir imkânsızlıktır. İnanç, fenomenolojisi gereği özneye
bırakılan bir alan olsa da, bunun sınırlarının ve tanımının ne olacağı hala müphemdir.
Öte yandan epistemik sorumluluğu temellendirebileceğimiz bir temel arayışı da yine
inancın gerekliliklerinden birisidir.
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free. To defend that, he refers to compatibilist doxastic freedom, that points
freedom and causal determination is compatible with each other. If we apply
compatibilist explanation to doxastic attitudes we will see that our doxastic
attitudes are no less free than our actions. However, after considering different
aspects of compatibilist account and applying the findings to doxastic attitudes,
he acknowledges that compatibilism might be false. Upon libertarian account
turning out fault in defending our doxastic freedom, he concluded that, since
neither compatibilism nor libertarianism are obviously true, we can’t assert with
any degree of certainty that we actually enjoy doxastic freedom. Under the threat
of hard determinism, both our freedom of action doxastic freedom seems as an
illusion. Nevertheless, Steup stands for freedom of our doxastic attitudes.
Keywords: Doxastic Freedom, Compatibilism, Libertarianism, Reason,
Volition, Intention, Causation.
...

1. Giriş
Pek çok çağdaş felsefeci şu tezin doğruluğunu kabul etmektedir:
İnanmada özgürlük yoktur
Her ne kadar fiillerimiz çoğunlukla özgür olsa da, inançsal tutumlarımız –inanma, inanmama ve yargıyı askıya alma– özgür değildir.1

Bu felsefecilere katılmıyorum. Şu tezin doğru olduğu kanaatindeyim:
Eşit inançsal özgürlük
Eğer fiillerimiz çoğunlukla doğru ise, bu durumda inançsal tutumlarımız da çoğunlukla
doğrudur.

Bağdaşımcılığa [compatibilism] göre, fiillerimiz çoğunlukla özgürdür. Eğer eşit
inançsal özgürlük [fikri] doğru ise, bağdaşımcılık inançsal tutumlarımızın çoğunlukla
özgür olmasını gerektirir. Bu nedenler ben şu tezi savunacağım:
Bağdaşımcı inançsal özgürlük
Bağdaşımcılık, fiillerimizin ve inançsal tutumlarımızın çoğunlukla özgür olmasını gerektirir.

Bu fikri savunurken ki kanıtım, özgürlük ve nedensel [causal] belirlenme [determinism] arasındaki bağdaşımın kesin olmayıp izaha ihtiyaç duymasıdır. Çeşitli izahlar
sunulabilir. Bu izahları inançsal tutumlarımıza uygularsak, inançsal tutumlarımızın
fiillerimizden daha az özgür olduğunu düşünmek için çok az neden olduğunu görürüz.2
1

2

Bu tez, iradi kontrolü ifade etmek için kullanılan yaygın bir ifadedir. İradi kontrol konusunda ilerleyen
kısımda değinilecektir.
Bağdaşımcı inançsal özgürlük tezi Jager (2004) ve Ryan (2003) tarafından da savunulmuştur.
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2. Klasik Bağdaşımcılık
Hobbes, Locke, Hume ve Mill’in savunduğu klasik bağdaşımcılığa göre, özgürlük
ve nedensellik birbiriyle bağdaşabilir çünkü özgürlük dışsal sınırlamaların yokluğundan başka bir şeyi gerektirmez. Eğer bir kimse yapmak istediği şeyi yapabiliyorsa,
kişinin iradesini belirlemesi dışsal bir engel veya durum tarafından engellenmiyorsa
o kişi özgürdür.
Klasik bağdaşımcılık
(i) Eğer S, Φ eylemini yaparsa ve (ii) S, Φ eylemini yapmayı isterse, bu durumda S’nin
Φ eylemini yapması özgürdür.3

Klasik bağdaşımcılığı inançsal tutumlara uygularsak, ortaya şöyle bir sonuç çıkar:
İnançsal özgürlük: 1. tanım
(i) Eğer S, P’ye karşı A tutumuna sahipse; (ii) S, P’ye karşı A tutumunu edinmek istiyorsa,
[bu durumda] S’nin P’ye karşı inançsal tutumu olan A özgürdür.

Çoğu inançsal tutumumuzun (ii) şartını taşıyıp taşımadığı sorusuna şimdilik
değinmeyeceğim, ancak aşağıda bu konu üzerinde ayrıca durulacaktır.
Klasik bağdaşımcılık, özgür fiil için zorunlu olan şeyleri içerir ancak özgür fiil
için yeterli olan şeyleri içermez. İnsanlar bazen yapmak istedikleri şeyi yaparlar ancak
onların [o şeyi yapmak] istemeleri açık bir şekilde özgür değildir. Günde altmış kez
elini yıkayan Albert’i ele alalım. O, ellerini yıkarken yapmak istediği şeyi yapmaktadır.
Klasik bağdaşımcı Albert’in özgürce hareket ettiğini söyleyecektir. Ancak, bizim Albert
hakkında söyleyeceğimiz şey bu değildir. Onun günde altmış kez elini yıkaması özgür
olmayan bir fiile örnektir çünkü Albert yapmak istediği şey tarafından kuşatılmıştır.
Albert örneği, özgürlüğün sadece irademizin belirlenimine göre hareket edebilmemiz
olmadığını, nedensel belirlenimle bağdaşır bir şekilde, iradenin kendisinin özgür olması
gerektiğini göstermektedir. İradenin özgürlüğü önünde duran engeller kişinin yapmak
istediğini engelleyen dışsal engeller değil, alt-üst olmuş psikolojik bir durum tarafından kısıtlanmayacak biçimde, kişinin istemesinin önündeki içsel engellerdir. Özgür
iradenin önündeki engeller arasında; bağımlılık, çalma hastalığı, nörotik zorunluluk,
çeşitli korkular, paranoya, hipnoz gibi durumlar sayılabilir. Sonraki bölümde, özgür
irade ihtiyacına temas etmek üzere tasarlanmış bağdaşımcılık türüne değineceğiz.

3. Reaktif Tutum Bağdaşımcılığı
P. F. Strawson, bir fiilin özgür olmasını o fiilin, kınama, hoşlanmama, nefret,
tasdik, övgü, bağışlama ve benzeri reaktif tutumlara karşılık uygun bir obje olmasına
3

Klasik bağdaşımcılığın bütün çeşitlerini bir tanımla ele almak zordur. Mevcut durumda, ihtiyacımız
olan şey özgürlüğün dışsal sınırlamaların yokluğu olduğunu öne süren ana iddiayı temsil eden ifadedir.
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bağlar.4 Bir failin Φ eyleminin böyle bir tutuma uygun olup olmadığını yargılamak için,
failin Φ eyleminin nedensel olarak belirlenip belirlenmediğini sormayız. Bunun yerine
failin Φ eylemini niyetli olarak mı yaptığını veya failin Φ eylemini kazara mı veya bir
dengesizlik neticesinde mi yaptığını sorarız. Albert, elini altmış kez yıkadığında, onun
bu eylemi kınama veya uygun bulmamaya uygun obje değildir. Çünkü Albert’in elini
yıkaması, nörotik ve zorlama neticesinde meydana gelmiştir. Bu nedenle Albert elini
yıkadığında özgür olarak hareket etmemiştir. Ama Ben, kirli olduğu için ellerini yıkadığı
zaman, Ben’in ellerini yıkaması herhangi bir nörotik zorlama veya zihni bozukluktan
dolayı meydana gelmemiştir ve bu nedenle de, onaylama olarak adlandırılan reaktif
bir tutuma konu olmuştur. Bu nedenle de Ben ellerini yıkadığı zaman onun eylemi
özgürdür. Bu bağdaşımcılık türü şu şekilde özetlenebilir:
Reaktif Tutum Bağdaşımcılığı
(i) S, Φ eylemini yapar ve (ii) S’nin Φ eylemini yapması, tepkisel (reaktif) bir tutuma
uygun obje olursa, bu durumda S’nin Φ eylemini yapması özgürdür.5

Bu formülü inançsal tutumlarımıza uyguladığımız zaman şöyle bir sonuç ortaya
çıkar:
İnançsal özgürlük: 2. Tanım
(i) Eğer S’nin P’ye karşı A tutumu varsa, (ii) S’nin P’ye karışı A tutumu tepkisel bir tutum
için uygun obje ise, S’nin P’ye karşı inançsal tutumu özgürdür.

İnançsal tutumlarımız (ii) şartını karşılıyor mu? Normal epistemik pratiklerimiz
bunun karşılandığını varsayar. Buna göre de, insanları inançlarından dolayı sorumlu
tutarız. Saçma ve açıkça irrasyonel olduğunu düşündüğümüz şeylere inanan insanlarla
karşılaştığımızda [bu tutumlarını] onaylamayız. Delillerin açıkça desteklediği şeye
inanmayı reddeden insanlarla karşılaştığımızda [onların bu tutumlarını] eleştiririz.
Onların inanmama veya inanmayı askıya alma tutumlarından vazgeçerek delilin gerektirdiği doğrultuda inanmaları gerektiğini düşünürüz. Bu pratik sağlam temelli [bir
yaklaşım] gibi görünür. Sonuçta, delillerimizi düşünüp değerlendiririz ve inançsal
tutumlarımızı delillerimize göre ayarlarız.6 Bu nedenle, insanları inandıkları şeyden
4
5

6

Bkz. Strawson (1962).
Dışsal olmayan engeller şartı düşmüş gözükmektedir. Ancak, bu şartın reaktif tutum bağdaşımcılığının
(ii) şartı tarafından gerekli kılındığı da tartışmalıdır. Eğer bir eylem dışsal sınırlama olmaması şartını
karşılamıyor ise, [bu eylem] reaktif bir tutumun uygun objesi değildir. Mesela, bacağım kırık olduğu
için yürüyemiyor isem, yürüyememekten dolayı kınanamam ve eleştirilemem. Buradaki amacım nihai
olarak savunulabilir bir reaktif tutum bağdaşımcılığını ortaya koymak değildir. Amacım, bu teoriyi
inançsal tutumlara uyguladığımızda temel fikrin nerede gereklilik ortaya koyduğunu görmektir.
Steup (2000)’da, yönelme konusunda önemli bir rol oynayan bağdaşımcı inançsal özgürlük konusunda
bir yaklaşım ortaya koydum. Richard Feldman ve Sharon Ryan, Φ eylemini özgür olarak yapmak için
zorunlu veya yeterli olmayan Φ eylemini yapıp yapmama konusunda yönelim öncesine dair bu yaklaşıma karşı çıkmışlardır. Bkz. Feldman (2001), Ryan (2003). Özgürlük için yönelimin zorunlu veya
yeterli olmadığına katılıyorum, benim daha önceki yaklaşımım yönelim üzerinde fazla vurgu yapıyordu.
Ancak, burada ortaya koymaya çalıştığım bağdaşımcı inançsal özgürlük fikri, özgürlük için yönelimin
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dolayı sorumlu tutmak ve inançsal davranışlara reaktif tutumlarla karşılık vermek
anlamlı gözükmektedir.7
Doğrulanmamış inançsal tutumların olumsuz reaktif tutumların uygun objesi
olduğunu düşünmek mantıklı iken, doğrulanmış inançsal tutumlar hakkında ne söylememiz gerektiği o kadar açık değildir. Bununla ilgili şu örnekler verilebilir: kedilerin
miyavladığı önermesine inanırım ve kedilerin böcek olduğu önermesine inanmam.
Kedilerin sayılarının tek sayı olduğu önermesinde ise yargıyı askıya alırım. Örneklerde
zikredilen inanma, inanmama ve yargıyı askıya alma davranışları reaktif tutumların
objesi midirler? Bütün reaktif tutumlar için olmasa da, bunlar açıkça bazı reaktif tutumların uygun objeleridir: Mesela uygun görme buna örnektir. Sonuç olarak, delillerime
uygun olarak elde edildikleri için, zikrettiğim inançsal tutumlar konusunda rasyonel
olmayan bir durum yoktur.
Reaktif tutum bağdaşımcılığı, inanmada özgürlük tezini destekler bir mahiyet
arz etse de, pek fazla da bir şey izhar etmemektedir. Farz edelim ki, bir kimsenin Φ
eylemini yapmasının reaktif bir tutumun uygun objesi olması, onun nedensel olarak
belirlenmiş olması ile bağdaşabilir olsun. O kimsenin Φ eylemini yapmasının reaktif
bir tutumun uygun objesi olması ve dolaysıyla da özgür olmasının ne vasıtasıyla gerçekleştiğini merak ediyoruz. Reaktif tutum bağdaşımcılığı ciddi bir biçimde gözden
geçirilmediği müddetçe bu soru cevapsız kalacaktır. [şimdi de] Bağdaşımcılığın daha
ileri bir şekline göz atalım.

4. Yapısal Bağdaşımcılık
Klasik bağdaşımcılık fikrinin temelinde, dışsal engellerin yokluğunun özgürlük için
zorunlu ve yeterli olması fikri vardır. Ama –korkular, paranoyalar, dürtüler vb.– içsel
sınırlamalar hiçbir dışsal engel tarafından engellenmemiş bir eylemi özgür olmayan
bir eylem haline getirebilir. Yapısal bağdaşımcılığa göre, özgür eylemi aşağıdaki gibi
tanımlarsak içsel sınırlamaların yokluğu ihtiyacı söz konusu olur:
Yapısal bağdaşımcılık
(i) Eğer S, Φ eylemini yaparsa, (ii) S, Φ eylemini yapmayı isterse, (iii) S’nin Φ’yi yapma
isteği, S’nin üst düzey arzuları ile uyum halindeyse bu durumda S’nin Φ eylemini yapması
özgürdür.8

7

8

zorunlu veya yeterli olduğunu ima etmemektedir. Epistemik yönelim hakkında söylediklerimi hedef
alan Steup (2000)’e yönelik eleştirel bir yanıt için bkz. Buckareff (yayınlanacak).
Bu noktaya yanıt olarak, inançsal özgürlük karşıtlarının iki fikri vardır. Birincisi, inançsal davranışı
reaktif tutumların uygun bir objesi olarak gören anlayışın temelsiz olduğunu iddia eden hata teorisini
gündeme getirebilirler. İkincisi, inançsal tutumların özgür olması nedeniyle değil de, eğilimimizin
dolaylı olarak kontrol etme anlamına geldiği ve böylece de hakikat merkezli inanç oluşturma alışkanlığı geliştiği için inançsal davranışın reaktif tutumun uygun bir objesi olduğunu iddia edebilirler. Bu
hususlara burada değinmeyeceğim.
Bkz. Frankfurt (1971), Watson (1975) ve Wolf (1980, 1987 ve 1990).
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İnançsal tutumlarımızın (ii) şartını taşıyıp taşımadığı üzerindeki tartışma ileriye
ertelenmiştir. [Şimdilik] (iii) şartı üzerinde duracağız. Bazı örnekler bir göz atalım.
Muhtemelen gelecek örnek Albert örneği ile inançsal bir benzerlik taşımaktadır. Farz
edelim ki, Tom dînî bir çevrede yetiştirildiği için Tanrı’ya inanmaktadır. Dînî çevrede
yetiştirilmiş olması nedeniyle Tom’un Tanrı’ya inanmayı arzuladığını varsayalım.
Kötülük problemi üzerinde uzun ve yorucu bir düşünme ameliyesi neticesinde Tom’un
Tanrıya inanmayı arzulamama şeklinde bir üst düzey arzu geliştirdiğini varsayalım.
Muhtemelen Tom’un Tanrı’ya inanması Albert’in elini yıkamasına benzetilerek, yapısal bağdaşımcılığa göre özgür olmayacaktır. Ancak, genel olarak neye inanmamız
ve inanmamamız konusunda arzu sahibi olmayız. Yine genel olarak, yüksek seviyede
bir şeye inanmayı arzulamama arzusuna sahip olamayız.
Konuyu farklı bir açıdan ele alalım. İnançların oluşmasında arzularımız, sahip olduğumuz delillerden daha az önemde bir role sahiptir. O nedenle, yapısal bağdaşımcılığın
özgürlüğü bir kimsenin inanç oluşturma süreci ile kişinin bu süreç hakkındaki yüksek
seviyeli düşünsel değerlendirmesi arasındaki uyumla temellendirilmesindeki uyum
türünü göz önünde bulunduralım. İnançsal tutumlarımdan sorumlu sürecin yeterince
güvenilir olmadığını düşündüğümü varsayalım. [bu durumda] Nispeten daha güvenilir
süreçlerin inançlarıma neden olmasını isterim. [o zaman] İkincil değerlendirme ve
tercihlerimle birinciler arasında gerilim oraya çıkar. Bu durumda yapısal bağdaşımcı,
inançsal tutumlarımın genel itibarıyla özgür olmadığına hükmeder. Ancak, tecrübe
edilen dünyada, inanç oluşturma süreçlerim bahsedilen üst düzey değerlendirmelerle
çatışmaz. Aksine, bu konuda bir uyum söz konusudur: Genel olarak, inanç üreten
bilişsel sürecin gayet yeterli olduğuna güvenirim. Bu nedenle, yapısal bağdaşımcılık
açısından, inançsal tutumlarımızın özgür olmadığı hükmünü vermek için hiçbir neden
görmüyorum. Bu anlamda, [alışılmış] normdan ayrıldığımı düşünmek için de bir neden
görmüyorum. İnsanların çoğunun ikincil seviyedeki arzuları ve inançlarını oluşturma
şekilleri arasındaki uyumdan memnun olduklarını ve böylece yapısal bağdaşımcılığa
göre inançsal özgürlükten memnun olduklarını fazlasıyla gözlemliyorum.
Bununla birlikte, yapısal bağdaşımcılık sorunsuz değildir. Bu düşünce kişinin
ikincil seviyedeki arzularının kaynağına çok az bir önem verir. Eğer kişinin ikincil
düzeydeki arzuları beyin yıkama veya hayat boyu süren sistematik manipülasyon ve
şartlanma neticesinde oluşması ihtimali varsa bu hiç de iyi bir şey değildir.

5. Gerekçeye Karşılık Olma Bağdaşımcılığı
Bağdaşımcılğın bazı çeşitlerine göre, bir eylemin özgür bir iradeden meydana
gelmesi için, söz konusu eylemin, gerekçeye karşılık olan bir zihinsel mekanizma
tarafından oluşturulmuş olması gerekmektedir.9
9

Bkz. Double (1991) ve Fischer ve Ravizza (1998).
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Gerekçeye-karşılık olma Bağdaşımcılığı
(i) Eğer S, Φ yaparsa, (ii) S, Φ yapmayı isterse, (iii) S’nin Φ yapması bir gerekçeye karşılık
olan zihinsel mekanizmanın neticesinde oluşmuşsa, S Φ yapmada özgürdür.10

Ben, kirli olduğu için ellerini yıkadığında, gerekçeye karşılık olan bir mekanizma,
onun ellerini yıkamasına neden olmuştur. Albert ellerini günde altmış kez yıkadığında,
Albert’in elini yıkamasına gerekçeye-karşılık olan bir mekanizme neden olmamıştır. Bu
yüzden gerekçeye-karşılık olma bağdaşımcılığı, Ben’in elini yıkamasını özgür olarak
nitelendirirken, Albert’in davranışını özgür olmayan bir davranış olarak kabul etmiştir.
Temel fikir anlaşılabilir şekilde açık olmasına rağmen, bu yaklaşımın detaylarının
içinden çıkılması o kadar da kolay değildir. Sadece iyi nedenler mi dikkate alınmalıdır,
yoksa kötü bir gerekçeye-karşılık olmak da özgürlük için temel olabilir mi sorusu
ile başlanabilir. İkinci olarak, farklı iki tür sebep vardır: ihtiyatlı ve ahlakî [sebep].
Özgürlük bu iki tür sebebe de karşılık olmayı gerektirir mi? Üçüncüsü, kişinin belli
gerekçelere karşılık olarak tepki vermesi, tıpkı kişinin birincil ve ikincil düzey arzuları
arasındaki uyum gibi, sistematik şartlanma ve manipülasyon sonucu olabilir mi? Eğer
olabilirse, o zaman gerekçeye-karşılık olmak özgürlük için yeterli değildir.
Tekrar Albert’e dönersek, günde altmış kez ellerini yıkarken o aslında güçlü bir
şekilde ellerini yıkama isteği şeklindeki bir gerekçeye karşılık vermektedir. Hatta, sürekli
olarak ellerini yıkamamaktadır. Eğer bir kez daha ellerini yıkarsa, karısının kendisini
başından vuracağını bilseydi, Albert ellerini yıkamayacaktı. Eğer telefon çalsaydı,
Albert ellerini yıkamayıp önce telefona cevap verecekti. Albert’in el yıkama davranışı
açıkça bazı gerekçelere karşılıktır. Ama bu davranışı doğru türden gerekçelere karşılık
değildir veya gerekçelere karşı doğru bir yanıt değildir. Bu nedenle gerekçeye-karşılık
olma teorisinin temel eleştirisi, sistematik ve ilkeli bir şekilde ifade edilecek olursa,
özgür fiil için ne kadar ve ne tür bir gerekçeye-karşıt oluşun gerekli olduğu sorusudur.
Bu da kolay bir konu değildir.
Buna rağmen, gerekçeye-karşılık olma teorisi üzerinde durmaya değerdir. Gerekçeye-karşılık olma yaklaşımı, inançsal özgürlüğe uygulandığı zaman ne gerektirdiğine
bir göz atalım. Yukarıda belirtilen inançsal kıyas şöyle olur:
İnançta Özgürlük: 4. Tanım
(i) Eğer S’nin P’ye karşı bir A tutumu varsa, (ii) S, P’ye karşı A tutumunu edinmek istiyorsa,
(iii) S’nin P’ye karşı edindiği A tutumu sebebe-karşılık olan bir zihnî sürecin sonucu ise,
bu durumda S’nin P’ye karşı A tutumunda özgürdür.11
10

11

Öznenin gerekçeye-karşılık sürecinin doğası davranışsal mühendislik veya beyin yıkmamaya bağlı
olabilir. Bu anormal tür sebebe-karşılıklılığın özgürlüğe temel olup olamayacağı tartışılır. Bu nedenler
burada belirtilen yaklaşımın daha detaylı ele alınması gerekmektedir. Ancak, mevcut durumda, sebebe-karşılıklılık yaklaşımında düzeltme yapma amacında değilim. Onun yerine, bu yaklaşımın inançsal
özgürlük açsından temelindeki fikrin ne olduğunun keşfedilmesini amaçlıyorum.
(iii) şartının (ii) şartını gerektirip gerektirmediği merak edilebilir. Gerektirmediğini düşünmek için şöyle
bir neden vardır. Bir kimsenin inançsal bir tutum edinmek istemediği durumları düşünebiliriz. Bu durum
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Şimdilik, tek gayemiz, inançsal tutumlarımızın (iii) şartını karşılayıp karşılamadığını bulmaktır. Bunu incelemek için, iki tür sebebin olduğunu aklımızda tutmalıyız:
pratik ve epistemik. İnançsal tutumlarımızın özgür olmadığı sonucunu sağlama almak
için etkin bir yöneliş vardır, [buna göre] sadece pratik sebepler dikkate alınmalıdır.
Aşağıda bu yönelişi tartışacağız. Şimdilik şu kadarını belirteyim ki, bunun iyi bir yöneliş olduğunu düşünmüyorum. Epistemik nedenler de sayılmalıdır. Kişinin epistemik
nedenleri deliller ile elde edilmiştir. Dolayısıyla (iii) şartının herhangi bir durumda
karşılanıp karşılanmadığını öğrenmek istersek, söz konusu tutumun kişinin deliline
binaen yürütülen bir süreç neticesinde oluşup oluşmadığını sorgulamalıyız.
Açıkça anlaşılmaktadır ki bütün inançsal tutumlar (iii) şartını taşımaz. İstem
dışı elini yıkayan Albert’e dönersek, daha yeni yıkamış olmasına rağmen ellerinde
tehlikeli mikropların olduğuna inanmaktadır. Bu nörotik zorunluluk nedeniyle, başka
türlü inanmak için elinde ne kadar iyi delil olsa da, o pek çok alternatif durumda da
böyle inanmaya devam edecektir. Bu nedenle onun inancı (iii) şartını taşımamakta
olup, özgür bir inançsal tutum örneği de değildir.
(iii) şartının karşılandığı üç örneği incelemeye geçebiliriz. Birincisi, ellerim olduğu önermesine bakalım. Bu, benim inandığım bir önermedir. Bağdaşımcılık doğru
ise, inancım nedensel olarak belirlenmiştir. Muhtemelen, bunun [inancımın] nedeni,
el benzeri tecrübelerin genel olarak rol aldığı zihinsel süreçlerden meydana gelmiştir.
Bu süreç gerekçeye-karşılık mıdır? Evet öyledir. Başka türlü inanmamı gerektirecek
epistemik nedenlerle karşılaştığım benzer başka durumlarda, irrasyonel bir şekilde
ellerim olduğu inancıma saplanmam. Böyle durumlarda, söz konusu önerme hakkındaki yargımı askıya alır veya en azından inanmam. Dolaysıyla, ellerim olduğuna dair
inancım (iii) şartını karşılamaktadır.
İkincisi, kedilerin böcek olduğu önermesini ele alalım. Bu benim inanmadığım
bir önermedir. Bu tutum sebeplere karşılık olmayan bir sürecin neticesi midir? Kedilerin gerçekten böcek olduklarına dair elimde mükemmel delillerin bulunduğu farklı
durumlarda kedilerin böcek olduğuna inanmaz mıyım? Böyle bir durumda, kedilerin
böcek olduklarına inanmamayı sona erdiririm. Genel anlamıyla, benim gerçek durumuma benzer geniş alternatifli durumlarda, kedilerin böcek oldukları önermesine
karşı tutumum delilime uygun olur. Dolayısıyla da [böyle bir durumda] sahip olduğum
inançsal tutum (iii) şartı karşılar.
gerekçeye-karşılık mekanizmaya bir yanıttır. Mesela, bir ateist Tanrı’nın varlığına inanmamaktan vazgeçmeyi
isteyebilir. Bu durum özgür olmayan bir inançsızlık durumu olacaktır. Eğer öyleyse (ii) şartı hala zorunludur.
Bahsedilen bu 4. yaklaşımın problemleri eğer varsa, değişken inançlarda ortaya çıkar. Bkz. Winters (1979).
Winters’in tanımladığı şekilde değişken bir inanç hiçbir neden olmaksızın edinilir, ama yine de gerekçeye-karşılık bir sürecin neticesidir. Çünkü öznenin elinde karşıt delillerin olduğu benzer başka durumlarda
inanç kaybolur. Zannedilenin aksine, 4. tanımda belirtilen, inançların özgür olmadığı imasına karşı çıkılabilir.
İyi tasarlanmış bir inançsal özgürlük yaklaşımının ele alması gereken bir eleştiridir bu. Bununla birlikte,
burada benim amacım iyi tasarlanmış bir yaklaşım geliştirmekten ziyade, gerekçeye-karşılıklılık tezinin
temel iddiasını inançsal tutumlarımıza uyguladığımızda elde edeceğimiz sonucu incelemektir.
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Üçüncüsü, dünyadaki kedilerin [toplam] sayısının tek sayı olduğu önermesine
bakalım. Bu önerme hakkında yargıyı askıya alırım. Benim bu kararsızlığım nörotik
veya zorlayıcı [elde olmayan] nedenlerden dolayı mıdır? Zihinsel bir yetersizlik nedeniyle mi bu önermeye inanma veya inanmama davranışında bulunamıyorum? Sadece
dört adet kedinin kaldığına dair iyi nedenlerim olsa, kedilerin sayılarının tek olduğuna
inanırım. Sadece beş adet kedi kaldığını düşünmem için iyi nedenlerim olsa, kedilerin
sayılarının tek olduğuna inanmam. Dolayısıyla bu önermeye karşı benim tutumum,
gerekçeye-karşılık olan zihnî bir sürecin nedensel neticesidir.
Zikredilen üç örnek genel anlamda inançsal tutumlarımızı temsil eder. Anormal
psikolojik şartların nedensel neticesi olarak ortaya çıkan nörotik zorlama, korku,
paranoya ve benzeri tutumlar çok seyrektir. İnançsal tutumlarımız daha çok gerekçeye-karşılık olma kriterini karşılar. Bu da, inançsal tutumlarımızın çoğunluğunun
bağdaşımcı türden özgür olduğunu düşünmemiz için bize bir neden sunar.
Bu sonuç sürpriz değildir. Bağdaşımcı bir özgür irade ihtiyacı nedeniyle, klasik
bağdaşımcılığın ötesine geçme ihtiyacı, yani içsel engellerin bağdaşımcı bir yolla ayrıştırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Özgür olmayan bir irade yukarıda zikredilen;
paranoya, korkular, zorlama ve benzeri anormal psikolojik nedenlerden sudur etmektedir. Genel itibarıyla delillerimize karşılık olan bilişsel süreçler inançsal tutumlarımıza
neden olmaktadır. Bu süreçler anormal olmayan veya geçerli şeklinde sınıflandırılabilir.
Bu nedenle anlaşılmaktadır ki, bağdaşımcılık özgür irade şartını nasıl yorumlarsa
yorumlasın, o yorum, özgür irade için sorun çıkaran bir şart olmayacaktır.

6. Niyetler
Artık, [yukarıdan beri] ertelenen dışsal-olmayan sınırlamalar şartına dönebiliriz.
Bu şarta göre; eğer sadece S, Φ yapmayı istiyorsa, S’nin Φ yapması özgürdür. İnançsal özgürlük fikrine karşı çıkanlar, bu şartın, yeterli bir özgürlük tanımı için gereken
hususları kapsamadığını iddia edeceklerdir. Onlara göre, Φ’in özgürce yapılması,
nedensel şartın yerine getirilmesini gerektirir: Bir kimse Φ yapmak istediği için Φ
yapar. Bu durumda dışsal sınırlama şartı aslında şunu söylemektedir:
S’nin Φ yapması ancak, S’nin Φ yapmayı istemesi durumunda özgürdür.

Bu şartı inançsal tutumlara uyguladığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkar:
Eğer; S sadece P’ye karşı A tutumunu edinmek istediği için A tutumuna sahipse, bu durumda S’nin P’ye karşı A tutumu özgürdür.

Φ eyleminin özgürce yapılması fikri, bir kimsenin Φ yapması ve o kimsenin Φ
yapmayı istemesi arasındaki nedensel bağın mantıksız olmamasını gerektirir. Ancak,
mevcut akıl yürütmeye kısaca bir göz atılırsa, inançsal özgürlük karşıtları, bir kimsenin
Φ yapması ile onun Φ yapmayı istemesi arasında tam olarak nasıl bir nedensel bağlantı
kurulması gerektiğini izah etmelidirler. İnançsal özgürlük karşıtları öznenin Φ yapması
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ve Φ yapmayı istemesi arasındaki nedensel bağlantının niyet vasıtasıyla kurulduğunu
söyleyeceklerdir. Φ eylemini yaptığımızda, onu yapmak isteriz, Φ yapmamıza, Φ yapma
niyetimiz neden olmuştur. Dolayısıyla söz konusu şart şu şekilde olur:
Eğer S’nin A tutumuna, sadece S’nin P’ye karşı A tutumu edinme niyeti sebep olmuşsa,
[bu durumda] S’nin P’ye karşı A tutumu özgürdür.

Bununla birlikte, inançsal tutumlarımız hiçbir zaman onları edinme niyetimiz
nedeniyle edinilmez. Dolayısıyla, inançsal özgürlük karşıtları buradan inançsal tutumlarımızın hiçbir zaman özgür olmadığı sonucuna ulaşacaklarıdır.
Bağdaşımcı inançsal özgürlük tezini savunduğum önceki makaleme12 cevap
olarak, Richard Feldman bu sonuca varan bir argüman ortaya koymuştur. Feldman’a
göre, bağdaşımcılık, benim iddia ettiğim gibi, inançsal tutumlarımızın özgür olmasını
gerektirmez, çünkü:
Bağdaşımcı görüşe göre, bir eylemin özgür olması için, gerçekleştirmeye yönelik uygun
bir niyetin o eyleme neden olmuş olması gerekir. [ama] Genel olarak biz inanç oluşturmak
için niyet oluşturmayız ve neticesinde de inanç oluşturmayız.13

Bu argüman şu şekilde formüle edilebilir:
Niyetlerin Zorunluğu Argümanı
P1 Eğer Φ yapmak özgürse, bir kimse Φ yapma niyeti oluşturduğu için Φ yapar.
P2 Biz hiçbir zaman niyet ederek inançsal bir tutum edinemeyiz.
C İnançsal tutumlarımız hiçbir zaman özgür değildir.

Feldman delilcidir (evidentialist). Ben de. Genelde onunla fikir ayrılığına düşmem.
Ancak burada itiraz etmeliyim. P1’in doğru olduğunu düşünmüyorum. P1 açısından
ortaya çıkan problem iki tür özgür eylem olmasıdır: [bunlar] Alışkanlık icabı yapılanlar ve otomatik tepki olarak yapılanlardır. İkinci tür eylemlere örnek olarak şunlar
verilebilir. Evimden kampüse gitmeye niyet ederken:
•
•
•
•

Kontağı yerine yerleştiririm
Debriyaja basarım
Geri vitese alırım ve
Gaza basarım.

Bağdaşımcı bir özgürlük anlayışına göre örnekte verilen olayların niçin özgür
olduklarının cevabına gelince:
(a) Bu olaylar, boğazınıza toz kaçınca hırıltılı ses çıkarmamız, doktorun dizinize
vurunca tekme atmanız veya üşüyünce titremeniz gibi kesinlikle özgür olmayan fiziksel
davranışlar değildirler.
12
13

Bkz. Steup (2000).
Feldman (2001), s. 85. Aslında Feldman inançlarımız üzerinde iradi kontrolümüz olup olmadığı ile
ilgilenmiştir. Ama onun agrümanı inançsal tutumlarımızın özgür olduğu iddiasına karşıt bir argüman
olarak da görülebilir.
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(b) Bu davranışlar, özgürlüğe engel olacak türden anormal sayılabilecek nedensel
bir davranış değildir. Arabama binmeyi alışkanlık haline getirmiş değilim, fren ve
gazlara basma bağımlısı değilim veya vites değiştirme konusunda nörotik bir sapkınlığım da yok.
(c) Bunlar tepkisel tutumlar için uygun objelerdir. Aracı kullanım şeklim minimum
olarak uygun görülen tutuma uymalıdır. Profesyonel araba yarışında, şoförün vites
değiştirme ve fren tekniklerini methedebiliriz.
(d) Aracı kullanım şeklim, hiçbir şekilde benim üst-düzey arzularımla çatışma
içinde değildir.
(e) Sonuç olarak, yukarıda sayılan eylemler, sebebe-mukabil [işleyen] mekanizmaların sonucudur. Bazı durumda eşimin arabasını kullanmak daha iyi bir fikir gibi
geliyor, kendi aracıma binmiyorum. Aracımın motorunun çalıştığı bazı durumlarda
kontak anahtarını çevirmiyorum. Aracımı ileri doğru biraz hareket ettirmek istediğim
durumlarda vitesi geriye takmıyorum.
Dolayısıyla, yukarıda belirtilen eylemlerin özgür olduğunda anlaşalım. Sorun, bu
eylemlerin daha önce oluşturulan niyetler tarafından mı neden olunup olunmadığıdır.
Öyle olduğunu zannetmiyorum. Yukarıdaki listede belirtilen şeyleri yaparken, anahtarı
yerine yerleştirme veya debriyaja basma veya vitesi geriye takma veya gaza basma
gibi eylemler için niyet etmedim. Bu eylemeleri, onları düşünmeden otomatik olarak
yaptım, zannediyorum ki siz de öyle yapıyorsunuz. Ama bir kimse Φ eylemini yapmayı düşünmeden Φ eylemi hakkında bir niyet üretemez. Mesela, bir kimse bir fincan
kahve alma niyeti oluştursa, o kişi bir fincan kahve alacağım şeklinde bir düşünceye
sahiptir. Bir kimse kendiliğinden ve otomatik olarak bir şey yapsa, o kişi yapacağı
şey hakkında bir düşünce oluşturmaz. Kontak anahtarını yerleştirmeden önce Evet,
şu an kontak anahtarını yerleştireceğim şeklinde düşünmedim. Vitesi geri takmadan
önce şu an vites geri konumdadır şeklinde düşünmedim. Dolayısıyla listede belirtilen
eylemler, onları yapma niyetinin neden olmadığı özgür eylemlerdir. Buna göre, S’nin
niyetli olarak Φ yapması, S’nin Φ yapma niyeti oluşturduğunu göstermez.
Yukarıda listelediğim örnekler istenildiği kadar çoğaltılabilir. Sabah yataktan kalıp
dişlerimizi fırçalar fırçalamaz, herhangi bir niyet oluşturmayı gerektirmeyen pek çok
niyetsel eylemi gerçekleştiririz. İlave bir örnek olarak: Dişini fırçalamadan önce diş
macununun kapağını açma niyeti oluşturan bir kişi görmek isterdim. Ama eminim ki,
diş macununun kapağını açmak özgür olmayan bir eylem değildir.
Benim P1’i reddetmem şu yanıtı çağrıştırmaktadır: Doğru, kontak anahtarını
yerleştirme, debriyaja basmak veya gaza basmak için herhangi bir niyet oluşturmam.
Ancak, kampüse gitmek için bir niyet oluştururum. Kapsayıcı niyet, listedeki her bir
eylemin gerçekleştirilmesinde nedensel bir rol oynamaktadır. Bu kapsayıcı niyet sayesindedir ki, mesela debriyaja basmam niyetsel bir eylem haline gelir. Aynı şekilde,
diş macununun kapağını açmadan önce dişlerimi fırçalama niyeti oluştururum. Dü-
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şünmeksizin, otomatik olarak diş macununun kapağını açtığım zaman, yaptığım bu
eylem, dişlerimi fırçalama niyetime kısmen neden olduğu için, niyetli bir eylem olma
niteliği kazanır. Aynı şekilde alışkanlık icabı ve otomatik olarak yapılan eylemler de
daha önce oluşturulmuş niyetlerin nedensel sonucudurlar. İnançsal tutumlar hiç de böyle
değildir. Dolayısıyla niyetli olarak Φ yapmak, Φ’i özgür olarak yapmanın, eylemlerde
bulunan ancak inançsal tutumlarda bulunmayan zorunlu şartıdır.14
Bu itirazı çok inandırıcı bulmuyorum. [çünkü bu iddia] Alışkanlık icabı ve otomatik olarak yaptığımız bütün eylemlerin, bu eylemlere neden olabilecek kapsamlı
bir niyet dâhilinde gerçekleştiği şeklindeki müphem bir faraziyeye dayanır. Daha
önce dişlerimi fırçalama niyeti oluşturduğum için sabahleyin dişlerimi fırçaladığıma
niçin inanmalıyım? Dişlerimi fırçalamamın bizzat kendisi, daha önce oluşturulan bir
eylem nedeniyle geçekleşmemiş, alışkanlık türünden niyetsel bir eylemdir. Bu bana
realist bir ihtimal gibi geliyor. Ama eğer dişlerimi fırçalamamın kendisi alışkanlık
icabı ise, diş macununun kapağını açmamda kapsamlı bir niyetin herhangi bir nedensel rol oynadığını göremeyiz. Aynı şekilde, çalışma saatleri belli olan birisinin niçin
alışkanlık icabı olmayarak, her sabah işine arabayla gittiğini var sayalım? Eğer işe
arabayla gitmek alışkanlık icabı ise –daha önce oluşturulan bir niyet tarafından neden
olunmamış niyetsel bir eylem– garajdan çıkarken otomatik olarak yapılan eylemlerin
kısmi nedeni olan kapsamlı bir niyet edinmeyiz.
Öyleyse, otomatik eylemlerin gerçekleştirilmesine rol oynayacak kapsayıcı bir
niyet olduğu [konusu], net değildir. Hatta burada ikinci bir problem vardır. Bahsettiğim
garajdan çıkma örneğimde, kampüse gitme niyetim vardı. Ama niçin debriyaja basıp
gaza bastığımda bu niyetimin nedensel olarak aktif olduğunu farz etmeliyim? Bunun
öyle olması gerektiğini farz etmek için hiçbir neden görmüyorum. Debriyaja basma ve
gaza basma gibi eylemeler, otomatik oldukları ve bu nedenle de herhangi bir düşünce
ve dikkat gerektirmedikleri gerekçesiyle, daha öncesinde bir niyet tarafından neden
olunmadan gerçekleştirilebilirler.15
P1’in yanlış olduğu sonucuna ulaşıyorum. Niyet argümanın zorunluluğu tezi
başarısız olmuştur.

7. Zayıf Niyetlilik
Ele aldığımız argüman, yukarıda belirttiğim karşıt örneklere karşı zayıf konuma
düşmekten sakınmak için düzenlenebilir. Özgürce Φ yapabilmenin, Φ yapma niyetinden
hareket ederek Φ yapmamayı gerektirdiği öne sürülebilir. [Bu] daha zayıf bir şeyi ge14
15

Bu itiraz Nikolaj Nottelmann tarafından bana yöneltilmiştir.
Alışkanlığa dayalı eylemler konusunda daha detaylı tartışmalar için bkz. Pollard ( 2006). Pollard, benim
gibi, alışkanlığa dayalı eylemlerin özgür olabileceğini ve bir niyet tarafından neden olunmaya ihtiyaç
olmadığını savunur.
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rektirir: Niyetsel olarak Φ yapmanın, açıkça Φ yapma niyetini içermediği durumlarda,
niyetli olarak Φ yapmaktır. Argümanı formüle edecek olursak:
Niyetli Oluşun Zorunluluğu Argümanı

P1 Eğer bir kimse özgür olarak Φ yaparsa, onun niyetli olarak Φ yapması zorunludur.
P2 İnançsal tutumlarımız hiçbir zaman niyetli [bir tutum] değildir.
C İnançsal tutumlarımız hiçbir zaman özgür değildir.16
Önceki bölümdeki araba-sürme örnekleri, daha önce oluşturulan bir niyet neticesinde Φ yapma örneği olmasa da, niyetli olarak Φ yapma örneğidir. Ancak, kontak
anahtarını yerleştirdim, debriyaja bastım, vitesi geri taktım ve niyetli olarak gaza bastım
demek ne demektir? [Bunun] Negatif ve pozitif yönlerini ele alalım:
(Negatif Ayrım) Niyetli olarak Φ yapmak, kazara-olmamayı gerektirir. [Mesela]
Ayağımdaki ani kramp nedeniyle debriyaja basmam. İleri vites bozuk olduğu için
geri vitese takmam.
(Pozitif Ayrım) Niyetli olarak Φ yapmak bazı ön-tutumları içerir. Her ne kadar
bunlardan hiçbirisini yapmak için açık bir niyet oluşturmasam da, debriyaja basma
ve vitesi geri takmak yönünde bir çeşit ön-tutum edinirim. Geçmişe bakıp, debriyaja
basmayı ve vitesi geriye takmayı kastettim dediğim zaman bu ön-tutum, açığa çıkar.
Bu iki şarta (NAPA) şartı diyelim. NAPA şartlarını kullanarak, zayıf niyetliliği
şu şekilde tanımlayabiliriz:
Zayıf Niyetlilik
Eğer NAPA şartları yerine gelirse: [yani] eylem kazara olmamışsa ve S, Φ yapmaya yönelik
bir ön-tutuma sahipse , S’nin Φ yapması zayıf niyetli [bir eylem]dir.17

Şimdi niyetin-zorunluluğu argümanını değerlendirebiliriz. Eğer niyetliliği NAPA
şartları çerçevesinde anlarsak, P1 bana doğru gibi geliyor. Ancak, P2’nn durumu ne
olacak? İnançsal tutumlarımızın zayıf niyetlilik gösterip göstermediğini değerlendirmek
için, zayıf niyetliliğin varlık ve yokluğunu gösteren iki örneğe göz atalım:
1a. NAPA şartları gereği debriyaja bastım.
1b. Ayağımda kramp olduğu için debriyaja bastım.
2a. NAPA gereği geri vitese aldım.
2b. İleri vites mekanizması bozuk olduğu için geri vitese aldım.

Ellerimin olduğuna dair inancıma dönelim. Buradaki inancım açıkça NAPA şartlarını karşılamaktadır. [Bu] inancım 1b ve 2b’deki örneklere benzememektedir. [yani] Ben
bilişsel bir bozukluk nedeniyle ellerim olduğuna inanıyor değilim. Dolayısıyla inancım
kazara bir inanç değildir. Hatta inancımda bir ön-tutum [bile] bulunmaktadır. Bundan
16
17

Belki de, Conee and Feldman (2004), s. 72’de Feldman’ın zihnindeki bu argümandı.
Bu şekilde tanımlanan zayıf niyetlilik, bir kimsenin Φ yapmasının hem zayıf hem de güçlü niyetli
olmasına imkân tanır. Mesela benim Φ yapmam NAPA şartlarını taşır ve ilave olarak benim Φ yapma
niyetim tarafından neden olunmuştur. Eğer öyleyse, benim Φ yapmam hem zayıf hem de güçlü niyetlidir.
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memnunum, bunu destekliyorum ve hiçbir şekilde bu durumdan rahatsız değilim.
Kedilerin böcek olduğu ve kedilerin sayılarının tek olduğu önermelerine karşılık olan
inançsal tutumlarım için de benzer noktalar uygulanabilir. Bu üç örnek, genel anlamda
inançsal tutumlarımızı temsil eder. İnançsal tutumlarımızın kahir ekseriyeti ise NAPA
şartlarını taşır ve bu yüzden zayıf niyetlilik ortaya koyar. Sonuç olarak P2 yanlıştır.
Öyleyse, zayıf niyetlilik çerçevesinde klasik bağdaşımcılığın dışsal engel olmama
şartını açalım. Bu şartı gerekçeye-karşılık olma şartı ile birleştirirsek, şu tanıma ulaşırız:
İnançsal özgürlük: 5. Kabul
Eğer (i) S, p’ye karşı A tutumuna sahipse, (ii) S’nin A tutumu zayıf bir şekilde niyetli
ise, (iii) S’nin p’ye karşı söz konusu A tutumu gerekçeye-karşıt olan zihinsel bir sürecin
nedensel sonucu ise, S’nin p’ye karşı A tutumu özgürdür.18

(ii) ve (iii) şartları inançsal özgürlük için herhangi bir problem oluşturmaz. İnançsal
tutumlarımız onları kolayca karşılar. Eğer bağdaşımcılık doğru ise ve beşinci inançsal
özgürlük kabulümüz bağdaşımcı düşünceyi doğru biçimde temsil ederse, bu durumda
inançsal tutumlarımızın çoğunlukla özgür olduğu sonucuna varırız.

8. İstemsel Nedensellik
İnançsal özgürlük karşıtları, beşinci tanımın bağdaşımcı düşünceyi doğru bir biçimde
temsil etmediğini öne sürebilirler. Özgürce Φ yapmanın istemsel (volitional) nedensellik
gerektirdiğini öne sürebilirler. Gerçekleştirme yönündeki niyetin eyleme neden olması,
istemsel nedenselliğin bir türünü oluşturur. Bunu ‘güçlü istemsel nedensellik’ olarak
adlandıralım. Alışkanlık icabı ve otomatik olarak yapılan eylemler, güçlü istemsel
nedensellik örneği oluşturmadan da özgür olabilir. Bu tür nedensellik, özgür eylem
için zorunlu bir şart değildir. Ancak, bir ön-tutumun eyleme neden olmasından oluşan
zayıf istemsel nedensellik de vardır. Buna göre, inançsal özgürlük karşıtları, ne zaman
debriyaja özgür olarak basarsam, debriyajı kazara-olmayan bir şekilde yakalarım ve
her ne zaman debriyajı kazara-olmayan bir biçimde yakalarsam, debriyajı bu yakalayışımın, daha önceki debriyajı yakalama ön-tutumumun nedensel sonucu olduğunu iddia
edebilirler. Genel anlamda, itiraz şu şekilde yöneltilebilir: Özgürlük kazara-olmamayı
gerektirir, kazara-olmamak zayıf iradi nedenselliği gerektirir. Ama inançsal tutumlarımız hiçbir zaman zayıf iradi nedenselliğin neticesi olmamıştır. İnançsal tutumlarımıza
karşı olabilecek ön-tutumlarımız, inançsal tutumların oluşumunda hiçbir nedensel rol
oynamamıştır. Bu nedenle de inançsal tutumlarımız hiçbir zaman özgür olmaz.
Ama, daha önce bu eyleme yönelik ön-tutumumun debriyaja basmama kısmen
neden olduğundan niçin bu kadar emin olmalıyız? Başlangıç olarak, belki de benim
18

4. kabulde olduğu gibi, 5. kabul de ince-tasarım olarak adlandırılan problemlerle karşı-karşıyadır, ancak
bu durum mevcut bağlamda göz ardı edilmelidir. Dipnot 11’e bakınız.
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ön-tutumum, debriyaja basma öncesi veya eşzamanlı olarak kendisini fiziksel olarak göstermez. Belki de ön-tutumum, debriyaja basmanın benim kastettiğim bir şey
olup olmadığını daha sonra kendi kendime sorduğumda oluşmuştur. İkinci olarak,
debriyaja basmadan veya en azından onunla aynı anda, debriyaja basmam yönünde
ön-bir tutumu yansıtan zihinsel bir durumda olduğumu varsayalım. Böyle düşünmek
için hiçbir neden görmüyorum, çünkü debriyaja basmak araba sürmek için otomatik
olarak yapılan eylemlerden birisidir. Ön-tutum, niçin debriyaja bastığımın nedensel
izahı için gereklidir.
İstemsel nedensellik şartını savunanlar, alışkanlık icabı ve otomatik yapılan eylemi
kabul etmek zorundadırlar. Alışkanlık icabı ve otomatik türden bütün özgür eylemlerin
iradi nedensellik örneği olduğunu varsaymak mantıklı değildir. Çünkü alışkanlık ve
otomatik tabiatları gereği bu eylemler, sıklıkla olmamakla birlikte bazen, ne ön-tutum
ne de daha önce oluşturulmuş bir niyet nedeniyle oluşurlar. Bu nedenle, Φ’yi özgür
olarak yapmak için istemsel nedensellik zorunlu bir şart olarak gözükmemektedir. Bu
nedenle, istemsel nedenselliğin yokluğunun ne pratik ne de inançsal özgürlük için bir
engel olduğu sonucuna varmalıyız.

9. İnançsal İstem Dışılık
İnançsal irade dışılık tezine göre, inançsal tutumlarımız üzerinde iradi kontrol
uygulayamayız. Günümüz felsefesinde bu tez sıklıkla savunulmuştur.19 İnançsal irade
dışılığı öncül olarak alırsak, aşağıda belirtilen iddiaya dayanan inançsal özgürlüğe
karşı bir argüman ortaya koymak mümkündür:
VC Eğer S özgürce Φ yapabiliyorsa, S Φ yapıp yapmama konusunda iradi kontrole sahiptir.

İnançsal irade dışılık öncülüyle birleştirirsek, VC inançsal tutumlarımızın özgür
olamayacağı sonucuna ulaşır. İnançsal irade dışılık argümanının gücünü test etmek için,
iradi kontrol fikrini nasıl anlayacağımızı öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Φ eyleminin
bir kimsenin kontrolü altında olması ne demektir? Bu soruya cevap vermenin bir yolu,
iradi kontrol fikrini iradi nedensellik fikriyle kıyaslamaktır:
VC• Eğer S özgür olarak Φ yapabiliyorsa, S’nin Φ yapma niyetinin, S’nin Φ yapmasına
neden olabilmesi mümkündür.

VC•’ye inançsal bir kıyas kullanarak, inançsal özgürlüğe karşı aşağıdaki argümanı
ortaya koyabiliriz:
İnançsal İstem Dışılık Argümanı
P1 Eğer inançsal tutumlarımız özgürse, inançsal tutumlarımıza, onları elde etme niyetimizin neden olması mümkündür.
19

Örnek olarak bkz. Alston (1989) 4. ve 5. makaleler.
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P2 İnançsal tutumlarımıza, onları elde etme niyetimizin neden olası mümkün değildir.
C İnançsal tutumlarımız hiçbir zaman özgür değildir.

P1, alışkanlık icabı ve otomatik yapılan eylemlerden oluşan karşıt-örneklere
karşı savunmasız değildir. Buna karşın eğer Genel olarak debriyaja basmam ve gaza
basmama bir niyet neden olmadı ise, icra etme niyetinin bu eylemlere neden olabileceği kabul edilmelidir. Ancak, P1’in doğruluğu kesin değildir. Eylemler ve inançsal
tutumlar, kendilerine neden olan şeyler bakımından birbirinden ayrılırlar. Genellikle
niyet ve arzular eylemlere neden olur. İnançsal tutumların nedeni ise bundan farklı
olarak, delilimize mukabil olan bilişsel süreçtir. Bu nedenle, bir niyetin neden olması
ihtimalinin, hem eylemler hem de inançsal tutumların özgür olması için zorunlu bir
şart olup olmadığını sorgulamalıyız.
Elde etme niyetinin inançsal tutumlara [edinilmesine] neden olamayacağına dikkat
ederek, iki türlü cevap verebiliriz. Birincisi, elde etme niyeti inançsal tutumlara neden
olamayacağı için, bu tutumların özgür olmadığını söyleyebiliriz. İkincisi, inançsal
tutumlarımızın özgür olduğuna dair bağımsız iyi nedenler olduğunu savunarak, iradi
nedenselliğin mümkün olmasının, inançsal tutumlar söz konusu olduğunda, özgürlük
için zorunlu bir şart olmadığı sonucuna varabiliriz. İnançsal özgürlük karşıtları P1’i
savunan destekleyici bir argüman ortaya koymadığı sürece bu yanıtların ilki nedensiz
kalacaktır. Niçin P1’in doğru olduğunu düşünmeliyiz? Böyle bir ilave delil sunulana
kadar P1 nedensiz kalacaktır.

10. Pratik Nedenler Şovenizmi
Önceki bölümde, istemsel nedensellik anlamında iradi kontrolü ele aldık. Alternatif
bir iradi kontrol anlayışına göre, biz bu durumu pratik nedenlere bir karşılık olarak
ele almalıyız. Jonathan Bennet’in şu paragrafına bir göz atalım:
Locke, Leibniz, Hume ve diğer pek çoğu ile birlikte, iradiliği pratik nedenlere bir karşılık olarak anlıyorum. Eğer bir kimsenin Ф yapması etkenlere dayanıyorsa, yani eğer bir
kimse Ф yapmak için pratik nedenleri olup olmamasına dayalı olarak Ф yapabiliyor veya
yapamıyorsa, bu durumda Ф’nun yapılışının iradi olduğunu düşünürüm. Bu anlamda,
eylemler iradidir, ama inançların öyle olduğu gözükmüyor.20

Bennett’in fikrine Şovenizm dersek:
Pratik nedenlere karşılık olmak özgürlük için temel iken, epistemik nedenlere karşılık
olmak özgürlük için temel değildir.

İnançsal özgürlük karşıtı biri, şovenizme sarılarak şöyle iddia edebilir:
20

Bennett (1990), s. 90. Bennett’in, bir kimsenin pratik bir nedeni olduğunu düşünmesinin iradi kontrol
için zorunlu bir şart olarak gördüğü unutulmamalıdır. Bu çok fazla şey gerektirmektedir. Eminim ki,
Bennett’in görüşlerine sempati duyulsa bile, sadece pratik bir nedene sahip olmak gibi, daha zayıf bir
zorunlu şart ileri sürmek gerekir.

İnanmada Özgürlük		

331

Şovenist Argüman
P1 Özgürlük iradi kontrolü gerektirir.
P2 İradi kontrol (sadece) pratik nedenlere karşılık olmaktan oluşur.
P3 Eylemler böyle bir karşılıklı oluş gösterir, inançsal tutumlar ise göstermez.
C1 İnançsal tutumlarımız üzerinde iradi kontrolümüz yoktur.
C2 İnançsal tutumlarımız özgür değildir.

Şovenizmin karşıtı eşitlikçiliktir (egalitarianism).
[Yani] pratik nedenlere karşılık olmak ve epistemik nedenlere karşılık olmak eşit şekilde
özgürlüğü temellendirir.

Şövenist argümana karşı eşitlikçiler ne söylemelidirler? Eşitlikçiler P1’i kabul ederken,
ilave delillerle desteklenmediği sürece P2’nin şüpheli kalacağını iddia etmelidirler. Eğer
iradi kontrolü akla karşı olmak anlamında anlayacaksak, yürüyüş yapıp yapmayacağımın
iradi kontrolüm altında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yürüyüş yapıp yapmayacağım
[konusu] pratik nedenlerime bir karşılıktır. Benzer bir nokta inançsal tutumlarımız için de
geçerlidir. Kedilerin memeli olduğuna inanıp inanmayacağım epistemik nedenlerime bir
karşılıktır. Sonuç olarak, her iki durumda da nedene-karşılık olma vardır. Dolayısıyla, her
iki durumda da iradi kontrol olduğunu düşünmek için ilk bakışta güçlü bir durum vardır.
Eğer inançsal özgürlük karşıtları bu akıl yürütmeye karşı direnmek isterlerse, epistemik
nedenlere karşılık olmanın özgürlüğe temel oluşturacak türden bir karşılık olarak kabul
edilmeyeceği şeklindeki şovenist öncülü doğrulaması gerekmektedir. Bağdaşımcı inançsal
özgürlük yandaşlarının, bu tür bir şovenizmi savunacak kanıt buluncaya kadar, nedensiz
ve amaçsız olduğu gerekçesiyle P2’yi reddetmeleri gerekmektedir.

11. Seçme
Arkadaşlarımla tartışmamda, inançsal tutumlarımızın özgür olduğu iddiasına karşı
en sık kullanılan argümanı kullandığımı düşünelim. Bu argüman şöyle ifade edilebilir:
İlgili iki veri vardır. Birincisi, eylemler söz konusu olduğunda, seçme tecrübesi yaşarız. Kolumu kaldırıp kaldırmamayı, bir fincan kahve alıp almamayı, yürüyüşe çıkıp
çıkmamayı seçebilirim. Diğer veri ise, gerçekte yaşadığımız inançsal tutumlara dair
özel örnekleri düşündüğümüz zaman, seçimin olmadığı görülür. Şu üç önermeye karşı
inançsal tutumum bana bırakılmamıştır:
Kediler memelidir.
Kediler böcektir.
Kedilerin sayısı tek rakamdır.

Kedilerin memeli olduğuna inanmamayı, kedilerin böcek olduğuna inanmayı
veya kedilerin sayılarını tek sayı olduğuna inanmayı seçemem.21 Bu veri ışığında, şu
21

Bkz. Alston (1989), p. 129. Alston der ki: “Penceremden dışarı bakıp yağmur yağdığını, ağaç yaprak-
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sonuca ulaşabiliriz; fiillerin aksine, inançsal tutumlarımız özgür olamazlar. Bir fincan
kahve içmem ve kedilerin memeli olduklarına inanmamı, eylem ve inançsal tutumları
temsil eden örnekler olarak ele alalım ve argümanı daha biçimsel bir şekilde aşağıdaki
gibi yeniden ifade edelim:
Seçme argümanı
P1 Bir kimse Φ yapmayı seçebildi ise o kimsenin Φ yapması özgürdür.
P2 Bir fincan kahve almayı seçmeyebilirim.
P3 Kedilerin memeli olduğuna inanmamayı seçmeyebilirim.
C Kahve almam özgür iken, kedilerin memeli olduğuna inanmam özgür değildir.

Bu argüman seçme fikrini kullanmaktadır. Bu fikrin bağdaşımcı [anlamda] anlaşılmasını düşünecek olursak, argümanın örneklerden nasıl çıkarıldığını görmekte
zorlanırız. Mesela P1’i şöyle yorumlayalım:
P1⃰ Eğer bir kimse C şartında Φ yapmamayı seçebiliyor ise, bir kimsenin C koşulunda
Φ yapması özgürdür.

Bağdaşımcılar determinizmi kabul ettikleri için, P1⃰’i yanlış olarak reddetmelidirler, çünkü determinizmin en kritik noktasına göre aynı durumlarda bir kimsenin
başka türlü davranamaması gerekmektedir. Dolayısıyla ‘bir kimsenin Φ yapmamayı
seçebilmesi’nin özellikle bağdaşımcılığa göre anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Üç fikri
tekrar gözde geçirelim:
C1 Φ yaptım ama Φ yapmamayı seçmeyebilirdim; eğer Φ’i yaptığımda Φ yapmamaya
niyet etseydim [bu durumda] Φ yapmamış olurdum.

‘Seçme’ ile ne kastettiğimizi tam olarak belirtmek için C1’i seçsek, P3 yanlış
olur. Kedilerin memeli olduğuna inanmamak için bir nedenim olsaydı, ona [o şekilde]
inanmazdım. C1 örneğine göre, örneklerden çıkarılan argümana göre genel problem,
inançsal tutumların diğer eylememizden daha az nedene karşılık olmadığıdır. Bu
problemden kaçınmak için, itirazcılar ilgili nedenlerin alanını sadece pratik nedenlerle
sınırlayabilirler. Her halükarda, bu şovenizm, daha fazla argüman tarafından desteklenmediği sürece şüpheli kalmaya devam etmektedir.
C2 Φ yaptım ama Φ yapmamayı seçebilirdim, eğer; Φ yaptığımda Φ yapmamaya niyet
etseydim Φ yapmazdım.

Şu halde, inançsal özgürlük karşıtları daha önce tartıştığımız bir problemle karşı
karşıyadırlar. İnançsal tutumlarımız niyetlerimize karşılık değildirler. Dolayısıyla,
inançsal tutumlar C2’de belirtilen şartları hiç karşılayamaz. Buradan hareketle, özgür
olmadığımız sonucuna varabiliriz. Alternatif olarak, özgürlüğün niyetlere karşılık olmayı gerektirmediği sonucunu çıkarabiliriz. Eylemlerin özgürlüğünü değerlendirmek
bir ölçü gerektirir, inançsal tutumların özgürlüğünü değerlendirmek ise bir başka ölçü
larından damlacıkların düştüğünü görünce … yağmurun ince ince yağdığı inancı oluştururum. Bu
inancı bastırma şansım yoktur”.
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gerektirir. Eylemlerin özgürlüğü ve inançsal tutumların özgürlüğünün aynı ölçüt ile
ölçülebileceğini düşünmek yanlıştır. Eylemler ve inançsal tutumların özgür olabilmesi
için, niyetlere yönelik fiili veya en azından mümkün bir karşılık vermenin (istemsel
nedensellik) zorunlu bir şart olduğunu düşünmek için iyi bir neden sunulmadığı sürece;
P1, –C2 tarafından varsayıldığı biçimde anlaşıldığında– bağdaşımcı inançsal özgürlük
taraftarlarının kabul etmeyeceği ve etmemesi gereken, şüpheli bir öncül olarak kalacaktır.
C3 Φ yaptım fakat Φ yapmamayı seçebilirdim, eğer; Φ yaptım ama Φ yapmamaya karar
verseydim Φ yapmazdım.

İşte ana soru budur, ‘Φ yapmamaya karar verme’ düşüncesini nasıl anlayacağız?
İnançsal özgürlük karşıtları karar vermeyi pratik belirlenme ile eşit görüyorlarsa, iyi
bir savunma olmadığı sürece şüpheli kalacak olan, sadece pratik-neden şovenizminden
dolayı suçludurlar. Farklı olarak, inançsal özgürlüğün düşmanları karar vermeyi pratik
ve epistemik belirlenimi içine alacak şekilde geniş perspektiften anlayabilirler. Pratik
nedenleri tarttığımda, belli bir eylemi yapmamaya karar verebilirim. Aynı şekilde,
epistemik nedenlerimi tarttığımda belli bir inançsal tutumu benimsememeye karar
verebilirim. Eğer ‘Φ yapmamaya karar verme’ bu şekilde geniş biçimde anlaşılırsa, P3
yanlış olur. Çünkü uygun bir delile binaen, kedilerin memeli olduğuna inanmamaya
karar vermiş olsaydım, [ona] inanmamış olurdum.22
İnançsal özgürlük karşıtları, seçim argümanının başarılı olması için, argümanın
her üç öncülünün de doğru olduğunu gösteren bir ‘seçim’ yorumu bulmalıdırlar. Böyle
bir ‘seçim’ yorumunun nasıl olabileceğini öngörmek zordur. Bu kavram nasıl kurulursa
kurulsun, bağdaşımcı özgürlüğü savunanların bu argümanın öncüllerinden birisini
reddetmek için iyi bir nedeni olacağı gözükmektedir.

12. Bağdaşımcı inançsal özgürlük durumu
Bağdaşımcılığın doğru olması halinde, inançsal tutumlarımızın da özgür olacağını
düşünmek için dört güzel neden vardır:
1. İnançsal tutumlarımız reaktif tutumların uygun objeleridir.
2. Genellikle inanç-oluşturma sürecimiz ve onların yüksek-seviyeden değerlendirilmesi
arasında çatışma yoktur.
3. Genellikle inançsal tutumlarımız zayıf olarak niyetlidir.
4. Genel olarak, nedene karşılık olan süreçler, inançsal tutumlarımıza sebep olmuştur.

Bu nedenler, bağdaşımcı inançsal özgürlüğü destekleyici güçlü bir durum oluşturur. Bunların bir araya gelmiş ağırlığı herhangi bir karşıt neden tarafından yenilgiye
uğratılır veya etkisizleşir mi sorusu ortaya çıkmaktadır. Karşılaştığımız karşıt nedenleri
gözden geçirelim.
22

Bu konunun detaylı bir tartışması için bkz. Steup (2000).

334

Matthias Steup

1. İnançsal tutumlarımıza hiçbir şekilde herhangi bir niyet veya ön-tutum neden
olmamıştır. Bu nedenler başarısız olmuştur. Alışkanlık gereği ve otomatik yapılan
eylemler, bir niyet veya ön-tutum onlara neden olmadan özgür olabilir. Bu nedenle,
bir niyet veya ön-tutumun neden olması, özgürlük için zorunlu bir şart değildir.
2. Alışkanlık icabı ve otomatik yapılan eylemlere niyet edilmesi mümkün iken,
inançsal bir tutuma bir niyetin neden olması mümkün değildir.
Bununla birlikte, inançsal bir tutumun niçin özgür olması gerektiği açık değildir. Bir niyetin ona neden olmasının mümkün olması gerekmektedir. Eğer bu neden,
inançsal tutumlarımızın özgür olmadığı yargısını güçlendirecekse, daha fazla argüman
tarafından desteklenmelidir.
3. Özgürlük pratik nedenlere karşılık olmayı gerektirir. Ama inançsal tutumlarımıza
neden olan süreç, sadece epistemik nedenlere karşılık verir, pratik nedenlere karşılık
vermez. Bu tür salt pratik-nedenler şovenizminin inançsal özgürlüğün inkârı tarafına
işi çevirmesinin nedenini anlamak güçtür. Daha iyi bir argümanla desteklenmediği
sürece, pratik-nedenler şovenizmi etkisiz ve amaçsız kalır.
4. Seçimin bir neticesi olarak eylemde bulunabiliriz, ama seçimin bir neticesi
olarak inançsal tutum edinemeyiz.
Bu nedenle, bağdaşımcı inançsal özgürlüğü desteklemek amacıyla bu dört nedeni dengeleyecek kadar yeterli ağırlığa ihtiyacımız vardır. Seçme kavramını nasıl
anlayacağımızın bize bildirilmesine ihtiyacımız vardır. Yukarıda da görüldüğü üzere,
inançsal özgürlüğe karşı çıkan kimse aleyhine kullanılabilecek bir seçme [eylemi]
kolayca oluşturulamaz.
Öyleyse, bağdaşımcı inançsal özgürlüğü geçersiz kılacak derecede güçlü ve yeterli
bir neden olmadığı gözükmektedir. [Buradan hareketle] Bağdaşımcı inançsal özgürlük
tezinin çok iyi desteklenmiş bir tez olduğu sonucuna varabiliriz.

13. İnançsal Özgürlük: Gerçekten sahip miyiz?
Eğer bağdaşımcılık doğru ise, hem eylemlerimiz hem de inançsal tutumlarımız
geneli itibarıyla özgürdür. Ama bağdaşımcılık yanlış olabilir. Eğer kişinin inançları
ve inançsal tutumları, dünyanın dinozorlar dönemindeki mevcut şartları ve doğa kanunlarının kaçınılmaz sonucu ise, kişinin gerçekten özgürlüğü yaşadığına kendisini
inandırması mümkün değildir.23 Eğer bağdaşımcılık yanlış ise, inançsal özgürlük gerçeği,
özgürlükçülüğün (libertarianism) doğru olmasını gerektirir. Eğer özgürlükçülük doğru
ise, özgür eylemler ya başka bir şey tarafından neden olunmamış zihinsel olaylardan
veya yine neden olunmamış ilk muharrik olan öznenin kendisinden zuhur eder. Her iki
ihtimal de derin gizeme sahiptir.24 Özgürlükçü özgür eylemin gizeminin çözüldüğünü
23
24

Bkz. Kane (2005), bölüm 3 ve Van Inwagen (1993) bölüm 11.
Özgür eylemin gizemi Tylor (1992) bölüm 5, ve Van Inwagen (1993) bölüm 11, tarafından da gayet
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kabul edelim. Bu, özgürlükçü anlamda eylemlerimiz ‘özgür’ iken, inançsal tutumlarımızın özgür olmadığı anlamına gelebilir mi? Bana göre, bağdaşımcılık için geçerli
olan [şey] özgürlükçülük için de düşünülebilir. Özgürlükçülüğü savunmak için, neden
olunmamış bir zihinsel olayın veya ilk muharrik olan bir öznenin özgür bir eyleme
nasıl neden olabileceğine dair bir açıklama sunulmalıdır. İstenen açıklama inançsal
tutumlarımıza uygulanınca, eylemlerin aksine, inançsal tutumların özgür olamayacağı şeklinde bir sonuç elde edeceğimizi düşünmek için hiçbir neden görmüyorum.25
Dolayısıyla şunu söylemeye meyilliyim, eğer bağdaşımcılık veya özgürlükçülükten
birisi doğru ise inançsal özgürlüğe sahibiz demektir. Maalesef, katı determinizmin
mümkün oluşu kaygı verici bir şekilde hala söz konusudur. Eğer katı determinizm
doğru ise, eylem özgürlüğü ve inançsal özgürlüğün ikisi de birer illüzyondur. Eğer
ne bağdaşımcılık ne de özgürlükçülük açık olarak doğru değilse, gerçekten inançsal
özgürlüğe sahip olduğumuzu hiçbir kesinlik derecesinde iddia edemeyiz. Zannederim
şunu söyleyebiliriz, her şeyi hesap ettiğimiz zaman, inançsal tutumlarımızın gerçekte
özgür olması, olmamasından daha çok ihtimal dahilinde gözükmektedir.26
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ÖZ
Colin McGinn zihin felsefesinin zor probleminin hiç bir zaman çözülemeyeceğini iddia etmiştir. McGinn diğer bir iddiası da zihin-beden problemin çözümsüz olmasının felsefi bir problemi de ortadan kaldırdığı ile ilgilidir. Zihin-beden
probleminin basit ve doğal bir çözümü olmasına rağmen bu problemin çözümün
insanın bilişsel kapasitelerinin üzerindedir. Bu çalışma zihin-beden problemine
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Giriş
Filozofların fiziksel ve zihinsel olgular arasında yaptığı ayrım, bu olgular arasındaki
ilişkinin belirsizliği, zihin-beden problemindeki sorunu oluşturmaktadır. Felsefi bir
zihin-beden probleminin merkezinde yer alan ve yaygın bir kanı ile çözümsüz olduğu
düşünülen sorun “Bilinç” ile ilgilidir. Bilinç özelliği zihin kavramındaki en temel unsur
olarak kabul edilir.1 Çok geniş anlamlarda kullanılan bilinç kavramı belirsizdir. Bilinç
teriminin farklı bağlamlarda kullanılması anlam çeşitliliğine neden olmaktadır. Bilinç
terimi, örneğin “Uykuda insanlar bilinçsizdir” cümlesi ile “uyanıklık” anlamına gelebilir
veya bilinç terimi herhangi bir durumda olduğumuzun bilincinde olduğumuzu ifade
ettiğimiz “farkındalık” anlamına da gelebilir. Bazı hayvanların bilinçli olabileceğini
düşünürken elimizde tuttuğumuz kalemin bilinçli olmasından bahsetmeyiz. Diyelim ki
bir arkadaşınız ona uzattığınız elmayı şiddetle reddetti ve bunu açıklamak için çocukluğunda bir elma bahçesindeyken yaşadığı bir deneyiminden söz etti. Arkadaşınızın
açıklamasının sizi ikna etmediği bir durumda açıklamanın fizik bilimini temel alarak
yapılması mümkün müdür? Bilinç, fizik bilimini temel alarak açıklayabildiğimiz bir şey
midir? Günümüzde maddi dünyanın doğasına ilişkin bir çok bilgiye ulaşılmış olmasına
rağmen beyin gibi bir organdan bilincin nasıl ortaya çıktığı ve aralarındaki ilişkinin
ne olduğuna dair sorular gizemini korumaya devam etmektedir. Zihin felsefesinin
en zor ve en önemli problemi olarak adlandırılan zihin-beden problemi bu sorularla
ilişkilidir. Felsefede bu probleme yönelik zihin teorileri temelde düalizm ve materyalizm adı verilen iki yaklaşım altında toplanır. Materyalizm bilinçli zihinsel durumların
fiziksel olduğunu savunurken düalizm ise bilincin fiziksel olmadığını savunur. Her
iki yaklaşıma ilişkin itirazlar vardır. Materyalizm ile açıklanamayan ve “açıklayıcı
boşluk” olarak adlandırılan bazı zihinsel durumlara yönelik düalist itirazlara karşın
düalizmin zihin ve beden arasındaki etkileşimin nedensel bağını açıklayamadığını
savunan materyalist görüşler vardır.
Colin McGinn 1989 yılında yayınladığı “Zihin-Beden Sorununu Çözebilir miyiz?2
adlı makalesinde bilincin beyinle bağının hiç bir zaman bilinemeyeceğini iddia ederek
gizemcilik lehine bir argüman ortaya koymuştur. McGinn insan zihninin fiziksel beyin
ve fenomenal bilinç arasındaki bağı açıklayan doğal bir özelliğe bilişsel olarak kapalı
olduğunu iddia ederek bilinç probleminin çözülemez olduğunu “Bilişsel Kapalılık”
argümanı ile savunmuştur. Bu argümana göre: Bilinç, nedensel temeli beyin olan doğal
bir fenomen olmasına rağmen insanın bilişsel kısıtlamaları bilinç ve beyin arasındaki
1
2

Jerome A. Shaffer, Zihin Felsefesi, çev. Turan Koç, İstanbul, İz Yayıncılık, 1991, s.17.
Colin McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem?, Mind, New Series. Vol. 98. No.391, Oxford
University Press on behalf of the Mind Association, 1989, s. 349.
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fiziksel bağın anlaşılmasına engeldir ve gizem buradan kaynaklanmaktadır. McGinn’e
göre bilinç kavramının kendisi (veya spesifik bilinç durumları) beynin gözlemlenebilir
ve algılanabilen bir özelliği değildir çünkü bilinç öznenin deneyiminin kendisidir ve
beynin fiziksel özelliklerinin tümü açıklansa bile öznenin öznel deneyimlerinin bilgisine hiç bir zaman ulaşılamayacaktır.3 Ayrıca McGinn bilinç probleminde felsefi bir
şaşkınlık yaşandığını ve bilinç probleminin felsefi bir problem olmadığını da iddia
etmiştir. McGinn bu konu ile ilgili başka makaleler yayınlamış olsa da bu çalışmamızda hedeflenen McGinn’nin sadece yukarıda sözü geçen makalesini inceleyerek
bilinç probleminin çözülemez olduğunu iddia ettiği savlarını ortaya koymak ve bu
konuda eksik kaldığı yönleri dile getirmektir. Bu çalışmamız aynı zamanda yüzyıllardır
felsefenin tartıştığı zihin-beden sorununun günümüzde nasıl ele alındığını ve yakın
gelecekteki yaklaşımlara açıklık sağlamayı da amaçlamaktadır.

1. Bilinç Probleminde İki Temel Felsefi Yaklaşım
Rene Descartes öncesinde bilinç duyuların değil eylemlerin bir özelliği olarak
düşünülmüştür. Descartes’ın özne ve nesne ayrımı günümüzdeki bilinç tartışmalarının
da yönünü belirlemiştir. Descartes kendi zihnini sezgi ile açık seçik bilen bir özneden
yola çıkarak açık seçik idelerin olanağını ortaya koyar ve zihin ve bedenin birbirinden
tamamen ayrı birer töz olduğunu savunan düalist bir anlayış geliştirir.4 Descartes açısından bilinç var olan her şeyin kaynağı olarak ruhun özünü ve düşüncenin de kendisini
oluşturur. Descartes’ın “Kartezyen Düalizm” olarak da bilinen bu yaklaşımına göre
insanın varlığı madde ve ruh olmak üzere iki ayrı tözden meydana gelir. İnsanın bedeni
fizik ve mekanik ilkelerle açıklanabilen ve uzayda yer kaplayan maddeler dünyasına
ait iken, aklı ise uzaysal bir konumu olmayan ruhlar dünyasına aittir. Descartes5 ruhu
düşünce olarak kabul etmiştir. Descartes’a göre bilinci harekete geçiren insanın varlığının
iki ayrı tözünden biri olan “ruh”dur. Descartes bu iki farklı tözün −cansız bir madde
olan beden ile düşünen tözün− nasıl nedensel bir bağlantı içine girebildiği sorununa
açıklık kazandırmak için zihnin etkilerini bedene ileten bir maddi tözün varlığından
bahsetmiştir ancak bu yetersiz bir açıklama olarak kabul görmüştür. Ancak Descartes’ın
insan davranışlarının ruh gibi kavramlardan ziyade somut fiziksel ilkelerle açıklanabilir
olan bu yaklaşımı bilinç ve davranış konularında teolojik ve entelektüel bakış açısından
uzaklaşılarak özgür ve bilimsel araştırmalara, sorgulamalara yardımcı olmuştur.
Zihin-beden probleminde iki temel felsefi yaklaşımdan biri olan düalizm, bilinçli
zihinsel bir olgunun fiziksel bir olgu olmadığını iddia eder. Günümüzde düalizm
3
4

5
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çatısı altında birbirinden farklı kuramlar olsa da zihnin doğasına ilişkin kabul gören
ortak görüş zihnin fiziksel olarak açıklanamayacak bir özden oluştuğudur. Düalizmin
savunduğu şekliyle farklı yapılarda olan zihin ve bedenin etkileşimini nasıl sağladığı
bu probleme ilişkin en temel sorunlardan birisidir. Descartes’tan sonra farklı düalizm
versiyonları geliştirilmiştir. Bunlardan birisi madde düalizmidir. Bu düalist yaklaşımda beden ve zihin oldukça farklı maddeler olmasına rağmen zihin uzaysal niteliklere
sahiptir. Zihin ve beden nedensel olarak birbiriyle etkileşim halindedir. Diğer düalist
yaklaşımlarda ise zihin ve bedenin farklı tözlerden oluşmadığı benimsenir ancak beyin
başka hiçbir fiziksel nesnede bulunmayan bir takım niteliksel özelliklere sahiptir. Bu
niteliksel özellikler fizik biliminin kavramlarına indirgenemez yani fizik biliminin
kavramlarıyla açıklanamaz. Epifenomenalizm görüşünü benimseyen düalistler zihinsel
fenomenleri gelişen beynin belli bir karmaşıklık düzeyinden sonra ortaya çıkan (beliren)
ve fiziksel dünya üzerinde herhangi bir nedensel etkiye sebep olmayan fenomenler
olarak kabul ederler. Etkileşimci nitelik düalizmi yaklaşımını benimseyen düalistler ise
epifenomenalizmden farklı olarak bu zihinsel fenomenlerin beyin üzerinde nedensel
etkilere sebep olduğunu kabul ederler. Ancak bu yaklaşımda da zihinsel nitelikler
fiziksel olarak indirgenemezdir. Etkileşimci nitelik düalizmini benimseyen düalistler
ile aynı yaklaşıma sahip olan temel-nitelik düalistleri onlardan farklı olarak zihinsel
niteliklerin sonradan beliren nitelikler olarak kabul etmez.
Bu probleme ilişkin diğer felsefi yaklaşım ise, en genel anlamda materyalizmdir.
Ontolojik anlamda ve çok basit olarak ifade edildiğinde “monizm” olarak adlandırılan
bu görüşe göre sadece bir madde vardır. Her şey bir tek maddeden meydana gelir ve
var olanlar bu tek maddenin çeşitli formlarıdır. Bu görüş “Materyalist Monizm” veya
kısaca “Materyalizm” olarak adlandırılır.6 Materyalist yaklaşımlar bütün düalist yaklaşımlara monist bir yaklaşım sergiler. Materyalist indirgemeci yaklaşım her zihinsel
durumu beynin fiziksel durumu olarak kabul eder. Zihinsel durumlar ile beynin fiziksel
durumları arasında özdeşlik ilişkisi vardır. Yani ikisi bir ve aynı şeydir. İndirgemecilik
genel anlamda karmaşık olguların daha basit ve anlaşılmış parçaların düzenlenmesi
ve işleyişi açısından açıklanabilir olduğu fikridir. İndirgemeci materyalizm bilinç
hakkında açıklanması gereken her şeyin beynin bilimsel araştırmaları neticesinde
bilinebileceği iddia eder. Zihinsel durumların davranışsal durumlar olduğunu savunan
bir diğer materyalist yaklaşım ise davranışçılıktır. Zihinsel durumları işlevsel durumlar
olarak kabul eden işlevselciliğin yanı sıra zihinsel durumların var olmadığı görüşünü
savunan eleyici materyalizm vardır.
Zihinsel durumların doğasına ilişkin olan ve zihinsel durumların fizik dünya ile
kurdukları ilişkileri üzerinden ontolojik açıdan ele alınan felsefi zihin-beden problemi bilişsel araştırmaların da etkisiyle günümüzde yeniden biçimlendirilerek başka
sorunlarla ilişkilendirilmiştir. Bu problem bağlamında zihin kavramı bilinç kavramı
6
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olarak daraltılmıştır. Paul M. Churchland zihin-beden problemi ile iç içe geçmiş diğer problemleri semantik, epistemolojik ve yöntembilimsel olarak sınıflandırmıştır.7
Churchland’ın da belirttiği gibi semantik sorunlar zihinsel durumlarla ilgili terimlerin
anlamlarını nerden aldığı sorunuyla ilgilenir. Semantik sorun aynı zamanda zihin kavramlarının tanımının ve çözümlenmesinin mümkün olup olmaması ile de ilişkilidir.
Zihin-beden probleminin epistemolojik sorunları ise birinci-tekil şahıs bakış açısı olan
içgözlem ile ilgili sorunlar ve öteki zihinler ile ilgili sorunlar olarak tanımlanırlar.
Gilbert Ryle, Descartes’in Kartezyen Düalizmini “Makinedeki Hayalet Dogması”
olarak yeniden adlandırmış ve bunu bir “kategori yanlışlığı” olarak nitelendirmiştir.8
Ryle zihin ve maddenin aynı kategoriye ait olmadıkları için zihin ve beden arasında
kutupsal bir karşıtlık olmadığını ve zihnin bedenden ve davranıştan ayrı düşünülemeyeceğini öngörerek zihinsel durumların davranışçılık ile açıklanabileceğini savunmuştur.
Bilincin nörolojik veya fiziksel terimlerle açıklanacağını savunan bilim adamları,
beynin kimyasallara veya sinir hücrelerine indirgenebilir olduğunu iddia etmektedir.
Churchland’ın yöntembilimsel sorunlar olarak nitelendirdiği bu sorunlar zihin bilimini
kurmak için uygun olan yaklaşım ve yöntemin ne olduğu ile ve geçerli olarak kabul
edilecek verilerin elde edilmesinde içgözlem, davranış veya nörofizyolojiden hangisinin
daha uygun olduğunun belirlenmesi ile ilgilidir.9
Düalist yaklaşımın materyalist yaklaşımın yetersizliğini çeşitli biçimlerde savunduğu fenomenal ve fiziksel arasındaki açıklayıcı, epistemolojik ve kavramsal boşlukları
vurguladığı ve bilinç gibi bir fenomenin fiziksel olarak neden indirgenemez olduğunu
iddia ettiği yaklaşımlardan bir kaçı aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.

1.1. Bilincin Zor Problemi
Bilincin beyin tarafından gerçekleştirildiği görüşü günümüzde yaygın olarak
kabul görmektedir. Bu nedenle felsefenin de içinde yer aldığı sinir bilim, psikoloji,
yapay zeka, biyoloji, dilbilim gibi bir çok disiplinin bir arada çalıştığı bilişsel bilim
çalışmaları beyin araştırmaları üzerinden insan bilişini anlamaya yönelmiştir. Zihin
ve beden etkileşimini bilincin sinirsel bağları üzerinden araştırmanın yanı sıra bilinci
duygu ve düşünceler üzerinden de anlamaya çalışan bilişsel bilim faaliyetleri felsefenin
bu yönde ilginç düşünce deneyleri ve argümanlar üzerinden bu konuya yaklaşmasını
sağlamıştır. Ancak bütün bu gelişmelere rağmen zihnin doğası, bilincin beyin gibi fiziksel bir maddeden nasıl ortaya çıktığı, beyin gibi fiziksel bir maddenin neden bilince
sebep olduğu veya beynin sinirsel faaliyetlerinin öznel deneyime nasıl eşlik ettiği gibi
sorular hâlâ gizemli görünmektedir. Christof Koch’un benzer ifadesiyle;

7
8
9
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“Zihin-beden probleminin özündeki temel soru, bilinçli zihin ve bedende ortaya
çıkan elektro-kimyasal etkileşimler arasındaki ilişkinin ne olduğudur? Nöronların ağlarından [bilinçli deneyimler] nasıl ortaya çıkıyor?”10

öznel deneyim ile nesnel gerçeklik arasındaki ilişkinin açıklanamaz olması zihin-beden
probleminin de merkezinde yer almaktadır.
David Chalmers bilincin bir çok farklı fenomene atıfta bulunan belirsiz bir terim olmasından yola çıkarak bir sınıflandırma yapmış ve bilişsel bilim tarafından
açıklanabilecek problemleri kolay problem olarak tanımlarken öznel deneyim gibi
bilimsel yöntemlere direnen problemleri de zor problemler olarak tanımlamıştır.11
Chalmers’ın zor problem olarak tanımladığı öznel deneyimlerdir. Chalmers’ın yaptığı
ayrım önemlidir çünkü felsefi bilinç probleminin çok sıkı olmasa da bir şekilde deneysel bir soruşturmaya bağlı olduğunu göstermiştir. Bir yandan indirgenebilir belirli
işlevlere sahipken diğer taraftan bu açıklamaya direnen birçok deneyimsel nitelikler
vardır. Chalmers’ın bu yaklaşımı bilincin işlevlerinin düşünülmesini ve bu işlevlerin
kavramsal olarak da ele alınmasını sağlamıştır.
Öznel deneyimler bir kişinin parlak mor bir renk gördüğünde deneyimledikleri
gibi yaşamlarımızın birinci-şahıs bakış açısıyla sadece o kişi tarafından anlaşılabilir
olan ve yalnızca içgözlem yolu ile erişilebilen bu fenomenal yönleridir. Bazı öznel
deneyimler dildeki kavramlarla büyük oranda aktarılabilse bile doğrudan aktarım şu
ana kadar sahip olduğumuz imkanlarla mümkün değildir. Mesela bir tabloya baktığımızda birinci-şahıs bakış açısıyla bizim tarafımızdan deneyimlenen öznel bir şey
vardır. Bilinç tartışmalarında sıklıkla söz edilen “qualia” kavramı bilinci oluşturan
öznel deneyimlerin her biri olarak tanımlanabilir. Öznel deneyimlerin zihinsel süreçlerin ürünü olduğu düşünülürse qualia için bazı erişilemez noktalar olduğu kabul
edilebilir gözükmektedir.
Bilinç probleminin öznel deneyimleri kapsayan konularının çözülmeden zihinsel
olgular ile bedensel olgular arasındaki ilişkinin de tam olarak savunulamayacağını ileri
süren Thomas Nagel’e göre “bilinçli deneyim” basit organizmalarda olmasa bile tüm
organizmalarda ortaya çıkan geniş bir fenomenal alandır. Bu sebeple bir organizmanın
bilinçli deneyimleri varsa o organizma için o organizma olmak gibi bir şey de vardır ve o
organizma, o organizma olmak gibi bir şeyin yani kendi deneyimlerinin de farkındadır.12
Nagel, yarasa gibi insanlara benzerliklerinin yanı sıra insanlardan tümüyle farklı olan
duyu ve algılama sistemleri olan bir organizmanın, yani yarasa olmanın nasıl bir şey
olduğunun insanlar tarafından hiç bir zaman bilinemeyeceğini öne sürmüştür çünkü
10
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“Yarasa Olmak” gibi öznel bir şeyden söz etmek demek yarasaların da bilinç sahibi
olduğu anlamına gelmektedir. Nagel’in “gibi olmak” (it is like to be) yaklaşımını şu
şekilde ifade etmek mümkün olabilir; zihinsel olarak bilinçli bir haldeyken öznel veya
birinci-şahıs bakış açısıyla o durumda olmakla ilgili bir durum vardır.
Benzer şekilde Frank Jackson’ın öznel deneyimin hiç bir zaman açıklanamayacağı
görüşünü savunduğu “Bilgi Argümanı”13 bir düşünce deneyine dayanır. Bu düşünce
deneyine göre Mary isimli bir kadın sadece siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir
ortamda kalarak renkler hakkında tüm fiziksel bilgileri öğrenir. Jackson’a göre Mary
renklerle ilk karşılaştığında öğrendikleri veya deneyimlediği eski bilgilerine yeni bir
şey eklemez ve öğrendiği yeni gerçekler fiziksellikle açıklanamayan bir şeydir aksi
taktirde bu bilgiye odadan çıkmadan da sahip olmuş olurdu. Jackson’ın iddiasını şu
şekilde ifade edebiliriz; Mary odadan çıktıktan sonra dünya ve renk ile ilgili yeni bir
şey öğrenir ve bu öğrendiği yeni şey önceki fiziksel bilgisinden farklı olarak fenomenal
gerçeklerle ilgilidir. Dolayısıyla Mary o odadan hiç çıkmamış olsaydı bu fiziksel olmayan gerçeklerle hiç karşılaşmamış olacak ve bu fenomenal varlıkların kavramlarına
hiç bir zaman ulaşamamış olacaktı.
Bilincin halen çözümsüz kalan bu zor kısmı Joseph Levine tarafından “Açıklayıcı
Boşluk” olarak tanımlanmıştır.14 Levine, kendisi de materyalist yaklaşımı benimsemiş
olmasına rağmen işlevsel görevlerin bu konuyu çözemeyeceğini, bazı psikofiziksel
kimlik tabloları tespit edilebilse bile hangilerinin doğru olduğunun tespit edilemediğini
ve bir çok fizikçinin bu problemle karşı karşıya kaldığında bir “Tip” teorisine çekilebileceğini ve dolayısıyla bir fizikçinin bir deneyimin nitel yönünü bilemeyeceğini iddia
etmiştir.15 Levine mantıksal bir anlayış düzeyinde açıklanabilen bilinç içeriklerinin
niteliklerini tanımlayan ve açıklayan tutarlı bir bilgi boşluğundan bahseder. Levine’e
göre bu açıklayıcı boşluk doğadaki bir boşluk değildir, bu açıklayıcı boşluk insan zihninin doğa anlayışındaki bir boşluğu gösterir. Levine’nin bu argümanı bilimdeki teorik
indirgemelerin açıklayamadığı fenomenal ve fiziksel durumlar arasındaki açıklayıcı
boşluğu çarpıcı bir şekilde ifade etmesi açısından önemlidir. Çünkü bu argümana göre
zihinsel varlıklar ve fiziksel varlıklar özdeş olsa bile veya fiziksel varlıklar tarafından
gerçekleştirilse bile her zaman bir açıklayıcı boşluk kalacaktır.
Açıklayıcı bir boşluk olmadığını savunan filozoflardan Churchland halk psikolojisi
kavramları ile kuramsal nörobilimin kavramları arasında bir eşleşme yapılamayacağı
için eski kavramsal çerçevenin olgunlaşmış bir nörobilim tarafından indirgenmesi yerine
bazı kavramlarda elemeye gidilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.16 Churchland, eleyici
13

14

15
16

Frank Jackson, What Mary Didn’t Know, New York, Journal of Philosophy, Vol.83, No.5 1986, s. 291295.
Joseph Levine, Materialism and Qualia : The Explenatory Gap, Pacific Philosophical Quarterly 64.
(October), 1983, s. 354-361.
Levine, Materialism and Qualia : The Explenatory Gap, s. 359.
Churchland, Madde ve Bilinç, s. 69.

366

Alev Genç

materyalizm görüşünün de savunucularından biridir. Burada savunduğu görüşe göre
bilinç, qualia ve öznellik gibi kavramlar natüralist bir zihin teorisinin açıklanabilmesi
için gerekli kavramlar değildir ve zamanla bu kavramlar elenerek yerini nörobilimsel
bir teori ile başka yeni kavramlara bırakacaktır. Yine eleyici materyalist görüşünü
benimseyen Daniel Dennet bilinç probleminin şu anda insan zihni için gizemli olduğunu17 ifade ederken öznel deneyimin de bir yanılsama olduğunu iddia eder. Dennet
açıklanması gereken esas problemi bu yanılsamanın nasıl ve ne tür mekanizmalar ile
ortaya çıkmış olduğu problemi olarak belirtir.18
Materyalist felsefi yaklaşım epistemolojik düzeyde temel olarak bilimsel yaklaşımı benimser ve bilimsel yaklaşım doğanın gerçeklerine ulaşabilmek için deneysel
yöntemleri kullanır. Yukarıda belirttiğimiz bağlamda zor sorunu oluşturan fenomenal
bilince epistemik erişimin olmadığı yaklaşımını benimseyen McGinn bilinç probleminin
çözülemez olduğu iddiasını insan zihninin epistemolojik bilişsel sınırlarına dayandırır.
Bu argüman bir sonraki kısımda açıklanmaya çalışılacaktır.

2. McGinn’in Zihin-Beden Problemine Yaklaşımı
Zihin-beden probleminin çözülemez olduğunu iddia eden McGinn beyin ile ilgili
neyin bilince sebep olduğunun hiç bir zaman bilinemeyeceğini iddia etmiştir. Ona göre
bu sorunun çözümsüz olmasının nedeni insan zihninin apriori sahip olduğu belirli
epistemolojik sınırlarla ilişkilidir. Zihin ve bedenin etkileşimini sağlayarak aradaki
bağın kurulmasına neden olan özellik insan zihninin bilişsel sınırlarının içinde kavranamayacaktır. Bu özellik başka tür bir zihin için mutlaka bir açıklamaya sahiptir ancak
insan zihninin bilişsel yetileri için bir gizem oluşturmaktadır.19 McGinn’in temsilcisi
olduğu ve Owen J. Flanagan tarafından “Yeni Gizemcilik”20 olarak tanımlanan bu
yaklaşıma göre bilinç aslında fiziksel, basit ve mucizevi olmayan bir şeydir. McGinn
bu soruna yaklaşımını natüralist ancak yapıcı (constructive) olarak tanımlar.21 McGinn’e göre organizmalar yaratılış özelliklerine göre farklı yetilere sahiptir. Beden
gibi biyolojik olan zihin belirli bilişsel yetiler için daha az ya da daha çok uygundur
ve dünyanın bazı yönleri bazı sistemlere bilişsel olarak kapatılmıştır. Dünyadaki her
gerçeklik gibi bilincin de doğal bir açıklaması vardır ve zihin ve beden arasındaki
psikofiziksel korelasyonlar nihai ve açıklanamaz gerçekler olarak değerlendirilemez.
McGinn yaşamın inorganik bir maddeden evrimleştiğini ve ne mucizevi ne de ilksel
bir olgu olmadığını ve beyindeki doğal özellik nedeniyle bilinç beyinden ortaya çıkar.
17
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Yani beyin durumlarının bilinç durumlarına neden olduğunu ve bunun bir tür zorunlu
ilkelerle olduğunu ve bu bağın doğal nedensel bir bağ olduğunu iddia eder.22 Bilinç
probleminin bizim tarafımızdan neden çözülemediği ise insan bilgisinin doğasına ilişkin
olduğunu iddia eden bu savını McGinn “Bilişsel Kapalılık” argümanı ile açıklar ve bu
argümanı savunmak için şöyle bir yol izler;
Şu anda üç şey belirlemeliyiz:
i, Natüralist bir şekilde bilinci açıklayan bir beyin özelliği bulunmaktadır;
ii.Biz bu özellik açısından bilişsel olarak kapalıyız; Ancak
iii. Felsefi bir zihin-beden problemi (bilimsel problemin karşısına konulabilecek) yoktur.
Çalışmaların çoğu (ii) yi kurmak için olacaktır.23

McGinn temel olarak beyin ve bilinç ile ilgili yaklaşımda iki kavram oluşturma
yetisine sahip olduğumuzu belirtir. Algı ve içgözlem. Bu problemin insan bilişi için
olmasa da bilimsel bir çözümü vardır bu sebeple bilinç problemi felsefi bir problem de
değildir. Çalışmamızın bu bölümünün diğer alt bölümlerinde McGinn’in bu argümanını
nasıl kurduğunu ve nasıl savunduğunu açıklamaya çalışacağız.

2.1. McGinn’in “Bilişsel Kapalılık” Argümanı
McGinn bilinç probleminin bizim tarafımızdan kesinlikle çözülemeyeceğini
“Bilişsel Kapalılık” argümanı ile savunur. Organizmalar yetilerine göre bazı özelliklere bilişsel kapalıdırlar. Zihin-beden problemi için bizim zihinlerimiz bilişsel olarak
kapalıdır ve zihin ve beden arasındaki bağ bizim tarafımızdan anlaşılamaz. McGinn
M’yi bir zihin türü, P’yi bir özellik ve T’yi de bir teori olarak tanımladığı bilişsel
kapalılık argümanını şöyle ifade eder;
“Bir M zihin türü, P özelliğine (veya T teorisine) göre bilişsel olarak kapalıdır ancak ve
ancak M zihnindeki kavram oluşturma prosedürleri P’nin kavranmasına doğru uzatılamıyorsa.”24

ve eğer P özelliği M gibi zihni için bilinemez ise bu P özelliğinin T teorisi gibi natüralist bir bilimsel teoride ortaya çıkmayacağını da göstermez, bu sadece T teorisinin
M zihni için bilişsel olarak erişilir olmadığını gösterir.
McGinn bilincin beyin ile bağlantısını açıklayan P gibi bir özellik tanımlar. P
özelliği insan beyninin kendisine erişilmesini ve bilince açıklık getirilmesini sağlayan
doğal bir özelliktir. McGinn P’yi belirleyebilmek için iki olası yol tanımlar; Bunlardan
ilki içgözlem yolu ile bilinci doğrudan araştırarak P özelliğine ulaşmak, diğeri ise P
özelliği için beyni araştırmaktır.25 McGinn P‘nin gizemli olmayan fiziksel bir özellik
22
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olduğunu ancak insan zihninin bilişsel kısıtlamaları nedeniyle bu özelliğe dair herhangi
bir bilgiye ulaşamayacağını iddia etmiştir. Yani, McGinn için bilinç ve beden arasındaki
bağın anlaşılmasını sağlayan sadece iki yol vardır ve eğer bu iki yol da P özelliği için
bir açıklama sunamaz ise bu P’nin bizim bilgimizin sınırlarını aştığını gösterecektir. Ve
sonuç olarak her iki yolla da bu özelliği açıklayamadığını ortaya koymak bu iddiaya
göre bizim epistemolojik sınırlarımızı belirleyecek ve fiziksel aynı zamanda basit bir
özellik olan P özelliğine bilişsel olarak kapalı olduğumuzu gösterecektir. McGinn’in
argümanını dayandırdığı epistemolojik sınırlama budur.
Bu bölümünün devamında bu konulara ilişkin daha detaylı bir inceleme sunulmaya çalışılacaktır. Ancak kısaca değinmek gerekirse, içgözlem yetisi ile aradaki
bağa ilişkin kavramlar oluşturamayız ve öznenin deneyime ilişkin kavramları da o
kişi ile sınırlıdır. McGinn algısal kapanım argümanının arkasındaki düşüncesini de
“Algısal kapanım argümanı şu düşünceden başlar, beyinde algılayabileceğimizi hayal
edebileceğimiz hiç bir şey aradığımız anlaşılır bağı bulduğumuz konusunda bizi ikna
edemez” 26 ile ifade eder.

2.1.1. P’yi Belirleyebilecek Birinci Yol: İçgözlem
McGinn’e göre bilinç ile ilişkimiz doğrudan içgözlem yolu ile kurulur ve insan
içgözlem yetisine sahip olduğu için kendisine bilinç kavramları yükler.27 McGinn’e
göre bilinç kavramına içgözlem yetimiz ile doğrudan bir erişime sahip olduğumuz
halde bilinç ve beden arasındaki ilişkinin doğasına ilişkin her hangi bir kavrama sahip
olmadığımızı çünkü içgözlem ile bilincin beyne nasıl dayandığını göremediğimizi
belirtir. McGinn içgözlem yoluyla oluşturduğumuz kavramlar kümesine P özelliğini
ekleyemediğimizi de iddia eder çünkü kavramsal analizimiz P özelliğini ortaya çıkarmaya yetmez ve zaten içgözlem yetisinin çok sınırlı bir kullanım alanı vardır. Yani
bizim birinci-şahıs olarak elde ettiğimiz kavramlarda P kavramı bulunmamaktadır,
dolayısıyla sahip olduğumuz içgözlem yetisi bir kavram oluşturucu kapasite olarak P
özelliği açısından bilişsel olarak kapalıdır.28
McGinn, kavramların kendi deneyimlerimizle de sınırlandırıldığını iddia ederek
Nagel’in yarasa örneği29 üzerinden gerekçelerini savunur.30 Yarasaların deneyiminin
26
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öznel karakterinin anlaşılamaması bu teoriyi kavramamızı da engeller. McGinn’e göre
bilinç kavramı özü itibariyle bilinç tarzımız tarafından sınırlandırılmıştır ve bizler
dünya ile ilgili bazı gerçekliği de kavrayamayız. McGinn’e göre bilincin ne olduğu
ile ne olduğu ile ilgili gerçeklik kavranamaz. Birinci-şahsın öznellik biçimi o kişinin
öznellik kavramları ile sınırlıdır. Bu durumda P özelliği farklı türler ve biçimler için
erişilmezdir. Doğru bir psikofiziksel teori ile deneyimin öznel yönü kavranabilir ve P
özelliği bize açık hale gelir ancak bizim bilinç kavramlarımız özleri nedeniyle bizim
bilinç tarzımızla sınırlandırılmıştır ve bu sınırlama nedeniyle herhangi bir teoriye ulaşmak da mümkün değildir. McGinn bizim kavram kapasitelerimizin sınırlarını aşmayı
gerektiren her teorinin de bizim kavram olarak kavrayamayacağımız bir teori olması
gerektiğini iddia etmiştir. McGinn P özelliğine ulaşmanın içgözlem yolu ile mümkün
olmadığı sonucuna varmıştır.31

2.1.3. P’yi Belirleyebilecek İkinci Yol: Algı
P’nin içgözlem gibi algıya da kapalı olduğunu ve algısal verilerin bilinci açıklamakta yetersiz olduğunu ve hiç bir zaman P’ye ulaşılamayacağını iddia etmiştir. 32
McGinn sıradan fiziksel özelliklerin bilince uzak olması kadar bu özelliklerin beyne
atfedilen teorik kavramlarının da aynı şekilde bilinçten uzak olduğunu iddia ederek
bunu beyni algılama şeklimizin beyne uygulanacak kavramları sınırladığı şeklinde
gerekçelendirmiştir.33
Bu argümana göre zihin-beden probleminin kökeninde hissedilen problem duyularla ilgilidir. McGinn zamansal ve mekânsal dünyayı temsil etmek için oluşmuş
duyuların, bilincin beyin ile bağlantısını beynin mekânsal özellikleri üzerinden kuramayacağını iddia eder. Çünkü ona göre beynin uzayda yayılım gösteren mekânsal
olarak dağıtılmış süreçleri taşırken bilinci daha küçük mekânsal süreçlerle açıklayacak
bir terim bulunamaz. Duyular bilinç ve beden arasındaki bilinç süreçlerini –psikofiziksel bağlantıyı– belirlemek için yetersiz kalır. P’yi kurmak için gerekli olan özellikler
ile duyuların özellikleri farklı kategorilere aittir. P duyular için bilinemez özelliklere
sahiptir ve hiç bir mekânsal özellik zihin-beden probleminin çözümü için yeterli olmayacaktır çünkü mekânsal özellikler bilinç ve beyin arasındaki psikofiziksel bağlantıyı
açıklamakta yetersiz olacaktır.34 McGinn P nin duyular açısından noumenal olacağını
“Kant haklıydı, dışsal duyarlılığın formu mekânsaldır, fakat eğer durum buysa P duyular
açısından noumenal olacaktır çünkü hiçbir mekânsal özellik zihin beden problemini
tatmin eden bir yanıt veremeyecektir”35 sözleriyle ifade eder.
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McGinn, insan algısının P özelliğini çözmekte yetersiz olmasının yanı sıra teorilere göndermede bulunan her özelliğin de insan algısının nesnesi olmak zorunda
olmadığını belirterek insan algısının nesneleri olmadıkları halde onlara teorik olarak
gönderme yapılabilen ‘Kuantum Teorisi’ veya ‘Kozmoloji’ ile örneklerini verir ve
duyusal bir deneyimin değil de düşüncenin nesnesinin teorik olabileceğini de ekler.36
McGinn’e göre algısal kapalılık bilişsel kapalılığı da gerektirmez çünkü hipotez ile
gözlemlenemeyenler bile kavramsallaştırılabilir ancak beynin algılanması ile erişilen
duyu verilerimiz bilinç ile ilgili hiç bir şeyi içermediği için açıklanması gereken teorik
özellikler de bilinci içermeyecektir ve dolayısıyla beyin hakkında algısal verilere dayalı en iyi açıklama yöntemi ile oluşturulan kavramların sunumuna da bilişsel olarak
kapalı olacaktır.37 McGinn bunu şu şekilde ifade eder;
“Dolayısıyla eğer P algısal olarak noumenal ise, algılamaya dayalı açıklayıcı çıkarımlar
açısından da noumenal olacaktır. Buna göre sadece beynin tek başına emprik araştırılması
ile P’ye ulaşmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Yine de beyin bilinç özelliğine sahip
olduğu gibi bu P özelliğine de sahiptir. Kavramlarla ilgili sadece sihirli bir fikir bir kişinin
ilk önce beyni algılamak ve ardından da algıladığımız şeyi açıklamak için ne gerektiğini
sormak üzerinden P’ye ulaşabileceğimizi düşünmesini sağlayabilir. (Zihin-beden problemi
bizi birden fazla büyü yapmaya yönlendirmektedir.”38

Yani, kendini açıklamakta yetersiz kalan zihin P’yi ortaya koyarken de yetersiz
kalacaktır. Nihayetinde McGinn’e göre algısal verilerle bilinci açıklamak mümkün
değildir.

2.1.4. P’yi Belirleyebilecek Alternatif Yol Var mı?
McGinn içgözlem ve algı dışında alternatif bir yol olarak sunulan açıklamayı “Bu
alternatif açıklamanın zihinlerimizin temsil edemeyeceği özellikler ortaya koymasını
gerektirmeyen bir açıklamadır.”39 olarak kabul eder. Bu açıklamanın iddiası beyin ile
ilişkinin ve bilinç ile ilişkinin algı ve içgözlem yetilerinin zorunlu olarak iki ayrık yeti
olduğudur. Ancak McGinn, böyle bir açıklamanın bilinç ve beyin arasındaki psikofiziksel bağın kavranması için yeterli olmayacağını, tek bir yetinin bilinçliliğin P özelliğini
kavramak yeterli olmayacağını iddia eder. Ve belki de şu anda böyle bir durumun içinde
olduğumuz halde böyle bir açıklamaya sahip olmadığımız yanılgısında olabileceğimizi
belirtir. McGinn açısından aradaki bağ, sahip olunan herhangi bir P anlayışını, bu durumun epistemolojik özelliğinden dolayı gizemli kalacağını iddia eder. Beyin ve bilinç
ile ilgili yaklaşımların bir birinden olan algı ve içgözlem gibi iki yeti ile olduğunu ve
her bir yetinin özelliğinin diğer yetinin özelliğini anlamak açısından yetersiz kaldığını
36
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iddia eder. Bu ayrıklığın aynı zamanda psikofiziksel bağı anlamlandırmakta da yetersiz
kaldığını ekler. Burada epistemolojik durumun kendine özgü bir durumu olduğunu ifade
eder. McGinn’e göre aradaki bağ sahip olduğumuz yetiler sebebiyle sorunludur ve tanrı
tarafından bize sunulduğunu varsaysak bile epistemik düzlemde bir düalizm ile karşı
karşıya kalınmıştır ve insan bu bağlantıyı açıklayan kavramsal formlara kalıcı olarak
kapatılmıştır, diğer türlü bir öneri mucizevi bir bağlantının açıklaması için bile yeterli
olmayacaktır.40 McGinn zihin-beden problemi ile ilgili olan tüm kavram formlarının
algı ve içgözlemle ilişkili olduğunu varsayar. McGinn, matematiksel kavramlar gibi
algı veya içgözleme dayanmayan kavramların bir model sunduğu görüşünü benimseyenlerin zihin ve beden arasındaki psikofiziksel bağı a-priori düşünebileceğini ancak
tespit ettiği çözümsüz kapalılık problemlerinden kurtulabilecek bir zihnin de radikal
bir çözüm sağlaması gerektiğini iddia eder. McGinn sonuç olarak hiçbir zihnin kendi
bedenine nasıl bağlı olduğunu anlamayacağını ve bu sebeple zihin-beden probleminin
çözümünün mümkün olmayacağını iddia eder. Ve eğer bilişsel kapalılığın göreceli bir
çözümü varsa bu probleme çözüm üreten bir zihnin insan zihni olmayacağını hatta
insan zihni için bir anlam bile ifade etmeyeceğini de iddia eder.41

2.2. Felsefe Bilinç Problemine Nasıl Yaklaşmalıdır?
McGinn’in makalesinde savunduğu ve dikkat çeken bir diğer nokta ise bilinç
problemini felsefi bir problem olarak görmemesidir. McGinn’e göre felsefede bir
şaşkınlık yaratan bu problemin asıl sebebi insan zihninin bilişsel kısıtlamaları ve
nesnel eğilimleridir. McGinn’e göre felsefi zorluğun sebebi varlıkların kendisinden
kaynaklanmamaktadır ve bunu şu sözlerle ifade eder;
“Biz bilişsel kısıtlamalarımız ile nesnel ürkütücülük arasında bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. Bizler fiziksel dünyayı anlamaya çalışan Humecu zihinler gibi veya yaratılış özelliği
ile uzaysal kavramlara sahip olmadığı halde hareketin imkanını anlamaya çalışan varlıklar
gibiyiz. Bu, felsefi problemi ortadan kaldırır çünkü varlıkların bizzat kendiliğinden doğal
olarak felsefi bir zorluk oluşturmadığını garanti eder.42

McGinn, soyut dünyalarının sayılarının teorik kavramlarının bizim tarafımızdan kavranmamış olmasına rağmen bilgimizin nesnesi olabildiklerini ve bu ilişkinin
gizemli olan kısmının insanın bilişinin kısıtlamalarından ziyade varlıkların özüne
ilişkin olduğunu iddia eder. Bunun bilimsel bir açıklamasının da yapılamayacağını
böyle bir durumda elemeci yaklaşımın iyi bir seçenek olabileceğini ifade etmiştir.43
Ona göre felsefe beynin bilinci nasıl ürettiği konusunda bilimsel bir çözüm beklememelidir çünkü çözülemeyen konuları mucizevi görecektir, felsefenin bakış açısı bu
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sorunu mucizevi görmesine neden olacaktır oysa ortada metafizik bir problem yoktur.
McGinn bilincin doğal ve basit bir olgu olması gerektiğini ve düşüncelerin doğadaki
gerçeği yansıtmadığını iddia eder. Ona göre bilincin bazı yönlerinin anlaşılabilmesine
rağmen nesnel farklılıkları bulabilecek bir açıklama getirilemiyor ve bu nedenle eylemi
inancın ve arzunun halk psikolojisi yaklaşımı yolu ile çözümlemek için daha çok çaba
harcanıyor ve uygun dil teorileri geliştiriliyor. McGinn, dil teorilerinin ve önermelerin
gelişiminin fiziksel bir organizma olmanın dışında daha gelişmiş evrimsel başarılar
olarak değerlendirir. Bilinç probleminin bizi zorlayan diğer problemlerden daha az
karmaşık olduğunu, bizim sadece psikofiziksel mekanizmasını bilmediğimiz için bize
karmaşık gözüktüğünü ifade ederek “Zihin-beden problemini bizim için zorlaştıran
şey ne boyutta olduğu değil ne türde olduğudur” iddiasında bulunur.44
McGinn bu argümanda iddia ettiği tezin amacının, zihin beden ilişkisini temelde
bir koşulla açıklamaya çalışan yaklaşımlar ile bir birinden bağımsız olduğunu savunan
yaklaşımlar arasında bir arabuluculuk yapmak olmadığını ifade eder. Bunun yerine her
iki yaklaşıma yönelik gelecek eleştirilerde nelerle karşılaşacaklarını ortaya koymak
olduğunu ifade eder.45 McGinn, beynin kavrayabileceği özellikler üzerinden zihin
beden arasındaki bağlantının doğasına ilişkin iddiada bulunulamayacağını şu şekilde
ifade eder;
“Dolayısıyla ihtimaller ve zorunluluklar arasında bocalarız; zira soruna karar verebilecek
veya verdiğimiz cevabı anlayabilecek kavramlardan yoksunuzdur. İşaret ettiğimiz sonuç
gösteriyor ki, bedenden ayrılmanın metafizik olarak mümkün olup olmadığını veya gerekli
olan bağlılık (supervenience) durumunu veya tersine çevrilebilir bir spektrumun olup
olmadığını gerçekte hiç bilemeyeceğiz. Çünkü bu bilincin özellikleri ile beynin sıradan
özelliklerini kavramsallaştırabileceğimiz modal bağlantı iddialarını içerir; bu bağlantıların
gerçek doğası bizim için erişilmezdir. Belki de P özelliği, C-fiber ateşlemesi ile ağrı arasındaki ilişkiyi gerekli kılmaktadır ya da belki de gerekli kılmamaktadır: biz basitçe bunu
bilmek için gereken donanıma sahip değiliz. Bir gazın sıcaklığı ile (sabit bir hacimdeki)
basıncı arasındaki gözlemlenen bağın gerekli veya koşullu olup olmadığını merak eden
bir Humecu zihin gibiyiz. Bunun cevabını bilmek için atomik (veya moleküler) teoriyi
kavramak gerekir ve sadece Humecu zihin gerekli olan teorik anlayışı sağlamak için
yetersizdir. Benzer şekilde, bizler yapısal olarak cevabı verebilmek için tam da cevabın
olduğu yerde yeterli bilgiye sahip değiliz.”46

McGinn’e göre zihin-beden problemi felsefi değil ancak bilimsel bir problemdir.
McGinn insan zihninin sınırlarının gerçeğin sınırları olmadığını ve evrene dair her
problemin çözümü olabileceği düşüncesinin nedeni insanın evrenin merkezine konulmasından kaynaklandığını ve gerçekliğin insanın zihnini aşsa bile insanın doğasının
bir parçası olduğunun kabul edilmesi gerektiğini iddia eder. McGinn için “Zihin Beden
Problemini Çözebilir miyiz?” sorusunun iki cevabı vardır; “Hayır” cevabını verir
44
45
46

McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem?, s. 364.
McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem?, s. 364.
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çünkü insan zihninin doğal bilişsel kısıtlamaları nedeniyle bu problem çözülemez ve
“Evet” cevabını verir çünkü zihin ve beden arasındaki bağın doğasına ilişkin problem
felsefi bir problem değildir.

3. Eleştiriler: McGinn’in Yaklaşımı Nasıl Değerlendirilebilir?

			
Yeni gizemciliğin temsilcisi olarak görülen McGinn bilinç problemi için alışılmadık bir yaklaşım sunmuştur. McGinn’in insan bazı yetilerinin doğuştan a-priori olarak
belirlendiği görüşü Naom Chomsky tarafından da kabul görmektedir. Chomsky, insan
zihninin dilbilgisini belirleyen ve belli veriler temelinde seçilen ilkelerin evrensel
dilbilgisi denilen bir alanı oluşturduğunu ve bu alana ilişkin incelemelerin zihnin
doğasına ilişkin yetilerin incelenmesi anlamına geldiğini ve bunun da rastlantısal olmayan dilin kökenine ilişkin doğuştan yapılanmayı oluşturan koşulların belirlenmesi
ile olabileceğini iddia etmişti.47
McGinn’nin indirgemeci yaklaşıma ihtiyaç duymadan bilincin sonsuza kadar
gizemli kalacağını iddia ettiği bu argümanı oldukça kötümser kabul edilmiştir. Bu
argümana yönelik bu tarz eleştirilerden bir tanesi mutlak bilişsel kapalılığa yönelik
olarak Dennet tarafından yapılmıştır. Dennet, McGinn’i “Bilişsel Kapalılık” hakkındaki hiç bir gerçeği yansıtmadığı hatta hiç bir olasılık bile sunmadığı konusunda
eleştirir ve insan bilişinin mutlak olarak sınırlandırılmasına karşı çıkar. Evrenin süresi
yetmese bile insan bilişinin sınırlarının genişlediğini ve doğal mutlak sınırlandırmanın
olmadığını iddia eder.48
Erhan Demircioğlu’nun eleştirisi McGinn’in argümanının ikinci bölümünü oluşturan algısal kapanımın nedenlerinin zihin-beden probleminin natüralist bir çözümünü
dışladığı yönündedir.49 McGinn P özelliğine algısal olarak kapalı olduğumuzu ve P
özelliğinin beynin algılanamayan noumenal bir özelliği olarak ifade etmiştir.50 Demircioğlu, Kartezyen Düalizmin natüralist olarak nitelendirilememesinin nedeninin hiçbir
mekânsal özelliğin zihin-beden problemine çözüm sağlayamayacağı iddiası olduğunu
ve McGinn’in P’nin algılanamayacağına dair iddiasının Kartezyen Düalizmi motive
ettiğini ancak bunun natüralist bir yaklaşımın olasılığını da dışlayarak argümanının
doğruluğu için verdiği gerekçelerin çelişki yarattığını iddia etmiştir.51 Bu yönde gelen
başka bir eleştiri de Anthony Brueckner ve Alex E. Beroukhim tarafından McGinn’in
mekânsal olmayan bir P özelliğinin natüralist bir özellik olarak görülmesinin zor olduğunu ve bu bağlamda Kartezyen bir bakış açısında fiziksel olmayan zihin durumlarının
47
48
49
50
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Naom Chomsky, “Dil ve Zihin”, çev. Ahmet Kocaman, Ankara, BilgeSu Yayınevi, Ankara, 2014, s. 57.
Daniel Dennet, Darwin’s Dangerous Idea, London, Penguin Books, 1995, s. 383.
Erhan Demircioğlu, “Against McGinn’s Mysterianism”, Kilikya Felsefe Dergisi , 2016, V.1, s. 6.
McGinn, Can We Solve the Mind-Body Problem? s. 368.
Demircioğlu, Against McGinn’s Mysterianism, s. 8.
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da doğal kabul edilebileceği eleştirisi yapılmıştır.52
Uriah Kriegel, McGinn’in argümanının mantıksal yapısının tutarsızlık içerdiğini
belirtmiş ve bu argümanı problemin ve bu probleme ilişkin nelerin çözüm sayılabileceğinin anlaşılamadığı açısından eleştirmiştir. 53 Kriegel’in ilk eleştirisini McGinn’in
insanın bilişsel kapalılığı ile hayvan zihinlerinin bilişsel kapalılığı üzerine kurduğu
benzerlik üzerinden yapmıştır. McGinn, farklı organizmaların bazı farklı yetileri açısından az ya da çok farklı bilişsel kapalılıkları olduğunu ve dünyanın gerçekliliğine
ilişkin bazı bilgilerin insanın bilişine kapalı olduğunu iddia etmiş ve hayvanların bilişsel kapalılıkları ile benzerlik kurarak örneklendirmişti.54 Bu tarz bir benzerliğe karşı
çıkan Kriegel, bir başka örnek vererek farelerin trigonometriyi anlayamayacaklarını
ve trigonometri ile ilgili kavramlara sahip olmadıkları için aynı zamanda trigonometrinin ne olduğu ile ilgili bir soruyu da anlayamayacakları örneğini vererek insanın dil
yetisi sayesinde kavramsallaştırma gibi özelliğe sahip olduğunu ve trigonometriyi
bilmese bile trigonometri problemine ilişkin kavramlara sahip olması açısından bilişsel
yetilerinin böyle bir benzerlik kurularak hayvanların bilişsel yetileri ile karşılaştırılamayacağını iddia etmiştir.55 Kriegel’i, sorular ve cevap kümeleri arasındaki izomorfizme dayandırarak56 neyin bir problemin olası bir çözümü olduğu anlaşılamıyorsa, o
problemi özgünleştirip başka sorunlardan ayrılamayacağını ve McGinn’in iddia etiği
gibi insanlar P özelliğini anlamaya yeterli değillerse, bilinç-beden problemini de oluşturmalarının mümkün olmaması gerekliliği üzerinden eleştirmiştir.57 Bununla birlikte,
bu problem anlaşılmışsa, mantıksal olarak bu problemin bir çözümü olabileceğinin
de anlaşıldığını gösterir ki, bu durumda Kriegel’in iddiasına göre McGinn’nin teorisi
mantıksal tutarsızlıktan dolayı yanlıştır.58 Demircioğlu, Kriegel’in bu görüşlerine
itiraz etiği makalesinde,59 çok sayıda karşı örnek kullanarak, Kriegel’in itirazlarının
geçersiz olduğunu veya  McGinn’in teorisini yeterince zayıflatmadığını iddia etmiştir.
Demircioğlu ilk olarak hayvanların bilişsel olarak kapalı olması durumunda Kriegel’in
52

53

54
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Anthony Brueckner - Alex E. Beroukhim, McGinn on Consciousness and the Mind-Body Problem in
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belirttiği gibi sorunun hiç anlaşılamadığı durumların da dışında da bazı durumların
olduğunu iddia etmiştir. Demircioğlu renk körü hayvanların, kırmızı rengin ne olduğunu anlamamalarının sorunun ne olduğunu anlamamalarından kaynaklanmadığını
tam tersi olarak bazı hayvanların artmış koku duyusu anlama kapasitelerinin de, belirli kokular hakkında soruları anlama kapasitelerinden kaynaklanmadığı üzerinden
örneklendirmiştir. Demircioğlu bu durumda hayvanların soruyu anlama kapasitesinden
bağımsız olarak bir konuda bilişsel kapalılıkları olduğu gibi genel olarak hayvanlarla
benzer özelliklere sahip olan insanların da sorunu anlamalarına rağmen bilişsel olarak
kapalı olduğu konuların olabileceğini belirterek bu konuda Kriegel’i eleştirmesine
rağmen McGinn’in bu bağlamda verdiği örneklerin argümanını zayıflatmadığını iddia
etmiştir. Demircioğlu Kriegel’in sorunun anlaşılması için çözümün ne olabileceğinin
de anlaşılması gerekliliği ile ilgili argümanının da problemli olduğunu iddia etmiştir.
Demircioğlu “X nerede?” şeklinde bir sorunun bir çocuk tarafından anlaşılabilmesine
karşı bu sorunun bazı cevap kümeleri (örneğin görecelik teorisi veya daha gelişmiş
bilgiler içeren) hakkında bu çocuğun hiçbir bilgisinin bulunamayacağı gibi örneklerle
sorunun anlaşılmasına rağmen cevap kümelerinin oluşturulamadığı durumlar olduğunu
ve sonuç olarak McGinn’in ifade ettiği gibi zihin-beden probleminin çözümü hakkında
bir fikrimiz olmasa bile bu problemi anlayabileceğimizi gösterdiğini iddia etmiştir.

Sonuç
Sonuç olarak, zihin-beden probleminin çözümüne yönelik iki temel yaklaşımından
farklı ve alışılmadık bir yaklaşım sergileyen McGinn natüralist ancak yapıcı olmayan
bir tutum içerisinde zihin-beden probleminin çözümsüz olduğunu iddia eder. Bu iddiasını “Bilişsel Kapalılık” argümanıyla savunur ve ayrıca bu problemin neden felsefi
bir problem olarak görülmemesi gerektiğinin de gerekçelerini sunar. Yeni gizemciliğin
de temsilcisi olan McGinn bilinç probleminin çözümünde hiç bir gizem olmadığını
ancak bunun insan zihninin bilişsel kısıtlamaları nedeniyle insan zihni için bir gizem
oluşturduğunu ve bilinç ve beyin arasındaki ilişkinin tıpkı karaciğer ve safra arasındaki ilişki kadar basit ve doğal olduğunu iddia eder. McGinn açısından bu problem
insan zihinleri için mutlak bir çözümsüzlük içerse bile insanın anlayamayacağı çok
farklı bir zihin tarafından bir çözüme sahiptir. McGinn açısından bu problem ontolojik
bir problem değildir, epistemolojik bir problemdir. McGinn aradaki bağın ilişkisini
açıklayacak bir P özelliği ortaya koyar. Bu özellik insan beyninin kendisinde var olan
ve bilince açıklık getirecek doğal bir özelliğidir, dolayısıyla bu problem ontolojik bir
problem değildir. Ancak insan zihni bu özellik için yeterli kavramlara sahip değildir.
P özelliğinin anlaşılabilmesi için sadece olası iki yol olduğunu ve bunların da içgözlem ve algı olduğunu belirtir. McGinn, içgözlem ile bilinç üzerinden beyne ve algı ile
beyin üzerinden bilince ulaşılamayacağını vurgulayarak P’nin insan zihni tarafından
hiç bir zaman kavranamayacağı görüşüne ulaşır. McGinn’e göre bunun sebebi insan
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zihninin P için kavram oluşturma prosedürlerine sahip olmamasıdır. McGinn’e göre
zihin-beden problemi epistemolojik bir problemdir ve insan zihni epistemolojik olarak
sınırlıdır. McGinn bilinç ve beyin arasındaki ilişkinin hiç bir zaman çözülemeyeceğini
iddia ettiği için bu problemi felsefi bir problem olarak değerlendirmenin de gereksiz
olduğunu ifade eder. Çünkü McGinn’e göre bu yöndeki tüm felsefi yaklaşımlar bu
problemin çözümü için yetersiz kalacaktır.
McGinn’in argümanı zihin-beden probleminin iki temel yaklaşımının günümüzdeki
temsilcileri tarafından bazı yönlerden eleştirilmiş bazı yönlerden ise onaylanmıştır.
Çalışmamızda bu eleştirilerden bir kaç tanesine değinmeye çalıştık. McGinn’in bu
probleme yaklaşımı oldukça kötümser bulunmuştur. Bunun yanı sıra bu problemin
çözümsüz olmasının gerekçelendirilmesini iyi bir şekilde ortaya koyduğu düşünülmektedir. Bilinç probleminin çözümünü sunacak kavramlardan yoksun olduğumuzu
inkar etmek mümkün gözükmemektedir. Mevcut felsefi yaklaşımların çözümlerinin
yetersiz olması McGinn’in yaklaşımını hemen reddetmemize engel olmaktadır. Bu
yaklaşım belki de bu sorununun çözülemez olarak bizim dışımızda kalacağının bir
açıklamasını sunmaktadır. Belki de bilişsel bilim alanındaki ilerlemeler insanın mevcut
bilişsel kapasitesinin sınırlarının genişlemesine katkı sağlayacaktır. Philippe Verdoux,
bilişsel teknolojiler ile felsefi kısıtlamaların üstesinden gelinebileceğine dikkat çekerek
bilişsel alanlardaki gelişmeleri değerlendirmiş ve zihinsel faaliyetlerimizdeki herhangi
bir değişikliğin felsefe yapma kapasitemizde bir değişiklik yaratacağını iddia etmiştir.60
Ya da belki de bu probleme çözüm sağlayacak bir zihin insan zihni tarafından üretilebilecektir. Zihin ve beden probleminin çözümsüzlüğüne yönelik güçlü savunmalar
olmasına rağmen soruna yönelik çözümler öneri şeklinde kalmaktadır. McGinn bu
tarz bir çözüm önerisi getirmemiştir ancak bu soruna çözüm üretmenin de mümkün
olmadığını iddia eden bir argüman ileri sürmüştür.
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DIL VE ŞIIR1
Martin Heidegger
Çev. Fatih Tepebaşılı*
DIE SPRACHE UND DAS GEDICHT
“Schweiget im Wort
So gründet die Sprache”2
“Sözlerin içinde sustuğunda
Dil böylece inşa edilir.”

ÖZ
Heidegger’in dili “varlığın evi” olarak isimlendirmesi bilinen bir gerçektir. Buna
göre biz dil evinin sakinleriyiz. İnsan dil sayesinde insandır ve diğer varlıklardan
konuşma özelliğiyle farklılaşır. Hamann’ın insana özgü sayılabilecek akıl ile dili
bir tutması tespiti bu gerçeği başka bir noktadan destekler. Heidegger’e göre dil
konuşma üzerinden somut hale ulaşır. Bunun işlevleri ise birinci olarak ifade
etme, ikinci olarak insanı eylemli kılma ve nihayet ise hakiki veya hakiki olmayanın tasarımı ve sunumunu sağlamaktır. Konuşma ancak söylendiğinde husule
gelir. Mükemmeliyete kavuşur. “Şiir, saf söylenmiş sözdür.”
Anahtar Kelimeler: Dil, söylemek, söylenilmiş söz, şiir
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Martin Heidegger

ZUSAMMENFASSUNG
Dass Heidegger die Sprache das “Haus des Seins” nennt, ist eine bekannte Tatsache. Demgemäß wohnen wir als Menschen im Haus der Sprache. Also der
Mensch ist erst durch die Sprache Mensch und unterscheidet sich von den anderen Wesen, dass er sprechen kann. Hamans Feststellung, die Sprache als Vernuft zu definieren, die dem Menschsein zuzuordnen ist, bietet ihm mit einer
anderen Perspektive auch Hilfe. Die Sprache konkretisiert sich nach Heidegger
am Sprechen, das drei Funktion wie das Ausdrücken erstens, die Tatigkeit des
Menschen zweitens und schliesslich Vorstellen und Darstellen des Wirklichen
und Unwirklichens trägt. Das Sprechen kann erst dadurch zum Vorschein kommen, gesprochen zu sein. Das Sprechen vollendet sich dadurch. “Rein Gesprochenes ist das Gedicht”
Stichworte: die Sprache das, Sprechen, das Gesprochene, das Gedicht
...
[1] İnsan konuşur. Bizler uykuda ve rüyalarda hep konuşuruz. Mütemadiyen
konuşuruz. Ağzımızdan tek bir söz çıkmadan öylesine dinlesek veya okusak, hatta
dinleme veya okumayı bırak onun yerine başka bir işe koyulsak veya dinleniyorken
bile konuşuruz. Bir biçimde sürekli konuşuruz. Konuşmak doğamızda bulunduğu için
konuşuruz. O, sadece bizim özel bir talebimizden kaynaklanmaz. Denilir ki insan,
dile doğası icabı sahiptir. Bitki ve hayvanların aksine bizim dil yeteneğine sahip bir
varlık3 olduğumuzun söylenmesi doğru bir iddiadır. Bu ifade sadece insanın diğer
yetenekleri yanında konuşabilme kabiliyetine sahip olduğu anlamını kapsamaz. Böyle
bir ifadeyle kast edilen diğer husus ise: Özellikle dilin, insanı insan kılan bir varlık
olmasını mümkün hale getiriyor olmasıdır. İnsan konuşan bir varlık olarak insandır.
Wilhelm von Humboldt bunu böyle söylemişti. Bu durumda kafa yormamız gereken
şudur. İnsan nedir?
[2] Dil her hâlükârda insan varlığının en yakın akrabasıdır. Her yerde karşılaşırız
onunla. İnsan tefekküründe kendisinin ne olduğunu aramaya koyulduğunda karşısına
dilin çıkmasına şaşırmamak gerekir. Bu buluşmadaki amaç, açığa çıkanların yönlendiriciliğinde dili tanımlayabilmektir. Mülahazalar, dilin genel olarak ne olduğu konusunda bir tasavvur yaratmaya çabalar. Bir şey için geçerli olan genel şeyleri varlık diye
adlandırırız. Öteden beri her daim geçerli şeyleri tasavvur etmek hakim yargılarımız
açısından düşüncenin temel bir vasfı sayılır. Dilden düşünerek bahsetmek demek, dilin
varlığına bir tasavvur kazandırmak ve bunu da diğer tasavvurlara göre sınırlandırmak
demektir. Sunumumuz böyle bir katkı niyetini taşır. O yüzden bildirinin ismi “Dilin
3

Metinde geçen “varlık” kelimesini “Sein” kelimesinin değil de “Wesen”in karşılığı olarak kullandığımızı
hatırlatmak istiyorum.
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Varlığına Dair” değildir. Sadece “Dil Hakkındadır.” Mütevazi biçimde dile dair bir
şeyleri açıklamaktan daha öte iddialı bir başlık ile niyetimizi genişletiyoruz. Bu arada,
dilden bahsetmek muhtemelen sükuttan bahsetmekten daha kötüdür. Onu donmuş
tasavvurların dar kalıplarına sıkıştırmak için dile saldıramayız. Biz dilin varlığını bir
kavrama indirgemek istemiyoruz. Ondan, her türlü tasavvura istikrar sağlayan dile
dair her yerde geçerli bir yaklaşım beklentimiz bulunmamaktadır.
[3] Dili açıklamak demek, onu değil bilakis bizi onun varlık yurduna yakınlaştırmasıdır. Olay yerine toplanmadır bu.
[4] Biz dilin kendisi sadece onun hakkında kafa yormak istiyoruz. Dilin kendisi
dildir, başka hiç bir şey değildir. Yalnızca dil dildir. Mantık terbiyesinden geçmiş, her
şeyi en küçük ayrıntısına kadar hesaplayan ve bundan dolayı da havalarda gezen akıl,
bu ifadeyi saçma sapan bir totoloji sayabilir. Aynı şeyi iki defa söylüyoruz: Dil, dildir.
Bu durum bizi daha ilerilere nasıl taşır? Yalnız biz başımızı alıp gitmek istemiyoruz.
Olsa olsa halen bulunduğumuz yere ulaşmak istiyoruz.
[5] Bizi uğraştıran dil konusunda durum nedir? Soruyoruz. Dil dil olarak nasıl
etkinlik gösterir? Cevabımız: Dil konuşur. Bu hakikaten bir cevap mıdır? Belki öyle.
O zaman konuşmak ne demektir?
[6] Dile dair kafa yoracaksak dilin konuşulması konusuna odaklanmalıyız. Uğraş
alanımız içimizdeki şeyler değil, bilakis dil daha açık bir ifadeyle konuşmanın kendisi
olmalıdır. Böylelikle dilin yurt tuttuğu yerden bize varlığını sunmayı başarabildiği
veya başarısızlığa uğradığı bir bölgeye ulaşabiliriz. Konuşma, dilin yerini alır. Dili
ne kendisi olmayan diğer bir şeyden hareketle temellendireceğiz ne de başka bir şeyi
dil ile açıklamaya çalışacağız.
[7] Hamann 10 Ağustos 1784 yılında yazdığı bir mektupta Herder’e şunları söylüyor (Hamann’s Schriften, ed. Roth, Bd. VII, s. 151 vd.):
[8] “Demosthenes gibi ben de becerikli bir hatip olsaydım o zaman hiçbir kelimeyi üç defa tekrarlamak zorunda kalmazdım: Akıl dilin kendisidir, λόγος Ehemmiyet
dolu bu meseleye dair kuşkular duyuyorum ve ölünceye kadar da bu şüpheler devam
edecek. Bu uçuruma dair benim açımdan hep karanlık bir nokta kalacaktır. Şansımın
yaver gitmesinden gayri elimden başka bir şey gelmiyor.
[9] Hamann’a göre bu uçurum aklın bizzat dilin kendisi olmasından doğar. Hamann
dil konusuna aklın ne olduğunu söylemeye çalışırken başvurur. Ona bakarken uçurumun
derinliğine düşer. O sadece aklın dilde mesken bulmasında mı gizlidir, yoksa dilin
kendisi bilinmez bir uçurum mudur? Zemin ararken veya böyle bir uğraşının peşinde
koştururken temelden uzaklaştığımızda veya ona artık sahip olmadığımız anlarda bir
uçurumdan bahsedebiliriz. O yüzden aklın ne olduğunu sormayız bilakis aynı zamanda
dil hakkında kafa yorarız. Bu esnada yol gösterici olarak şöyle bir cümleyi seçeriz:
Dil, dildir. İfade bizi dilin bina edildiği yere götürmez hatta dilin kendisinin başka bir
şey için esas olup olmadığı konusunda da hüküm vermez. Dil dildir ifadesinin kast
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ettiği anlam ile oyalandığımız sürece uçuruma sürükleniriz.
[10] Dil dildir. Dil konuşur. Eğer bu ifadenin isimlendirdiği bir uçuruma kendimizi
koyuverirsek boşluğa kapılmış olmayız. Yükseklere yüceliriz. Onun yüksekliği bir
derinlik açar. Bunlar, insan varlığı için bir ikametgah bulmak üzere kendimizi yuvada
hissedebileceğimiz bir yerlerde dolanıp dururlar.
[11] Dili düşünmek demek dilin konuşulmasına erişmektir. Bu ise ölümlülerin
varlığına kalacak bir ikametgah sağlayacak şekilde vuku bulur.
[12] Konuşmak ne demek? Konuya ilişkin yaygın kanaat şöyledir: Konuşmak
bildirim ve işitme araçlarının faaliyetidir. Konuşmak insanın ruh hallerinin aktarımı
ve sesli biçimde söylenilmesidir. Düşünceler de yol göstericidir. Dilin bu şekilde
karakterize edilmesiyle üç husus belirtilmiş olur.
[13] Konuşmak ilk önce ve öncelikle söylemektir. Dilden ifade olarak tasavvur
edilmesi yaygın bir düşüncedir. Kendisini dile döken içsel bir şeyin tasavvurunu şart
koşar. Eğer dil ifade aracı olarak kabul edilirse o zaman bu açıkça tasavvur edilmiş
demektir. Hatta şu şekilde: İfade geriye içsel olana götürülerek açıklanmak şartıyla:
[14] Konuşmak diğer taraftan insanın bir faaliyeti olarak geçerlilik kazanır. Buna
göre şunu söylemeliyiz: İnsan konuşur, hem de belli bir dili konuşur. Halbuki böyle
olsaydı şöyle bir durumla karşılaşırdık: Dil etki altında tutar ve yalnızca insana teslim
olur. Böyle bir açıdan bakıldığında ise insan dilin vermiş olduğu vaatler olarak gözükür.
[15] İnsan tarafından etkinleştirilen ifadeler nihayette her daim gerçeğin ve gerçek
dışının tasavvuru ve sunumudur.
[16] Bahsedilen niteliklerin dilin varlığını sınırlandırmak için kifayet etmeyeceği
öteden beri bilinir. Onun bir ifadeye sabitlendiği yerde ona etraflı bir tanım kazandırılır.
Öyle ki insan gösterilen faaliyetlerden bir tanesi olarak hem kendisini dile getirir hem
de kendini kendisi kıldığı başarılar hanesine bir yenisini ekler
[17] Sadece insanlığa ait başarılardan bir tanesi olarak konuşmanın nitelikleri
hakkında başka bazıları şunu vurgularlar: Güya dilin kelamı tanrısal kökenliymiş.
İncil’in Yuhanna bölümünün baş tarafında kelamın başlangıçta Tanrı’da nezdinde olduğu zikredilir. Bu sayede köken sorunu akılcı-mantıksal zincirlerin boyunduruğundan
kurtarılmaya çalışılmaz yine aynı zamanda dilin salt mantıksal betimlenmesinin sınırlarını da bertaraf edilir. Kavramlar olarak kelime anlamlarının sınırlayıcı karakterinin
aksine dilin imge ve sembol karakteri ön plana çıkarılır. Dilsel olguları kapsamlı bir
tarzda betimleyebilmek ve açıklayabilmek için biyoloji, felsefi antropoloji, sosyoloji,
psiko-pataloji, ilahiyat ve poetikaya başvurulabilir.
[18] Bununla beraber bütün sözler dilin öteden beri temel teşkil eden görünüm
tarzlarıyla alakalıdır. Böylelikle dilin varlık bütünlüğü hakkındaki görüşümüzü daha
da pekiştirmiş oluyoruz. Dile dair bilgilerin daimi biçimde artmasına ve değişmesine
rağmen dil hakkındaki dilbilimsel, dil felsefesi, ve gramer-mantık görüşleri 2500
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yıldır olduğu gibi kalmıştır. Hatta dile dair temel yaklaşımların sarsılmaz derecedeki
doğrulukları için kanıt olarak ileri sürülebilir. Hiç kimse dilin niteliklerini iç duygu
hareketlerinin ses ile ifadesi, insani eylemler, imgesel-kavramsal izahları hatalı olarak
açıklamaya veya faydasız görmeye cesaret edemez. Dile dair bu bakış tarzı doğrudur
zira konuyla ilgili çalışmaların sonuçlarını yansıtır. Dil olguları hakkındaki açıklama
ve tanımlamalara ilişkin bütün sorular bu doğru bilgiler muhitinde hareket eder.
[19] Dile dair bu doğru tasavvurların tuhaf rolleri hakkında yeterince meşgul
olunmamıştır. Bunlar sarsılmaz konuma sahiplermiş hatta dile dair farklı bilimsel bakış
açılarının alanıymış gibi iddialar mevcuttur. Lakin bu eski bir görüşü yansıtır. Lakin
buna rağmen dilin en eski varlık görüşünü görmezden gelir. Görüş eski ve anlaşılır
olmasına rağmen asla dili dil olarak ele almamıştır.
[20] Dil konuşur. Konuşmayla ilgili durum nedir? Böyle bir şeyi nereden bulabiliriz.
En iyi seçenek söylenmiş sözdür4. Konuşma burada artık kemale ermiştir. Konuşma,
söylenmiş sözde hitam bulmaz. Konuşma söylenmiş sözde güven altındadır. Konuşma
söylenmiş sözde eski ve yeni suretini toplarlar. Onun sürekliliği onun varlığıdır. Bütün
bunlara rağmen ve çoğunlukla söylenmiş söz konuşmanın sadece eskide kalmış bir
hali olarak karşımıza çıkar.
[21] Saf söylenmiş söze erişmek amacıyla gelişigüzel söylenmiş sözü seçime
tabi tutmadan tercih etmemeliyiz. Dilin konuşulmasını söylenmiş sözde aramamız
daha doğru bir davranış olacaktır. Şiir, saf söylenmiş sözdür.5 Cümleyi ilk başta çıplak
bir iddia olarak bırakmalıyız. Eğer bir şiirden saf söylenmiş bir şeyi dinleyebilmeyi6
başarırsak, bu o zaman geçerliliğini bulacaktır. Peki hangi şiir bizimle konuşmalıdır?
Yapacağımız tek bir tercih her durumda keyfidir. Nasıl mı? Şöylece: Dilin konuşulmasını düşünürsek dile varlık atfettiğimiz şey sayesinde. Bu alaka çerçevesinde biz
saf söylenilmiş sözü şiir olarak tercih edeceğiz. Zira şiir değerlerin yanında ilk etapta
bağlantının inandırıcılığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Şimdi söylenmiş bir söz
örneğini dinleyelim. Şiirin ismi7 “Ein Winterabend”dir.

4

5
6
7

“Söylenmiş söz” (Das Gesprochene) Almanca açısından söylemek, konuşmak (sprechen) fiilinin miş+li
geçmiş zaman hali anlamında kullanılmaktadır. (çev.)
“Rein Gesprochenes ist das Gedicht”.
“Aus einem Gedicht rein Gesprochenes zu hören”.
“Ein Winterabend” (Bir kış gecesi), Alman şair Georg Trakl’a (1887-1914) ait bir şiirdir.
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İnsan hakları konusunda yapılan ana ayırımlardan biri, temsil ettikleri özlere
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ABSTRACT
One of the main differences about human rights is that they are classified as
negative and positive according to what they represent. The state has no right
to limit or restrict negative rights in any way. These rights, such as freedom of
thought and conscious, come from birth. On the other hand, positive rights are
rights that can be realized by the state or authoritarian with certain possibilities
and incentives. Examples of these rights are education and health. In this study,
the effects of these two rights groups on the “French Citizenship Declaration” are
addressed. This has been done through Georg Jellinek’s “Declaration of Human
and Citizenship: A Contribution to the History of the Modern Constitution.”
Jellinex’s text proves to be prominent in the literature both in content and from
because it has the quality to light the way for the debate on whether “it would be
appropriate to reduce negative rights in order to increase positive rights in line
with voter preferences in today’s world.”
Keywords: Negative Rights, Positive Rights, 1789 French “Human and Citizen
Rights”, Rousseau, Jellinek, Locke.
...
İnsan hakları söz konusu olduğunda, hakların içeriklerinin neler olduğuyla beraber negatif ve pozitif hakların karşılıklı gerilimi ve içsel ilişkisi de gündeme gelmek
durumundadır. Hakların karşılıklı konumlanması ve bu hakların devlet ve vatandaş ilişkisindeki düzenlenişi, içinde yaşanan yönetim biçiminin karakterini de göstermektedir.
Karakteristik durum, yönetimin veya yönetilenlerin pozitif ve negatif haklar konusundaki tercihlerinin karşılıklı olarak şekillendiğini de göstermektedir. Elbette bu durum
araştırmacıların dikkatinden kaçmamakta ve güncel çalışmalarda da dile getirilmektedir.
“Negatif haklara karşı pozitif yetkiler” adlı yazısında da Ran Hirschl, hakların
anayasallaşmasının hızlıca patlayan bir endüstri haline geldiğinden söz eder.1 Seksenden fazla ülke ve birkaç uluslararası kuruluş son yıllarda temel anayasal reformlarla
uğraşmaktadır. Bu anayasalardaki her değişiklik yeni bir “hak” kanalı içermektedir. Hirschl’in çalışma yaptığı ulusal yüksek mahkemelerdeki davalara ilişkin bulgulardan biri,
“negatif hak davalarının” yüzde 85 ile 90 arasında, “pozitif ve toplu hak davalarının”
ise yüzde 10 ile 15 arasında olduğudur. Peki bu yüzdelik, toplumlarda negatif ve pozitif
hak talepleri veya devletlerin negatif ve pozitif reformlarındaki yüzdeliklerle örtüşür
mü sorusu sorulabilir. Yine Hirschl’in vardığı düşündürücü sonuçlarından birisi de,
1

Hirschl, makalesinde birbirleriyle önemli farklılıklar ve benzerlikler arz etmesinden dolayı Kanada
(1982), Yeni Zelanda (1990) ve İsrail (1992) anayasalarının temel haklarla ilgili bölümlerini karşılaştırarak bu üç “demokratik” ülkede pozitif haklar ile negatif hakların neo-liberal düzendeki konumlarına
dikkat çekmektedir. Ran Hırschl, “Negative” Rights vs. “Positive” Entitlements: A Comparative Study
of Judicical Interpretations of Rights in an Emerging Neo-Liberal Economic Order, Human Rights
Quarterly, 2000, 22.4: 1060-1098.
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pozitif haklar sosyal adalet kavramlarını ilerletmede sınırlı kapasiteye sahipken negatif
haklar tersi yönde toplumsal değişim tohumlarını dikme potansiyeline sahip olduğudur.
Hirschl’in aktardığına göre, Aharon Barak, temel insanlık onurunun korunması için,
öncelikle vatandaşın kendi yaşam planını takip etme veya zihinsel mahremiyet gibi
haklarla da ilintili olarak negatif bir hakla çevrelenmesini gerektiğini dile getirmiştir.
Her ne olursa olsun bu haklar, özgür ve demokratik bir toplum ve onurlu insan
yaşamı için “yasalar tarafından öngörülen makul sınırlarla” korunmakta ve geliştirilmektedir. Bu iki hak arasındaki gerilim ve ilişki her ne kadar güncel gibi görünse de,
burada Jellinek’in konuyla ilgili getirdiği erken dönem yorumları sunulacak ve farklı
bir bağlamda (demokrasi ve cumhuriyet) tartışmaya açılacaktır. George Jellinek’in
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Üzerine: Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı2 adlı
kitabı, özellikle negatif ve pozitif haklar konusunda kıta Avrupa anayasa ve yurttaşlık
bildirileriyle Amerikan insan hakları ve yurttaşlık bildirileri arasında karşılaştırmaya
gitmiştir. Karşılaştırmanın bir yanı, ilgili insan hakları bildirileri ve sözleşmelerinin
dayandığı felsefi arka planla ilgiliyken, diğer yanı, bu bildiri ve sözleşmelerde insan ile
devlet ilişkisinin karşılıklı konumlanmasına ilişkin hem içerik hem de biçim bakımından
ayrıntılı bir çalışma sunmakla ilgilidir. Çalışma, içinde gerçekleştirildiği dönem göz
önünde bulundurulduğunda, her iki ilgiyi de yerine getirmiş görünmektedir.3 Çalışmasının ana teması, 1789 Fransız İnsan Hakları Bildirgesi’nin Rousseau’dan etkilenerek
değil, büyük ölçüde Amerikan Haklar Yasasından etkilenerek kaleme alındığıdır.4
Bu iddia ile ilişkili olarak üzerinde durulabilecek konulardan biri, tıpkı teknik ve
somut yeniliklerde olduğu gibi, ahlak, hukuk, kültürel ve sosyal unsurlar alanında da
bir geçişliliğin olduğu konusudur. Akla yatkın olan, bunun olanaklı olacağını savunmaksa da, bu saptama teknik ve somut örnekler kadar görünür ve betimleyici olmayabilmektedir. Jellinek, böyle bir saptama denemesine girişmiştir. Tıpkı Fransa’da ilan
edilen insan hakları bildirgesinin temellerinin Amerika’da ortaya çıkan bildirgelerin
felsefi ve hukuki temellerine dayandığı iddiasında olduğu gibi, Amerikan bildirgelerinin soykütüğü de bizi başka başka bildirgelere götürecektir. Bu takibin sonu, yazılı
kaynaklara erişim ve titiz bir karşılaştırmalı çalışmanın olanağı kadardır. Bu konunun
zaman zaman açığa çıkıp öneminin vurgulanmasının altındaki motivasyon nedir? Bu
yayılmanın pozitif ve negatif haklarda aynı nitelikte/nicelikte olmaması (ya da olması)
nasıl ve kimler tarafından değerlendirilmelidir?
2

3

4

Georg Jellinek, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi Üzerine: Modern Anayasa Tarihine Bir Katkı, çev.
Rezzan İtişgen Dülger, Muzaffer Dülger, Pinhan Yayıncılık, İstanbul, 2017.
Georg Jellinek, 16 Haziran 1851 yılında Leibzig’de doğmuş, 12 Ocak 1911 yılında Heidelberg’de vefat
etmiştir. Leibniz ve Schopenhauer üzerine yaptığı tez çalışmasının yanı sıra, hukuk alanında doktora
derecesi de almıştır. Viyana, Basel ve Heidelberg üniversitelerinde görev yapmıştır. Kamu hukuku
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Jellinek’e göre 26 Ağustos 1789 Fransız “İnsan ve Yurttaş Hakları” bildirgesinin
pek çok bakımdan önem ve özellikleri vardır. Bunlardan biri, daha önceki kamu hukuku
metinlerine göre ilk defa bireyin açık hukuksal taleplerini temsil etmiş olmasıdır. Daha
önceki metinlerde, devlet başkanı, kral veya devlet kurumlarının yapıp edecekleri veya
imtiyazları tanımlanmaktaydı. Şimdi ise, bireyin devlet karşısındaki hakları, devletin
hizmet verme kuralları olarak değil, halkın devletten talepleri olarak düzenlenmiştir.
(s. 32) Jellinek’e göre günümüz Batı Avrupa politika tarihinde büyük etkisi olan Fransız Anayasası’nın esas kaynağı J. J. Rousseau’nun Toplum Sözleşmesi değil, Kuzey
Amerika’nın on üç birleşik devletinin bağımsızlık bildirgesidir.5 J. J. Rousseau’nun
metnindeki temel konu başlıkları şunlardır: Sözleşmeyle beraber bütün haklar kamuya ve devlete devredilmiş olmaktadır. Mülkiyet hakkı bile devletin tanıdığı alanda
mümkündür. Burada devlet, mutlak efendi konumundadır. Fakat iktidarın gücüne
karşı insanı koruyan, insana ait asli ve dokunulmaz hak anlayışı Rousseau’da yoktur.
Rousseau’nun teklifinde devletin onayladığı dini kabul etmeyen kişi sürülebileceğine
göre, din ve ibadet özgürlüğü de yok demektir.6
Burada bir konuya daha değinilmesi gerekmektedir: Kişisel alan ve kişisel hak ile
pozitif ve negatif haklar arasındaki içsel ilişki. Kişisel alan ve ifade-davranma ve belki
de, belli bir biçimde devlete ve onun iş ve işlemlerine karşı gelme hakkı bir bireyin
dokunulmaz temel hakkı olarak tescillenmiştir. Bu hak, devletin ona dokunamaması
bakımından negatif, devletin bu hakkın işletilmesi için gerekli olan koşulları sağlaması
gerekliliği bakımından da pozitif bir haktır. Rousseau’ya göre egemen gücün uyruklarına güvence göstermesine gerek olmadığı gibi, egemen gücün kendi etkinlik imkanını
sınırlayacak bir yasanın buyruğunu kabul etmesi de mümkün değildir. Hatta, bir toplum
sözleşmesi bile yoktur.7 Bu bağlamla ilişkili olarak şu soru sorulabilir: Hak sahibi devletin
gücünü sınırlamak mümkün müdür? Costa için bu cevap, dönemin koşullarında jellinek
için de “hayır”dır. Devletin içeriden kendi kendini sınırlaması gerekir ki öyle de olur.
Belki konu hakkında Jellinek’in açısından devletin bireyler karşısında daha iyimser bir
tavır sergilediği söylenebilir. Devlet kişisel veya kendi menfaatlerinden ziyade genel
menfaatleri gözetlemekteydi. Sonuçta, hukuk devletinin (rechtsstaat) egemenliği kendini
sınırlandırarak onunla ilişki kurduğu kişilerin haklarına saygı göstermesine bağlıydı.8
5
6

7

8

Jellinek, a.g.e., s. 35.
Jellinek, a.g.e., s. 39. Ayrıca bkz.: Rousseau, Toplum Sözleşmesi IV, 8, J. J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, çev.: Vedat Günyol, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s. 134.
İlgili bölüm şu şekildedir: “Şunu göz önünde tutmak gerekir ki, her birinin iki ayrı açıdan düşünülmesi
nedeniyle, bütün uyrukları egemen varlığa karşı borç altına sokabilen kamu kararı, karşıt nedenden, egemen
varlığı kendi kendine karşı borç altına sokamaz; onun için egemen varlığın, bozamayacağı bir yasanın
buyruğu altına girmesi politik bütünün özüne aykırı düşer. Egemen varlık, kendini yalnız bir tek bakımdan
görebildiği için, kendi kendisiyle sözleşme yapan bir kişi durumundadır: Bu da gösterir ki, halkın bütünü
için hiçbir zorunlu temel yasa yoktur ve olamaz, hatta toplum sözleşmesi bile.” Toplum Sözleşmesi, I. 7.,
J. J. Rousseau, a.g.e., s. 16.
Pietro Costa, The Rule of Law: A Historical İntroduction. In the Rule of Law History, Theory and
Criticism, Springer, Dordrecht, 2007, (pp. 73-149).
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Rousseau’ya göre ise, devlet, kişiyle gerçek bir ilişkide değildir. Mülkiyet hakkı
da bu bağlam içerisinde ele alınır. Mülkiyet, Rousseau’ya göre, devletin tanıdığı alan
içerisinde mümkün olabilir. Yani, dokunulmaz ve doğal bir hak olarak değerlendirilmez.9 J. J. Rousseau’nun özellikle kaçınmaya özen gösterdiği nokta, egemenin hakları
üzerinde sınırlama getirecek asli ve dokunulmaz bir hak kavrayışının varlığıdır. Bu
bakımdan Rousseau’nun görüşleri, egemen gücün uyruklarına, yani ona tabi olanlara
karşı bir güvence göstermesine de gerek olmadığı yönündedir.10
Öyle anlaşılıyor ki, Rousseau’nun özgürlük anlayışı, devlete katılma özgürlüğüyle
sınırlıdır. Bu, doğal özgürlük değil, devlet halindeki özgürlüktür. O, güç garanti eden
sivil özgürlüktür, fakat vazgeçilmez doğal hak sağlamamaktadır.11 Jellinek’in bu vurgusu,
Rousseau’ya dayandırılan haklar bildirgesi anlayışının esasen biçim ve içerik olarak
Haklar Bildirgesine dayandığını temellendirmeye yöneliktir. Rousseau’da kilise dışında
kurtuluş olduğunu söylemeye cesaret edenlerin devletten kovulması gerektiğini ileri süren
bir anlayışın varlığı, onun düşüncelerinin merkezinde yer alan tahakkümcü ve belirleyici
anlayışı temsil ederken, Jellinek, tam da bu anlayış tarafından onaylanmayacak bir devlet
ve yurttaş ilişkisinin Haklar Bildirgesinde gerçekleştirildiğini ve bu ilişki kurma biçiminin Amerika kaynaklı olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre Haklar Bildirgesi, devlet
ile birey arasındaki sınırı doğal ve sorgulanamaz bir zeminde konumlamış olduğundan
kesin ve aşılamaz bir biçimde belirlemiş olmaktadır. Jellinek’in, Toplum Sözleşmesi’nin
ortak iradenin her şeye kadir olduğunu ileri süren anlayışıyla, bireyin dokunulmaz ve
doğal haklarının varlığı arasındaki bu farklılığı vurgulamak için verdiği alıntı ilgi çekici görünmektedir. Örnek, 3 Eylül 1791 anayasasından verilmiştir: “Yasama erki, işbu
başlık altında düzenlenen ve Anayasa ile garanti altına alınan doğal ve medeni hakların
kullanılmasını tehlikeye düşürecek ve engelleyecek hiçbir yasal düzenleme yapamaz.”12
4 Temmuz 1776 Birleşik Devletler Bağımsızlık Bildirgesi Jellinek tarafından ele
alınırken, bu bildirgenin alıntılanan bölümünde dikkati çeken ifadeler şunlar: 1. Tüm
insanlar eşit yaradılıştadır. 2. Yaratıcının bahşettiği ve vazgeçilemez haklar vardır.
Bunlar, Yaşam/Özgürlük ve Mutluluğun peşinden gitmek. 3. Hükümet ve Devletin
varlık nedeni bunların gerçekleştirilmesidir. 4. Hükümet veya Devlet bu hakların gerçekleştirilmesine engel olur veya insanlar için tehdit edici olursa halkın karşı çıkma,
değiştirme v.b. hakkı vardır. 5. Hükümetin meşruiyeti, bu amaçları gerçekleştirmek
üzere ona görev veren halkın desteğidir.13
Jellinek’in bu incelemesindeki ana iddialarından biri, insan hakları bildirgeleri arasında doğrudan ve dolaylı bağlar olduğu yolundadır. Özellikle Fransız İnsan ve Yurttaş
9

10
11
12
13

Rousseau şöyle ifade eder: “Çünkü devlet, toplum sözleşmesiyle bütün üyelerinin mallarına sahiptir.
Devlet içinde bu sözleşme bütün hakların temelidir.” A.g.e., 1. IX s. 19.
Jellinek, a.g.e., s. 39, 8. Dipnot.
A.g.e., s. 40, * notu.
A.g.e., s. 41, 14.dipnot.
A.g.e., s. 45.
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Hakları Bildirgesi’nin ilanının Amerikan Haklar Manzumesine bağımlı olduğunu ileri
sürmektedir.14 Fransız ve Amerikan bildirgelerinde ilkin öne çıkardığı farklar, ifade
ediliş biçimleri ve dil zenginliğinin kullanılmasıyla ilgiliyken, ikinci yan, Amerikan
bildirgesinde eşitlik anlayışına aleni vurgunun gereksiz görülmesine karşın, Fransız
bildirgesinde bu vurgunun aleni ve defaten yapılmış olmasıdır. Jellinek’in vurgu yaptığı başka bir konu ise, dini özgürlüklerdir. Amerikan bildirgesinde dini özgürlükler
alabildiğine yer bulabilirken, Fransız bildirgesinde dini özgürlükten ziyade yalnızca
dini hoşgörü söz konusu olabilmiştir.15 Her durumda olan ise, Batı Avrupa Dünyasında
gerçekleşen insan haklarına dair hareketlerin ve bildirgelerin birbirleriyle içsel olarak
karşılıklı bağlantılı olmasıdır.
Jellinek, temel haklar konusunda Amerikan ve Fransız bildirgelerinin ortak tavır
sergilediğini belirtirken, yine de keskin ayrılıklar olduğunu belirtmektedir. Özellikle
bireyin sahip olduğu hakların kaynağı konusunda ayrılık vardır. Amerikan geleneğinde
bireylerin haklarının varlığı devlete veya devletin onları vermesine bağlı değildir. Haklar,
doğası gereği ve devredilemez olarak görülür. Oysa Jellinek’e göre İngiliz geleneğinin
doğal haklar ve bu hakların dokunulmazlığı konusundan haberdar değillerdir. İngiliz
geleneğinde atalar mirası olarak belirtilen kadim ve kuşku götürmez haklar dışında
bir hak anlayışı bulunmamaktadır.16 Bu hak anlayışına ek olarak düzenlenen diğer
konularda ise kati yasaklar yerine, “bu haklar askıya alınmamalı”, “insafsız cezalar
verilememeli” gibi ifadelerle yetinilmiştir.17 Jellinek’e göre Amerika geleneğinden
temel farklılıklar gösteren bu anlayışın kaynağı Cermenik devlet anlayışıdır. Antik
devlet anlayışının esası, bölünmemişliği temsil eden polis iken, Cermenik devlet
düalistik bir yapıdadır. Bu düalistik yapının birleşmesi ise sözleşmeyle sağlanmaya
çalışılmıştır. Fakat bu birleşme, halkın haklarını prense devretmesiyle sonuçlanmış,
böylece hükümet, devlete dönüşmüştür.18 Böylelikle de halk ile devletin aynılığı, hatta
özdeşliği anlayışı gelişmiştir.
Jellinek bu aşamada bir hakkın doğal olarak nitelenmesinin ne türden bir süreçle
gerçekleştiğine ilişkin, İngiliz geleneğinde gelişen doğal hak anlayışı üzerinden bir
örnek vermektedir. Doğal hak, belli bir zaman önce hukuk tarafından tanınan bir hakkın
nesiller boyunca sorgulanmaksızın devam etmesiyle, bu hakkın insanlar tarafından ilk
verildiği zamanın unutulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece hak, doğuştan
olarak (birthright) değerlendirilmeye başlanmıştır.19 İngiliz geleneğinin temel özelliği,
dokunulmaz olarak belirlenen hakların neler olduğu ve bu hakların dokunulmaz olduğunun yasalarda açık ve seçik olarak belirtilmemesidir. Yani, dini özgürlük, toplanma,
14
15
16
17
18
19

A.g.e., s. 75.
A.g.e., s. 74.
A.g.e., s. 79.
A.g.e., s. 79.
A.g.e., s. 80.
A.g.e., s. 81.
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basın özgürlüğü gibi haklara herhangi bir gönderme yapılmamaktadır.20 Fakat, açıkça
belirtilmemiş bu hakların sınırlanması yine de yasal yetkilendirmeye bağlı kılınmıştır.
İlk defa J. Locke’ta görülmeye başlanan doğal haktan yurttaşlık hakkına geçiş anlayışı ise, Blackstone tarafından özellikle güvenlik, özgürlük ve mülkiyet her İngiliz’in
mutlak ve dokunulmaz hakları olarak yasaların korumasına alınmıştır. Fakat burada
Jellinek yine de Amerikan geleneğiyle İngiliz geleneği arasında belirgin bir farka
vurgu yapmaktadır. İngiliz geleneğinde haklar krallığın sınırları içindeki yurttaşlığa
sahip kişiler için ön görülmüş ve tescillenmişken, Amerikan geleneğindeki ifadeler
“her birey” veya “tüm insanlık” olarak gerçekleşir.21
Burada, insanın doğal hukuka mı yoksa medeni hukuka göre mi konumlandırılması
gerektiği sorunu da gündeme getirilir, çünkü doğal hukuka göre tüm insanlar eşit olarak
görülürken, medeni hukuka göre insanların bir kısmı köle olarak görülmektedir.22 Bu
konuda J. Locke bile her ne kadar özgürlüğü, insanın özünün tek şekillendirici unsuru
olarak görse de, köleliği onaylayan bir konumdadır.
Öte yandan din ve vicdan özgürlüğü konusundaki ana yolun açılması ise, dini
konulardaki bütün iş ve işlemlerin dünyevi otorite veya ilişkilerden tamamen bağımsız bir biçimde, dolaysız olarak gerçekleştirilmesi anlayışı üzerinden şekilleniştir.
Dünyevi olanın tamamen devre dışı bırakılmasının bir yanında kurumsal yapılar
dururken, diğer yanında bu hakların hiçbir dünyevi güç tarafından verilmediği gibi,
geri alınamayacağı veya kısıtlanamayacağı ya da şekillendirilemeyeceği anlayışı
yatmaktadır. Bu haklar, doğuştandır ve kaynakları hiçbir biçimde dünyevi olana
bağlı olarak görülmezler.23
Burada dikkat çeken noktalardan biri, din ve vicdan özgürlüğünün yanı sıra güvenlik ve refah gibi hakların esas olarak dini temelli olarak görülmüş olması ve söz
konusu temellendirmelerin dini referanslarla yapılmış olmasıdır.24 Bu bakımdan, güvenlik ve özel mülkiyet hakkının yanı sıra, din ve vicdan özgürlüğü ve dokunulmazlığı
doğuştan ve doğal hak olarak 28 Ekim 1647’de Cromwell zamanında kabul görmüştür.
Fakat bu yaklaşım yine de Amerika’da görülen gelişmelere göre farklılıklar gösterir.
İlk bu türden sözleşme örnekleri “Plantasyon Sözleşmeleri” olarak yapılmıştır. Buradaki ana tema, bir kişinin vicdanının devlete değil ilahi olanla aracısız bir bağlamda
duran kendisine ait olduğu düşüncesidir. Özellikle 1636 yılında kurulan Providence
20
21
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A.g.e., s. 82.
A.g.e., s. 84.
A.g.e., s. 85.
A.g.e., s. 88
Bu konudaki belirgin örneklerden biri J. Locke’un, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme ve Hükümet
Üzerine İkinci İnceleme adlı kitaplarında, Tevrat’ın önceki bir okunmasına ilişkin eleştirel bir yeni okuma
gerçekleştirerek, özel mülkiyetin ve miras hakkınına ilişkin kavrayışın farklılaştırılarak yeniden dil ve
anlam dolaşımına, içinde yaşanan ekonomi-politik ortama uygun olarak geri gönderilmesidir. Bkz. J.
Locke, Hükümet Üzerine Birinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Kırlangıç Yayınevi, Ankara, 2007, J.
Locke, Hükümet Üzerine İkinci İnceleme, çev. Fahri Bakırcı, Babil Yayıncılık, Ankara, 2004.

398

Nedim Yıldız

şehrinde dini alan hiçbir şekilde yasamaya tabi kılınmamıştır. Sınırsız bir dini inanç
özgürlüğü tanınmıştır.25 Bu uygulamalardaki en önemli yan, doğal halin ve temel hak
ve özgürlüklerin belli devletler veya genel olarak devlet ve yasaya bağlı olmadığı
anlayışının geliştirilmiş olmasıdır. Bu anlayışın temelinde ise, aracısız ve kendinden
menkul olarak kabul edilen bir hakikat anlayışı görülmüştür.26
Jellinek, özellikle J. Locke’un adını, din ve vicdan özgürlüğü düşüncesinin yerleşmesi bakımından önemle anmaktadır. J. Locke’un katkılarıyla hazırlanan ve 1669’da
yürürlüğe giren Kuzey Carolina Anayasa metninde, kendi eserlerinde olmadığı kadar
fazla din ve vicdan özgürlüğü düşüncesine yer verilmiştir.27 Bu anayasa metninde
vurgu yapılan vicdan özgürlüğü ve dokunulmazlığı konusu, özellikle William Pen
tarafından yürürlüğe sokulan anayasada öne çıkarılmış, din ve ibadet özgürlüğünün
yanı sıra vicdan özgürlüğünün varlığı, öze ilişkin olarak değerlendirilmiştir.28 Özellikle
vurgulanan nokta, söz konusu hak ve özgürlüklerin yalnızca vatandaşlara değil, tüm
insanlığa verilmiş olmasının yepyeni bir yaklaşım olarak Avrupa anakarasında değil,
Kuzey Amerika’da ortaya çıkmış ve geleneksel hale dönüşmüş olmasıdır. Burada
esas rol oynayanların Roger Williams gibi, din özgürlüğüne dayalı devlet kurmak
isteyen kişiler olduğu belirtilir.29 Yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarının belirgin bir
biçimde ifade edilmesi ve felsefece temellendirilip konumlandırılması esas olarak J.
Locke tarafından yapılmıştır. Bu durum öylesine çığır açıcı olarak görülmektedir ki,
devletlerin varlık nedeni artık bu doğal ve doğuştan getirilen dokunulmaz hakların
korunması ve yaşanması için aracı olmak konumuna yerleştirilmeye başlanmıştır.30
Tüm bu haklar manzumesinde dikkat çeken başka bir yan, basın özgürlüğüyle
beraber örgütlenme özgürlüğünün de esasen dini bir arka plana sahip olduğunun vurgulanıyor olmasıdır. Bu konu metnin her aşamasında ve temasında kendisini göstermektedir. Basın özgürlüğün arkasındaki dinamik, kilisenin veya devletin izni olmaksızın
herhangi bir yayın faaliyetinin gerçekleştirilmesine imkân tanınmasıyla ilgiliyken,
örgütlenme özgürlüğünün arka planı ise, kilisenin veya devletin ön gördüğünün dışında
bir mezhep örgütlenmesinin yapılabilmesine ilişkindir.31 Bu örgütlenme biçimleri ele
alınırken, Amerika’daki kolonistlerin, İngiltere ana vatanlarından getirmiş oldukları
ve kaynağı kraliyet olan temel hakların, doğal ve doğuştan gelen haklara dönüşmesine
dair bir süreç analizi yapılmıştır. Jellinek’e göre nesiller içinde bu hakların kaynağının
insanlar olduğunun unutulmasıyla beraber, bu hakların unutulan kaynakları, dini ve
doğal temellere bağlanmaya başlanmıştır.32 Bu süreç, devletten bağımsız bir vicdan
25
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Jellinek, a.g.e., s. 92.
A.g.e., s. 94.
A.g.e., s. 96.
A.g.e., s. 97.
A.g.e., s. 100.
A.g.e., s. 102.
A.g.e., s. 103, **ç.n.
A.g.e., s. 108.
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anlayışının gelişmesiyle en üst seviyeye ulaşmıştır.
Üzerinde durulan diğer bir konu, İngiliz geleneğindeki hak ve özgürlük kavrayışıdır. İngiliz ekolünde, insanların dokunulmaz hak ve özgürlüklerinin olması
söz konusu edilmeden, devletin, belli hak ve özgürlükleri kısıtlamaya veya ortadan
kaldırmaya yönelik uygulamalar yapmaması gerekli olduğu vurgulanmıştır. Fakat bu
vurgu ifadeleri devlet nezdinde mutlak ve bağlayıcı değildir. J. Locke örneğinde de
görüldüğü üzere, insanların doğuştan ve eşit oldukları düşüncesinin kabul edilmesi
ve bu görüşün anayasalara girmiş olması, köleliğin kaldırılmasını beraberinde getirmeyebilmiştir.33 Aralarındaki ilişkinin gerçekleşmesi, özellikle Amerika söz konusu
olduğunda, Kuzey-Güney savaşından sonra bile ortadan kaldırılamamıştır. Bu durum
yalnızca kölelik kurumu için değil, diğer tüm temel özgürlükler için de böyle olmuştur.
Jellinek’in değindiği başka bir konu ise, Fransızlarla Amerikalıların hak bildirgeleri
arasındaki temel farklılığın, Amerikalıların haklarının kurumlardan önce geliyor olmasına karşın, Fransızların kurumlarının haklardan önce gelmesinden kaynaklandığıdır.
Fransızlar, mevcut kurumlarına, Amerikalılardan ilham alarak geliştirdikleri hakları
eklemeye yönelmişlerdir.
İnsan haklarıyla ilgili olarak öncelikle batı dünyasını ve sonrasında da tüm insanlığı
hem etkilemiş he de belirlemiş olan insanlar tarafında kaleme alınmış ana bildirge ve
yasa metinlerini ele alan Jelinek’in bu çalışması, özellikle negatif ve pozitif hakların
konumunun anlaşılması bakımından yol göstericidir. Negatif haklar, doğuştan ve
yalnızca insan olmakla kazanılan, dokunulmaz ve sınırlandırılamaz haklar kümesini
oluşturur. Özgürlükler (vicdan, din, düşünce, ifade gibi), demokratik haklar (seçme ve
seçilme) veya yaşama hakkı örnek gösterilebilir. Devlet bu haklara kesinkes müdahale
edememekle birlikte yine bu hakları anayasallaştırarak güvence altına almak durumundadır. Pozitif haklar ise, gerçekleştirilmesinde devletin katkısının beklendiği, ancak ana
yapı ve organizasyonla insanların kullanabileceği haklardır. Sağlık hizmetleri, eğitim
hakkı, sosyal refah ve yeterli bir yaşam standardı bu hak kapsamında örneklendirilebilir.
Bu haklar toplumsal refah için vatandaşın bir izleyici olmakla yetinmeyip aktif bir rol
sahibi olması yönünde “olumlu” davranmasının devlet tarafından temini ve teşvikidir.
Bu iki tür hak her ne kadar ‘negatif’ ve ‘pozitif’ adlandırmalarıyla birbirinden
ayırılmış gibi görünseler de, tam olarak birbirinden ayrı olabilmeleri mümkün değildir.
Öyle ki, bu iki ayrımın birçok bilim insanı tarafından teorik olduğu dile getirildi. Bir
“negatif” hakkın işlevi, kamu finansmanı ve sonuç olarak devlet müdahalesini gerektirmektedir. Örnek olarak, mülkiyet hakkının teminatı için yine toplumsal örgütlenme
biçimi ve ekonomik döngünün hızıyla da paralel olarak devletin sponsorluğunda kayıt
33

Doğuştan haklar öğretisi J. Locke’ta vardır. Bkz.: Hükümet üzerine İkinci İnceleme IV. 23 v.d. “senelerdir
burnumu koklamak için kullanmaktayım; peki buna gerçekten kanıtlanabilir bir hakkım var mı?” s. 120121 şiir, 17 yy’dan. Bu ifade, Locke’un, alışkanlık ve işlevin özsel olmadığını düşündüğünü gösteren
bir örnektir.
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ve koruma aygıtını gerektirir. Yine düşünce ve ifade özgürlüğü ya da yaşama hakkının
sağlanması gerekli minimal altyapının teminatıyla ilintilidir. Her birinin işlerliği yine de
devletin varlığıyla ve bu hakların kullanılabilmesi için gerekli imkanları sağlamasıyla
ilişkiliymiş gibi görünse de, Jellinek’in hatırlatması ve vurgusu, Amerikancı geleneğin
ana eğiliminin, negatif hakların bireye devlet karşısında mutlak ve dokunulmaz bir alan
sağladığı görüşünde yoğunlaşmaktadır. Bu bakımdan, bu türden hakların devletten önce
geldiği anlayışının savunulması da söz konusudur. Öte yandan, çalışmada doğrudan
söz konusu edilmiş olmasa da, negatif hakların varlığının ağırlıklı olarak demokrasi
kavrayışıyla ilişkilendirilmesi mümkünken, pozitif hakların ağırlık kazandığı anlayışların ise cumhuriyet kavrayışı ile ilişkilendirilmesi mümkün görünmektedir. Öyle ki,
kimi durumlarda pozitif hakların elde edilmesi ve korunması uğruna negatif hakların
sınırlanması ve hatta kısıtlanması yönünde halk tercihleri de görülebilmektedir.
Bu iddia elbette, demokrasi ve cumhuriyet kavramlarının açılması ve tartışılması
gerekliliğini de beraberinde getirir. Farklı düşünür ve ekollerin bu iki kavrama yaklaşımı, iddianın yorumlanmasını da çeşitlendirir. Örneğin Jacques Ranciere, “Democracy,
republic, representation” adlı yazısında demokrasi kelimesinin ne bir toplum ne de bir
hükümet biçimini uygun biçimde ifade ettiğini belirtir ve hatta “demokratik bir hükümet
yok” diyecek kadar ileri gider. Ona göre “halkın iktidarı” deyişi ise, dolayısıyla, bir
oligarşi hükümetinde olduğu kadar eşitsiz toplumlar için de heterotopiktir. Cumhuriyet
ise “devlet kurumlarının homojenliği” ve “toplumun ahlakı”na ilişkin bir rejimdir.34
Demokrasi konusunda doğrudan ve temsili demokrasinin ve başka birçok farklı türün
“demokrasi” sözcüğünde bir arada tutulmasının zorluğunu konuyla ilgili tüm düşünürler
dile getirmiştir. Burada belki de yan yana getirilerek irdelenmesi gereken iki kavram
cumhuriyet ve demokrasiyi temsilen “halkın iktidarı” ve “hukukun üstünlüğü”dür.
Halkın iktidarı topyekün vatandaşları kapsayan, hukukla dolayımsız ve açık-seçik bir
ilişkiyi mi ifade eder, yoksa sınıfsal ve sosyo-kültürel gibi etkenleri de kapsayacak
şekilde pozitif yönde destek bulan sınırlı bir kitlenin hukuk sistemini pozitif olarak
kendi hegemonyası altına almasını mı? Son kertede hukuktan bağımsız düşünülemeyen toplumsal/sosyal kurumları çepeçevre saran kuralların ya da hukukun üstünlüğü
ilkesiyle birlikte, “kazanılmış haklar”ın güvencesinde devamlılığın sürdürülmesi söz
konusudur. Bu da yine bir erdem ya da ahlak çağrışımıyla birlikte negatif hakları işaret
eder. Eğitim hakkının farklı kesimlerde sosyo-ekonomik durumla ilişkisinin kurulabilmesi, pozitif olarak bu hakkın dağıtılmasında getirilen eleştirilerin açığa çıkabilmesi
ve yine yapılacak eğitim reformlarında eleştirilerden pay alınabilmesi bu süreçteki
ilişkisel boyutu ve gerilimi betimleyebilir. Bu bağlam içinde, özellikle bu konudaki
tartışmalar söz konusu olduğunda, Jellinek’in ele aldığımız çalışmasının günümüz
dünyasındaki eğilimler konusundaki tartışmalarda yol gösterici olduğu söylenebilir.
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KLASİK VE MODERN SİYASET DÜŞÜNCESİNİN MUKAYESESİ
Fatih M. Şeker*
THE COMPARISON OF CLASSICAL AND
MODERN POLITICAL THOUGHT
ÖZ
Çağdaş Türk düşüncesinin bir Medînetü-l-Fâdıla, Kutadgu Bilig veya Ahlâk-ı
Alâî kaleme alma imkân ve ihtimali nedir? Peşine düştüğümüz yahut da cevabını
arayacağımız soru budur. Maksadımız klasik ve modern dönemi birbirinin ışığında görmek, her iki devri inşâ eden kalburüstüne gelen mütefekkirleri hakem
tayin etmektir. Erbabının takdir edeceği üzere her siyasetnâme, idarecileri tarih
önünde sıygaya çekmenin bir bedeli olarak okunabilir. Bu istikamette bambaşka
istikametlere bakan iki dünyayı birbirinin emrine verdiğimiz dönemle her şeyin
tabiî olarak olması gereken yerde bulunduğu zamanları karşılaştıracağız. Kitapta tasvir gerçekten, hayatta ise gerçek tasvirden daha kıymetlidir diyenlerin haklı olup olmadığını sorgulamaya çalışacağız. Bir cümleyle eski ile yeninin siyasî
çerçevede muhasebesini yapmaya gayret edeceğiz. Çağdaş Türk düşüncesinin
klasik bir siyasetnâme metni yazmasının mümkün olup olmadığını yoklayacağız.
Anahtar Kelimeler: Klasik ve Modern Türk Düşüncesi, Medînetü-l-Fâdıla,
Kutadgu Bilig, Ahlâk-ı Alâî, Siyasetname.
ABSTRACT
What is the potentiality or probability of Modern Turkish Thought writing a new
Medinetu’l-Fazıla, Kutadgu Bilig or Ahlak-ı Alai. That is the question we try to
answer in this study. Our aim is to see Classical and Contemporary Thought from
each other’s perspcetive and assign the pioneer thinkers of each era as judges. As
experts in this field would appreciate, every siyasetname can be regarded as the
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cost of interrogating the managers before history. We will continue to examine,
whether the people who said “in books imagery is more precious than reality,
whereas in life reality is more precious than imagery” are right or not. With this
sentence we will query ‘the old’ and ‘the new’ in the framework of politics. We
will try to understand if modern Turkish Thought is capable of writing a classical
siyasetname essay or not.
Keywords: Classical and Contemporary Turkish Thought, Medînetü-l-Fâdıla,
Kutadgu Bilig, Ahlâk-ı Alâî, Siyasetname.
...

Giriş
Hem yazıldıkları hem de okundukları zamana hitap edebilen eserler klasiktir. Onlar
o gün için yazıldıkları gibi bugün de için de yazılmışlardır. Bu demektir ki bir milletin
ideallerini ve gerçeklerini mükemmel bir şekilde yansıtan bir klasik, yalnızca kendi
dönemini temsil etmekle kalmaz, tarih boyu devamlı olarak güncelliğini muhafaza
eder. Şu durumda modern bir karaktere sahip olan Medînetü’l-Fâdıla, Kutadgu Bilig
ve Ahlâk-ı Alâî eski değil yeni olduğu için klasiktir. Ciddiye ve dikkate aldığımız her
düşünür gibi bu eserlerin müellifleri de bizim çağdaşımızdır. Bir başka ifadeyle Fârâbî,
Yûsuf Has Hâcib ve Kınalı-zâde hem Türkistan, hem Selçuklu hem de Osmanlı’dır.
Selçuklu ile Osmanlı siyasî pratiği bu eserleri yansıtan bir ayna hüviyetindedir. Bu
zaviyeden bakıldığında denilebilir ki Türkistan, Anadolu ve Rumeli bademin kabuğu,
lifi ve çekirdeği gibi bir ve bütündür. Öyleyse bu siyasetnâmeler milletin hayallerinin
kağıda dökülmüş hâli, kurulan devletler de o ümidin ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Bu
topraklara mensup insanların siyaset etme tarzını şekillendirebilecek vasıftaki her şey,
nesillere aynı rûhu aşılayan bu klasiklerde bulunabilir. Biliyoruz ki hayat tarzı, tefekkür
etme şekline istikamet verir. Tefekkür etme şekli de hayat tarzının yörüngesini belirler.
Türklerin âlemi idare ediş şekli dünya görüşüyle birebir irtibatlıdır. Bu düşüncemiz
bizi şu noktaya götürür: Türk, karakterinin değişmez oluşuyla öz, devamlı hareket
hâlindeki cephesinin getirdiği taraflarıyla da oluştur. Vaziyet en iyi ifadelerinden birini
Kaşgarlı Mahmud’un, Türk medeniyetinin bir hareket medeniyeti olduğunu gösteren
şu ibaresinde bulur: İl terkedilir, töre terkedilmez. (İl kaldı, törü kalmas).
Çağdaş Türk düşüncesinin bir Medînetü-l-Fâdıla, Kutadgu Bilig veya Ahlâk-ı
Alâî kaleme alma imkân ve ihtimali nedir? Peşine düştüğümüz yahut da cevabını
arayacağımız soru budur. Maksadımız klasik ve modern dönemi birbirinin ışığında
görmek, her iki devri inşâ eden kalburüstüne gelen mütefekkirleri hakem tayin etmektir. Erbâbının takdir edeceği üzere her siyasetnâme, idarecileri tarih önünde sıygaya
çekmenin bir bedeli olarak okunabilir. Bu istikamette bambaşka istikametlere bakan
iki dünyayı birbirinin emrine verdiğimiz dönemle her şeyin tabiî olarak olması ge-
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reken yerde bulunduğu zamanları karşılaştıracağız. Kitapta tasvir gerçekten, hayatta
ise gerçek tasvirden daha kıymetlidir diyenlerin haklı olup olmadığını sorgulamaya
çalışacağız. Bir cümleyle eski ile yeninin siyasî çerçevede muhasebesini yapmaya
gayret edeceğiz. Çağdaş Türk düşüncesinin klasik bir siyasetnâme metni yazmasının
mümkün olup olmadığını yoklayacağız.

I. Köşeli Düşünmek mi Barok Düşünmek mi?
Klasik dönem köşeli düşünmesini bildiği kadar, barok düşünmesini dolayısıyla da
dereleri birleştirip deniz hâline getirmesini çok iyi bilir. Yûnus Emre’nin her biriyle
bile gör mısraını hayat tarzı hâline getirir. Sınırlarımızdan içeri dâhil olan her şey bu
toprakların rengini alır. Fatihler, fethettikleri milletlerin iradelerini ve enerjilerini kendi
tabiî unsurları hâline getirirler. Evliyâ Çelebi ile Bursevî’nin en hurda teferruatlara
kadar aktardığı üzere Osmanlıların fethettikleri milletlere nasıl varis oldukları Fatih’ten
başlayarak hükümdarların aldıkları unvanlar üzerinden de görülebilir. Eflâtûn’daki
filozof-kral fikri, antik felsefî mirası İslâm dünya görüşü içine yerleştirerek onlara
yeni bir mânâ veren Fârâbî’de filozof-imâm şeklinde karşımıza çıkar. Bu noktada
Fârâbî Eflâtûn’a kendi düşüncelerini teyit ettirmek amacıyla başvurur bile denilebilir.
Arap Seyit Battal, Battal Gazi olur. Afrasiyap Alp Er Tunga şeklinde yeniden doğar.
Kadîm zamanlarda aldığımız her şeyi kendimize özgü bir modele dönüştürme sıkıntısı
çekmezken çifte mizaçlı hâle geldiğimiz modernleşme devrinde ise baktığımız her
yerde kendimizi gören perspektif alt üst olur. Mahkûm olduğumuz dünyaya hâkim
olabilmek için farklı istikâmetlere bakan iki âlemi telif etmek zorunda kalırız. Itrî’nin
Tekbir’iyle Vivaldi’nin Dört Mevsimi iç içe geçer. Mikelanj ve Mimar Sinan aynı
anda hükmünü yürütür. Hallâc’ın Ene’l-hak felsefesinde İlâhîleşen İsa’yı gören Louis
Massignon gibi bizde de aslolan hakikatin zâtî değeridir, onun için doğuyla batı birbirlerinin gözlerinin tâ içine bakmalıdır sözü geçer akçe olur. Çeşitli ırk, medeniyet
ve çevrelerle münasebet kurarak esaslı ve realist bir dünya görüşü kazanan kadîm
zamanların aksine modern dönemin insanı istikamet değiştirir, kendisi olmaktan çıkıp
başkalarının tecrübesini yaşamaya talip olur.
Klasik dönemin Osmanlı Türk’ü tanımı da bu zamanların transit ve hareket medeniyeti olmasına uygundur. Gelibolulu Âlî vatanum kişver-i Gelibolu’dur. Reh-güzerdir
Arap ve Acem yoludur derken aynı gerçeği ifade eder. Bu vaziyet Bağdatlı Ahmet
Haşim’in Osmanlı Türk’ünü Türk, Arap ve Acemin standart bir örneği olarak gören
sözlerinde de karşımıza çıkar. İbnülemin’in Kemâlü’l-Kıyâse fî Keşfi’s-Siyâse’deki
şu ifadeleri de aynı şekilde çerçevelenebilir: “Kavmiyet ve milliyet hissiyatı milel-i
sâirenin bâdi-i hayatı olsa bile Müslümanlara diyanet derecesinde kuvvet ve saadet
bahşedemez. Ehl-i İslâmın hayat u memâtı diyanete merbût olduğu gibi diyanet-i İslâmiyye de marifet ve adalet üzerine mebnîdir. Marifet ve adalete riayet edilmemekle
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diyanete de riayet edilmemiş olur”. Bu cümleden olmak üzere klasik dönemde sebebî
asabiyet esas alınır. İbn Haldûn’un sebebî asabiyet kavramı, en iyi ifadesini “bu Osmânîler garibleri sevicilerdir” sözünde bulur. Modern dönemde ise sebebî asabiyet
yerini nesebî asabiyete terk eder. Kavmiyetin milliyete giden yolda bir merhale olduğu,
millet olmanın; kavim, din ve toprak etrafında teşekkül ettiği gözden kaçırılır.
Klasik dönemde, Osmanlı Türkçesi Arapça ile Farsçayı bünyesinde eritir ve içine
aldığı her şeyi kendine benzetir. Gelibolulu Âlî, Na‘îmâ, Kınalı-zâde ve Sinan Paşa’nın
dili dolayısıyla düşüncesi bu konuda verilebilecek en güzel örnektir. Hilmi Ziya’da
görüleceği üzere modern dönem ise Osmanlı ufkundan bir kopuştur. O, Şeytanla Konuşmalar’da Sinan Paşa’nın yazdıklarını “ümmî konuşması” olarak görür. Fuzuli’nin
yazdıklarını nükteleri kaldırıldığında “içi boş kelime zinciri” şeklinde tezyif eder.
Kınalı-zâde’yi “asıl fikrini bulayım dedim, beş yüz sahife beş sahifeye indi” şeklinde
değerlendirir. Mecelle’yi de “atalar sözü” olarak tahfif eder. “Nazmın gölgesinde kurumuş ota” benzettiği nesrimizi; “bahri tavil, müsecca nesir, tetabuu izafat, haşiv, itnap,
tekrar, mefhum kıtlığı, sıfat bolluğu, fikirsizlik, gıdasızlık, kansızlık” olarak görür.
Daha yeniler içinse “alafranga taklidi deyip” geçer. Gerekçe olarak da şunu söyler:
“Kimi tekke ağzı, kimi medrese kokuyor; kimi kanun maddesi, kiminde Babıâli edası;
kimisi laubali, kimi fazla ciddi; kimi kelime canbazı, kimi belagat budalası; kimi tekrar
meraklısı, kimi İncil kopyası; kimi tersine çevrilmiş frenk elbisesi, kimi külhani, kimi
mahalle ağızı, kimi burjuva taklidi, kimi proletarya!”.

II. Siyasetin Sacayakları: Hikmet, Hakikat ve Ahlâk
Klasik dönemde hükümet hikmet, hikmet de hükümet şekline konulur. Devlet
idare etmek bir tür tefelsüf etme olarak görülür. Hikmet, hakikat ve ahlâkın bir bütün
olduğu müşahhas hâle getirilir. Sokrates’in ifadesiyle yeterli oy temin edildiğinde
pekâlâ merkebin ata dönüşebildiği demokraside, bunu engelleyebilecek en büyük
gücün hikmet ehli kişilerin hükmettiği dünya olduğuna inanılır. Fatih Sultan Mehmed
Hân, Fârâbî’nin düşündüklerini tatbik etmenin mümkün olduğuna iman eder. Sultan
Fatih ata binmiş Fârâbî hâline geldiğine göre hikmet sarayını her şeyi içine alacak
kadar genişleten Osmanlı’nın kendi filozofuna yeni baştan vücut verdiği söylenebilir.
Mimar Sinan’ın şahsında sanat ve fiil birleşerek düşünce aynı merkezde toplanır. Bâkî
devleti şiirle, Ankaravî ve Bursevî tasavvufla, Gelibolulu Âlî ve Cevdet Paşa tarihle
idare eder. Dede Efendi ve Itrî mûsikî ile hayatın rûhunu yakalar; Hoca-zâde ile İbn-i
Kemâl ise bunu felsefeyle yani kavramlarla yapar. Kânûnî Sultan Süleyman, fikir ve
tecrübeyi bir bütün kılar. Devlet adamlarının uygulamalı olarak düşünen kimseler
olduğu, Kânûnî ile Fârâbî arasında yalnızca derece farkı olduğu kendiliğinden ortaya
çıkar. Bilmekle tatbik etmenin bir bütün olduğunu gösteren, hâliyle Fârâbî’nin felsefe
tanımını Osmanlı Devleti’nin ete kemiğe büründürdüğünü vurgulayan Kınalı-zâde,
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tıpkı Yûsuf Has Hâcib, Nizâmü’l-mülk ve Keykavûs gibi tecrübelerini teori hâline getirir. Selçuklu ile Osmanlı Devleti’nin temeli, Fârâbî’nin felsefî gayretinin bir
formu olur. Bu şekilde düşünülen şeylerle yapılan şeyler arasında mesafe olmadığı
kendiliğinden ortaya çıkar. Siyasetle düşünce bir bütün olarak görüldüğü için Gazzâlî
ile Nizâmü’l-mülk, Yavuz Sultan Selim ile Kemâl Paşa-zâde tarihe birlikte yön verir.
Vaziyet batıda da öyledir: Filozof-kral terkibi, krallar nezdinde itibarlı bir yere sahip
olan Aristoteles ile pratiğe dökülür. İbnü’n-Nedîm ile İbn Haldûn’un da işaret ettiği
gibi o Büyük İskender’in devlet meselelerinde gören gözü, işiten kulağı, tutan eli
olur. Hükümdâr noktayı onunla görüşerek karara bağlar. Gene siyaset sahasında söz
sahibi olanlara göre “Hegel’in düşüncede başardığı şeyi, Fransız devrimi, eylemde”
gerçekleştirir; “Machiavelli’nin İtalya’da teorileştirdiği şey, Avrupa’da vuku” bulur.
Felsefe ile hareket, akletme ile hissetme, din ile siyaset birbirine refakat ederek hayata
istikamet verir. Bu şekilde entelektüel zümreler ile halk irfanı arasında mâhiyet farkı
olmadığı anlaşılır. Hâliyle düşünceyi değil eylemi öne çıkaran Marx’ın aksine fiil
mi öncedir yoksa düşünce mi? sorusu etrafındaki tartışmanın esasta değil teferruatta
olduğu kendiliğinden ortaya çıkar; zira aralarındaki irtibat tabiî bir teşekkül hâlinde
olduğuna göre bazen nazarî taraf bazen de ameli taraf gâlib gelir. Bununla beraber
Marx, bir evvelki sözünü tekzib etme pahasına “düşüncenin gerçekliğin peşinde olması
yatmaz, gerçeklik de düşüncenin peşinde olmalıdır” derken belki de bunu kasteder.
Modern dönemde ise neyin tecrübe edildiğinin henüz bir muhasebesi yapılmadığı
için teori ile pratik arasındaki makas açılır. III. Selim, II. Mahmud ve II. Abdülhamid
Hân düşündüklerimizi tatbik etmenin imkânsız olduğuna inanırlar. Düşünce ile siyaset
mâhiyet olarak bambaşka istikametlerde seyreder. Artık Topkapı’dan nerede ise bir top
atımı ötede bulunan yerlere çekildiğimiz zamanlarda olduğumuz için dil ile kalb birbirini yalanlar. Diğer bir ifadeyle klasik dönemde teori lehine kendini gösteren arayışlar,
modern dönemde yerini pratiğin hâkimiyetine bırakır. Teorinin griliği hayatın yeşilliği
karşısında erir. Düşünce ile aksiyonun birbirine refakat ettiği klasik dönemde aklımız
zamana hükmeder. Modern dönemde ise zaman aklımıza galip gelir. Dikkat usule bağlı
olmaktan çıkar. Kitap yerini hayata bırakır. Hayatın her alanında olduğu gibi siyaset
alanında da otorite mefhumu yitip gider. Hayata hâkim olan şeyler hükmünü yürütemez
hâle gelir. Hikmet sahibi hükümdar ideali aslında fikrî çerçevede bir otorite arayışının
ifadesi olduğuna göre bu durum, filozof-kral idealinden uzaklaşmayı beraberinde getirir. Filozof-kral yahut da hikmet sahibi hükümdar demek, düşünceyi canlandıran, fikri
aktif hâle getiren kimse demektir. Bunlar felsefeyle yapabileceği gibi pekâlâ şiirle veya
mimariyle de yapabilir. Bir başka ifadeyle İbn-i Kemâl’in önünü açmakla Mimar Sinan
veya Baki’ye yol vermek aslında aynı siyasetin bir devamıdır. Şu hâlde Kemâl Paşa-zâde,
Ankaravî, Bosnevî ve Na‘îmâ farklı alanlara yelken açtıklarında birbirlerinden ayrılsalar
da Osmanlı denildiğinde bir araya gelirler. II. Abdülhamid Han’ın bunu el-Munkızu
Mine’d-Dalâl, İhyâ ve Tehâfüt tercümeleri başta olmak üzere Gazzâlî’nin eserleri ve
Cevdet Paşa ile yapmaya çalıştığını biliyoruz. Bugün ise ölçü Türkiye olmaktan çıkar.
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Klasik dönemde bir toplumun düzenindeki her çeşit değişiklik baştakilerden geldiği için devlet başkanının kendi üzerinde kurduğu saltanat ve cüretin, halkın üzerinde
kurduğu saltanat ve cüretten daha fazla olması gerektiği hayat tarzı hâline getirilir;
zira nefsi islâh etmekle âleme nizâm vermenin birbirinden bağımsız olmadığına iman
edilir. Osmanlı padişahlarının genelinin tasavvuf muhibbi ve câmiu’t-turûk olması
da bu noktayla irtibatlı kılınır. Gene Osmanlı medrese geleneğinin hocası Cürcânî
hürriyeti nefse karşı cihâd ilan etmek şeklinde tanımlarken bu gerçeğe dikkat çeker.
Seyyîd Şerîf Cürcânî’nin yaklaşımında olduğu gibi hürriyet mefhumunu mistik bir
istikamet ve muhtevaya büründüren İbnülemin’in bir filozoftan aktardığı “hürriyet,
her halde nefse galebe meziyetini hâiz bulunmaktan ibarettir” sözünde de manzara
değişmez. Modern dönemde ise hürriyet mefhumu istikamet değiştirir. Hürriyetten
bahsederken defalarca geldiği halde gelişinin ertesi günü ortadan kaybolur, bize de
resmî nutuklarda adını anmak kalır diyen Ahmed Hamdi Tanpınar haklı çıkar.

III. İlâhî Aklı Hâkim Kılma Çabası Olarak Siyaset
Klasik dönemde siyaset dünya düzenini sağlama, âlemi idare etme, hayata yön
verme sanatı, İlâhî aklı hâkim kılma çabası olarak görülür. Kademe farkı olsa da reis-i
cumhurdan mahalledeki öğretmene kadar uzanan hiyerarşide her şey siyasete dâhil
edilir. Filozoflar, ârifler, muallimler, vâizler, peygamberler ve sultanların siyasetlerinin
birbirini tamamladığına dikkat çekilir. Montaigne “bir aileyi idare etmek bir devleti
idare etmekten hiç de kolay değildir” derken aynı gerçeği ifade eder. Modern dönemde
ise siyaset rol kesme ve sahne sanatı olur. Nerede neyin söktüğünü bilmekten, kartonu kale gibi göstermekten ibaret duruma düşer. Düşünce ve siyaset hayatımız kendi
kendine yeter olmaktan çıkar.
Klasik dönemde devlet irâdesi hâdiselere hâkimken; modern dönemde hâdiseler
ve realiteler devlet irâdesine hâkim hâle gelir. Sadrazamlar rıhtımdaki sırık hamallarına
gıbta etmek zorunda kalır. Sefâretler nazırlar üzerinden devleti idare etmeye kalkışır.
Aliya İzzetbegoviç’in de ifade ettiği gibi büyük siyaset kabiliyeti kaybedildiği için
diplomatik kılı kırk yarmalar hükmünü icrâ eder. Nüfûz ve hâkimiyet sahamız eski
zamanları aratır. Devlet hem aktör hem de figüran olur. Sahibi olduğu toprakların
bütününü haritada görebilen çok meşrebli insanlar sahne alır. Devleti ve idarecileri
idare etmek zannedildiğinden daha müşkil hâle gelir.
Devletin hâdiselerin peşine takılıp gittiği II. Meşrûtiyet’le başlayan devri Halil
İnalcık Aydınlanma devrimiz olarak selâmlar. Cumhûriyet fikrini ve laik idarenin
köklerini oraya bağlar. Bu dönemde fikrî serbestliğin ortaya çıktığına inanır. İbnülemin
ise bu devri fikrî anarşinin hüküm sürdüğü bir dönem olarak görür ve hayıflanır. Bu
zemin ve çerçevede projektörlerini modernleşme devrine çeviren kimseleri ürküten
bir manzara hükmünü yürütür. Dönemi yaşayanların anlattığına göre Sultan Hamid’e
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ilk millet meclisini dağıtma öğüdünü veren o günkü başkatip Said Paşa, aynı zamanda
Sultan Hamid’i hal’etmeye karar veren Meclisin de reislik kürsüsüne oturur. 1389’da
Murad Hüdavendigâr Kosova’da şehit düşer. 1911’de ise ihtiyar padişaha Kosova
meydanında namaz kıldırarak Rumeli’de tutunabileceğimiz zannedilir. Klasik dönemde
devlet adamı kendini bir zümrenin adamı hâline getiremez. Modern dönemde ise bir
zümrenin adamı olanlar devlet adamlığına soyunmaya kalkışırlar. Devletin zaafını
şuraya buraya jurnallemek, önüne gelene söylemek vatanseverlik zannedilir. Memleket
aldığımız fiyata verilir; Türkiye nasıl kazanılmışsa ancak o şekilde kaybedilir diyenler
gerilere itilir. Devlet her zaman olduğu gibi kendi tabiî yerine talip olmayan herkese
ait olduğu yeri hatırlatmak zorunda kalır.
Klasik dönemde tarihte kurulan bütün Türk devletleri birbirinin devamı olarak
görülür. Bizde devletlerin cisim değil yalnızca isim değiştirdiğine inanılır. Amiş Efendi
bu gerçeği şöyle dile getirir: “Türk devleti kıyâmete dek bâkî kalır. Fakat idâre tarzı
şekilden şekle değişir”. Osmanlı’nın hafızası Selçuklu’dan ibaret olarak görülmediği
gibi Türkiye’nin hafızası da yalnızca Cumhuriyet devrinden ibaret olarak görülmez.
Ölülerin üzerimizdeki hakkının dirilerden fazla olduğuna iman edilir. Mezardakilerle
hukukunu bu şekilde tazeler. Modern dönemde ise Cumhuriyet’le Osmanlı arasındaki
irtibat kopar.

IV. Maziye Duyulan İhtiyaç
Klasik dönemde insanlar zihniyette birleşip, düşüncede ayrılırken modern dönemde
ise hem zihniyette hem de düşüncede ayrılırlar. Bununla bağlantılı bir başka husus da
şudur: Klasik dönemde Goethe’nin ifadesiyle düşünce düşünülmüş şeylerden, irade
de harekete geçirilmiş şeylerden koparılmaz; zira düşünce Tanpınar’ın da dikkat çektiği üzere bir kişiye değil, bütün bir medeniyete mâl edilir. Büyük şahsiyet tecessüm
etmiş ideal olarak vasfedilir. Filozofların düşünce tarihini inşâ ettiği ne derece doğru
olarak görülürse düşünce tarihinin de filozofları inşâ ettiği aynı ölçüde doğru kabul
edilir. Gazzâlî’yi gören bir medeniyet; Kutadgu Bilig’i Ahlâk-ı Alâî, Mâtürîdî’yi de
Kemâl Paşa-zâde hâline getirir. Kânûnî Sultan Süleyman’ın Fârâbî’yle, Kemâl Paşa-zâde’nin Gazzâlî’yle, Ankaravî’nin Mevlânâ’yla, Bosnevî’nin İbnü’l-Arabî’yle ilişkisi
Osmanlıların tarihe geçmişi hâle taşımak için döndüğünü gösterir. Geçmişe bakarak
büyüyen bu kişilere göre maziye onu hayata geçirmek ve fiile dökmek için ihtiyaç
vardır. Tarih burada yeni devlete imkânlar manzumesi yaratır. Mevlânâ Ankaravî’ye
dönüştüğüne göre tarihe verilen kıymetin sınırıyla geçmişi hangi noktalarda hatırlamak
veya unutmak gerektiğinin sırrı da kendiliğinden ortaya çıkar. İbn-i Kemâl Gazzâlî’yi
hatırlatan tarafıyla tarihe; idrâk ettiği zamanı bugüne taşıyan cephesiyle de tarihe değil
hâle ve yarına aittir. Bu demektir ki dünden kalkarak bugünü dolayısıyla da yarını
inşâ etmek, tarihî olanla olmayanı telif etmekle mümkündür. Bu şu demektir: Klasik
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dönemde metni ehemmiyetli hâle getiren şârihtir. Metin, şerh, hâşiye, talîk ele alınan
meselenin yahut da ilmin tarihidir. Tarih bize yeni zannettiğimiz her şeyin aslında ne
kadar eski olduğunu gösterir. Prusya’da yetişmiş yeni bir Hume olarak görülen Kant’ın
ifadesiyle her yeni için, onunla bazı benzerlikleri olan bir eskinin bulunması lazımdır.
Kendini şerh-hâşiye zincirinin bir halkası olarak gören kimseler için tarihe hâkim
olmak, tarihi inşâ eden kimselere itaat etmekle mümkündür. Bütün bu ifadelerin de
göstereceği üzere ölçü şudur: Seleflerin anlattığı hususları haleflerin tekrar etmesine
lüzum yoktur. Entelektüel hayat canlılığını ölmüşlerin eserlerini tazelemeye borçludur. Geriye bakan ileriyi görür. Zirvelere tırmanan kimselere hiçbir şey gizli kalmaz.
Modern dönemde ise şerh ve hâşiye geleneğinin mahkûm edilmesinde görüleceği
üzere entelektüel hayat tarihin bir döneminde dondurulur. Müellif yaşasaydı metni
bugün böyle yazardı demenin bir başka ifadesi olan şerhler mahkûm edilir. Hâlbuki
metni aktüel kılmak aslında müellife sadakatin bir nişanesidir. Nitekim Alain Badiou, Eflâtûn’un Diyaloglar’ını ebedî kılmak için güncelleştirir. Mağara mitini sinema
salonuna benzetir. İyi ideasını hakikate dönüştürür. Bu zaviyeden bakıldığında eski
birleştirir, eskiye irtibatlı olmayan yeni ise ayrıştırır kanaatini taşıyan klasik dönem,
yeni olanı hiçbir şey söylemiyormuş havası içinde gündeme getirir. Böylece yeni eskiye
benzediği ölçüde makbul hâle gelir. Düşünme hatırlama olduğu kadar yaratma olarak
görülür. Modern zamanlar ise eskiye ait tekrar ettiği hususları bile yeni adı altında
pazarlar; H. Heine’in “devin omuzlarında duran cüce, elbette devin gördüklerinden
daha ilerisini görecektir” sözüne kulak asmaz. Bazı hususlarda başkalarının peşinden
gitmenin önden gitmekten daha iyi olduğunu düşünmez. “Kuzey Amerika’nın vahşi
topraklarında olduğu gibi edebiyatta da babalar, yaşlanıp güçten düştüklerinde oğulları
tarafından öldürülür” diyen Heine’i haklı çıkartır. Şerhlere mesafe koyanların meseleleri izah etme adına yaptıkları her açıklama, ele alınan meseleyi daha kapalı hâle
getirmeye yarar. Türk kültürünün XVI. yüzyıldan başlayarak devlet teşkilatı ve hukuk
anlayışında kemâle erse de düşünce sahasında şerhçiliğe, Mevlânâ ve İbnü’l-Arabî
şerhlerine mahkûm olarak kendi içine kapandığını iddia eden Hilmi Ziya’nın tavrı bu
noktada verilebilecek örneklerden biridir. O bu noktada bizde siyaset var düşünce yok
demeye getirir. Buradaki tezadı sorgulamaz.
Şerh-hâşiye meselesi üzerinden gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus
da şudur: Klasik dönemde düşünce herkesindir. Bu nedenle dipnot usulü ve kaynak gösterme endişesi yoktur. Modern dönemde ise her şey gibi düşünce de kişilere
nispet edilir. Hâlbuki Spinoza muayyen bir çerçevede yeniden doğmuş Descartes
olduğuna göre bu durum düşünce tarihinde geçmişten güç alan arayışların intihal
olarak görülemeyeceğini gösterir. Bu istikamette Heine’in şu ifadelerine kulak verebiliriz: “Fikirlerle ilgili mülkiyet hakkı iddia etmekten daha gülünç bir şey yoktur.
Hegel Schelling’in birçok fikrini kendi felsefesinde kullandı elbette; ama Schelling
bu fikirlerle ne yapacağını asla bilemezdi. O sürekli olarak sadece felsefe yaptı, ama
hiçbir zaman bir felsefe ortaya koyamadı. Ayrıca şunu da rahatlıkla iddia edebiliriz
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ki Schelling Spinoza’dan, Hegel’in Schelling’den aldığından fazlasını almıştır”. Bu
demektir ki bir kişi aynı anda hem Mâtürîdî hem Gazzâlî hem Mevlânâ hem de Cevdet
Paşa olamaz. Ancak bir millet bunların hepsini cem edebilir. Modernleşme devrinde
Ahmed Avni için halledilmiş gibi görünen bir mesele Mustafa Sabri için meydanda
yatan bir problemdir. Rasyonel olmakla sezgisel olmanın aynı kişide barınabildiği
klasik dönemin aksine yeni dönemde entelektüel dünya ile mistik hayat arasındaki
bağlar kopar. Felsefe, kelâm ve tasavvuf birbirini tamamlaması gerekirken birbirinin
yerine talip olur. Klasik dönemde her tarih metni aynı zamanda bir siyasetnâme olarak okunur. Tarih hem “hâkim-i âdil” hem de “şâhid-i sâdık” olarak görülür. Tarihe
padişahların ve re’âyanın üstadı, hayatın medresesi pâyesi verilir. Bir zaman sonra
hayal olarak görülen şeyler, vaktiyle hakikat olduğuna göre gelecekten emin olmak
isteyen bir kişinin geçmişe bakması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkar. Goethe bu
gerçeği “İsa bir daha gelse onu ikinci kez çarmıha gererlerdi” şeklinde ifade eder. O
hâlde bâkî olanı fâni olanda gören kimse kemâle ermiş demektir. Modern dönemde
ise tarih dolayısıyla da tarihî tecrübe otorite olmaktan çıkar.
Klasik dönemde İbn Haldûn ve Kemâl Paşa-zâde gibi mütefekkirlerde çok iyi
görüleceği üzere filozoflar tarihçi, tarihçiler de filozoftur. Tarihi bilimden saymayan
Aristoteles’in aksine Selçuklu ile Osmanlı müverrihleri hem hâdiselerin ne olup ne
olmadıklarını hem de o olayların niçin öyle olduklarını sır olmaktan çıkaran bir tavır
sergilerler. Modern dönemde ise felsefeciler, bilgi olmadan düşüncenin mümkün olabileceğini zannederler. Hâlbuki tefelsüf etmek, cüz’î olanı küllî seviyeye yükseltmekle
mümkün olduğu gibi Platonik idea seviyesine yükselmek için de cüz’î olana inmek
lazımdır. Bu da felsefenin tarihle kurulabilecek irtibatla imkân dâhiline girebileceğini
gösterir. Bir filozofun nasıl düşündüğünü idrâk ve ihata edebilmek onun yaşadığı zaman
ve zemini kuşatmakla gerçekleşir. “Bir düşüncenin zihinde vesilesiz belirmesi, bir cismin sebepsiz hareket etmesi kadar imkânsız bir şeydir” diyen Schopenhauer haklıdır.
Şu durumda zaman ve mekândan yani tarihten bağımsız bir felsefenin karşılığı yoktur.
Klasik dönemde din ve devlet birbirinden ayrılmaz. Dini ayakta tutanın devlet, devletin devamını temin eden şeyin de din olduğu vurgulanır. Nurettin Topçu’nun ifadesiyle
din Allah’ın emri, devlet onun hareketi olarak değerlendirilir. Bir başka ifadeyle devlet,
İlâhî irâdenin yeryüzünde gözükmesi, dünya üzerinde var olan İlâhî idea olarak görülür.
İlâhî şehrin nazarî bir örneğini sunan Fârâbî gibi bizim Yûnus bu durumu kim ki bir dem
sohbet ola müftî müderris mât ola/Bir İlâhî devlet ola andan içen oldı bâkî mısralarıyla
kelimelere döker. Böylece o Medînetü’l-Fâdıla’sının bir hülasası olarak görülmesi gereken
bu beytinde, devlet veya hükümdarın metafizik bir karaktere ve çehreye sahip olduğunu
ihsas eder. Faziletli şehrin reisi, İlk Neden’in yeryüzündeki muâdili olduğu için devlete
itaat yahut da isyanı, Allah’a karşı itaat veya isyan etmekle eş değer görenleri aktüel kılar.
Din ve siyasetin Selçuklu ile Osmanlı’da tecrübesinde aynı varlık alanına ait olduğundan
hiçbir şekilde şüphe etmez. Vaziyet en güzel ifadelerinden birini Tanpınar’ın İslâmiyet
devlet kuran bir dindir. “Bugünkü her şeyimizi ona borçluyuz” sözünde bulur. Modern
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dönemde ise bir taraftan Türkiye’nin ne olduğu değil ne olmadığı anlatmaya çalışılır.
Hâl ve zamanın nezaketinden dolayı teferruatta oynanarak esas muhafaza etmeye bakılır.
Islahat fermanının müphem yazılmasına benzer şekilde laiklik konusunda da çift cepheli
ve çok boyutlu bir tavır sergilenir.
Klasik dönem Türk medeniyetinin türbedarı olarak ilim ve irfânı görür. Hükümdârları devlet ve mutluluğa kavuşturanların bilgi ve hüner sahibi kimseler olduğundan
şüphe etmez. Bu istikamette eskilerin “ehl-i hünerin kadrini bilmek de hünerdir” sözü
tespih hâline getirilir. Fetret dönemine rağmen Osmanlı Devleti’nin yeni baştan inşâ
edilmesi kuruluş döneminde ilmiyeye verilen sağlam yerle irtibatlandırılır. İlim bizatihi güç ve iktidarın kendisi olarak görülür. Modern zamanlarda ise güç ve mevki elde
etmek için ilim tahsil edilir. Eskiden insanlar klasik hüviyete sahip metinler üzerinden
birleşirken modern dönemde ise klasik mefhumu hükmünü yitirir.
Klasik dönemde Fârâbî’nin ifadesiyle “itikâd halkın muhayyilesinde fikirlere
tekabül eder, bunlar da semboller vâsıtasıyla kendisini gösterir”. Modern dönemde
ise “eski tarih halkta destan olarak devam eder” sözünde görüleceği üzere bu anlayış
yer yer kendini gösterse de halk irfanı amelî akılla aynîleştirilmez. Kınalı-zâde’nin
mensubu olduğu dünyada, menkıbeyle tarih arasında mâhiyet farkı yoktur. Bugün ise
tarihe menkıbe hüviyeti verilir. Rüya hurafe, menkıbe de kurgu olarak görülür. Masallarla menkıbelerin gerçekleri insanlara uygun olan şekillere büründürdüğü, düşüncenin
bir vasıtası olan dil gibi masalların da dünya görüşünü aktarmanın bir vasıtası olduğu,
kitâbî olanı şifâhî yolla aktardığı gözden kaçırılır. Bütün bir İslâm geleneğine hâkim
olan zihniyeti masallar vasıtasıyla gündeme taşıyan Binbir Gece Masalları’nın rûhunun esasen metafiziksel olduğu düşünülmez. Alman olmanın ölçülerinden biri olarak
görülen ve Faust’unu efsanelerden hareketle yazan Goethe’nin Şark’ı Binbir Gece
Masalları üzerinden tanımaya başlaması üzerinde fikredilmez. Aynı şekilde Evliya
Çelebi’nin Rumeli’nin İslâmlaşmasını anlatırken Sarı Saltuk’u menkıbe hâlesiyle
kuşatarak yeni baştan gündeme getirmesine dikkatler çevrilmez. Bir cümleyle halkın
kıssadan hisse çıkaran bir akla sahip olduğu, bu nedenle Fârâbî’nin halk irfanını amelî
akılla özdeşleştirdiği ciddiye ve dikkate alınmaz.
Klasik dönemde tedbir de takdirin tabiî bir unsuru olarak görülür. Eskilerin gözünde
Tanrı gerçekleşmiş bir hâdiseyi hiç olmamış hâle getirebilir. Bir şeyi aynı anda var ettiği
gibi yok da edebilir. Bazı fiillerde münfail olmanın fâil olmaktan daha etkili olduğuna
inanılması da bu cümledendir. Umberto Eco’nun aktardığı şu anekdot iyi bir örnektir:
Victor Hugo Waterloo’da “Napolyon’un o savaşı kazanması mümkün müydü? diye sorar.
Hayır diye cevaplar ve ekler: “Neden mi? Wellington nedeniyle mi? Blücher nedeniyle
mi? Hayır Tanrı nedeniyle”. Modern dönemde ise göz kör olunca kaza gelir anlayışı
hâkim duruma gelir. İyi bir misal şudur: Yeni Osmanlıların Paris’teki hocalarından,
Şerh-i Mevâkıf’ı elinden düşürmeyen Yanyalı Hoca Tahsin’in muhatabına taarruz etme
âdeti vardır. O izâ câe’l-kazâu amiye’l-basar (kaza gelince göz kör olur) kaziyesini
tekrarlayan bir zâta şöyle der: “Yanlış okuyorsunuz. Doğrusu izâ amiye’l-basar câe’l-
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kazâ (göz kör olunca kaza gelir). Modernleşen Osmanlı’nın zihniyet dünyası, Hoca
Tahsin’in geçmişe yönelttiği bu itirazdadır. Falih Rıfkı’nın anlattığı şu anekdot da bir
başka örnektir: “İngilizler Mütareke’de Şeyh Esad’ı tutup Seydibeşir karargâhına esir
götürmüşlerdi. Mavi bir gömlek, mavi bir don, ihtiyar adam hazin bir ömür geçiriyordu.
Bir gün gene kızgın kuma bağdaş kurmuş düşünürken bir Arap esirin sesini duydu: Ya
Allah! Ya Allah. −Çağırma yavrum, çağırma dedi. Eğer aklına esip de bizi kurtarmak
için geleceği tutarsa, İngilizlerin elinden bir daha zor kurtulur. Üstelik Müslümanları
Allahsız bırakırsın. Bunları tamamlayacak bir anekdotu da Abdülbaki Gölpınarlı’dan
okuyoruz: “Eskilerce bir inanış vardır: Kitabın ilk yaprağının üstüne yâ kebîkec yazılırsa
güve yemez. Kebîkec kitapları güveden koruyan meleğin yahut cinin, şeytanın adıdır.
Hocanın biri, mollasından bir kitap ister. Molla, kitabı eline alınca görür ki lime lime;
güve delik deşik etmiş. Hocam der, kitabı güve yemiş! Hoca bağırır: Yâ kebîkec yazmadın
mı? Molla cevap verir: Yazdım, yazdım ama önce kebîkeci yemiş sonra da kitabı yemiş!
Yangına karşı evleri koruyan yâ hâfız levhasıyla kitapları koruyan yâ kebîkec yazısı
asırlarca bir iş göremedi; levha kırıldı, kebîkec yendi”. Bir devrin hayat felsefesi olarak
görülmesi gereken bu tavır, artık bugün rağbet görmez, atık muamelesi görür. Bütün bu
misaller kadîm zihniyetin hükmünü yürütemez hâle düştüğünü gösterir.
Netice olarak; modernleşme devrinden başlayarak İslâm kültürü ve medeniyetinin
bir parçası olduğu kadar Avrupa medeniyetinin de bir parçası olan Türkiye, dünyanın
göbeğinde yer alan konumuna uygun olarak doğu ve batının meyvelerini toplar. Fârâbî
Medînetü’l-Fâdıla’yı Grek filozoflarının penceresinden İslâm’a, İslâm âleminin gözünden de Grek felsefe sistemine bakarak telif eder. Yûsuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig’i
İslâm’la evvelki devrin dünya görüşü arasında gidip gelerek kaleme alır. Kınalı-zâde
ise Selçuklu asırları ile Yavuz Sultan Selim devri arasında oluşan mirası tevarüs eder.
O hâlde bugün yazılacak bir Medînetü’l-Fâdıla, Kutadgu Bilig ve Ahlâk-ı Alâî ise
bahsettiğimiz birikimle modernleşme arasında med-cezir hâli sergilenerek kaleme
alınabilir. İdrâk ettiğimiz coğrafyaya özgü hususiyetlerimiz, Türkiye’nin kendi imkân ve şartları içinde ortaya konulabilir. O hâlde alaturkayı alafranga hâle getirmek
ne derecede mühimse alafrangayı da alaturkalaştırmak aynı ölçüde ehemmiyetlidir.
Modern Türkiye’nin nasıl bir rotaya oturtulması gerektiğinin yol haritasını veren
Bernard Lewis’in ya batı İslâmlaşacak yahut da İslâm Batılılaşacak sözünün geçer
akçe olmaktan çıktığı dönemeç noktası burasıdır. Örsle çekiç arasındaki bu yapı, Türkiye’nin kendisi olarak kalmasını sağlayan bir yenilenmeyi zaruri hâle getirmektedir.
Bizim için ideal örnek Cevdet Paşa’dır. Paşa geleneğe perestiş edenler zaviyesinden
bakıldığında modern; modernistler zaviyesinden bakıldığında da gelenekçidir. Bu
demektir ki Paşa’da yenilik bütün değişkenliği içinde kendisiyle özdeş kalabilen bir
çerçeveye sahiptir. Elmalılı Hamdi Efendi bunu istikrâr içinde değişim değişim içinde istikrar şeklinde vecîzeleştirir. Şu durumda doğduğumuz deri içinde fikirlerimizi
geliştirip değiştirmeli, yaptığımız her şeyi kendimizden hareketle meşrûlaştırmalıyız.
Bu da başkalarından bahsederken bile kendimizi anlatmakta ısrar etmekle mümkün
hâle gelir; zira kendisini bir yere nispet etmeyen esasta hiçbir yere ait değildir.

OSMANLI SIYASET DÜŞÜNCESINDE “POLITIQUE/POLITIKA”
KAVRAMININ KULLANIMI ÜZERINE BIRKAÇ NOT
Nergiz Yılmaz Aydoğdu*
NOTES ON THE USAGE OF THE TERM ‘POLITIQUE/POLICY’ IN THE
OTTOMAN POLITICAL THOUGHT
ÖZ
Türk modernleşme tarihinin önemli etkileşim alanlarından biri Türkiye’de bilimsel
terminolojinin anlam ve muhteva bakımından dönüşümüdür. On sekizinci yüzyılın
ortalarından itibaren Batı dillerinden Türkçeye yapılan tercüme faaliyetleri Türk
düşüncesini siyasi anlayış, politik tercihler ve gelecek tahayyülü bakımından
etkilemiştir. Sözü edilen modernleşme süreci, Türk dilinin bilimsel terminoloji
ve muhtevasını da büyük ölçüde belirlemiş gözükmektedir. Bu makale çalışması
ile Türkçe’de bazı siyasi ve felsefi kavramların anlam ve muhteva bakımından
dönüşümüne örnek olarak “Politique” kavramının Türkçeye tercümesini inceleyeceğiz. Bu inceleme ile on dokuzuncu yüzyıl itibariyle Türkçe kelimelerin
modernleşme çabaları ve tercüme faaliyetleri neticesinde, süregelen etkilerin
sonucunda, nasıl kullanım özelliklerini yitirdiğini veya kelimelerin nasıl yeni
anlam ve muhtevalara büründüğünü tesbite çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Politika, Siyaset, Tedbir, Osmanlı Modernleşmesi, Tanzimat
Düşüncesi.
								
ABSTRACT
One of the significant influence areas of the Turkish history of modernization is
the transformation of the scientific terminology in Turkey in terms of meaning and
content. Since the mid-18th century, the translations from Western languages to
Turkish have influenced the Turkish thought in terms of the political understanding,
choice and future imagination. The modernization process has also determined the
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scientific terminology and content of the Turkish language. In this article, I will
investigate the translation of the term ‘Politique/policy’ to Turkish as an example
for the transformation of various political and philosophical concepts in Turkish
in terms of meaning and content. I will attempt to illuminate the ways in which
various Turkish words have lost their characteristics and gained new meanings
and content as a result of the ongoing modernization process and translation
practices since the 19th century.
Keywords: Policy, Politics, Measure, Ottoman Modernization, Tanzimat Thought.
...

Giriş*
I.
Bir toplumun siyasi ve sosyal açıdan sahip olduğu düşünce varlığı, o toplumun
yaşadığı sosyal ve siyasal değişimlerden, zorunluluklardan etkilenerek sürekli olarak
değişmektedir. Bu siyasi ve sosyal düşünce varlığının ifadesi olarak dil dediğimiz
olgu, bu değişimin sürekli ve değişen bir parçası olarak, toplumsal hadiselerden etkilenmektedir. (Durali, 2002:16) Bunun yanında dilin modernleşen toplumlarda, tarih ve
kültüre ait bilgi, değer ve inançları aktararak, geçmişle gelecek arasında bir bağlantı
vazifesi gördüğünü ve yeninin eski düşünce kavramlarıyla anlatılması/anlaşılmasında
aracılık ettiğini belirtmemiz gerekir.
Bir başka açıdan dil, onu konuşanların kendi kültürlerine, geçmişine ve mevcut
haline dair anlayışlarını yansıtır. (Ayalon, 1987:VIII) Bu anlayış ve dildeki ifadeler
çoğu zaman toplumun iç dinamikleriyle irtibatlı olarak değişirken bazen de dış etkiler
dahilinde şekillenebilir. Ortadoğuda, on dokuzuncu yüzyılda, farklı dillerde ortaya
çıkan hızlı, yoğun ve köklü değişimler büyük ölçüde dış etkilerden kaynaklanmaktadır.
(Ayalon, 1987:3)
“Avrupa medeniyetinin Osmanlı imparatorluğu’na cebrî bir surette hulûl ve nüfûzu” şeklinde başlayan Batılılaşma, saray-medrese-tekke arasında din temelli ilişkiyi
bozarak Osmanlı Devleti ve toplumunda yeni değerler sistemine dayanan kurumsal ve
hiyerarşik bir düzeni ortaya çıkarmıştır. (Köprülü, 1986:301, İnalcık, 1992:49) Batılılaşma dediğimiz olguda, değerler sisteminin dini referans aldığı, sosyo-ekonomik ve
siyasi düzenin din merkezli olarak oluştuğu geleneksel Osmanlı toplum yapısı, yeni
Batılı değerlerle dönüşmeye başlayacaktır. (İnalcık, 1992:49)
*
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Osmanlı devlet adamlarının devletin geleceği ve kurtuluşu için gerçekleştirmeye
çalıştıkları değişimin zihni alt yapısı olarak yerli bir siyasi öğretiye dayandığını iddia
etmek güçtür. (İnalcık, 1996:429) Modernleşme dediğimiz sosyo-kültürel değişim sürecinin taşıyıcıları büyük ölçüde bürokratlardır.1 On sekizinci yüzyıl ortalarından itibaren,
değişim yanlısı Osmanlı devlet adamları, geleneksel Osmanlı toplumsal yapısına karşıt ve
aynı zamanda onunla çatışan seçkin bir kitle olarak ortaya çıkmıştır. (Hanioğlu, 1984:183)
On sekizinci yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı toplumunun geçirmiş olduğu zihni değişimin etkilerini ve izlerini Osmanlı Türkçesinde izlemek, analiz etmek
mümkündür. “Zorunluluklar karşısında bir tavır alış” (İnalcık, 1996:424)2 olarak
ortaya çıkan modernleşme hadisesinin Türk dilinde yeni kavramlara ve tamlamalara
hayat verdiğini söyleyebiliriz. (Levend, 1960:87) On sekizinci yüzyılın ortalarından
itibaren, Batı düşüncesi ve terminolojisini, askeri teknolojide, tıp, astronomi, coğrafya
gibi alanlarda tercüme etme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç ile birlikte, sözkonusu
kavramları Türkçe’de mevcut kavramlarla ifade etmenin güçlüğü aşılması gereken bir
dil sorununu ortaya çıkarmıştır. (Berkes, 1985: 323)3 Bu sebeple değişim ve farklılaş1

a

2

3

Bu makalenin araştırma ve yazım sürecinde pek çok değerli bilim adamının yardımlarını gördüm.
Değerli hocam Prof. Dr. İsmail Kara Beyefendi metni okuyarak değerli katkılarda bulundular, kendilerine müteşekkirim. Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, Doç Dr. Muharrem Öztel, Yrd. Doç. Dr Yakup Yıldız,
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kaan, Yrd. Doç. Dr Abdülkerim Asılsoy, Yrd. Doç Dr. Ali Osman Çınar ve Dr.
Güllü Yıldız çeşitli vesilelerle metne katkı sağladılar, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kutadgubilig
dergisinin saygın editörlerinden Doç Dr. Nebi Mehdiyev’e makalenin yayın sürecinde göstermiş olduğu
ilgi için müteşekkirim.
Benzer bir şekilde, on dokuzuncu yüzyıl Arapça’sında ortaya çıkan kavramsal değişim ve dönüşümün
ilk taşıyıcılarının bürokratlar olduğu ve bunun yanında tercümanlar, gözlemciler, gazeteciler ve yazarların
da bu sürece aracılık ettiği Ami Ayalon tarafından ifade edilmektedir. Bkz. Ami Ayalon, Language and
Change in the Arab Middle East, New York&Oxford: Oxford University Press, 1987, s. 4.
“Osmanlı Devleti’nin ve onun büyük ölçüde parçaları olarak İslam dünyasının değişik coğrafyalarının,
modern Batı felsefesi ile karşılaşmaları, karşılaşma mecburiyetinde kalmaları da birçok boyutu hâlâ
devam etmekte olan bir kriz döneminin neticesi veya icbarı şeklinde tecelli etmiştir” İsmail Kara, Bir
Felsefe Dili Kurmak, İstanbul: Dergâh Yayınları, 3.b., 2012, s. 6.
Özellikle doğu toplumlarının çağdaş bilimin mevcut diline uygun yeterli kavramsal araçlardan mahkum
olduğu inancının ve iddiasının Doğulu araştırmacılarla yapılacak empirik ortak çalışmalara önyargıyla
yaklaşılmasına neden olduğu tezi Yakov Rabkin tarafından tartışılmaktadır. Rabkin, Modern bilimin
Avrupada bir sekülarizasyon süreci içerisinde, dini anlayışa ve kavramlara bir alternatif olarak sunulduğunu, Batıdışı toplumlarda bilim tarihini anlamak için gerekli kavramsal çerçevenin olmadığını ifade
etmektedir. Bkz. Yakov M. Rabkin, “Conceptual issues the history of science in nonwstern societies”,
Transfer of Modern Science&Technology to The Muslim World. ed. Ekmeleddin İhsanoğlu. İstanbul:
IRCICA. pp. 59-66. Benzer bir düşünce Şükrü Hanioğlu tarafından dile getirilmektedir. Şükrü Hanioğlu,
“Osmanlı Aydınındaki değişme ve bilim” başlıklı makalesinde, yenileşme ile birlikte “bilim” kavramının
klasik düşüncedeki “din” kavramının yerini işgal ederek Osmanlı aydınlarının düşünce dünyasında
merkezi bir rol oynamaya başladığını ifade etmektedir. Bkz. Şükrü Hanioğlu, “Osmanlı Aydınındaki
değişme ve bilim”, Toplum ve bilim, Güz 27, 1978, s. 183-192. Şükrü Hanioğlu, Osmanlı toplumunda
bilimin icra etmeye başladığı bu merkezi rolün bir zaman sonra “din-bilim” çatışmasını doğurduğunu
ifade etmektedir. Bkz. Hanioğlu, 1978: 187. Benzer bir yorum için bkz. Hanioğlu, Doktor Abdullah
Cevdet ve Dönemi, s. 9.
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maya sadece Osmanlı siyasi ve sosyal düzeninin değil aynı zamanda bu düzeni ifade
eden kavramlar dünyasının da uğradığını söyleyebiliriz. (Kara, 2003:127) Osmanlı
düşünce dünyasında meydana gelen bu kavram farklılaşmasının “kronolojik ve muhtevaya ilişkin tarihi” ne yazık ki birkaç önemli girişim dışında geniş olarak ele alınıp
değerlendirilmemiştir. (Lewis, 1988; Kara, 2003:126-197)4
II.
Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin siyasi durumunu, devletlerarası ilişkileri,
politik görüşmeleri büyük bir devlet olması bakımından yakından takip etmiştir. (İhsanoğlu, 1992:24-25)5 On sekizinci yüzyılda, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerine
dair izlediği politikalara kaynaklık eden düşünce ve bilgiler; başlıca birkaç kaynağa
dayanmaktadır. Öncelikle, devletin sahip olduğu siyasi haritalar, telif veya tercüme
coğrafya kitapları Avrupa’ya dair ilk başvuru kaynakları arasındadır6. İkinci olarak;
bilgi birikimi, kabiliyeti ve yeniliğe açık oluşu ile doğrudan irtibatlı olarak elçilerin
sefaret raporları, Padişahın yüksek otoritesine sunulduğu dikkate alınırsa yazarının
her zaman bir oto-sansür uygulayacağı kaydı varsayılarak, önemli ilk kaynaklar arasındadır. (Aksan, 1986:8; Aksan, 1997:42) Ayrıca Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim
vatandaşlarının Avrupa devletlerinin sefaretleriyle kurmuş oldukları yakın irtibatlar,
yabancı tüccar ve seyyahlarla olan diyaloglar, Osmanlı hükümetinin bilgi kaynakları
arasında yer alıyordu. (Aksan, 1997:46, İhsanoğlu, 1992:24-25) İstanbul’da bulunan
yabancı elçiliklerle yapılan görüşmelerin devletlerarası ilişkilere, Avrupa siyasetine,
toplum yapısına dair dikkate değer bir şekilde bakış açısı kazandırdığını da ilave
edebiliriz. Virginia Aksan, on sekizinci yüzyıl Osmanlı Devleti’nde, devletlerarası
4

5

6

Bernard Lewis’in, The Political Language of Islam adlı kitabı yukarıda sözü edilen dönüşümün Ortaçağ’dan itibaren genişleyen İslâm coğrafyası, Moğol istilası ve emperyalist yönetimlerin tesirlerini de
zikrederek, İslâm toplumlarında ortaya çıkan değişimi terminolojiye bağlı olarak ele almaktadır. Bkz.
Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1988).
Ayrıca bkz. Bernard Lewis, “Serbestiyet”, İ. Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, XLI, Sayı: 1-4, 1984, s. 4752. Bernard Lewis, “Meşveret”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, (1981-1982),
s. 775-782. Ami Ayalon, Language and Change in the Arab Middle East, New York&Oxford: Oxford
University Press, 1987; Tuncer Baykara, Osmanlılarda Medeniyet Kavramı ve Ondokuzuncu Yüzyıla
Dair Araştırmalar, İzmir: Akademi Kitabevi, 1992; İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak, İstanbul:
Dergâh Yayınları, 3.b., 2012; İsmail Kara, “Modernleşme dönemi Türkiye’sinde Ulum, Fünun ve Sanat
kavramlarının algılanışı”, Din ile Modernleşme Arasında içinde, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2003, s.
126-197; Hüseyin Yılmaz, “From Serbestiyet to Hürriyet: Ottoman Statesmen and the Quastion of
Freedom during the Late Enlightenment”, Studia Islamica III. 2016, s. 202-230.
İhsanoğlu, Osmanlı Devletinin Batıdaki teknolojik gelişmelerin hepsinin farkında olduğunu ifade eder.
On beşinci ve on altıncı yüzyıllarda Osmanlı devletinin savaş teknolojisi, madencilik, coğrafya ve tıp
alanlarındaki gelişmeleri, seçici bir biçimde takip ettiğini belirtmektedir. (İhsanoğlu, 1992:24-25-28)
Bu kaynaklar arasında Katib Çelebi’nin “İrşadü’l Hayara ila Tarihi’l Yunan ve’r Rum ve’n Nasara
isimli 1654 yılında yazdığı eser, Avrupa devletlerinin hukuk, yönetim ve inançları konusunda bilgiler
veriyordu. Bkz. Yılmaz, 2016:208.
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ilişkiler ve bilgilendirmelerde “yanlış-bilgilenme”nin neredeyse mümkün olmadığını
dile getirmektedir. (Aksan, 1986:13).
Yukarıda Avrupa’ya dair saydığımız bilgi kaynaklarına, konumuz açısından oldukça
önemli, zihniyet dönüşümü ve terminolojik değişimi takip açısından doğrudan kaynak
durumunda olan farklı Avrupa dillerinden yapılan tercümeleri de ekleyebiliriz. Bu
tercümelerin ilk örneklerinin büyük ölçüde sefaret göreviyle yurtdışına giden Osmanlı
diplomatları aracılığıyla yapıldığını, her zaman bu yolla olmasa da, eklememiz gerekir.
Ahmed Resmi Efendi’nin Coğrafya-yı Cedit tercümesi (Aksan, 1997:44), Şanizade
Ataullah Efendi’nin, II. Friedrich’in askerî talimatı tercümesi (Aydoğdu, 2008:38)7,
İbrahim Müteferrika’nın Marmara denizi haritası (1720) yine aynı düşünürün “Bahriyye-i Bahr-ı Siyâh” (1724-25), “Memâlik-i Îran” (1729-30) haritaları tercüme olup
Osmanlı haritacılığı açısından çok önemlidir. (Afyoncu: 2000:327)
Modernleşme tarihimizin erken safhasında askerlik, tıp ve mühendislik gibi
alanlarda Sırpça, Macarca, İspanyolca ve İtalyanca gibi dillerden pek çok tercüme
yapılmıştır. Bernard Lewis, Türkçe’ye Batı dillerinden tercüme edilen ilk sözcüklerin
İtalyanca olduğunu ifade etmektedir. (Lewis, 1996:61; Kara, 2012:23) Bunun nedeni,
Osmanlı Harbiyesi ve Bahriyesinde genellikle Fransızca ve bunun yanında İtalyanca
biliniyor olmasıdır. Nizam-ı cedit reformları sürecinde III. Selim’in Fransa’dan eğitimci
ve uzman tedariki suretiyle, askeri okullarda Fransızca’nın zorunlu hale getirilmesi
Fransızca öğrenen genç bir neslin Batı düşüncesini tanımasına ve aktarmasına imkan
vermiştir. (Lewis, 1996:60) On sekizinci yüzyıl sonlarında Napoleon’un şark siyaseti
ve propogandasının tesiriyle sadece Osmanlı aydınları ve devlet adamları arasında
değil, halk arasında da Fransızca’nın ve Fransız kültürünün yayıldığını Tarihçi Asım
kaydetmektedir. (Tarihçi Âsım’dan aktaran Köprülü, 1986:300)
Avrupa medeniyeti ve bilimsel gelişmelerine Osmanlı aydınlarınca duyulan hayranlık, Batıya giden devlet adamlarında, özellikle eğitim almak üzere gönderilen
öğrencilerde yüksek seviyededir. Sözünü ettiğimiz bu durumun pek çok örneğini Batı
düşüncesi ve siyasal yaşamının ilk tahkik ve gözlemlerini içeren sefaretname metinlerinde görebiliriz8. (Ahmed Resmi Efendi, 1304:24; Yeşil, 2010:213) Bu metinlerde
7

8

Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, 805, 145 s. Aynı eserin “Tercüme-i Kanun-ı Harp” ismiyle
başka bir nüshası için bkz. İstanbul Arkeoloji Müzesi, Yazma No: 513. Vesaya-yı Seferiye ismiyle İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi No: 6920 ve 2677’de iki ayrı nüsha vardır. Şanizade, eserin Mehmed Ali
Paşa’nın isteği üzerine Mısır’da Bulak Matbaası’nda 1238 yılı Rebiulevvelinin sonunda bastırıldığını
ifade etmektedir. Bkz. [II. Friedrich] Tenbihat-ı Hükümran bâ Ser-Askerân, çev. Şanizade Ataullah
Efendi, Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, 805, s. 145.
Ahmed Resmi Efendi Viyana Sefaretnamesi’nde Avusturya’da mevcut kurumları Türk okuyucusuna
izaha çalışıyor: “Dokuz kral ashab-ı ihtiyâr manasına elektör isimiyle mersum olmağın içlerinden biri
cümlenin muhtar ve sergerdesi manasına imparator olmak lazım geldikde bu cümlenin ittifak ve intihâbıyla
olagelmek kavâid-i devletlerinden olub bu surette imparatorluğa ihtiyâr eyledikleri kimesneye cümlesi
şer‘ u kanunlarına muvâfık olan umurda itaat ve ism-i câmi‘ ile impiriyo tabir olan memleketlerinde
(…)” Ahmed Resmi Efendi, Viyana Sefaretnamesi, s. 24. Ebubekir Ratip Efendi, Büyük Layiha’sında,
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Batıdaki devletlerin siyasi ve idari kurumlarına, işleyişe, bilim ve sanat alanındaki
gelişmelere, pek çok yabancı kavrama yer verilir. Özellikle Batılı dillerden yapılan
tercümelerde çoğunluğu teknik, Türkçe’de karşılığı olmayan yabancı kavramların,
tercüme edilmeyerek, özgün okunuşlarına uygun olarak metinlere alınması tercih
edilen bir usuldür. (Berkes, s. 322)9
Sultana ve devlet ricaline sunulacak tercüme eserlerde, orijinal metinlerde bulunan kavramların ifade ettiği anlamın son derece titiz ve doğru bir şekilde tercüme
edilmeye çalışıldığını, Osmanlı aydınının kendi zihniyet ve kavramlar dünyası ile batı
düşüncesi arasındaki farklılıkları dikkate alarak olası bir karışıklığı önlemeye çalıştığını
görüyoruz. (Aydoğdu, 2017:192; Yeşil, 2010:213)
On sekizinci yüzyıl sonrasında yapılan tercümelerde kavramların Türkçe’ye
aktarılmasında tercih edilen usul, mütercimin bilgi ve kapasitesine göre şekillendiği
gibi, siyasi tercihler, otoritenin baskısı ve kamuoyunun tepkisi gibi daha başka tesirlerle de belirlenmiştir. Milli kültürü muhafaza ve müdafaa anlayışıyla Türk düşünce
dünyasına ve “İslami dil”e uygun çeviriler de yapılmak istenmiştir. Bu tür bir yaklaşım
sadece düşünce ve felsefe eserlerinde değil, aynı zamanda kanun ve nizamnamelerin
çevirisinde, sultana ve devlet ricaline sunulan yabancı dilde yazılan raporlarda da
dikkate alınmıştır.10

İlk Tercümeler ve Belirleyici İlkeler
I.
Katib Çelebi 1654’te, İrşadü’l Hayara ila Tarihi’l Yunan ve’r Rum ve’n Nasara
isminde, İslam dünyasında Avrupa devletleri hakkında var olan batıl inançları yıkmak
için bu devletlere ait genel bilgileri içeren bir kitap yazmıştır. (Yılmaz, 2016:208) Bu
eserinde Avrupa devletlerini “monarşi, aristokrasi ve demokrasi” olarak kategorize
ederek incelemiştir. Avrupa devletlerini tanımlayabilmek için Türkçe’de uygun karşılıkları bulamayan Katib Çelebi, metnini anlaşılır kılabilmek adına İslam-Osmanlı
siyasal tecrübesinin eseri olan kavramları da kullanarak yeni kavramlar inşa etmiştir.
Aristokrasi için “tedbir-i ayan”, demokrasi için “tedbir-i muhtarin” gibi karşılıklar
belirlemiştir. (Yılmaz, 2016:210)

9

10

Avrupa’da var olan siyasi gelişmeleri, politik çekişmeleri izaha çalışırken Türkçe’de herhangi bir karşılığı olmayan kelimeleri olduğu gibi metne aktarıyor, sonra da bu kelimeleri Türkçe kelimelerle izaha
çalışıyor. Örnekler için bkz. Yeşil, 2010: 213-214.
Berkes, bu kolaycı tutumu “ekili toprağı yaban otlarının kaplaması” olarak değerlendiriyor. Bkz. Berkes,
Felsefe ve Toplum Bilim Yazıları, s. 322.
Humbaracı Ahmed Paşa’nın anadilinde kaleme aldığı layihalar, Bab-ı Âli tercümanları tarafından veya
dostları tarafından tercüme edilmekteydi. Bu tercümelerde Türkçe karşılığı bulunamayan kelimeler
olduğu gibi metne alınmakta daha sonra daha ehil ellerde Türkçe olarak tanımlanmaktaydı. Yeşil, 2011:
211.
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Avrupa’ya dair ilk önemli gözlem metinleri olarak kabul edilen sefaretnamelerde, farklı müesseseler, idari ve siyasi işleyiş, karşılaşılan yabancı kavramlar elçiler
tarafından tanımlanmış, farklılıklar açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlı
devlet adamı, diplomat Ebubekir Ratib Efendi, Avusturya’nın siyasi ve idari işleyişini
ele aldığı Büyük Layiha isimli eserinde, Katib Çelebi’nin yukarıda benimsediği usulü devam ettirmiş, yabancı terminolojiyi aktarırken, Türkçe’de karşılığı varolan bir
kelimeyi, orijinalini metne almaksızın Türkçe’ye tercüme etmiştir. Benzer bir şekilde
Ahmed Azmi Efendi, sefaretnamesinde Prusya devletinin toprak sistemini anlatırken
has, zeamet ve tımar kavramlarını kullanarak Avusturya’nın toprak sistemini izaha
çalışmıştır. (Ahmed Azmi, 1303:61; Mehmed Emin Vahid Paşa, 1286: 42).
On dokuzuncu yüzyıl başlarında, Osmanlı Devleti’nin Batı ile ilişkilerinin siyasi,
ticari ve kültürel olarak yoğunlaştığı bir dönemde, Osmanlı devlet adamları ve aydınlarının Türkçe’nin Batılı siyasi kavramları ifade de eksikliğini gidermek amacıyla,
Katib Çelebi’nin başlattığı yoldan giderek, Arapça ve Frasça’dan yeni kelimeler
türetmişlerdir. Bu pratik yaklaşım, İngilizce ve Fransızca dillerinde, Eski Yunanca ve
Latince’den kelime devşirilmesine benzer bir tutumdur. (Ayalon, 1987:5) Türkçe’de,
batılı siyasi kavramlara, liberty-hürriyet, egality-müsavat, public opinion-efkar-ı umumiyye, demokrasi-usul-i tevkil, constitution-şartname-i esasi olarak verilen karşılıklar
bu pratik hamlenin ürünüdür. (Berkes, 2002: 266; Levend, 1960:103)
Bununla birlikte; Tanzimat dönemi aydın ve gazetecilerinin Batı düşüncesine ait
düşünce, kavram ve toplumsal ifadeleri Arapça, Farsça köklü kelimeleri kullanarak
karşılık bulma gayretlerini, ilim dili olan Arapça’ya riayet, dilin sadeliğini koruma ve
milli kalma gayreti olarak da yorumlamalıyız. Bu sebeple Batı düşüncesinin kavramları,
İslami siyasal öğretiyle uyumlulaştırılmak istenmiştir11.
II.
Avrupa dillerinde yapılan ilk metin çevirilerinde, dikkat çeken bir başka özellik,
yabancı teknik kelimelerin Türkçe’de karşılığı olmaması halinde, özgün söylenişlerine
uygun olarak Türkçe çevirilere alınması usulüdür. Askerlik, Tıp, Fizik gibi alanlarda
yabancı kavramların Türkçe’ye girişi, Türkçe dil özelliklerine, söyleniş ve ifade özellikleri uyum sağlayarak, dönüştürülerek yapılmıştır. Bu bakımdan sözkonusu alanların
ilk ürünlerinde yabancı terminolojinin kullanımı, sosyal bilimlere göre daha hızlı ve
yoğun olmuştur. Sosyal bilimlerde ise yabancı kavramların Türkçe’ye girişi, orijinal
telaffuzlarına yakın bir söylenişle, fakat bazı kelimlerin manalarında anlam kaymaları
ortaya çıkarak gerçekleşmiştir.
İbrahim Müteferrika, Avrupa’daki yönetim şekillerini anlatırken; batı siyasi düşüncesine ait kavramları, “monarkiya”, “aristokrasiya” ve “demokrasiya” olarak, ayrıca
11

Modernleşme sürecinin Yahudi inancı ve geleneksel terminolojiye olan tesiri için bk. Rabkin, 1992:61.
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Türkçe’ye tercüme etme gereği duymadan orijinal söylenişlerine yakın bir ifade ile
metnine alıp, yönetimleri izaha çalışmıştır. (Afyoncu, 2000:327)
Yirmi sekiz Mehmed Çelebi’nin sefaretnamesinde, pek çok Franzsızca teknik
kelime söylenişine uygun olarak kayda geçirilmiştir: “Bordeaux şehri, gördüğümüz
şehirlerde naziri yok (…) Ba’de haza vilayet a’yanı konsollar ile hediyeleriyle gelüp, buluşup tehniye-i kudûm ve azîm izhâr-ı sürûr ettiler. Ve beğzâdeler ve avretler
gelüp görüşdiler, lakin mareşal, dük ve kral-zâde olmakla bize gelmedi, kethüdasını
göndermiş. Biz dahi ertesi kethüdamızı gönderip hatırın sual eyledik. Amma karısı ve
kızı geldiler ve intendant dahi gelmedi. Bu şehirde dahi parlament vardır. Parlament
erbâbı dahi geldiler ammâ prezidant gelmedi”, (Yirmi sekiz Çelebi Mehmed Efendi,
2017:171)12 Fransa’ya Toulon kentine ulaştığında Mehmed Çelebi’nin geminin karantinaya alınması uygulaması ile ilgili tafsilatlı bilgi verişi ve İtalyanca “Nazarto” ve
“Quarantina” kelimelerini metne anlamlarını izah ederek, orijinal okunuşuna uygun
olarak Türkçe imla ile metnine kaydetmesi Yabancı kelimelerin Türkçe’ye girişine
örnek teşkil edecektir. (Yirmi sekiz Çelebi Mehmed Efendi, 2017:153)
On sekizinci asırda, 1172/1756 tarihinde, Hekimbaşı Suphizâde Abdülaziz Efendi,
Hollandalı Tıp bilgini Boerhave’nin Aforizma’sını Türkçe’ye çevirmiştir. Bu eserdeki
Latince kavramların pek çoğu Türkçe karşılığı olmaması nedeniyle tercüme edilmeksizin, aynen çeviri metne alınmıştır. Tıp alanında bu dönemde gerçekleştirilen çevirilerde,
benzer bir şekilde Latince kavramlar Türkçe’ye orijinal söyleniş biçimleriyle geçmiştir.
(Ünver, 1940:934.)13 Bu usulün, zorunlu ve tabii olduğuna dair Sultan II. Mahmut’un,
Tıbhane-i Amire’nin yeni binasının açılışında yaptığı konuşma örnek gösterilebilir:
“İşbu ebniye-i âliyeyi Mekteb-i Tıbbiye olmak üzere teşkil ve tertib ederek Mekteb-i
Tıbbıye-i Adliye-i Şahane tesmiye ettim ve burada beka-yı sıhhat-i beşeriye hizmet-i
azimesine muvazebet olunacağından bu mektebi sâir mekteblere tercih ve takdim
12

a

a

a

13

Yirmi sekiz Çelebi Mehmed’in sefaretnamesinde (2017) geçen bazı Franzsızca teknik kelimeler şunlardır: (s. 151), intendant (s. 155), komplimente (s. 161), konsol (konsolos manasında s. 163), entrodüktor
(s. 163), Parlament ve prezidant (s. 171), prençize (s. 187), ceneral (s. 199), opare (s. 209), Ministri
d’Etat (s. 229), tranpete (s. 245), soltat (s. 157).
Ebubekir Ratib Efendi’nin Büyük Layiha’sında pek çok yabancı kavram önce Türkçe ifadelerle karşılanıp
tercüme edilmekte, metin içerisinde tekraren geçen kullanımlarda ise açıklama yapılmaksızın özgün
ifade biçimiyle kullanılmaktadır. Bkz. Yeşil, 2010:213.
Büyük Layiha’da Politika (s. 61, 168, 352), soltat (s. 109, 111,125, 168), Kumandant (s. 123), prezidant
(s. 146), raport (s. 156), kriminal, (s. 148, 168, 352) kelimeleri için bkz. Sema Arıkan, Nizam-ı Cedit’in
kaynaklarından Ebubekir Ratib Efendi’nin Büyük Layiha’sı, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 1996.
Mustafa Sami Efendi’nin Avrupa Risalesi’nde ise Avrupa’daki etnoğrafya müzelerine duyulan hayranlığın etkisi ile “antika” kelimesinin uzun bir açıklaması yer alıyor. Bkz. Mustafa Sami Efendi, Avrupa
Risalesi, 1 Cemaziye’l-evvel 1256, s. 12-14. Mustafa Sami Efendi, “Tiyatro”yu ise “hayalhane” olarak
çevirmektedir. s. 23. Ayrıca bkz. M. Fatih Andı, Mustafa Sami Efendi ve Avrupa Risalesi, s. 26-27.
Osmanlı Tıp Tarihinin ileri gelenlerinden Tarihçi Şanizade Ataullah Efendi de Miyarü’l-etibba isimli
eserini İtalyanca’dan çevirmiştir. (Ünver, 1940:936.)		
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eyledim. Bunda Fransızca olarak fenn-i tıbbı tahsil edeceksiniz… Sizlere Fransızca
okutmaktan benim muradım Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak fenn-i
tıbbı öğretip refte refte kendi lisanımıza almaktır. Bu adamı (Doktor K. A. Bernard’ı
işaret ederek) sizin için mahsus celb ettim. Kendisi gayet müstaid bir adamdır. Avrupa’nın birinci derecedeki hükemasındandır. İşte bu adamdan ve saire hocalarınızdan
ilm ü tababati tahsile çalışın ve tedricen Türkçe’ye alıp lisanımız üzere tedavülüne
say eyleyin” (Ünver, 1940:941; Ahmed Lutfi Efendi, 1999:1007)
Türkçe’ye başka dillerden aktarılan siyasi içerikli kelimeler, siyasi ve sosyal
yenilikler ve gelişmelerle irtibatlıdır. Türkçe’ye giren yeni kelimelerin bir ihtiyaç ve
bu ihtiyacın peşi sıra gelen bir aciliyet ve zorunluluk çerçevesinde kullanıldığı sıkça
zikredilmiştir. Said Paşa’nın “lisân-ı ahârdan lisân-ı siyasimize en evvel giren” yabancı
kelime olarak aktardığı “statüko” kelimesine dair yaptığı açıklama bahsini ettiğimiz
“aciliyet ve zorunluluklarla” ilintilidir. 1782-1792 Osmanlı Rus-Avusturya savaşından
sonra barış müzakerelerini yürüten Tatarcık Abdullah Efendi, “taassubdan tecerrüd
ederek” statüko kelimesini daha uygun bir karşılık bulmak için vakit bulamaması
sebebiyle Meclis-i Vükelâda yaptığı konuşmada “istatüko” olarak kullanmak zorunda
kalmıştır. Said Paşa iyi düşünüldüğünde Türkçe’de “ibkâ-i alâ mâ-kân” terkibinin bu
kelimenin tam karşılığı olduğunu belirtir. (Said Paşa, 1327:40)
On dokuzuncu yüzyılda özellikle mühendislik, tıp, askerlik gibi alanlarda Türkçe,
Batılı dillere nazaran fakir bir dildir. Bu sebeple yabancı kavramlara Türkçe karşılık
bulma/verme arayışı ve özellikle bu yeni kelimeler türetmek için gösterilen büyük
çaba, bir fırsatın tüketilmesi, elden kaçırılması olarak görülmüştür. Sözkonusu alanlarda, Türkçe, Arapça ve Farsça’da anlam karşılıkları bulunmayan teknik kelimelerin
olduğu gibi iktisap edilmesi dilde zenginleşmenin aracı olarak önerilmiştir. Said Paşa,
Cevdet Paşa’nın “Politic” ve “Diplomatic” kelimelerini tercüme etmeksizin, tarihinde
kullanmasını bu düşünceye örnek olarak gösteriyordu. (Said Paşa, 1327:138) Ali Suavi de farklı bilim dalarında Avrupa dillerinde ortak kullanılan kavramların “Lisan-ı
umum” haline geldiğinden Türkçe’ye de kazandırılması gereğini ifade etmektedir.
(Kara, 2012:34)
Dilde zenginleşmenin aracı olarak görülen ve Türkçe’ye tercüme edilmeksizin,
özgün kullanım biçimiyle dilimize yerleşen, Türkçeleşen, kelimelere verilebilecek
dikkate değer örneklerden biri de “Politique” kavramıdır. “Politique”, Türkçe’ye tercüme edilirken on sekizinci yüzyıl Osmanlı Türkçe’sinde “siyasi ve idari işler, devlet
ve memleket idaresi, padişahlık etmek” anlamlarında kullanılan “siyaset ve tedbir”
kavramları ile karşılanmamıştır. Sözkonusu kavramın Türkçe’ye tercümesi, aşağıda
vereceğimiz çoğu örnekte görüleceği gibi, özgün okunuşuyla çeviri metinlere alınarak gerçekleşmiştir. Bu kelime zaman içerisinde yeni anlamlar kazanarak ve mevcut
siyasi terminolojiyi dönüştürerek, “tedbir ve siyaset” kavramlarını yerinden ederek,
Türkçe’ye yerleşmiş, Türkçeleşmiştir.
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Türk Siyaset Düşüncesinde Siyaset ve Tedbir Kavramları
Siyaset kavramı, Türkçe ve Arapça sözlüklerde “bir nesneyi düzgün ve iyi durumda bulunması için özenle gözetip korumak; hayvanı ehlileştirmek, atı terbiye etmek”
anlamlarında yer alır. (Köse, 2009:294). “Karşılıklı yardımlaşma, nizamı sağlama ve
toplumun ahenkli şekilde yönetilmesinin kurallarına siyaset denir” (Yılmaz, 2002: 35;
Taşkın, 2014: 26.) Kanûnî Sultân Süleyman devri kadılarından Hüseyin Semerkandî’nin
tahmini 935/1529 yılında Arapça telif ettiği Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr isimli
eserinde “Siyaset” başlığı altındaki bölümde saltanata dair mevzular, yönetim kademesinde yer alan gruplar, müşâvere ve adalet bahsi yer almaktadır. (Kavak, 2012:97)
Yönetmek ve idare etmek anlamları yanında Sultan’ın bir kişiyi cezalandırması
anlamında kullanılan “siyaset” kelimesi, hem şeri cezalar uygulanmasında hem de
“Şeriatın tayin ve tespit etmediği ta’zir cezalarında Sultan’ın örfî prensibe” dayalı
koymuş olduğu kaideler manasında da “cerâim-i ma’rufe veya siyasetname” adı ile
kullanılmaktadır. (İnalcık, 1996:338; Black, 2001:212) Sultanın toplumda huzur ve
sükunu sağlamak, devletin geleceğini temin etmek gayesi ile verdiği bu cezalar, adaletin temeli kabul edilmiş14 ve ertelenmesinin mümkün olamayacağı ifade edilmiştir
(Black, 2001:204; Mustafa Kesbî, 2002:14). Osmanlı siyaset düşüncesinin ilkeleri
açısından iki önemli kavram, müşavere ve adalet kavramları, büyük ölçüde dini naslar
çerçevesinde şekillenmiştir. (Kavak, 2012:119).
Sultan III. Mustafa’nın silahdarlık tevcihi hattında “benim hükümetim ve siyasette
bir tarîk ile aczim olmamağla padîşahâne hareket ve icrâ-yı emr-i siyâsette gereği gibi
mübaşeret ederim. Sonra kendüleri peşîman u nâdîm olurlar” ifadeleri doğrudan sultanın adaletin temini gayesi ile ne derece sert kararlar alıp uygulayabileceğini açıkça
göstermektedir. (Mustafa Kesbi, 2002:293). İslam inancında hayatın kutsallığı sebebiyle ölüm cezasının sıkı kaidelere bağlanmış olması, Osmanlı sultanlarının da idam
cezası verme konusunda Şeyhülislamın vereceği fetvayı gerekli kılmıştır. Ulemanın
“şeri maslahat değildir, nasıl emredildi ise öyle yapılsın” fetvası ile padişaha “nizam-ı
alem” ilkesine dayanarak idam cezası verme yetkisi tanınmıştır. (Mumcu, 1963:43;
Katgı, 2013:188) İslam hukukunda, kamu hukuku alanının, gelenek ve teamüllere dayalı ilkeleri içeren “örf” adı verilen, hükümdarın kanun yapma yetkisi ile oluşturulmuş
kaidelerden müteşekkil olduğunu söyleyebiliriz. (Mumcu, 1963:30)
Siyaset kelimesi üçüncü bir anlamda cezalandırma manasında özellikle “idam
cezası” anlamında kullanılmaktadır (Black, 2001:211). Kroniklere baktığımız zaman
14

Hasan Kafi Akhisarî’nin şu ifadeleri yukarıdaki anlamı tamamlar niteliktedir: “Bu bâbda itimad olunacak
üssü’l-esas adalet ve hüsn-i siyâsettir” s. 17; “Siyaseti güzel olanın riyâseti daim olur”, s. 55; “Padişah
rical ile, rical mal ile mal imaret-i alem ile, imaret adl u hüsn-i siyaset ile olur. Mamuriyet ancak padişahın
icra-yı adalet ettiği yerde hasıl olur. Devlet mülk-i adldedir”. Bkz. Hasan Kafi Akhisarî, Usulü’l-Hikem
fî Nizami’l-alem ve Tercümesi, terc. Şerif Ahmed Reşid Paşa, Hicaz Vilayeti Matbaası, 1331 s. 19.
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devlete ve doğrudan padişahın şahsına karşı işlenmiş suçlarda “siyaset” kelimesinin
yanında katl, ölüm gibi belirleyici bir ifade olmadan “idam cezası” manasında kullanıldığını görüyoruz. 15 Ahmet Mumcu’ya (Mumcu, 1963) göre siyaseten katl müessesesi,
hukuki ve tarihi zorunluluklardan kaynaklanmaktadır.
Siyasetin pratik tarafı Osmanlı siyaset düşüncesi içersisinde nasihatname ve siyasetname türü kitaplar içerisinde yerini almıştır. (İnalcık, 2000:42) Bu tür eserlerde,
siyaset kavramının kök itibariyle “işin sonunu düşünmek ve köle azad etmek” gibi
manalara gelen ve idare etmek ve yönetmek manasında kavram olarak kullanılan
tedbir kelimesi ile birlikte kullanıldığını görüyoruz. Bu kavram “tedbir-i müdün”
terkibiyle; ülke yönetimi, yönetim ilkeleri manalarını taşıyor. (Anay, 1994:337; Çağrıcı, 2011:259) Tursun Bey, Tarih-i Ebü’l-Feth kitabında tedbir kavramını insanların
cemiyet hayatı içerisinde huzur ve düzen içerisinde yaşamasını temin edecek kararların alınması, kuralların oluşturulması manasında kullanmaktadır. Tarihinin girişinde
siyasi idarenin topluma nizam vermek amacıyla koyduğu kuralların “hikmet” esasına
dayanması halinde “siyaset-i ilahî”, akıla dayanması halinde de siyâset-i sultanî ve
yasağ-ı pâdişâhî olacağını ifade etmektedir: “Yani bu tedbir ol mertebe olmazsa belki
mücerret tavr-ı akl üzere nizam-ı alem-i zâhir için meselâ tavr-ı Cengiz Han gibi olursa
sebebine izâfe ederler, siyâset-i sultanî ve yasağ-ı pâdişâhî derler ki, urefâmızca ona örf
derler” (İnalcık, 1996:338; Alam, 2004:6; Akman, 2007: 93; Taneri, 1978:182). Halil
İnalcık (1996) ve Black (2001) buradaki örf kavramını açık olarak siyasi otorite ve icra
fikrine dayandırmaktadır. Örf kavramı, ulemanın “nizam-ı memleket için olan emr-i
âliye itaat vaciptır” hükmüne dayanarak meşruiyet kazanmaktadır. (Mumcu, 1963:42)
On altıncı yüzyıldan itibaren özellikle Osmanlı nasihatname literatüründe Sultan’ın düzen ve huzurun bozulduğu toplumda tekrar nizamı tesisi görevine artan bir
vurgu vardır. “Adalete bağlılığıyla sürüsünün çoban hükümdar idealini somutlaştıran
bu yaklaşım” esas itibariyle kavanin-i şeriyye ve siyasiyyeye bağlılığı temin ve tesis
ediyordu. (Howard, 2011:188-189) Hasan Kafi Akhisarî’nin (1544-1616)) Usulü’l-Hikem fî Nizami’l-alem (1596) isimli eserinde tedbîr kavramını (re’y kelimesi ile birlikte) bir işin nasıl yapılacağına ilişkin ileri sürülen görüş, etraflıca düşünme, siyâset
kavramı (hüsn-i siyâset terkibi içerisinde) ise işin görülme ve yapılma biçimi olarak
kullanılmaktadır.16 On sekizinci yüzyıl devlet adamı İbrahim Müteferrika (ö.1747)
ise Usulü’l-Hikem fî Nizami’l-Ümem isimli 1731 yılında Sultan I. Mahmud’a sunu15

a

16

Katib Çelebi’nin Fezleke’sinde ise siyaset kavramı ceza ve ceza verme manasında kullanılmaktadır.
Fezleke’de bu kavram eşedd-i siyaset (s. 188, 345, 406, 529), şiddet-i siyaset (s. 493), meydan-ı siyaset
(254,418, 535, 701) siyaseten katl (s. 188, 467, 723, 746, 782, 804, 850, 886), hükm-i siyaset (s. 552)
terkibleri içerisinde pek çok kere kullanılmaktadır.
Anonim Tevarih-i Âl-i Osman’da (1992) siyaset kavramı padişahın şiddetli cezası manasında kullanılıyor.
Ayrıca bkz. Anonim Tevârih-i Âl-i Osman,1992: 35, 152; Katgı, 2013: 183.
Hüseyin Semerkandî, Letâifü’l-efkâr ve kâşifü’l-esrâr isimli eserinde tedbir kavramını “devlet adamının
iş görme biçimi manasında kullanmaktadır: “Cesaret ve tedbirinde ecdadı arasında Yavuz’un bir benzeri
yoktur.” Bkz. Kavak, 2012:119.
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lan eserinde; siyâset kavramını bir düşüncenin fiili olarak icrası anlamında ve hüsn-i
siyâset terkibi içerisinde işin görülme ve yapılma biçimi manasında kullanmaktadır.
(Müteferrika, 143,153,171,177)

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya Dair Gözlemleri ve Politika ile Tanışma
Ebu Bekir Ratip Efendi’nin (ö. 1799), Büyük Layiha isimli eseri, Avusturya
Devleti’nin siyasi, idari ve askeri teşkilâtını, sosyal yapısını ayrıntılı olarak ele aldığı oldukça hacimli bir incelemedir. Sözkonusu eserde, Avrupa’da çıkarlar üzerine
kurulmuş siyasi ilişkileri analiz edip çözümleme başarısını gösteren Ratip Efendi, bu
ilişkileri yeni gelişmekte olan bir bilimin (fennin) kapsamı içerisinde, “politika” ilmi
çerçevesinde ele alıp değerlendirmektedir.
Ratib Efendi’nin Avrupa’da olduğu dönemde, siyasi terminolojide, “politique”
kelimesi, Dicionnaire de l’Académie Française (1762)’de devlet idaresi, kamusal işlerin gerçekleştirilmesi, devlet idare sanatı gibi anlamlara gelmektedir. Bu kelime, aynı
sözlüğün 1835 baskısında, anlam genişlemesine uğrayarak, bir devletin iç ilişkilerini,
siyasi hükümeti ve siyasi idaresini ifade etmek yanında devletlerarası karşılıklı ilişkileri de ifade eden bir anlam kazanmaktadır.17 Aynı eserin 1835 baskısında, Politique
kelimesi, ilmi disiplin olarak, “devleti ve diğer devletlerle olan ilişkileri yönetme
sanatı” anlamındadır.
Almanca olarak Polizei, Pollicey kavramını, Ebubekir Ratib Efendi “politika”
olarak Türkçe’ye aktarmaktadır. (Yeşil, 2010:223)18 Avusturya’da, devletin yöneticilerinden, sıradan halka kadar herkesin kendi çıkarını “politika” ilmi ile meşgul
olmakta gördüğünden bahsetmektedir. Osmanlı devlet adamının, Avrupa halkının
politika ilmine merakı ve bu ilginin batılı insanın en önemli gündemini teşkil ettiğine
dair yazdıkları uzun bir bahis tutmakla birlikte konumuz açısından önemi bakımından
aşağıya alınmıştır:
“Binaenaleyh halkı (…) akl ü zihinlerini bi’t-tab bir vadi-i cedide sarf ve imale ile işgal
eylemeleri içün bir müddetten berü Avrupa devletlerinde politika namıyle mevsuf bir fenn-i
ma’rufun icra ve imaline iştigal etmişlerdir. Nefsü’l-emrde fenn-i mezbur bu bâbda kavi ve
muhkem bir esas ve kibar ve rical ve müluk ve kraldan âhad-ı nâsa varınca her bir ferd içün
bir politika olmağla bu hususlarda ânın marifeti bir bünyâd-ı adîmü’l-indirasdır. Avrupa
devletlerinde bu fenne dair çok risale ve müellefât ve makale ve musannefât olup ta’lim
ve intişar ve tahsîl ve izhârına bezl-i iktidar etmektedirler. Politika fenninin umûm tarifi
her bir ferd taleb ettiği menfaate meyl ü vuslat ve me’mul ettiği izz ü rifat ü mürettebete
[mertebete] tahsil-i istihkâk ve ehliyet zımnında kâffe-i tavr u hareket ve her bir hâlet ve
17

18

1798 Dicionnaire de l’Académie Française baskısında diplomatie kelimesi, ilişkiler bilimi, (siyasal)
güç arasında çıkarlar bilimi olarak tanımlanmaktadır.
Yeşil’e göre Ratib Efendi’nin aktardığı politika ilmi, Almanca’daki “polizeiwissenschaft” kelimesinin
karşılığıdır. Bkz. Yeşil, 2010:224.
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keyfiyette adl ü insâf ve hakkâniyyete muvâfık olan sureti tem[y]iz ve tercih ve iltizâm ve
tedbîr ve tasavvur ve ihtimam eylemekten ibarettir. Bu surette mülûk ve ümerâ ve fukarâ
ve ağniyâ ve ricâl ve nisâ her kim olursa metâlib ve maslahattan hâli olmamağla ulu’l-ezhân olan her bir insan kendi umurını idare ve izân içün fenn-i mezbûra muhtaç olduğu
vâreste-i kayd-ı ihtiyaçtır. Fenn-i mezbûr cümleden ehemm olduğu indlerinde müsellem
olmağla Avrupa devletlerinde prenc ve kral ve kibâr ricâlinden tüccar ve ahad-ı nâsa
varınca bütün iştigal ve muvazebet ve kelimât ve sohbet ve tavr u hareketleri politikaya
dair olduğundan ahvâl-i askeriye ve tertibât-ı harbiye gibi fenn-i merkûm Avrupa’da mahfî
ve mektum olmayup alenen herkes ile bu bâbdan sohbet ve suâl ve cevâba mübaderet
bais-i memduhiyet olmaktan nâşi müddet-i sefaretimizde eğerçe bu fenne müteallik ba’zı
ebvâb ve fusûl ve biraz esbâb ve usûl ve cüzi rivayât ve nukûl dahi mesmû-i sem-i kabul
olmuştur” (Arıkan, 1996: 379, Yeşil, 2010:231, Yıldız, 2013:240)

Ratib Efendi, Avusturya’da Türkçe, Arapça ve Farsça’nın okutulduğu Akademiya
Asya’da (Doğu Dilleri Akademisi), hoca ve öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet
eder. Bu görüşmede Osmanlı elçisine “İslam’da bu fenne [politika’ya] dair kütüb ü
müellefat yoktur” sözleri üzerine Ratib Efendi, Kelile ve Dimne’nin Türkçe çevirisi
Hümayunname’yi örnek verir. İslam siyaset literatüründe temel başvuru kaynakları
olan Ahlak-ı Alai, Ahlak-ı Nasırı ve Mukaddime’yi de konuşmasında örnek eserler
olarak zikreder ve şahsi kütüphanesinde bulunan bu eserleri sözkonusu okulun kütüphanesine hediye eder. Ratib Efendi’ye göre bu eserler, “bu fenden [politika ilmi]
olmağla dikkat ü im‘an ile mütaalasında fevâ‘id ve menâfi-nümayan”dır. (Arıkan,
1996:381, Yeşil, 2010:231) Ebubekir Ratib Efendi, Büyük Layiha’da yukarıda ifade
edildiği gibi Fransızca anlamına uygun şekilde, “politika” kelimesine, ilki “umur-ı
hariciye” dış ilişkileri, ikincisi “umur-ı siyasiye” (siyasi işler) olmak üzere iki ayrı
anlam yüklemektedir.19 (Yeşil, 2010:222).
Ratib Efendi’nin, Büyük Layiha’da, Avusturya devletinin adli yapısını ele aldığı
bölümde Ceza Hukukuna ilişkin davaları kriminal davalar olarak adlandırıp bu davaların içeriğini ele alırken cezaların icrası manasında “siyaset” kavramını kullandığını
görüyoruz20: “Anda civil ve kriminal ve politika dahi vardır. Civil deyu hukuka müteallik davalara derler. Kriminal hududa [cezalara] müteallik davalardır. Mesela birisi
kabahat ve töhmet, nizam ve kanuna mugayir hareket edüb salb u siyaset ve darb-ı
cob ve tedib ve terbiyet ve ibret olunmak lazım gelse ânın davasını kriminal görür.
Kanun ve nizamlarında her kabahat ve töhmet ve cürm ve cinayet içün bir nizam ve
kanun yazılmağla âna müracaat ile davasını istimâ ve fasl ü rüyet ve ânın hükm-i
imzası [infazı] üzere siyaset ve icrasına dikkat ederler. Politika dedikleri bu mahalde
hukuk ve hudûd davalarından haric olan umûr-ı hariciyeye dair maslahatdan ibarettir”.
19

20

Ahmet Cevdet Paşa da politik davranmayı, diplomasi ile eş anlamda kullanmaktadır: “ İstanbul’da yeni
icad olunan diplomat lisanıyla bazı ibârât-ı mübheme irâd ederek diplomat ağzı satmak (…)” Bkz. Yeşil,
2010: 222.
Başka bir yerde “siyaset” kavramı yine ceza, cezalandırma manalarında kullanılmaktadır: “Örfen bir
adamı te’dîb ve darb ve salb ve tard misillü ukubet ve işkence ile ta’zîb, hükkâm-ı örf [ahkâm-ı örf] ve
siyâset makamında müstamel olan kriminal tarafına raci’ olmağla” Bkz. Arıkan, 1996:168.
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(Arıkan, 1996:352) Bu metinde “politika” ifadesinin son tekrarında kelime, devletin
dış ilişkilere dair temel ilkeleri, harici işlerin yürütülüş biçimi manasında “diplomasi”21
kelimesi manasına yakın bir anlamda kullanılmıştır.
Ebubekir Ratib Efendi’nin ölümünden kısa bir süre sonra yazılıp III. Selim’e
sunulan başka bir eserde politique kelimesi yukarıda aldığı “umur-ı hariciyye” ve
“umur-i siyasiye” anlamlarına ilave olarak hile ve hilebazlık manalarını kazanacaktır.
Osmanlı düşünce dünyasında Avrupalı siyasetçilerin uluslararası meselelerde “düzenbaz ve hilekar” olarak düşünüldüğüne dair kayıtlara rastlamak mümkündür. Bu
sebeple elçi atamalarında “Hıristiyan desîselerinden haberdar ve uyanık” kişilerin elçi
olarak atanması gerekli görülmüştür. (Uçman, 2017:9) Fakat diplomatlara ilişkin bu
bakış açısı sadece Osmanlı devlet adamlarına özgü bir tutum değildir. On yedinci ve
on sekizinci yüzyıl diplomasileri, büyük ölçüde “gizli” diplomasi olarak yürütüldüğü
ve barışı korumak, devletlerarası ticari ilişkileri artırmaktan daha ziyade üstünlük
savaşını sürdürmek amacını gözettiğinden “yalan, hile ve iki yüzlülük ve entrikaya
dayanmaktaydı” (Tuncer, 2009:52). Bu dönem ve sonrasında, on dokuzuncu yüzyılda
da diplomatlara “onurlu casuslar” olarak bakılmış, “diplomat, yabancı ülkeye, ülkesi
uğruna yalan söylemek için gönderilen dürüst kişidir” kanaati hakim olmuştur. (Tuncer, 2009:44, 62).
1803 tarihinde, Büyük Layiha’nın sultana sunulduğu tarihin üzerinden çok geçmeden, Nizam-ı Cedid Defterdarı Mehmed Emin Behic Efendi’nin kaleme aldığı
Sevanihü’l-Levâyih isimli eserde, Osmanlı devletinin idari sistemine çok önemli
eleştiriler getirilmektedir. Bu eleştirilerden en önemlisi, döneminde başka müelliflerce
de zikredildiği üzere, devlet adamlarının “infaz-ı kavanîn-i siyasiye” için gerekli ehliyetten yoksun olmaları yani “fünun-ı siyasiyyeyi” bilmemeleridir. (Çınar, 1992:20)
Devletin kötü niyetli bürokratlardan kurtarılması ihtiyacı, “kaht-ı rical” olarak adlandırılan bir soruna dönüşmüştür. (Çınar, 1992:31) Behic Efendi yukarıda zikredilen
eserinde, dikkatlerini sadece iç işleyişe değil, devletlerarası ilişkilere de yöneltmiştir.
Özellikle bilgi ve beceri sahibi devlet adamı yetiştirmenin şartları arasında Osmanlı
tarihi, Avrupa tarihi, Coğrafya, “kütüb-i siyasiye, kütüb-i meşhure ve gayr-ı meşhure
ve resâil-i mutebere ve Firengi tarihler ve politika kitabları” okutulmasını, bunun
için de Avrupa dillerinden tercümeler yapılmasını gerekli görmektedir. Behic Efendi,
eserinde Politique kelimesinin içeriğini şu şekilde tanımlamaktadır: “Politika lafz-ı
mezküru Frengî olub fî zemanina kizb ü hile ma’rızında isti’mal olunur ise dahi asl
ma’nası umûr-ı siyasiye ve tedbir-i müdün demektir” (Çınar, 1992:37).
Behic Efendi’nin politikanın güncel manasını “artniyetle iş görme”, “yalan ve
hile” olarak kayda geçirirken, onunla hem-zaman Mehmed Emin Vahid Efendi de
21

“Diplomasi, bağımsız devletlerin hükümetleri arasındaki resmi ilişkilerin yürütülmesinde uygulanan
zeka ve incelik” olarak tanımlandığı gibi, görüşmeler sanatı, dış politikanın içeriği, dış politikanın
yürütülüş biçimi gibi anlamları vardır. Bkz. Tuncer, 2009:15.
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sefaretnamesinde Politika kelimesini benzer bir muhtevada kullanmaktadır. Mehmed
Vahid Efendi, 1807’de Fransa imparatoru Napoleon Bonaparte ile yaptığı görüşmeyi
ve ona dair izlenimlerini anlatırken; kralın “cihangirlik hülyasıyla” büyük imparatorların, Timurlenk’in, Cengiz Han’ın, II. Friedrich’in ve onlar gibi “sahib-huruc” çağ
açan büyük kahramanların tarihini çok iyi tedkik ettiğini ve politikaya uygun olarak
kendi çıkarını bütün dış ilişkilerinde gözettiğini belirtmektedir: “[Napolyon] Politika
fenni kaidesince muhtac olduğu düvel ve mülke kendi mesâlihini gördürünceye kadar
hakkaniyet ve dostluk izhâr ve hiyel-i harbiyeden olmak üzere oficiyal ve ricâline
ziyadece iltifat ve itibar eylediğinden (…)” Seyyid Vahid Efendi de politika ilminin,
Avrupa’da hile ve yalanla maksadına erişmek, daha teknik bir ifadeyle “diplomasi”
olarak anlaşıldığına kanaat getirmiştir. (Mehmed Emin Vahid Pasha, 1286:46; Ercan,
1991:111)
Politika kelimesinin kazandığı bu olumsuz anlam, Ahmed Resmi Efendi’nin
sefaretnamesinde biraz daha açıklık kazanmaktadır. Resmi Efendi, II. Friedrich’in
diplomatik ilişkilerindeki tutumuna dair gözlemlerini aktarırken; kralın dış ilişkilerde zaman zaman kendi çıkarını gözeterek anlaşmalarını ihlal etmesini eleştirenlere
“sözünde durmanın tüccarlar için bir erdem” olduğunu ifade ederek cevap verdiğini
nakletmektedir. Machiavelli’den sonra devletin çıkarları doğrultusunda hükümdarın
her tür aracı kullanabileceğine, devletlerarası ilişkilerde güç ve kontrolu sağlamak
için “hile ve yalan söyleyebileceğine” dair siyasetin kazandığı yeni anlam, Osmanlı
sefirlerinin hem II. Friedrich hem de Napoleon biyografilerinin yazımında; sözkonusu
hükümdarların uluslararası siyaset ve uygulamalarını tanımlamak için kullanılmıştır.
Osmanlı sefirlerinin gözlemleri sözkonusu pratiklerin eleştirisi mahiyetindedir. Bu
sebeple Ahmed Resmi Efendi sefaretnamesinde, “Poletika” ilmini “gizli saklı bilgi”
ve hilebazlık olarak görür. (1303:27; 1304:32)22 Benzer bir şekilde, on dokuzuncu
yüzyıl başlarında, İngiltere’nin Rusya ile olan ittifakı ile yine İngiltere’nin Fransa ile
Osmanlı Devleti arasındaki anlaşmayı bozmaya dönük artniyetli çabalarını, Şanizade
Ataullah Efendi (ö. 1826) politika kavramına yüklenen “hile ve hilebazlık” manalarında
yorumlamaktadır. (Şanizade Ataullah Efendi, 2008:531, 1042)
Yukarıda örnek verdiğimiz metinlerde, “Politika” kavramına yüklenen “hile ve
hilebazlık” anlamları esasen dış ilişkilerde yürütülen siyaset ve temel ilkelerin ifadesidir. Batıda on sekizinci yüzyılın sonunda “uluslararası ilişkilerin yürütülme süreci”
manasında (Tuncer, 2009:19)23 ortaya çıkacak olan “diplomasi” kavramını Osmanlı
devlet adamları, uzun bir süre kullan(a)mayacaktır. Bunun yerine dönemi temsil eden
metinlerde, “dış politikaya dair ilkelerin gerçekleştirilmesi” manasında politika kelimesini tercih etmektedirler.
22

23

Politika kelimesini, “gizli-saklı bilgi, hilebazlık” manasında kullanımı için ayrıca bkz. Cabi Ömer
Efendi, Câbî Tarihi, haz. Mehmet Ali Beyhan, Anlara, T.T.K. Yayınları, I, 2003, s. 42.
Diplomasi kelimesi ilk defa Edmund Burke tarafından, 1796 yılında, devletlerarası ilişkilerin yürütülmesinde beceri ve taktik anlamında kullanılmıştır. Bkz. (Tuncer, 2009:19)
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Bu dönemde, devletlerarası ilişkilerde batılı devletler tarafından ustalıkla sürdürülen politik dil, Osmanlı devlet adamının gözünde bayağı ve ahlak dışı görülmektedir. Osmanlı bürokratlarının “politic” kelimesini “hile ve hilebazlık” olarak
yorumlamaları, klasik ahlak öğretisi ile alakalandırılmalıdır. Buna göre Osmanlı devlet
adamları, bireylerin kişisel yaşamlarında, cemiyet ilişkilerinde gözetmeleri gereken
ahlaki öğretiyi, devletlerarası siyasi ilişkilerde de öncelikli bir ahlaki/siyasi ilke olarak
değerlendirmiş olmalıdır.
On dokuzuncu yüzyılın ileri gelen devlet adamı ve diplomatlarından Mustafa Reşit
Paşa’nın elçilik dönemi raporlarında, seleflerinin izinde giderek, Batı terminolojisini
pek çok yabancı siyasi ve idari kelimeyi özgün söylenişiyle kullandığını görmekteyiz.
24
Mustafa Reşit Paşa, “politika” kelimesine elçilik dönemine ait raporlarda sıkça yer
vermektedir. Bu kelimeyi, Paşa hile ve hilebazlık manasında, bazen da bu kavramlarla
birlikte dışilişkilerde bir devletin kendi arzuları çerçevesinde devletlerarası ilişkileri
yönlendirmesi, diplomasi anlamında kullanmaktadır.
Mustafa Reşit Paşa’nın iyi derecede dil bilen, zeki ve bilgili bir bürokrat olarak
kaleme aldığı metinlerde, Avrupa diplomasisine vukufiyeti ve devletler arası ilişkileri takip gücü dikkat çekmektedir: “Tarife hâcet olmadığı ve tafsilden müstağni
bulunduğu üzere Fransa devleti bir müddetten beru politikaca İngiltere Devleti’nden
ayrılmış olduğuna ve işbu iki devlet-i muazzamanın beynlerinde tefrika bulunması
(…) boğazlara dair olan muahede-i ahîrenin akdi Fransalunun İngilterelü ile tecdîd-i
ittifak etmek efkârında olmasına delalet edeceğine ve İngiltere devletinin mezaya-yı
politikası bundan böyle tebeddülü melhuz olan vükelânın tutacakları usulden anlaşılacağına nazaran.” (Kaynar, 1991:392-393) 25
On dokuzuncu yüzyıl Avrupasının çıkarlar üzerine kurulmuş siyasi ilişkilerinin
daimî olarak izlenmesi gerektiği inancı, Fransa’da ortaelçilik yaptığı dönemde Mustafa Reşit Paşa’nın dile getirdiği bir düşüncedir. Aynı dönemde Cezayir meselesi ile
24

25

Paşa’nın iltizam usulünün kaldırılmasına dair yazdığı bir raporda yabancı kelimeler rahatlıkla kullanılmaktadır: “madem ki esas-ı politikamız Devlet-i Aliyye’nin devam ve bekası üzerine mebni olduğundan
bu niyetimiz ahd u şart ile tevsik olunan mevaddan daha evfâdır ve ministrolukta gerek Tori (Tory)
ve gerek Vik (Wig) her hangi takım bulunursa bulunsun bu usul tagayyür etmez” (Kaynar, 1991:84).
Yine aynı raporda “parlemento (s. 85), oficiyal, ceneral ( s. 91), kamara (s. 90) kelimeleri de özgün
manalarında kullanılmaktadır.
Bu raporlar Osmanlı devletinin devletlerarası müvazeneyi nasıl gözettiğini gösteriyor: “Prens Meternih
Fransalu ile Rusyalunun menfaat-i hakikiyesine cidden hizmet demek olmayub Rusyaluya kendisini
dost-ı sahih gösterüb de her türlü meram-ı hafîsini anlamak ve iç yüzünden Rusyaluya muhalif olan
devletler ile işini uydurub Rusyalunun ümidlerine anların tarafından sed çekdirmek ve’l-hasıl Avusturya
devletinin ahval-i haliyyesi pek de muharebeye elvermediğinden yani bir muharebe-i umumiye vukuiyle
Avusturya devleti dahi Rusyalu ile beraber olmadığı halde galebe Rusya tarafında vaki olacak olur ise
ânın tezâyüd-i mülk ü kuvveti Nemçe devletine muzır olacağı ve bu suret kendi ahalisinin dahi zihnlerine
uymayacağı misüllü Fransa ve İngiltere tarafı ile ittifak ederek Rusyalunun mağlubiyeti vukuunda dahi
sırayet-i serbestiyyet vâhimesi derkar idüğinden iki tarafı dahi uslub-ı hakîmâne ile kullanub şu ahvâl-i
hâzırayı muhafaza etmek muradından ibaret olmasıyle (…)” (Kaynar, 1991:87)
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alakadar olması emrini İstanbul’dan alan Paşa, izlenim ve çıkarımlarını İstanbul’a
yazdığı bir raporda dile getirmektedir. Paşa, bu raporda, Yunan hükümeti, Bavyera ve
Wurtenberg gibi küçük hükümetlerin Avrupa’da daimî elçiler bulundurduğunu, özellikle Mehmed Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti aleyhine yürüttüğü karalama politikasının
önüne geçmek adına İngiltere, Fransa, Prusya ve Rusya’da Osmanlı devletininin daimî
elçi bulundurmasının zaruretini belirmektedir: “[Elçiler] her bir politika maslahatlarına
tahsil-i vukuf etmekde ve faraza birinin aleyhine bir şey tasavvur olunsa anı çarçabuk
duyub defi çaresine çalışmakda olmalarına nazaran Devlet-i Aliyye gibi bir devlet-i
fâhimenin böyle politika maslahatlarının nezaketi vaktinde Londra’da ve burada ve
belki Petersburg’da ve Prusya’da memurları bulunduğu surette hem politikaca menfaat
olarak hem de bu memuriyetlerde bulunan bendegân ve maiyet memurları Avrupa
ahvâline tahsil-i vukuf edecekleri bedihi ve hele burası ile Londra’da birer memurun
lüzumu zahir ve celî ol[maktadır]” (Kaynar, 1991:67) Bu metinde, politika kelimesi
devletlerarası ilişkilerin temel ilke ve hedefleri, devletlerarası ilişkilerin yürütülme
biçimi manasında kullanılmaktadır.
Mustafa Reşit Paşa, Paris orta elçilik vasifesi bir yılı bulmadan yerine maslahatgüzar Ruhiddin Efendi’yi bırakmak ister. Paşa’nın Ruhiddin Efendi’nin maslahatgüzar olarak görevinde devamını istediği talimat şöyledir: “Efendi-i mumaileyh
Paris’e geleliden beri resmi ve gayr-ı resmi mecâlis-i mükâlemât ve süferâ ile vâki
olan mücâvebat ve muharebâtta bulunmuş olduğundan taraf-ı devlet-i Aliyyeden hasbe’l-vakt ü ve’l-hal tutulan politika usulüne ve her bir meclisin icab ve revişine göre
nasıl lisan kullanıldığına tahsil-i vukuf etmiş olmağla bundan böyle dahi mukteza-yı
dirâyeti üzere yine öylece icrasına say ü himmet olunmak lazım gelüb (…)” (Kaynar,
1991:77) Bu metinde politika kelimesinin diplomasi manasında kullanımı çok açıktır.
Politika usulü kelimesinin peşisıra “lisan” kelimesinin kullanılması; Reşit Paşa’nın
Ruhiddin Efendi’nin “diplomatik dil”i anlama ve kullanma becerisine atfettiği önem
ile alakalı olmalıdır26.
Viyana sefirliği ve Hariciye nâzırlığı yapan, Mustafa Reşit Paşa ile çağdaş olan
Sadık Rifat Paşa’nın metinlerinde kullanılan politika kelimesi, Türkçe’de sözkonusu kavramın kazandığı yeni anlamlara işaret etmektedir. Politika, Rifat Paşa’nın
metinlerinde; “Diplomasi” manasının yanında, “siyaset” kavramının muhtevası ile
26

Paşa’nın iltizam usulünün kaldırılmasına dair yazdığı bir raporda Politika kelimesi hem “umur-ı hariciye,
diplomasi” hem de “umur-ı siyasiye” manasında kullanılmaktadır: “Baʻdehu Beç Viyana şehrine vürud-ı çâkeranemde Prens Meternih ile çend defʻa vakiʻ olan mülakat-ı çâkerânemde ale’l-ıtlak politika
sohbetlerine girişüb: -İngiltere ve Fransa ahalilerinin serbestiyetleri kemalde olmak hasebiyle usul-i
idare ve ahvâl-i politikalarında devam ve sebat olamaz ve onlara bayağı devlet taʻbiri dahi yakıştırılamaz. Lakin yine İngilterelü Fransaluya müreccahtır. Zira İngilterelünün hükumet-i meşrutası kadîm ve
Fransa’ya nisbetle ahalisi dahi erbâb-ı sebat ve edebden olmağla orada Fransa kadar bî-edebâne şeyler
vukua gelmez. Her ne ise Saltanat-ı seniyyeye bunların cümlesini kullanmak lâzımeden olub ale’l-husus
Rusyalu hem-civar olarak hasbe’l-mevkiʻ fâide ve zarar etmekte sâirlerinden ziyade muktedir olmağla
orayı daha ziyade gözetmek elzemdir (…)” (Kaynar, 1991:86)
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aynı anlamlar da taşımaktadır. Aşağıya alacağımız metinde “politika” kavramı ilk iki
kullanımında “umûr-ı siyasiye, tedbir-i mülk” siyasi işler, siyasi yönetim manasında
iken, son iki tekrarında “umûr-ı hariciye, muamelât-ı düvel, diplomasi” manasındadır: “[Avrupalı devletler] güya birbirleriyle yarın muhârib olacaklar gibi umûr-ı
nizâmiyye-i askeriye ve sâir mühimmât-ı seferiyelerine leyl ü nehâr ikdâm ve gayret
ederler ve asâkir-i mürettebe ve sefâin-i muntazamaları her bâr ta’lim ve teallüm üzre
olub ve lede’l-hâce hâzır ve âmade suretinde bulunub hudud-ı memâlik ve tebea ve
usul-i politikalarını bununla hıfz ı vikâye ederler. Hafî değildir ki tefâvüt-i kuvvet ve
miknet ve tabâyi-i [4] kavm ü millet iktizasınca her bir devletin derece-i kudreti ve
usul-i politikası bulunduğu merkez ve heyet ve mevki-i coğrafisi ve nizam-ı milleti
icabınca birbirine mübâyin olub meselâ bazıları heyet-i hâliyesinin bozulmaması ve
tamamiyet-i mülkiyesinin vikâyesi ve bazıları kuvvet ve şevketlerinin ilerlemesi ve
bazıları dahi nüfuz ve itibarat ve sair imtiyazât ile diğerlerine tefevvuk edip onların
icra-yı meramlarına meydan vermemesi gibi suver-i mütenevviadan müretteb ise de
heyûlâ-yı politikaları yine müttefikan asayiş ve istirahat-ı mülkiye ve muvazene-i
düveliye hususlarına halel getirilmemesi dekâyıkına masrûf olub eğerçe düvel-i Avrupa’nın müfredât üzre usul-i politikalarının beyan ve tadadı bu makama göre pek
de elzem şey olmadığından başka tafsil-i keyfiyet erbâbı indinde dahi malum olması
mülahazasına mebni (…)” (Sadık Rifat Paşa, Müntahabat-ı Asâr-ı Rifat Paşa, 3-5.)
Politika kavramının, “siyaset” kavramının muhtevasını kazanarak Türkçeleşmesi, Türkçe ifadesini Keçecizade Fuad Paşa’nın sadareti döneminde, devletin resmi
evrakında görmek mümkündür. Fuad Paşa, sayıları giderek artan gazete ve dergileri
denetim altında tutabilmek ve devletin ve hükümetin aleyhine gelişebilecek yayınların
önüne geçebilmek amacıyla Fransız Basın Kanunu’ndan yararlanarak bir matbuat
kanunu yayımlanmıştır. (Yazıcı, 1994) Hazırlanan Basın Kanununun (1864) tam
adı “Dersaadette ve Memâlik-i Şahane’de Tab’ ve Neşr Olunan Her Nevi Gazete ve
Evrak-ı Havadis-i Mülkiye ve Politikıyye Tab’ ve Neşri Hakkında Nizamname”dir.
(İskit, 1939; Aydoğdu, 2016:548) Yine aynı kanun metninin maddelerinde “politika”
kelimesinin Fransızcada olduğu gibi, özgün anlamıyla “siyasi ve idari işler”i ifade
manasında kullanıldığını görebiliriz. (Aydoğdu, 2016:548)
On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı basını, yabancı kavramları gazetelerde kullanmak
noktasında tutucu değildir. Batı dillerinden pek çok kavramın Türkçe’ye transferi,
Türkçe’nin terminolojik olarak modernleşmesi, basının aracılığıyla gerçekleşmiştir. (Koloğlu, 1992; Berkes, 2002:260; Budak, 2014) Şinasi, Tercüman-ı Ahval’de “politique”
kelimesini, Fransızca özgün manasına uygun bir şekilde kullanmaktadır. (Tercüman-ı
Ahval, No: 9, Teşrin-i evvel 1277). Bu yenilikçi tavrı, Şinasi’nin takipçilerinden ve
O’nun Tercüman-ı Ahval’den ayrılışından sonra gazetenin yazı işlerini üstlenen Mustafa
Refik Bey, kendi gayretleriyle çıkarmış olduğu Mirat dergisinin kapağında “politika”
kavramına özgün anlamını vererek devam ettirir: “İşbu risale umûr-ı mezhebiye ve
politikadan bahs etmeyerek ve fünûn u sanâyi´e müteallik mevadd ile harita ve re-
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simleri hâvi olarak her şehr-i Arâbi ibtidasında çıkarılır” (Mustafa Refik, 1863). Bu
dönemin Farsça yayın yapan Ahter gazetesinin (1865-1896) içeriğine dair verilen bilgi
metninde “çeşitli günlük haberler, siyaset, politika, ticaret, ilim, edebiyat ve umumun
faydasına olan diğer hususlarda söz söylemek” ifadesi vardır. (Yıldız, 2018:968)27
Bu metinde siyaset ile politika kelimesinin iki ayrı manada kullanılıyor oluşu dikkat
çekicidir. Ahter’de politika kavramının “umur-ı hariciye, usul-i münasebât-ı düveliye”
manalarında kullanılıp kullanılmadığına dair geniş bilgiye ne yazık ki sahip değiliz.
Yukarıdaki son iki örnekten sonra, klasik Osmanlı siyaset düşüncesinin, siyaset
anlayış ve terminolojisinin bu dönemde bütünüyle “batılılaştığını” ifade etmek çok
aceleci bir yargı olacaktır. Çünkü Mirat’taki ilan metninin yayınlanışından dört yıl gibi
kısa bir zaman sonra, başka bir Osmanlı devlet adamı, siyaset ve politika kavramlarını
klasik Osmanlı siyaset düşüncesi bağlamında ifade edecektir. Siyasi manada önemli
bir muhalefet metni olan, Mustafa Fazıl Paşa’nın ilk olarak Kahire’de Fransızca basılan daha sonra Türkçe’ye çevirilen Sultan Abdülaziz’e hitaben yazdığı mektubunda
politika kavramına “adil bir devlet yönetimi” anlamı verilmektedir. (Mustafa Fazıl
Paşa, 1978:10)28 Paşa, mektubunda “Şevketlü efendim, Hıristiyanın başka, Müslümanın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nevidir. Politika dediğimiz de
adalet-i sahîhadır” demektedir. Buradaki kullanımda, politika kavramına adil bir devlet
yönetimi anlamı verilirken, Fazıl Paşa’nın siyaset ile ahlak ilmi arasında hem teorik
hem de pratik bir ilişki kurduğunu, klasik siyaset teorisinin çerçevesi ile düşünerek
“politika” kelimesini anlamlandırdığını söyleyebiliriz.
Devletin resmi diline giren bu kavramın, Osmanlı kamuoyunda Türkçe kullanımının muhteva ve özellikleri bakımından tartışıldığını, Tanzimat’ın önde gelen
aydınlarından Ali Suavi’nin yazdığı bir yazıdan çıkarabiliriz. Fransızca’daki “politique” kavramının Türkçe tercümesinin ve Türkçe’ye politika kavramı olarak girişinin
çözümlenmesi gereken bir anlam karışıklığına neden olduğunu düşünen Ali Suavi,
Yeni Osmanlı düşüncesinin ilk yayın organı olan Muhbir gazetesinde, “politique”
kavramına verilen Türkçe manaları tartışmaktadır. Sözkonusu kavrama, bulunan ilk
Türkçe karşılığın “siyaset-i mülkiye” olduğunu, klasik siyaset ilmi ile yeni “ilm-i
politique” biliminin karışımının yeni bir “siyaset” ilmi doğurduğunu, bu sebeple “politika” kavramının kullanımında, ilm-i siyaset-i kadimenin içeriğinin farklı olduğunun
gözden kaçırılmaması gerektiğini belirtmektedir. Suavi Efendi’ye göre; İlm-i siyaset-i
cedide, diplomasi ve medeni hukukun muhtevasına sahiptir. (Ali Suavi, Muhbir, 25
Şaban 1283/1867). Ali Suavi’nin “Lüzumu olan ilimler” başlıklı bir yazısında devlet
27

28

Ahter gazetesinde geçen ibare şu şekildedir: “În kâgez ez havâdîs-i gûnâgûn ve ez siyâsiyyât ve politîk
ve ez ticaret ve ilm ve edeb ve diğer menâfi”. Sözkonusu metne ulaşmamızı sağlayan Dr. Güllü Yıldız’a
teşekkür ediyorum.
Mektup ilk olarak “Lettre adresse an feu Sultan Abdul Aziz par le feu Prince Moustapha Fazil Pacha”
başlığı ile Kahire’de 1866 yılında yayınlanmıştır. Mektup hakkında geniş bilgi için bkz. Kaya Bilgegil,
Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları, I, 1979, s. 87-88.
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memurlarının tahsil etmesi gereken ilimleri sıralarken; diplomasi ilmini “fenn-i sefaret”
kelimesi ile karşılamakta, ayrı bir disiplin olarak ele almaktadır. (Muhbir, 27 Şevval
1283/1867, No: 28)
Nitekim zaman içerisinde “siyaset” ve “politika” kavramlarının muhteva bakımından iç içe geçen, birbirinin yerini alan kullanımını, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın Hürriyet gazetesinde, müsavat-eşitlik meselesi üzerine yazdıkları bir makalede
görebiliriz. Osmanlı devleti hükümetinin Avrupalı devletler tarafından gayrimüslim
tebeaya eşitlik politikalarının uygulanması konusunda nasıl baskı ve zorlamalara
maruz kaldığını izah ederken iki düşünürün, “siyaset” ile “politika” kavramlarının
muhtevalarını aynı iki kavrammış gibi kullandıklarını görürüz. ([Namık Kemal-Ziya
Paşa], “Mesele-i Müsavat”, Hürriyet, No:15, 1868)29. Meclis-i Ayan mensublarından
Said Paşa’nın Gazeteci Lisanı isimli eserinde, bu ortak kullanıma işaret edilmektedir.
(Said Paşa, 1327/1911:45).
Buraya kadar zikrettiğimiz metinlerde; bir düşünce sistemi ile hesaplaşma olarak
okuyabileceğimiz bu anlama ve anlamlandırma işinin, Tanzimat düşüncesi olarak
adlandırılan yenilikçi düşünce ve çabalar ile muhteva ve yöntem değişikliğine uğradığını, tercüme eserler dikkate alındığında söyleyebiliriz. Özellikle sosyal bilimlerde
Türkçe’ye yapılan çevirilerde, yabancı siyasi kavramlar, “milli lisan”ı koruma/yaratma
düşüncesinin/endişesinin sevkiyle, Türkçe, Türkçe’de karşılığı yoksa Arapça ve Farsça
kavram karşılıkları alınarak anlamlandırılmaya çalışılmıştır. Nitekim, anayasal sürecin
daha başında, “constitution” kavramına verilecek Türkçe karşılığı araştıran anayasa
29

a

“Ya tebea-i Devlet-i Aliyye gibi mezhepleri, âdetleri, terbiyeleri yekdiğerinden muhtelif birçok akvâm
arasında bu tesâvinin tasavvur olunması daha garip değil midir? Babıali ıstılah-ı siyâsette efal-i hükümete
nezaret manasından ibaret olan “hukuk-ı politika”yı Avrupalılara karşı Hıristiyanlara temin ederek, badehu
bu mana-yı sahihi bilinemediğinden veyahut bilinmek istenilmediğinden Hıristiyanlardan büyük büyük
memurlar tayiniyle, güya onlar dahi efal-i hükümete teşrik edilmiş ve hatta ekser-i mecâlise Hıristiyandan adedçe İslama müsavi aza tayin olunarak “hukuk-ı politika tabirine bu suretle müsavat-ı fi’ş-şeref
hükmü verilmek istenmiştir” ([Namık Kemal-Ziya Paşa], “Mesele-i Müsavat”, Hürriyet, No:15. Namık
Kemal, bu paragraftaki “hukuk-ı politika” ifadesini daha sonra İbret’te yazacağı makalelerde “hukuk-ı
siyasiye” terkibinde daha ayrıntılı ele alacaktır. “Hukuk-ı siyasiye nedir? Vücudunu iddia edenlerce
muteber olan tarifine göre hukukun efradıyla devlet beynindeki münasebâtı tanzim eden cüzü[dür] (…)
Hukuk-ı siyasiyenin mevzuunu hemen her kitap başka türlü taksimat ile beyan eder. Mamafih müellifler
beyninde en ziyade ittifak hâsıl olabilen maddeler −ümmetin hakimiyeti, kuvâ-yı hükümetin tefriki,
memurların mesuliyeti, hürriyet-i şahsiye, müsavat, hürriyet-i efkâr, hürriyet-i metâbi´, hürriyet-i içtima´, hakk-ı tasarruf, harem-i büyut gibi kavâid-i külliyeden ibarettir. (…) Müsavat, hürriyet-i şahsiye,
hürriyet-i efkâr, hürriyet-i metâbi‘, hürriyet-i içtimâ‘, hakk-ı tasarruf, harem-i büyût gibi maddeler ise
kimi zâtında münferid kimi diğerinden münba‘is birtakım hukuktur ki hiçbirini şahıstan tecrid ederek
heyet-i siyasiyeye atfetmek katiyen mümkün olamaz” “Hukuk-ı umumîye”, İbret, No: 18.
Namık Kemal’in siyasi haklar çerçevesinde temel ilkelerini çizdiği hukuk-ı siyasiye/politikiye kavramını
Mustafa Reşit Paşa şu ifade ile dönemi için önemli bir tartışma alanı olan müsavat meselesine indirgemektedir: “şimdiye kadar hiçbir varaka-i resmiyede görülemeyen hukuk-ı politikiye tabiri ki ehl-i islâm
ile Hıristiyan tebeayı her hususta müsavat-ı kâmile haline koyacak bir sözdür” Cevdet Paşa, Tezâkir,
I, 76’dan aktaran İsmail Kara, “Müsavat mı Eşitsizlik mi”, Mete Tunçay’a Armağan, der. Mehmet Ö.
Alkan, Tanıl Bora vd., İstanbul, İletişim Yayınları, 2007, s. 181.
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hazırlık komisyonu “kanun-ı esâsi” veya “nizamât-ı esâsiye” gibi kavramlar ihdas
edecektir. (Berkes, Felsefe ve Toplum Bilim Yazıları, 323; İsmail Kara, İslâmcıların
Siyasi Görüşleri, 2. bs., 179-80; Yılmaz, 2000:30)
Tanzimat döneminde yayınlanan sözlüklerde, politika kelimesine verilen karşılıklara baktığımızda kelimenin siyaset kavramı ile karşılandığını görebiliriz. Alexandre
Handjeri’nin Dictionnaire Français-Arabe-Persan et Turc’de (1841), Politique kelimesine verilen karşılıklar “tedbir-i umur-i mülk, siyaset, hükümet-i mülkiye”dir. Bu
eserde, ilmi disiplin olarak “Poltique” kelimesine “fenn-i tedbir” anlamı verilmiştir.
Bianchi’nin Dictionnarie Français-Turc’de (1846) Politique (art de gouverner un Etat)
kavramı, “İdare-i mülk, ilm-i tedbir, müdebbirlik, umûr-ı memleket, ilm-i tedbir-i
memleket, tedbir-i mulk, usul-i muamelât-ı düvel” anlamlarıyla karşılanmıştır.
Mehmed Salahi’nin Kamus-ı Osmani’sinde (1313/1897:369) politika kelimesinin
karşılığında şu açıklamalar vardır: “Aslı “politique” Yunancadır. Tedbir-i memleket
ve idare-i siyaset-i devlet manasındadır. Bir devletin beyne’l-milel cereyan eden
mesalih-i müşterekede ve umur-ı umumiye-i düveliyede ittihaz ettiği hatt-ı hareket”
demektir. Görüldüğü gibi burada politika kelimesi, Fransızca’da olduğu gibi, diplomasi
kelimesinin manasını da içine alacak şekilde bir anlam genişliğine sahiptir. Türkçe’de
politika kelimesinin siyasi idare, devletin siyasi ve idari işleri manasında kullanıldığı
gibi devletlerarası siyasi ilişkileri yürütme biçimi usulü “usul-i muamelât-ı düvel”
manası yirminci yüzyılın başına kadar devam etmiştir. Diran Kelekyan’ın Dictionnarie Turc-Français (1928) sözlüğünde siyaset kelimesine verilen karşılık “politique
ve diplomatie”dir.30 Kamus-ı Türkî’de (1317) politikacı sözcüğüne dalkavukluk etme,
hilekârane yüze gülme anlamları verilmesi Türkçe’de politika kelimesinin kazandığı
ilk anlamının, hile ve hilebazlık manalarının süreklilik arzettiğini göstermektedir.
Yabancı siyasi terminolojiye Türkçe karşılık bulma çabalarını yetersiz ve yanlış
bulan son dönem Osmanlı aydınlarından Yusuf Akçura, dış ilişkilerinin gerçekleşme
usulu ve biçimini ifade eden “La diplomatie” kelimesine Türkçe “diplomasi” kelimesinin karşılık olarak verlmesini yanlış bulmaktadır. Bu kelime yerine Arapça’dan
başka bir kelimeyi “kiyaset”i önermektedir. Akçura, kiyaset kelimesinin diplomasiye
karşılık olarak verilmesinin mana bakımından daha doğru bir ifade olacağını belirtmektedir. Aynı zamanda harici ve dahili siyasetin bütününü ifade eden “La politique”
kelimesine karşılık olarak kullanılan “siyaset” kelimesinin, esasları farklı, birbirine
uzak iki kelime olmakla birlikte yerleşik bir karşılık olduğu için kabul edilebileceğini
belirtmektedir. (Akçura, 1933:1; Akçura, 2016:23)

30

Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkî’de ise politika kelimesi “umur-ı siyasiye, münasebât-ı siyasiyât”
manalarını almıştır. (1317:363) Aynı yazarın, Kamus-ı Fransevi’de, Politique kelimesine “İdare-i umur-ı
devlete mensub ve müteallik, siyasi, medeni” karşılıkları verilmiştir. (Şemseddin Sami, 1882)
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Sonuç Yerine
Türk düşüncesinin kavramlarının son iki yüzyılda geçirmiş olduğu değişim, bu
makalede politique kelimesinin Türkçe’ye girişi, muhteva ve kullanım özellikleri
bakımından kazandığı manalar ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır. Siyasal ve sosyal
değişimin seyrini ve gücünü politika ve siyaset kavramlarını dikkate alarak bütünüyle
anlamdırmak mümkün değildir elbette. Fakat modernleşmenin erken bir döneminde,
on sekizinci yüzyılın ortalarında, siyasal metinlerde, yabancı siyasi kavramların kullanımı Türk düşünce tarihinin seyri ve anlamlandırılması açısından oldukça önemlidir.
Çalışmamızda, öncelikle, Batı düşüncesinden yapılan tercümelerin Osmanlı
düşüncesine etkisi ve tesirleri, Osmanlı bürokratları tarafından bu tercümelere ilkesel
olarak yaklaşım biçimi anlaşılmaya çalışılmıştır. “Politique” kelimesinin ilk olarak
ele alındığı metinler tespite çalışılmıştır. Bu metinlerde, politika kelimesi tercüme
edilmeyerek, doğrudan metin içerisinde verilerek kullanılmıştır. Bu kelimenin yer
aldığı ilk metinlerde, farklı ülkelerde elçilik göreviyle yurt dışında bulunan Osmanlı
devlet adamlarının yazmış oldukları safaretname ve raporlarda, kendi dönemlerinin
“diplomasiye” bakış açılarını da yansıtarak, politikayı devletlerarası ilişkilerde “hile
ve hilebazlık sanatı” olarak anlayıp tercüme ettikleri belirlenmiştir. Osmanlı sefirleri,
daha sonra bu kelimeyi “umur-ı hariciye ve usul-i münasebât-ı düveliye” manalarında
daha geniş bir anlamda kullanmaktadırlar.
Sözkonusu kelimenin dış ilişkilerde bir devletin genel olarak ilke ve hedeflerini
ifade eden bir manada kullanımı, ancak Tanzimat dönemi metinlerinde görülüp izlenebilir. Batı düşüncesi ile tanışıklığın artması, tercüme faaliyetlerinin hızlanması,
politika kavramının zaman içerisinde “siyaset” kavramı ile benzer bir muhtevada
anlaşılır/kullanılır olmasına sebeb olmuştur. Tanzimat dönemi siyasi metinleri ve dönemin çok kullanılan sözlükleri incelendiğinde, politika kavramının siyaset kavramı
manasında anlaşıldığı, ve bu kavramın yerine kullanılmaya başladığı görülmektedir.
Politika’nın anlam genişlemesi ile birlikte, klasik Türk siyaset düşüncesinde “siyasi
yönetim ve siyasi ilkeler” manasında kullanılan, çoğu zaman siyaset kelimesi ile
birlikte yer alan “tedbir” kavramının, aktüalitesini yitirerek Türkçe’de kullanımının
kayboluğu görülmektedir.
Sonuç olarak, on sekizinci yüzyıl ortalarında Türkçe’ye giren Politique kelimesi,
bir yüzyıl sonra siyaset kelimesinin muhtevasını kazanarak siyasi ve idari yönetim,
siyasi ve idari işler anlamlarını taşıyacaktır. Bununla birlikte bu kelimenin Türkçe’de
kazandığı ilk anlam, “hile ve hilebazlık” manaları mecazi olarak devam etmektedir.
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VİKTORYAN İNGİLTERE’DE EVRİM VE TOPLUM
Alper Bilgili*
EVOLUTION AND SOCIETY IN VICTORIAN ENGLAND
ÖZ
Viktorya Dönemi İngilteresi’nde, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında genelde bilimin, özelde ise evrim teorisinin toplumsal tartışmaların merkezinde olduğu
söylenebilir. Bu tartışmalar sadece modern İngiliz toplumunda bilimin oynaması gereken rol ile ilgili değildir. Bu dönemde bilim, bilim-dışı alanlara da ışık
tutan, siyasetten toplumsal reforma kadar birçok alanda rehber olması beklenen
bir uğraş halini almıştır. Bilhassa biyolojik evrim teorisi Viktoryan Dönem’de
ırk, eşitlik, ilerleme, sekülerleşme, anarşi ve terör gibi birçok konu ile ilişkilendirilmiştir. Bu tartışmalar bilim insanları arasında kalmamış, entelektüellerde ve
sokaktaki insanda da ilgi uyandırmıştır. Birçok düşünür, ideolog ve politikacı
toplumsal reform taleplerini yine bu teoriye atıfla meşrulaştırmaya, desteklemeye çalışmıştır. Bu makalede, Darwinci evrim teorisinin Viktoryan dönemde
toplumsal tartışmalarda nasıl kullanıldığına ve/veya istismar edildiğine odaklanılacak, böylece bilimsel teorilerin bilimdışı alanlarda oynadığı role ışık tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Viktoryan Dönem, Materyalizm, Thomas Henry Huxley,
Sekülerleşme, Darwinizm, Evrim Teorisi.
ABSTRACT
In Victorian England, science in general -and evolutionary theory in particularwas at the center of social discussions. To its enthusiasts, science was a torch that
could be expected to illuminate even socio-political phenomena; an endeavor
that would provide guidance even for politics and social reform. Evolutionary
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theory in particular was wielded to inform discussion on such topics as race,
equality, progress, secularization, anarchy and terror. These discussions sparked
great interest in evolution amongst Victorian intellectuals, scientists and layman.
Thinkers, ideologues and politicians each sought to legitimate and promulgate
their social reform proposals by appeal to evolutionary theory. This article will
focus on how Darwinian evolutionary theory in particular was used and abused
in Victorian controversies, and will thus use it as a case study for an examination of the deliberative (and often rhetorical) utilization of scientific theories in
debates about socio-political phenomena.
Keywords: Victorian England, Materialism, Thomas Henry Huxley, Secularization, Darwinism, Evolution.
...

Giriş: Viktoryan İngiltere’de Bilim ve Bilimsel Bilgiye Duyulan İlgi
19. yüzyılın ikinci yarısında, dönemin en büyük ticaret kapasitesine sahip ülkesi
olan İngiltere, buna bağlı birçok önemli sosyal, ekonomik ve teknolojik değişime
sahne oluyordu. İngiltere’de ilk demir yolu 1825’te Viktorya küçük bir kız çocuğu
iken döşenmişti ki bundan önce yolculuklarda maksimum hız atların hızıyla sınırlıydı.
Arabanın ve elektrik ampulünün icadı da yine bu döneme denk gelir.1 Yine bu dönemde,
geliştirilen buharlı motor ve telgraf gibi teknolojiler insanlarda özel bir döneme tanıklık
ettikleri hissini uyandırıyordu. Hemen her sınıftan birçok İngiliz, bilimi konuşuyor,
doğa bilimlerini popüler tarzda anlatan eserlere büyük rağbet gösteriyor, hatta bazı
bilimsel deneyleri amatör bir şekilde evde tekrar etmeye çalışıyordu. Toplumun her
kesiminden birçok kişi nadir bitki ve hayvan türlerini araştırmaya ve biriktirmeye
koyulmuştu.2 Bilim, bilim dışı alanlarda da bir prestij unsuru haline gelmiş, örneğin
bu dönemde erkekler kadınları etkilemek için astronomi hakkında okumalar yapmaya
başlamışlardı.3 Her ne kadar yüzyıl sonunda bilimde artan uzmanlaşmanın da etkisiyle amatör ile profesyonel arasındaki uçurum derinleşse de halk, Viktoryan Dönem
boyunca bilime olan ilgisini muhafaza edecektir.4
Halk düzeyinde bilime duyulan merakın ve hayranlığın en iyi örneği 1851 yılında
Londra’da düzenlenen Büyük Sergi (The Great Exhibition) idi.5 Halkın çok farklı ke1

2

3

4
5

Martin Fichman, Evolutionary Theory and Victorian Culture, New York: Humanity Books, 2002, s.
14-15.
Juliette Atkinson, Victorian Biography Reconsidered: A Study of Nineteenth-Century ‘Hidden’ Lives,
Oxford: Oxford University Press, 2010, s. 86.
James A. Secord, Victorian Sensation: The Extraordinary Publication, Reception, and Secret Authorship
of Vestiges of the Natural History of Creation, Chicago: The University of Chicago Press, 2000, s. 163.
Sally Mitchell, Daily Life in Victorian England, Londra: Greenwood Press, 1996, s. 86.
Secord, Victorian Sensation, s. 24-26.
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simlerinde büyük bir heyecan uyandıran sergi6, yabancı turistler de dâhil olmak üzere
o sene 6 milyon ziyaretçi çekmeyi başarmıştır.7 Hatta bu ilginin İngiltere sınırlarını
aştığını, serginin dünya çapında bir üne kavuştuğunu da belirtmek gerekir. Öyle ki,
serginin yapıldığı Crystal Palace’ın ismi Rus edebiyatında sık sık anılır olmuştur. Dostoyevski Yeraltından Notlar adlı eserinde eleştirel bir şekilde de olsa burayı zikreder.
Rus yazar birkaç yıl sonra yine Londra’da düzenlenen teknoloji ile ilgili bir başka
sergiye ziyaretçi olarak katılmıştır.8 Osmanlı İmparatorluğu’nda da bu sergi yankı
uyandırmış, nitekim İmparatorluk burada sergilenmesi için bazı el ve makine yapımı
aletler göndermiştir.9
İngiltere’de bilime büyük hayranlık duyan amatörler arasında aristokratları da
görmek mümkündür. Örneğin Büyük Sergi’nin düzenlenmesini sağlayan en önemli
isimlerden olan Kraliçe Viktorya’nın eşi Prens Albert, bilime, bilim insanlarına ve
bilhassa da Royal Society gibi İngiltere’de bilime öncülük eden kurumlara sağladığı
destek ve astronomiye olan merakı ile bilinmektedir.10 Kraliçe Viktorya da teknik
monografilere olmasa da bazı popüler bilimsel çalışmalara ilgi duymuş, örneğin
dönemin en çok okunan popüler bilim kitaplarından Vestiges’i okumuş ve kitaptan
övgüyle söz etmiştir.11
Elbette bilim ve teknolojinin 19. yüzyıl İngilteresi’nin her kesimde eşit derecede
heyecan yarattığı söylenemez. Her Viktoryanın popüler bilim kitaplarını okuduğu,
evinde deneyleri tekrar ettiği veya bitki türlerini toplayıp tasnif ettiği iddia edilemez.
Bununla beraber bu tartışmalarda verilen bazı örneklerin ve bu örneklerden yola çıkılarak ulaşılan sonuçların yüzeysel olduğunu belirtmek gerekir. Bu konuda akla gelecek
ilk örnek, Viktoryan Dönem öncesinde makineleri parçalayan “Luddite” hareketidir.
Bu harekete katılanlar 1811-1813 yılları arasında binlerce makineyi bir dizi ayaklanma sonucu parçalamıştır. Birçok kişi İngiltere çapında büyük bir isyana dönüşen bu
eylemleri teknoloji, bilim ve medeniyet karşıtlığı olarak okuma eğilimindedir. Oysa
makinelere saldırıların daha dikkatli bir analizi bu grubun teknolojiye değil, işçi haklarını ve refahını tehdit eden; bilhassa tecrübeli işçilerin kazancını düşüren teknolojiye
karşı olduğunu gösterecektir. Öyle ki bu dönemde işçilerin kazançlarını tehdit etmeyen
6

7
8

9

10

11

Sergi’nin İngiltere’deki dini cemaatlerde yarattığı heyecan için bakınız; Geoffrey Cantor, Religion and
the Great Exhibition of 1851, Oxford: Oxford University Press, 2011, s. 72-101.
Hermione Hobhouse, The Crystal Palace and the Great Exhibition, Londra: Continuum, 2002, s. 69.
David C. Fisher, “Russia and the Crystal Palace in 1851”, Britain, the Empire, and the World at the
Great Exhibition of 1851, ed. Jeffrey A. Auerbach ve Peter H. Hoffenberg, Aldershot: Ashgate, 2008,
s. 139.
Francesca Vanke, “Degrees of Otherness: The Ottoman Empire and China at the Great Exhibition of
1851” Britain, the Empire, and the World at the Great Exhibition of 1851, s. 197-198.
Allan Chapman, “Victorian Astronomy: The Age of the ‘Grand Amateur’”, Mathematics in Victorian
Britain, ed. Raymond Flood, Adrian Rice ve Robin Wilson, Oxford: Oxford University Press, 2011,
s. 207; Owen Chadwick, Prince Albert and the University, Cambridge: Cambridge University Press,
1997, s. 32.
Secord, Victorian Sensation, s. 169.
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makinelere dokunulmamıştır.12 Bu görüşü destekleyen bir başka tarihsel veri de büyük
fabrikaların yaygınlaşması ile beraber, işçilerin örgütlenme yeteneklerini artırarak
sendikalar yoluyla haklarını aramaları ve bu tür şiddet eylemlerinden vazgeçmeleridir.
Dolayısıyla Luddite hareketine katılanların asıl karşı çıktıkları makineler, teknoloji veya
bilim değil, haklarının bu araçlar yoluyla gasp edilmesidir. Bu gaspın önüne kısmen
de olsa geçilmesiyle beraber, sözü edilen araçlara saldırılar kesilmiştir.13
Teknolojiye muhalefet konusu tartışılırken değinilmesi gereken bir diğer isim de
eserlerinin çoğunu Viktoryan İngiltere’de kaleme alan Marx’tır. Marx, hatırlanacağı
gibi, modern kapitalist toplumlarda, işçilerin ürettiklerinden, doğalarından ve diğer
işçilerden yabancılaştıklarını iddia etmiştir.14 Bununla beraber Marx’a göre yabancılaşmanın nedeni teknolojide değil, kapitalist sistemdeki sosyal ilişkilerde aranmalıydı.
Teknolojide bir değişime gidilmese de sosyalist bir sisteme geçilmesi neticesinde işçiler
üretim araçlarına sahip olacak, tek türlü üretim aktivitelerinin yerini çok boyutlu üretim
aktiviteleri alacak ve böylece teknolojinin insani koşullara vücut vermesi sağlanacaktı.15 Sonuç olarak Marx’ın yabancılaşma eleştirisinin de teknoloji karşıtlığı üzerinden
okunması isabetli değildir. Dahası ne Marx ne de benzer görüşü paylaşan diğer sosyal
teorisyenler teknolojinin yol açacağı diğer sorunları, sözgelimi çevre sorunlarını da
yeterince önemsemediler.16 Yani Marx’ın kapitalizm ile ilgili görüşlerinden yola çıkarak
onun teknoloji ile ilgili menfi bir görüş belirttiğini belirtmek hatalıdır.
Sonuç olarak Viktoryanların bilim ve teknolojiye karşı büyük ilgi duydukları, bu
dönemde bilimin modern anlamını kazandığı ve endüstri devriminin başlangıcından beri
hiçbir dönem olmadığı kadar prestijli bir uğraş haline geldiği söylenebilir.17 Kuşkusuz
Viktoryan Dönem’de bilime duyulan bu ilgi çok boyutlu bir açıklamaya muhtaçtır. Hem
halk hem de aristokratlar arasındaki bu ilgiyi kısmen teknolojinin getirdiği kolaylık ve
imkânlarla açıklamak mümkündür. Teknolojideki büyük sıçramanın aslında bilimin
pratik yansıması olduğunu bilen Viktoryanların gözünde bilimin ve bilim insanlarının
hiçbir dönem olmadığı kadar prestij kazanması olağandı. Ancak bunun yanında bilgiye ulaşımın kolaylaşması da insanların bilime olan ilgilerini artırmıştır. Secord’un
belirttiği gibi basım teknolojisindeki yenilikler, söz gelimi buharlı baskı makineleri,
12
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kitap basımını ucuzlaştırmış, daha çok kitap daha çok okura ulaşır olmuştur. Yine bu
dönemde çoğalan kamuya açık kütüphaneler halkın bilgiye erişimini artıracaktır. Bu
konuda etki eden diğer faktörler de şehirleşme ve artan okuma yazma oranı olarak
gösterilebilir.18 Yine bu dönemde popüler bilim türünde daha çok eser verilmiş, bilimsel
bilgi halkın anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Bu türün ünlü yazarları David Page,
Arabella Buckley ve Edward Clodd bilhassa evrimle ilgili konuları sokaktaki İngiliz’in
anlayacağı şekilde eserler yazmış; bunun neticesinde bu yazarların yazdıkları kitaplar
Lamarck, Darwin ve Spencer’dan fazla okunur olmuştur.19

Viktoryan İngiltere’de Bilimin Bilim Dışı Fonksiyonları
Viktorya Dönemi İngilteresi’nde bilimin fonksiyonlarının sadece doğayı daha
iyi tanıma ve hayatı kolaylaştıracak teknolojiler yaratmakla sınırlı olmadığını, bilimin
Kilise gibi geleneksel kurumlara karşı da işlevselleştirildiğini belirtmek gerekir. Bunu
yapmanın en etkili yolu din ile bilim arasında doğaları gereği bir çatışma olduğunu
iddia etmekti. Örneğin bu dönem inançlarını yitiren yazar ve düşünürler bu durumu
bilimin ilerlemesine bağlamışlardır. Hem otobiyografilerde hem de “inanç yitirme”
romanlarında bu tema defalarca kez işlenmiştir.20 Esasen bunu İngiltere’de yaşanan
daha köklü bir değişimin parçası olarak görmek de mümkündür. Endüstrinin merkezde
olduğu, ona bağlı olarak şehirleşmenin arttığı bir toplumda eski düzen ve gelenekler
sorgulanmaya başlanmakta, eski düzene ait bilgi kaynaklarının yerine bilimsel bilgi
ikame edilmeye çalışılmaktaydı. Elbette, eski düzene ait bilgi kaynaklarının ve özellikle
de dini bilginin gerçekten bilimsel bilginin sunduğu veriler nedeniyle mi sorgulandığı
yoksa bilimin “eski” ile hesaplaşmada sekülerler tarafından verimli bir araç olarak
görüldüğü için mi ön plana çıkarıldığı konusu o günlerden beri tartışmaya açıktır.
Örneğin dönemin önemli düşünürü Thomas Henry Huxley bilimi kendi seküler dünya
görüşünü desteklemek için araçsallaştırmakla, buna mukabil gerçekte katı ve dogmatik olmakla suçlanmıştır.21 Viktoryan Dönem’in önemli spiritüalist düşünürlerinden
George Sexton da bilimin, dini inancı geçersiz kıldığı ve yerinden etmesi gerektiği
görüşünü reddeder. Sexton, bu iddiayla sekülerlerin bilim üzerinden metafiziksel
pozisyonlarına destek aradıklarını, oysa bilimin Viktoryan Dönem’de Kilise’ye bağlı
dini kurumlarda öğretildiğini, bununla beraber sekülerlerin bilim öğretme adına açtığı
18
19

20

21

Secord, Victorian Sensation, s. 29-33, 141.
Bernard Lightman, Victorian Popularizers of Science, Chicago: The University of Chicago Press, 2007,
s. 222.
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yerlerin daha çok dans etme gibi bilim dışı sosyal aktivitelere hizmet ettiğini anlatır.22 Günümüzün önemli tarihçilerinden Frank Turner ise, bu durumu İngiltere’nin
o dönemki toplumsal dinamikleri ile açıklar. Ona göre İngiliz toplumunun dinden
soğumasının ardındaki temel neden, bilimin verileri veya bilimin dinin yerini alacak
bir aday olarak benimsenmesi değil, dini kurumların eğitimden siyasete tüm toplumsal
alanlarda artan baskısıdır. Öyle ki, Viktoryanlar, dini kurumların her alanda toplumu
daha fazla “dindarlaştırma” çabasına karşı tepkisiz kalamamışlar, toplu halde ateizme
yönelmeseler de dinden uzaklaşmışlardır.23 Dinle arası açılanlar için bilimin otoritesi
verimli bir araç olarak görülmüş, bilim, insanların dinden uzaklaşmalarındaki temel
neden olarak lanse edilmiştir.
İlginç olan nokta Viktoryan Dönem’de dini kurumların toplumu daha da dindarlaştırma adına agresifleşmesinin ardında dini bir nedenden ziyade, siyasi ve toplumsal
nedenlerin var olmasıdır. Özellikle Edmund Burke gibi düşünürler Fransız Devrimi’nden
sonra alınan din karşıtı sosyal ve politik kararların da etkisiyle, dini savunmakla mevcut
siyasi ve sosyal düzeni savunmak arasında yakın bir bağ olduğunu düşündüler. Esasen
Burke’e göre Fransız Devrimi temelde Hristiyanlık’a karşı düzenlenmiş bir saldırıydı
ve benzer saldırılar ancak dini bir karşı saldırı ile durdurulabilirdi. Bu görüşe göre
İngiltere’de daha fazla sosyal ve politik hak talep eden heterodoks gruplara özgürlük
verilmemeli, tersine onlara karşı tetikte olunmalıydı. Anglikan Kilisesi bu saikle sosyal huzuru sağlamada aktif rol oynamalıydı. Aksi takdirde önce din, sonra ona bağlı
toplumsal yapı çatırdayacak, Fransa’da yaşanan terör hali İngiltere’ye de taşınacaktı.24
Burada ilginç olan bir diğer nokta Viktoryanların bilimle büyülenmelerine karşın, eski düzenin kurumlarının sorgulanmasının ve yerinden edilmesinin sonucunda
Fransız Devrimi gibi bir değişimin yaşanmasından endişe ediyor olmalarıdır. Devrimin yarattığı kaos ortamı İngilizlerin gözünde kaçınılması gereken bir durum olarak
tazeliğini koruyordu, dolayısıyla ani değişimlere antipati duyulmaktaydı.25 Nitekim bu
korku, Fransa’da yaşananları çok iyi etüt eden Charles Dickens26 gibi edebiyatçıların
eserlerine yansımış, insanlar Londra’nın “kanunsuz Paris”e benzetildiği senaryoları
endişeyle okumuşlardır.27 Belki bu korkunun da etkisiyle İngiliz seküler düşünürler
22
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dahi toplumsal barış ve huzur ortamına katkı sunduklarını düşündükleri dinden birden
kurtulma fikrine sıcak bakmamaktadırlar. Örneğin Huxley, İncil’in müfredattan tamamen kaldırılmasını desteklememiştir. İncil, bir agnostik olan Huxley’ye göre insanlara
belli etik idealleri öğretmektedir ve bu idealler toplumsal sorunların ortaya çıkmasını
engellediği için kıymetli bir toplumsal işlev görürler.28 Yine dönemin seküler düşünürlerinden ve popüler bilim yazarlarından Edward Clodd, dini görüşlerin ve öğretilerin
direkt hedef alınmasını doğru bulmamış, bunun yerine toplumda rasyonel bir düşünce
kültürünün yerleşmesine gayret edilmesini tavsiye etmiştir.29

Evrimin Toplumsal Çağrışımları
Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi Viktoryan İngilizler, Fransız Devrimi’nden sonra
yaşanan toplumsal kriz ve terör ortamının bir benzerinin İngiltere’de yaşanmasından
endişe ediyorlardı. Bu bağlamda bilimin toplumda yaratabileceği etkiler ve beraberinde
getirebileceği köklü değişimler nedeniyle Viktoryanların zihninde bilim ve teknolojik
yeniliklerle ilgili belirli şüphelerin bulunduğu söylenebilir.30 Bu tartışmalarda evrim
teorisinin özel bir yere sahip olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin İngiliz filozof ve
teolog William Paley’nin, Tanrı’nın doğada var olan canlıları dizayn ettiğini anlattığı
ve çoğu zaman evrimle ilgili tartışmalarda evrime karşı konumlandırılan31 eserinin
Fransız Devrimi’nden hemen sonra, 1802’de basılması tarihçiler tarafından, bu çalkantılı dönemden duyulan endişe ile ilişkilendirilmiştir.32 Yine Secord’un da dikkat
çektiği gibi, biyolojik olsun ya da olmasın, evrim teorileri Viktoryanların zihninde
ateizmle, ateizm ise terör ortamıyla özdeşleştiriliyordu. Başka bir deyişle, evrimin dini
inancı yerinden edeceği, dinin güç kaybetmesinin ise toplumsal çözülmeyi beraberinde getireceği düşünülüyordu.33 Gerçekten de Darwin’nin Türlerin Kökeni kitabından
önce34, evrim teorisinin İngiltere’de tanınmasına en çok katkı sunan popüler bilim
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kitabı Vestiges’ı sahiplenen grupların başında ateistler gelmiştir.35
Viktoryanlar için evrim sadece biyoloji ile ilgili bir mekanizma değildir. Örneğin
Clodd için evrim, Evren’in ilk ortaya çıktığı andan insanın bugün geldiği ana kadar
süren bir süreçtir. Clodd bu nedenle eserlerinde sadece canlıların değil, ahlakın, dilin ve
teolojinin evriminden de söz etmektedir.36 Yine Robert Chambers, Vestiges’da evrimi
çok boyutlu ele almış, kozmoloji, jeoloji ve biyolojide gelişimin ve ilerlemenin izlerini
sürmüştür. Chambers, evrimin medeniyetin gelişme basamaklarını ilgilendirdiğini de
iddia etmiş, medeniyetin evriminin en son, beyaz Avrupalı ırklara vücut verdiğini söylemiştir.37 Burada şunun da altını çizmek gerekir; evrim fikrini insanlar için çekici kılan
bir nokta onun birçok kişinin zihninde “ilerleme” çağrışımı yaratmasıdır. Viktoryanlar,
teknolojinin ve bilimsel ilerlemenin de etkisiyle her yerde “ilerleme” görme eğilimindedirler. Dolayısıyla insanın daha iyiye gittiği iddiasındaki evrim teorileri o dönem insanı
için caziptir.38 Esasen Darwin’in teorisini birçok Viktoryan tarafından yanlış anlaşılmasının veya Spencer’ın felsefesi ile beraber değerlendirilmesinin arkasında aynı neden
yatmaktadır. Viktoryanlar evrim ile ilerleme fikrini o denli özdeş görmektedir ki, aslında
ilerlemeyi zorunlu olarak gerektirmeyen doğal seleksiyonu yine ilerleme perspektifinden,
Spencer’ın evrim anlayışı ile ilişkilendirerek okumaktadırlar. Şöyle ki, Darwin’in doğal
seleksiyona dayalı evrim teorisinde canlılar daha iyiye gitmek veya belli mükemmel bir
sona doğru evrilmek zorunda değildir.39 Bununla beraber Spencer, Darwin’in Türlerin
Kökeni isimli kitabından yıllar önce ilerlemeyi zorunlu kılan bir evrim fikrini kitaplarında
işlemiştir. Spencer, 1852’de kaleme aldığı bir makalede evrim ve ilerlemeyi birbirlerinin
yerine kullanmıştır.40 Bu dönemde Darwin’in teorisinin, tüm farklılıklarına hatta yer
yer zıtlıklarına rağmen Spencer ile beraber okunması Viktoryanların gözünde ilerleme
fikrinin ne denli vazgeçilmez olduğunu göstermesi açısından kıymetlidir.41
Evrim fikrinin materyalizmle ve din karşıtı fikirlerle beraber anıldığından kısaca söz etmiştik.42 Bununla beraber zaman zaman, evrimin din ile ilişkisini ele alan
tartışmaların, evrimin ahlak ile ilişkisi üzerinden yürütüldüğüne şahitlik etmekteyiz.
Örneğin 20. yüzyılda Amerika’da evrim teorisine karşı en güçlü muhalefeti geliştiren
William Jennings Bryan, Birinci Dünya Savaşı’ndan evrim teorisini sorumlu tutmuş-
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tur.43 Son dönem Osmanlı aydınlarından İsmail Fennî Ertuğrul da benzer bir şekilde
Darwinizm’in insanla hayvanlar arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak ahlaka zarar
verebileceğinden endişe etmiştir.44
Darwin’in teorisi benzer tepkilerle Viktoryan Dönem’de de muhatap olmuştu.
Viktoryanlar için de biyolojik teorilerin toplumsal yansımalarının bulunması gayet
olağandı.45 Bu dönemde muhafazakâr çevreler tarafından Darwin’in teorisinin temel
ilkelerinin ahlaki bir toplum idealini imkânsız kılacağı iddia edilmişti. Teori, materyalizmle özdeşleştirilmişti ki Viktoryanlar için materyalizm, ahlaki çöküntüye yol
açmaya mecburdu.46 Bu dönemde, bilhassa Darwin’in insanlardaki ahlaki özellikleri
de evrimle açıklaması ve insanın ahlaki eylemlerini hayvanlarınki ile kıyaslaması,
evrimin, ahlakın zeminini kaydıracağı endişesini taşıyanlar tarafından öne çıkarıldı.47
Bu noktada Darwin’in yakın arkadaşı Huxley’nin Darwin’den farklı düşündüğünü ve
ahlakın evrimin bir sonucu olmadığına inandığını, onun kültürel bir yaratı olduğunu
düşündüğünü belirtmek gerekir.48
Viktoryan İngiltere’de evrimin ahlakla ilgili implikasyonlarını tartışırken akla
gelen hususlardan bir diğeri Sosyal Darwinizm’dir. Sosyal Darwinizm hem Darwin
döneminde hem de sonrasında çokça tartışılmış, zaman zaman çok farklı anlamlarda
kullanılan bir terimdir. Kabaca, Darwinizm’in sosyal hayatta izlerini sürmeye çalışan bu teori birbirinden çok farklı ideolojilerle beraber anılmıştır. Örneğin Sosyal
Darwinizm ilk dönemler Spencer taraftarları tarafından kapitalizmle ve hür teşebbüs
ile ilişkilendirilmiştir. Bowler bu noktada Sosyal Darwinizm’in yaşadığı evrime ve
sonraki dönemde kazandığı anlamlara dikkat çeker. Spencer ve taraftarları bu kavramı
benimseyip kullandıklarında Darwin hayattaydı. Ancak daha sonraları Sosyal Darwinizm militarist ve ırkçı ideolojileri desteklemek için kullanılır oldu.49 Başta Huxley
olmak üzere biyolojik bir teorinin toplumsal çağrışımlarına mesafeli duran birçok
düşünürün varlığından söz edebiliriz. Bu düşünürler toplumun biyolojideki yasalara
uygun işlediği fikrine eleştirel yaklaşmış, dolayısıyla doğada görülenin toplumda da var

43

44

45

46

47

48

49

Peter J. Bowler, Darwin Deleted: Imagining a World without Darwin, Chicago: The University of
Chicago Press, 2013, s. 233.
Alper Bilgili, “An Ottoman Response to Darwinism: İsmail Fennî on Islam and Evolution”, British
Journal for the History of Science, 48, 4, 2015, s. 579.
Diane B. Paul, “Darwin, Social Darwinism and Eugenics”, The Cambridge Companion to Darwin, s.
232.
Bernard Lightman, “Science and Culture”, The Cambridge Companion to Victorian Culture, ed. Francis
O’Gorman, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 35.
Gowan Dawson, Darwin, Literature and Victorian Respectability, Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, s. 28.
Frans B. M. de Waal, “Morality and Its Relation to Primate Social Instincts”, Human Morality and
Sociality: Evolutionary and Comparative Perspectives, ed. Henrik Hogh-Olesen, New York: Palgrave
MacMillan, 2010, s. 32.
Bowler, Darwin Deleted, s. 235.

450

Alper Bilgili

olması gerektiği görüşünü kabul etmemişlerdir.50 Kropotkin gibi anarşist düşünürlerse
Darwinizm’in çok daha farklı toplumsal çağrışımları olduğunu iddia ettiler. Kropotkin,
doğal seleksiyonun her zaman çatışmaya veya savaşa yol açmadığını, doğada aynı
mekanizmanın “karşılıklı yardımlaşma”ya neden olduğu örneklerin de bulunduğunu
ifade etmiştir.51 Kropotkin buradan yola çıkarak insanın doğası gereği yardımlaşma
ve işbirliğine yatkın olduğunu iddia etmiş, devlet gibi yapay kurumların müdahil
olmaması durumunda insanın bu potansiyelini gerçekleştirebileceğini savunmuştur.52
Evrimsel mekanizmalar, bu durumda, özgeci içgüdülerimizin ortaya çıkmasında ve
gelişiminde önemli rol oynamıştır.53 Yine Marx ve Engels, Darwin’in teorisi ile kendi
ideolojileri arasında paralellikler bulmaya çalışmış hatta Darwin’in teorisinin kendi
görüşlerini desteklediğini iddia etmişlerdir. Her ne kadar Marx ve Engels, teorilerinin
Darwinizm ile uyumlu olduğunu iddia etseler de Darwin’in doğal seleksiyonu çoğunlukla, tek tek canlıların hayatta kalması üzerinden anlatması, Marx ve arkadaşlarının
sınıf mücadelesi ile ilgili beklentileriyle uyumsuz görülmüştür.54 Darwin ise teorisinin
sosyal implikasyonlarının olduğuna inanmakla birlikte dönemin Alman sosyalistlerinin
doğal seleksiyonu sosyalizmle ilişkilendirmelerini saçma bulacak ve eleştirecektir.55
Görüldüğü gibi birçok farklı ideolog, Darwinizm’in kendi teorilerini desteklediği
iddiasında bulunmuştur. Bununla beraber bugün Sosyal Darwinizm denilince akla her
şeyden önce ırkçı ve militarist ideolojiler gelmektedir. Bu ideolojiler, Darwin’in de
canlıların evrimini açıklarken kullandığı “yaşam için mücadele” ve “en uygun olanın
hayatta kalması” gibi kavramları kullanarak onları bazı geri kalmış ülkeleri sömürmek
için araçsallaştırmışlardır. Her ne kadar Darwin görüşlerini desteklemese de56, ırkçı
ideologlar biyolojiyi kullanmakta bir beis görmemişlerdir. Örneğin bu dönem aktif
olan Anthropological Society of London isimli dernek biyolojiye atıfla Afrikalıların,
Beyaz Avrupalı ırklardan aşağı olduğunu iddia etmekle kalmamış, köleliğin sürdürülmesini de desteklemiştir.57 Bununla beraber burada gözden kaçırılmaması gereken
husus, köleliğe karşı çıkan ve siyahların beyazlarla aynı türden olduğunu iddia eden
Darwin’in doğal seleksiyonu sadece biyolojik dünya ile sınırlı görmediği, toplumlar
arası münasebetlerde de doğal seleksiyonun olumlu etkisine şahit olduğumuzu iddia
50
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ettiğidir. Darwin’e göre doğal seleksiyonun toplumlar arası münasebetlerdeki bir
sonucu olarak medeniyet ilerlemekte, geri kalmış ırklar yok olmaktadır.58 Kuşkusuz
Darwin’in bu görüşünü değerlendirirken onun birçok Viktoryan gibi düşündüğüne
dikkat çekmek gerekir. Örneğin doğal seleksiyona dayalı evrim teorisini Darwin ile
eş zamanlı bulan Alfred Russel Wallace da benzer bir şekilde doğal seleksiyon sayesinde Avrupalılarla karşılaşan ırkların varlığını sürdüremeyeceğinden bahsetmiştir.59
Bununla beraber Darwin’in de Wallace’ın da medeniyetin ilerlemesi için bazı ırkların
ya da toplumların yok edilmesini desteklemediğini belirtmek gerekir. Tersine, Darwin,
Avrupalı uygarlıkların geri kalmış toplumlara karşı şiddet kullanmalarını eleştirmiş60,
toplumlar arası çatışmaların evrimsel mekanizmalara atıfla meşrulaştırılmasına sıcak
bakmamıştır.61 Darwin, buna mukabil Hristiyan misyonerlerin geri kalmış toplumları
medenileştirdiğini düşünmüştür ve onların bu misyonlarını desteklemiştir.62
Sekülerleşme, evrim tartışmalarının ve özelde Darwinizm’in ilişkili olduğu toplumsal olgulardan bir diğeridir. Evrim ve Darwinizm ilk günlerden itibaren birçok kişinin
zihninde dine karşı konumlandırılmıştır. Sadece Hristiyanlar değil, bazı Müslüman
düşünürler de evrim teorisi ile dini uyumsuz ve uzlaştırılamaz görür.63 Viktoryan
Dönem de bu anlamda bir istisna değildir. Her ne kadar Darwinizm’i benimseyen ve
onun dine karşı bir teori olmadığını savunan Charles Kingsley ve Frederick Temple
gibi prestijli din adamları olsa da64 teorinin dinin öğretilerine muhalif olduğunu ve
materyalizmi desteklediğini iddia eden din adamları da olmuştur.65 Bugün bu resme
bakan bazı tarihçiler ve popüler bilim yazarları yüzeysel bir çıkarımla Darwinizm’in
Viktoryan Dönem’deki sekülerleşmeden sorumlu olduğunu iddia etmektedirler. Bu,
kuşkusuz, bilimsel bir teoriye çok fazla rol yükleyen ve gerçekten uzak bir analizdir.
Bu tür bir analiz her şeyden önce 19. yüzyılda Avrupa toplumlarında süregelen köklü
sosyolojik süreçleri ıskalamaktadır.66 Örneğin, bu analiz, Viktorya İngilteresi’nde
Anglikan Kilisesi ile toplumun ezilen kesimleri arasındaki gerilimi görmezden gelmektedir.67 Yukarıda da belirtildiği gibi, Viktoryan Dönem’de Kilise, toplumun her
alanında gücünü artırma yoluna gitmiş, böylece Viktoryanlar dine karşı bir antipati
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geliştirmişlerdir.68 Zaten bu dönemde artan şehirleşme, okuma yazma oranı ve refah gibi
toplumsal değişimlerin de etkisiyle din, toplumsal referans noktası olarak eski önemini
yitirmiş ve insanların hayatlarında daha az belirleyici bir rol oynamaya başlamıştır.
Darwinizm’in ilk bakışta İncil ile çelişkili görülen kısımlarının dahi halk üzerinde çok
etkili olmadığı söylenebilir, zira İngiltere’de İncil’i literal anlamıyla okumama, doğa ve
Evren ile ilgili anlatıları metaforik/sembolik anlamlarıyla anlama geleneği çok eskilere
dayanmaktadır. Yukarıda adlarını zikrettiğimiz Temple ve Kingsley gibi önemli dini figürlerin Darwinizm’i bir tehdit olarak algılamamalarının ardında büyük oranda bu eğilim
yatmaktadır. Esasen Darwin de teorisinin dinin cevap verebileceği sorular konusunda
yetersiz olduğunu kabul etmektedir.69 Dolayısıyla Darwin bilimsel teorilerin zamanla
dinin yerini alacağı iddiasını desteklememiştir. Bununla beraber Thomas Henry Huxley
gibi siyasi anlamda da aktif figürler genelde evrim özelde de Darwinizm’in prestijinden
faydalanarak sekülerleşme sürecini hızlandırmaya çalışmışlardır. Huxley bilhassa Anglikan Kilisesi’nin eğitimdeki gücünü kısıtlamak ve eğitim sistemini sekülerleştirmek
arzusu içindeydi.70 Bu noktada Darwinizm yine biyolojik bir teori olmanın ötesine
geçmiş, farklı dünya görüşlerinin mücadelesinde işlevselleştirilen bir araç halini almıştır.

Sonuç Yerine: Dün ve Bugün Bilimin Sınırları
Amerikalı bilim tarihçisi ve bilim sosyoloğu Steven Shapin modern dünyanın en
belirgin ayırt edici özelliklerinin başında bilime duyulan güvenin geldiğini ifade eder.
Bilim, sadece sokaktaki adam için değil, birçok felsefeci, sosyolog ve tarihçi için de
yeni dünyanın en prestijli referans kaynağıdır. Birçok modern düşünürün zihninde bilim bizi binlerce senedir gördüğümüz rüyadan uyandırmış, büyüyü defetmiş, doğruyu
gösteren tek geçerli bilgi kaynağı olmuştur.71 Bu durum modern insan için öylesine
tartışılmazdır ki, doğa bilimlerinin her zaman bu kadar prestije sahip olmadığı iddiası
kulağa ikna edici gelmeyecektir. Oysa doğa bilimleri, söz gelimi Rönesans’ta sosyal
bilimlere göre daha az ilgi görmekteydi. İtalyan bilgin Francesco Petrarch’ın insan
ve toplum hakkında bilgi edinmek varken hayvanları analiz etmeyi garipsemesi bu
anlamda manidardır.72
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Kuşkusuz Viktoryan İngiltere, modern dünyada bilimin kazandığı bu prestijde
önemli pay sahibidir. Bu dönemde İngiltere’de birçok bilimsel buluşa imza atılmış,
daha önce yapılan icatlar bu dönemde geliştirilmiştir. Bilimin doğrudan yansıması
olan bu teknolojik gelişmeler neticesinde bilimle ilişkili, ona katkı sunan her uğraş
kıymet görmeye başlamıştır. Bu anlamda o dönem, bugün John Dupré gibi bilim
felsefecilerinin bilimsel emperyalizm olarak adlandırdıkları eğilimin belli çevrelerde
alıcı bulmaya başladığı söylenebilir. Günümüzde, Norman Lewitt gibi bilim insanları
bilimsel olmayan bilgi türlerini küçümsemekte, sadece doğa bilimleriyle elde edilen
bilgi türlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu durumda, bu kişilere
göre, bilimsel olmayan inanç sistemleri, bilim tarafından yerinden edilmelidir. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, Lewitt tarafından, sadece, bilime aykırı olan inanç sistemlerinin değil, bilimsel olmayan her türlü inanç sisteminin kast edildiğidir.73 Esasen,
Lewitt’in burada hedef aldığı ve değersizleştirmeye çalıştığı sadece din gibi inanç sistemleri değil, doğa bilimleriyle elde edilmeyen her türlü bilgi türüdür. Öyle ki, Lewitt
ve biyolog arkadaşı Paul R. Gross’a göre, Massachusetts Institute of Technology’deki
sosyal ve beşeri bilimler bölümleri kapatılsa ciddi bir kriz yaşanmayacaktır, çünkü
donanımlı kişiler olan doğa bilimciler için bu açığı kapatmak kolaydır. Öte yandan
aynı şeyi doğa bilimleri için söylemek mümkün değildir. Bu iddia, sosyal ve beşeri
bilimleri, doğa bilimlerine göre daha aşağı görmenin doğal bir sonucudur.74 Viktoryan
Dönem’de de benzer görüşü savunanlar, bilhassa doğa bilimlerini diğer bilgi türlerinin
üstüne yerleştirenler, doğa bilimleriyle ispatlanmayan kavramlara karşı tepki duyanlar
olmuştur. Örneğin dönemin en önemli popüler bilim yazarlarından Edward Clodd, hem
Bridgewater İncelemeleri’nin hem de Darwin’in Türlerin Kökeni adlı eserinin Tanrı’ya
atıf içermesinden rahatsız olmuş, bu eserlerin yazarlarını eleştirmiştir.75
Bununla beraber Viktorya İngilteresi’nde bu tür “bilimsel materyalist” görüşlerin
hem entelektüeller hem de halk düzeyinde aynı dönem Almanyası’na kıyasla daha
az alıcı bulduğu söylenebilir. Bilhassa Alman felsefeci Ludwig Büchner’in 1855’te
yayımlanan Madde ve Kuvvet isimli eseri Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak
üzere dünyanın birçok ülkesinde ilgi görmüş, kısa sürede 17 dile çevrilmiş, hatta
“materyalizmin İncil’i” namına layık görülmüştür.76 O dönem Büchner’in sokaktaki
insan üzerindeki etkisi öyle büyüktür ki onun eserlerinin, bilimi, toplum nazarında
popülerleştirmede eşsiz bir yere sahip olduğu ve bu anlamda başka hiçbir kurum ya
73
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Frederick C. Beiser, After Hegel: German Philosophy 1840–1900, Princeton: Princeton University
Press, 2014, s. 70; Frederick Gregory, Scientiﬁc Materialism in Nineteenth Century Germany, Dordrecht: D. Reidel Pub., 1977, s. 105. Büchner, Vogt ve diğer Alman materyalist düşünürlerin Osmanlı
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da kişiyle kıyaslanamayacağı iddia edilmiştir.77 Almanya örneğinde dikkat edilmesi
gereken husus, Büchner’in ve 19. yüzyılda eserlerini kaleme alan diğer materyalist
düşünürlerin bilimle ve bilhassa evrimle ilgili argümanlarının Alman toplumunda
“muhafazakarlar” ile “ilericiler” arasındaki tartışmada işlevselleştirildiğidir.78 Almanya’da “vulgar materyalist”ler olarak anılan bu grubun en önemli ayırt edici yanı,
materyalizmi felsefeye değil, bilime dayandırma çabalarıdır. Bu anlamda onların
Marx, Engels ve Feuerbach’tan farklı bir yerde durduğunu belirtmek gerekir.79 Örneğin
bahsi geçen Alman materyalist düşünürlerin evrime veya özelde Darwinizm’e olan
ilgisi de, teorinin açıklama gücüne inanmalarından ziyade teorinin Tanrı’yı devre dışı
bırakacağına yönelik inançlarıyla açıklanabilir. Örneğin Vogt, Vestiges’i Almanca’ya
çevirmesine rağmen evrim fikrini o dönem inandırıcı bulmamış, Büchner ise bilhassa
“ilerleme”yi garanti etmediği için Darwinizm’in doğal seleksiyon mekanizmasından
hoşlanmamıştır.80 Bu anlamda Alman materyalist düşünürlerin, Huxley gibi dini tamamen karşısına almayan Viktoryanlardan farklı olduğu söylenebilir. Her ne kadar
Huxley, Darwin’in teorisini en sert şekilde savunduğu için “Darwin’in buldoğu” ismini
almış olsa da, İngiltere’yi sekülerleştirmeyi hedeflese ve bunu eğitim sisteminde önemli
oranda başarsa da yukarıda da belirttiğimiz gibi dine yok edilmesi, bilim tarafından
yerinden edilmesi gereken bir öğreti olarak bakmamıştır.
Sonuç olarak, her ne kadar tüm Viktoryanları bu konuda bir kategoriye koymak
mümkün olmasa da bu dönemde İngilizlerin bilime ve bilim insanlarına büyük saygı
duydukları, bilhassa teknolojik ilerlemenin, Viktoryanların gözünde bilimin kazanmış
olduğu bu prestijde büyük rol oynadığı açıktır. Bunun yanında evrim teorisi ile ilgili
tartışmalar sadece biyoloji ile sınırlı kalmamış, astronomide ve diğer doğa bilimlerinde
evrimin izleri sürülmüş; felsefe, teoloji, siyaset, sosyoloji ve uluslar arası ilişkiler gibi
disiplinlerdeki birçok konu da evrim teorisi ile ilişkilendirilmiştir. Burada gözden
kaçırılmaması gereken husus şudur ki, evrimi sadece evrim yanlıları değil, evrim karşıtları da biyoloji dışındaki konularla ilişkilendirmişlerdir. Bu çevreler, evrim teorisine
inancın materyalist bir dünya görüşünü beraberinde getireceğini, evrime inancın ahlaki
çöküntüye yol açacağını, bunun neticesinde anarşinin ve terörün İngiltere’ye hâkim
olacağını iddia etmişlerdir. Bu çıkarımların ne denli isabetli olduğu, evrim teorisinin
bu tür sonuçlara gebe olup olmadığı ise halen tartışılmaktadır.
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ANTİK ROMA TOPLUMUNDA KADIN VE EĞİTİMİ*
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WOMEN AND THEIR EDUCATION IN THE SOCIETY OF ANCIENT ROME
ÖZ
Bu çalışma antik Roma’da kadının toplumdaki yeri ve bu bağlamda eğitimini
konu almaktadır. Kaynak analizi yöntemiyle ele alınan çalışmanın amacı pek çok
modern toplumuna etkisi bilinen antik Roma’nın kadına bakış açısını yansıtmak
ve kadının eğitimine verilen önemin aynı zamanda o toplumun genel yapısına dair
pek çok izi de barındırdığını Antik Dönem’den bir örnekle göstermektir. Çalışmanın belkemiğini antik kaynaklar oluşturmaktadır ve bunlara dayanılarak elde
edilen bilgiler modern kaynaklarla karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Roma başlangıçtan itibaren toplumsal kimliklerin inşa sürecinde kadını zayıf, iradesiz, korkak
ve tehlikeli bir varlık olarak görmüştür. Bu bağlamda erkeklerle eşit eğitim hakkına sahip olamayan ve ailesinin statüsü gereği diğer hemcinslerine göre iyi eğitim
almış olan kadınlar dahi toplumdaki, kendilerine dayatılan ikincil rolü benimsemiş
görünmektedirler. Günümüz toplumlarında kadının yeri ve eğitimine ilişkin sorunların kökenini antik Roma uygarlığında izlemenin mümkün olduğu bu çalışmada açıkça ortaya konulmuştur. Bu bağlamda çalışmanın kadın ve kadının eğitimi
araştırmalarına katkı sağlayacağı ve bu konudaki çalışmalara tarihî çerçeveden
geniş bir perspektifle bakmanın yolunu açacağı düşünülmektedir.
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ABSTRACT
This study deals with the place of women and their education in ancient Rome.
The aim of the study, which is studied by the method of resource analysis, is to
reflect the perspective of ancient Rome, which is well known to many modern
societies, and to illustrate with an example from ancient period that the importance
given to the education of women also has many traces of the general structure
of that society. The backbone of the work constitutes ancient sources and the
information obtained from these texts, and they are interpreted in comparison
with modern sources. From the beginning of Rome; in the process of building
social identities, women were seen as weak, irrational, coward and dangerous
beings. In this context, women who do not have the right to equal education
with men and even those who have received good education compared to other
females due to the status of their family appear to have adopted the secondary
role imposed on them in society. It is clearly demonstrated in this study that
the origin of the problems of women’s place and education in contemporary
societies can be traced in ancient Rome civilization. In this context, it is thought
that the work will contribute to the research of women and will open the way to
see the works in this broad perspective of the historical framework.
Keywords: History of Education, Ancient Rome, Education of Woman, Gender
Discrimination
...

Giriş
Bu çalışmanın zamansal sınırı Roma’nın kuruluşu (M.Ö. 753) ile başlamakta ve
M.S. 2.- 3. yüzyıla kadar sürmektedir. M.S. 2. yüzyıldan sonra Roma İmparatorluğu’nun
düştüğü ekonomik bunalım ve bunun sonucunda sosyal ve siyasal çalkantıların olduğu
bir dönemdir. M.S. 3. yüzyılın sonunda İmparator Diocletianus’un (M.S. 284-305)
reformları ile Roma İmparatorluk Devresi’nin 2. evresi olan Dominatus Dönemi’ne
(M.S. 284-476) girilmektedir. Bu sebepler dolayısıyla Dominatus Dönemi çalışmanın
zaman kapsamının dışında bırakılmıştır.1
Romulus ve Remus adlı ikiz kardeşlerin M.Ö. 753’te kurduğu Roma kenti, yüzyıllar
sonra İskoçya’dan Büyük Sahra’ya uzanan coğrafyanın sahibi olan bir imparatorluğa
dönüşür. Tarihin en uzun süre hüküm sürmüş imparatorluklarından biri olan Roma, bu
büyük siyasi başarısının yanında başta Batı uygarlığı olmak üzere pek çok kültürün
dilini, dinini, edebiyatını, mimarlığını, mühendisliğini, askerlik ve hukuk alt yapısını
etkilemiş olmasıyla dünya tarihinde önemli bir yere sahiptir. Roma’nın bu kültürel
etkisini modern toplumların kadına bakış açısında da görmek mümkündür. Öyle ki,
1
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Fransız Devrimi sürecinde hazırlanan ilk bildirge olan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nde (1789) kadınlar yer alamamış bunun üzerine Olympe de Gouges 7 Eylül 1791
tarihinde Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi’ni yayımlamıştır.2 Kadınlara
seçme ve seçilme hakkının verilmesi de yine günümüz toplumlarının pek çoğunda
ancak 1900’lü yılların ortalarına doğru olmuştur (Türkiye’de 1934, Fransa’da 1944,
Belçika’da 1960, İsviçre’de 1971).
Roma’nın tarihsel sürecinde kadına dair bilgilere ulaşmak iğneyle kuyu kazmaya
benzer3 ve kadının siyasi hayatta birkaç istisna dışında adı pek anılmaz. Erkek egemen
bir toplum olan Roma’da, erkeklerin kadınların üzerinde sistemli ve kurumsallaşmış bir
tasarruf hakkına sahip olmaları kadının aile içindeki rolüne dahi yansımıştır. Kadının
yaşayışına ve toplumdaki yerine ilişkin kaynakların azlığı dışında, bu eserlerin erkekler
tarafından yazılmış olduğunu da belirtmek gerekir. Bu sebeple, Roma kadınının konuyla
ilgili görüşü ya da kendi gözünden yaşadıkları ve toplumdaki yeri hakkındaki bilgileri edinmemiz zordur. Bundan başka, kaynaklarda bahsi geçen kadınlar daha ziyade
Roma kentinde yaşayan ve ailesi yukarı sınıfa mensup, varlıklı ailelerin kızlarıdır. Alt
sınıfa mensup kadınların özellikle eğitimlerine dair bilgiler ise son derece kısıtlıdır.
Arkeolojik veriler özellikle Roma kenti dışında kadınların bazı önemli konumlara
geldiklerini belgelemektedir ancak eğitimlerine dair bilgiler yine oldukça azdır.4 Bu
açıdan değerlendirilmesi gereken diğer bir konu çiftçi bir toplum olan Roma’nın kırsal
kesiminde yaşayan kadınların durumudur. Bu kadınlar şehir hayatında olduğundan
daha özgür bir yaşam sürmüş olmalıdırlar.5 Çünkü kırsal yaşayış biçimi bir anlamda
kadına daha serbest bir hareket alanı sağlamakta, evin dışında da çalışması gereken
kadın üretime katıldığı oranda sosyal yaşamın içerisinde de bulunabilmektedir.

Roma Toplumunda Kadının Yeri ve Değerine Genel Bir Bakış
Antik yazarların aktardıklarına bakılırsa Roma’nın geleneksel düşünce yapısında
kadın, yaradılışı gereği ürkek ve değişken olduğu kadar, kendi başına karar alamayacak kadar güçsüz bir varlık olarak görülmüştür.6 Kadının böyle bir yaradılışa sahip
olduğu düşüncesi daima erkeğin yardımına ihtiyacı olduğu savını da beraberinde getirmiş olmalıdır. Ancak, antik yazarların daha ziyade zayıf, güçsüz ve erkeğe bağımlı
bir portre olarak çizdiği kadına dair bakışın gerçek profilini belki de en iyi yansıtan
2
3
4

5
6

Ute Gerhard, Gleicheit ohne Angleichung, Münih, 1990, s. 263-269.
A. Emily Hemelrijk, Matrona Docta, Londra: Routledge, 2004, s.12 vd.
Walter, Scheidel, “The most Silent Women of Greece and Rome: Rural Labour and Women’s Life in
the ancient World”, Greece&Rome April 1996, 43/1. 1-10, 1996.
Kathryn, Hinds, The Countryside, New York; Marshall Cavendish, 2008, s. 46;
Cicero, Laelius de Amicitia, 46; pro L. Murena, 27; Seneca, Controversiae, 1. 6. 5; Livius, Ab Urbe
Condita, XXXIV, 2. 1-2; Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia, IX, 1. 3; Tacitus, Annales
III. 33-34; Appianus, Bellum Civile, IV. 123; Gaius, Institutiones, 1. 144.
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sözler, Cumhuriyet Dönemi’nin ünlü simalarından Yaşlı Cato’nun (M.Ö. 234-149) şu
sözleridir: “Kadınların, babalarının, erkek kardeşlerinin ve kocalarının yetkesi altında
olmaları babalarımızın vasiyetidir. Atalarımızın kadınların özgürlüğünü yok etmelerini
sağlayan, onları erkeklerin yetkesi önünde diz çöktürten yasaları anımsayın! Kadınlar
bizim eşitimiz oldukları an, üstümüz olacaklardır.”7
Yine de antik Roma’da kadına bakışın Yunan dünyasından biraz daha iyi bir noktada olduğunu belirtmek gerekir. En azından Roma yaradılış mitinde kadın da erkek
gibi toprak ve sudan meydana getirilmiş bir varlık olarak algılanmıştır. Ovidius’un
Metamorphoses adlı eserinde tanrının ilk yarattığı insanın, kadın ya da erkek olduğuna
dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Oysa, Yunan düşüncesine göre kadın, erkekten
sonra yaratılmış bir varlık olarak görülmüş ve toplumdaki bu ikincil rolü, daha yaradılış
mitinde vurgulanmıştır. Roma’da kadına bakışa dair bilgiler edinebileceğimiz ikinci
mitolojik olay, kentin kuruluşunda bahsi geçen Sabin kadınlarının kaçırılışı efsanesidir.
Bu mitin yerel topluluklarla kan bağı kurma noktasında önemli olduğu düşünülebilir.
Zira, kaçırılan Sabin kadınları Romalı erkeklerden çocuklar doğurduktan sonra Romalı olmanın bir onur olduğunu vurgulayarak eşlerine sadık kalmışlar ve baba evine
dönmeyi reddetmişlerdir.8 Bu sebeple Romulus’un yasal evlilik izni ile onurlandırılan
Sabin kadınlarının kocalarına sadakatleri sonraki yüzyıllarda Romalı hemcinslerine
örnek olarak aktarılmış mitlerdendir.9
Antik Roma’da, Yunan kent devletlerinden farklı olarak kadının vatandaşlık
hakkına sahip olduğu bilinir. Livius, kadınların yurttaşlık hakkını daha Roma’nın kuruluş yıllarında, Romulus’tan aldıklarını aktarır.10 Ancak bunun kadına tam olarak ne
gibi haklar sağladığını bilemiyoruz. Krallık Dönemi Roması’nda kadınlara ait bilgiler
diğer dönemlere nazaran çok daha azdır.11 Bu dönemde adından söz ettiren kadınlardan
biri Roma’nın beşinci kralı Lucius Tarquinius Priscus’un eşi Tanaquil’dir. Livius, Tanaquil’in otoriter kişiliği ile ön plana çıktığından, eşinin ve damadının kral olmasında
önemli rolü olduğundan bahseder.12 Ancak Tanaquil’in bir Etrüsk kadını olduğunu ve
Etrüskler’in kadına bakışının Roma’dan oldukça farklı olduğunu belirtmek gerekir.13
7
8
9
10
11

12
13

Plutarkhos, Regum et Imperatorum Apophthegmata, 81.
Livius, Ab Urbe Condita, I, 9.
Diler Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar, İstanbul, Homer, 2007, s. 44.
Livius, Ab Urbe Condita, 1, 9, 14.
Krallık Dönemi’nde (M.Ö. 753-509) Roma kadınları hakkında bilgilerimiz Quintus Ennius (M.Ö. 239169), Gellius (M.Ö. 2. yüzyıl), Titus Livius (M.Ö. 59-M.S. 17) ve Silius Italicus (M.S. 28-103) gibi
yazarlardan kalan bilgi kırıntılarına dayanmaktadır.
Livius, Ab Urbe Condita, I. 47. 6. 3.
Etrüsk kadınlarının Yunan emsallerine göre çok daha özgür bir yaşantıları olduğu bilinir. Erkeklerle
sosyal ortamlarda birlikte yer aldıkları, hemcinslerine özel partiler düzenlediklerine dair bilgiler kaynaklarda geçmektedir. Etrüsk kadınlarının tek yaşam alanının evleri olmadığı, hatta kendi iki tekerlekli
araçlarını da kendilerinin kullandığına dair veriler bulunmaktadır. Romalı kadınların aksine Etrüsk
kadınlarının kendilerine özel isimlerinin olması, babalarının isimlerini almak zorunda olmamaları
Etrüsklerin kadına bakışını gösteren diğer bir örnektir (İzzet, V. (2012) “Etruscan Women: Towards a
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Romalı kadınlar, vatandaşlık hakkına sahip olsalar da, siyasi hakları yoktu ve
devlet kurumlarında memur olarak yer alamazlardı. Bu konuyla ilgili yazılı belgelerden biri İmparatorluk Dönemi hukukçularından olan Paulus’tur. Paulus, “Dilsizler,
sağırlar, deliler, geri zekalılar, reşit olmayanlar hâkim olamaz, çünkü bunların hüküm,
karar verme yeteneği yoktur; geleneklere göre kadınlar ve esirler de hâkim olamaz;
hüküm verme yeteneklerinden yoksun oldukları için değil, teamüllere göre, devletin
resmî memuru olmadıkları için.”14 Hatta resmî işlerinde kendilerini temsil edecek bir
erkek vasiye ihtiyaçları vardı. Kadınların, vasileri olmadan neredeyse resmî anlamda
hiçbir hakka sahip olmamaları durumu, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerinde
neredeyse hiç değişmemiştir. Kadınların hukuki işlerini yapabilmek için vasilerine
danışma ve onayını alma zorunluluğu ius civile gereğince idi. Augustus’un çıkardığı
ius trium liberorum ise en az üç çocuk doğuran her özgür kadına ve en az dört çocuk
doğuran her azatlı kadına vasilikten muaf tutulma ayrıcalığını tanıyordu. Özgür kadınlar
üzerindeki her türlü erkek soy denetimine son veren imparator ise Claudius olmuştur.
Hadrianus zamanında (M.S. 117-138) çıkarılan yasa ile de babası öldüğünde kadın da
hemen hemen erkek kardeşiyle aynı oranda miras hakkına sahip olmuştur.15
Ancak Romalı kadınlar arasında ayrıcalıklı grupların da varlığı bilinmektedir.
Vesta rahibeleri16 olarak bilinen bu ayrıcalıklı kadınlar ruhban sınıfına dahil oldukları
için toplumda diğer hemcinslerinden farklı konuma sahiplerdi. Tanrının hizmetine
kendilerine adamış bu kadınlar, olasılıkla, tarihsel süreç boyunca pek çok farklı uygarlıkta da izlenebileceği gibi, kutsal sayılan konumlarının avantajını kullanıyorlar ve
kadından çok ilahi varlıklar olarak görüldükleri için bu ayrıcalıklara sahip olabiliyorlardı. Vesta rahibeleri tıpkı Roma vatandaşı olan erkekler gibi yasal haklara sahiplerdi.
Hatta pater familias’a17 bağımlılıktan dahi kurtulabiliyorlar, mahkemelerde tanıklık
yapabiliyorlardı. Bu rahibelerin tüm bu ayrıcalıklara sahip olmalarını sağlayan şey ise
Vesta Tapınağı’ndaki kutsal ateşi korumakla görevli olmaları ve hizmet yaptıkları 30
yıl boyunca bakire kalmak gibi bir sorumluluk taşımalarıydı.18
Antik Roma’da her ne kadar kadınların siyasi hakkı yok ise de, bazı dönemlerde

14
15
16

17

18

Reappraisal” in: A companion to women in the ancient World, ed. S.l. James, S. Dillon, s. 66-79.).
Paulus, Digesta 5. 1. 12. 2
Jane F. Gardner, Women in Roman Law and Society, Londra, 1995, s.11.
Tanrıça Vesta’ya hizmet eden bu rahibeler başlangıçta dört kişi iken sonraları sayıları altıya çıkan krallar
tarafından seçilen kızlardı. İlk on yılı görevlerini öğrenerek geçiren rahibeler sonraki on yılı görevlerini
yerine getirerek, son on yıllarını ise yeni gelenlere öğretmenlik yaparak geçirirlerdi. Bu otuz yıllık hizmet
sonunda isteyenler görevlerini bırakıp evlenebilirken, isteyenler kendilerini sonsuza dek Vesta’nın
hizmetine adarlardı.
Pater Familias: Antik Roma’da ailenin reisi olan erkek. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde aile bireyleri
üzerinde çok geniş yetkileri olan, karısının getirdiği çeyiz dahil ailenin mal varlığının tek sahibi. Pater
Familias çocukları üzerinde mutlak egemenlik hakkına sahip, onların ölmelerine ya da yaşamalarına
sadece doğdukları zaman değil her an karar verebilme hakkı olan kişidir (M.C. Howatson, Oxford
Antikçağ Sözlüğü, çev. F. Ersöz, İstanbul, 2013, s. 698.
Tamer, Augustus Çağında Cinsel Suçlar, s. 41.
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kadınların toplumda görece önemli konumlara gelmiş oldukları, ekonomik açıdan
güçlendikleri de görülmektedir. Özellikle Kartaca Savaşları’nın ardından gerek Roma
toplumunun ekonomik açıdan eskisine nazaran çok iyi bir noktaya gelmesi, gerekse
savaşlar sırasında ailede pek çok erkeğin ölmüş olması dolayısıyla kadınların mal
varlığının büyük oranda sahibi olmalarıyla birtakım değişiklikler yaşandığı anlaşılır.
Ekonomik açıdan özgürleşen kadınların haklarını savunmak için dönemin şartlarına
ve kadınların yetiştiriliş biçimine göre beklenmedik derecede cesur bir şekilde hak
arayışına girdikleri olaylar yaşanmıştır. Buna ilk örnek, M.Ö. 195 yılında kadınların
harcamalarını kısıtlayan Oppius Yasası’nın iptali için hiçbir otoriteye boyun eğmeden
sokağa dökülmeleri olayıdır.19 M.Ö. 215 yılında tasarruf etmek amacıyla çıkarılan bu
kanun gereği kadınlar fazla miktarda altına sahip olma hakkından, renkli kıyafetler
giyme ve şehir merkezinde ya da yakın kasabalarda atlı arabalara binme haklarından
mahrum bırakılmışlar ve neticede ayaklanarak kanunun iptal edilmesini sağlamışlardır.
Toplumsal cinsiyet mekanizmasıyla oluşturulmuş rollerinin ve kimliklerinin oldukça
dışında bir kadın hareketi olarak bu olay ayrıca önem taşımaktadır. Antik çağ yazarlarından Valerius Maximus’un kadınların hak arayışları ile ilgili olaya yorumu, dönemin
ünlü politikacısı Cato’ya çok benzemektedir. Valerius, Roma erkeklerini kadınların
bu hak arayışının yol açacağı sorunları görememekle itham eder. Kadınlar hakkında
daha fazla yazmanın ise gereksiz olduğunu ifade eden cümlelerinden sonra onların
entelektüel açıdan zayıf olduklarını ve ciddi işlerde dikkate alınmamaları gerektiğini
belirtir. Valerius’a göre kadınlar sadece dış görünümlerine önem veren ve savurganlık
yapmaktan başka birşey bilmeyen kişilerdir.20
Kadınların hak arayışına diğer bir örnek M.Ö. 42 yılında Romalı soylu ve zengin
kadınların kişisel mülklerine vergi konulmak istendiği için Hortensia’nın bu kadınlar
adına yaptığı konuşmadır.21 Burada söz konusu edilen kadınların babalarına ya da
eşlerine bağlı olmaksızın sahip oldukları mülklerdir.22 Appianus, bu kadınların kendi
mülklerini yönetme özgürlüğüne sahip olmaları konusunda çok ayrıntı vermemektedir.
Bu kadın hareketinin başında Hortensia adlı bir kadın bulunur. Romalı kadınlar Forum
Romanum’da bir protesto gösterisi gerçekleştirmişler ve Hortensia tüm kadınlar adına
bir konuşma yapmıştır. Hortensia’nın konuşması bir kadın tarafından yapılmış olması
bakımından Roma tarihinde bir ilktir. Yaptığı konuşma hem siyasi içeriklidir hem de
sürece müdahale eden bir konuşmadır. Böyle bir konuşma özellikle iç savaş sürecinde
oldukça riskli idi. Ancak Appianus’a göre Hortensia’nın kendisini ve diğer zengin
kadınları yurtsever ve yasalara saygılı, sınırlarını bilen ideal kadın vatandaşlar olarak
sunması herhangi bir ceza almamalarında etkili olmuştu. Ayrıca kadınların savundukları
19
20
21
22

Livius, Ab Urbe Condita, XXXIV, 1.5-7.
Valerius Maximus, Facta et Dicta Memorabilia, IX. 1. 3. 10-20.
Appianus, Bellum Civile, 4. 32-33.
Coen van Galen, Women and Citizenshipin the Late Roman Republic and the Early Empire, Oxford,
2016, s. 11-15.
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şey Roma’nın geleneksel yapısı için en önemli değerlerden biri olan ailenin çıkarlarının
savunulmasıydı. Hortensia’nın konuşmasının etkisi sonraki yüzyıllarda da sürmüştür.
Örneğin M.S. 1. yüzyıl yazarlarından Valerius Maximus ve Quintilianus’un bu seçkin
kadının Forum’da konuşma yapmasını kadınların eğitim alıp almaması, eğer aldıysa
bunu kullanmasının gerekip gerekmediği açısından değerlendiren yorumları dikkat
çekicidir. Öyle ki halka açık bir alanda siyaset üzerine yapılan bu cesur protesto M.S.
30’lu yıllarda Valerius Maximus’un kadınların bu tarz davranışlarda bulunmamalarına
yapmamalarına yönelik bir konuşma yapmasına neden olmuştur ve bu aradan geçen
neredeyse 70 yıllık zamana rağmen, Hortensia’nın bu girişiminin Roma’nın ataerkil
yapısında yarattığı rahatsızlığın sürdüğünü göstermektedir. Elbette farklı görüşler de
vardır. M.S. 90’lı yıllarda Quintilianus bu kez Hortensia’yı çocuklarını eğitmekle yükümlü olan Romalı kadınlar için örnek olarak gösterir.23 Bu durumda Quintilianus’un,
Valerius Maximus’tan farklı olarak kadınların eğitilmesinin gerekli olduğu görüşüne
sahip olduğunu ve bu iki farklı görüşün tüm topluma yansıdığını düşünmek mümkündür.
Çalışmamızın temel kaynaklarını oluşturan antik eserler dışında Roma Dönemi’nde
kadınların toplumda oynadıkları role ilişkin bilgiler edinebileceğimiz diğer kaynaklar
epigrafik kaynaklardır. Bu bağlamda özellikle Anadolu’nun Roma egemenliğine girdiği
dönemden itibaren kente bağış yapan zengin kadınlara dair yazıtlar bulunmaktadır.
Özellikle Principatus Dönemi’nden (M.Ö. 27-M.S. 283) başlayan ve sayıları artarak
devam eden kadın bağışçılar (euergetis) kamu yaşamında kadın varlığının giderek
önem kazanmasına da işaret etmektediler. Bu hayırsever kadınlar Roma’da kadınların
kamu görevi (arkhe) üstlenmesi yasağının aksine pek çok görevde bulunmuşlardır.
Anadolu’da ele geçen sikkelerde de kamu görevi üstlendikleri anlaşılan kadınların
adları geçmektedir.24 Hatta bule, gerusia ve ekklesia üyelikleri kadınlara tamamen
kapalı olmasına rağmen Herakleia Salbake’den Tate adlı bir kadın, gerusia’nın onur
üyesi olarak kayıtlara geçmiştir. Aslında imparatorluk topraklarının doğusunda yaşayan
kadınlara böyle ayrıcalıklar verilmiş olduğunu gösteren resmî bir karar da mevcuttur.25
Septimius Severus (M.S. 193-211) ve Caracalla’nın (M.S. 211-217) buyruklarıyla çıkan
bu karara göre, kadınların bir kamu görevinden ötürü verdikleri sözü yerine getirme
zorunlulukları bulunmaktadır.26
Yukarıda bahsi geçen pek çok olayda antik yazarların belirttikleri bir husus kadınların yaşamın içinde erkeklerin arasında bulunmalarının hoş karşılanmamış olduğudur.
Antik Roma’da gözde bir eğlence olan gladyatör oyunlarında erkekler ve kadınların
birlikte gösterileri izledikleri anlaşılır. Ancak bu durum İmparator Augustus tarafından
değiştirilmiş ve oyunlardaki oturma düzeninde kadınların erkeklerden ayrı olarak en
23
24
25
26

Quintilianus, Institutio Oratoria, 1. 1. 6.
Ramsay Macmullen, “Woman in Public in the Roman Empire”, Historia 29, 208-218, 1980, s. 213.
Ulpianus, Dig. 50.12.6.2.
Judith Evans Grubbs, Women and the Law in the Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, Divorce
and Widowhood, Londra, 2002, s. 75.
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üst sırada oturmaları sağlanmıştır.27 Bu dönemde kadınların içki içmesi de pek hoş
karşılanmamıştır. Cato’nun içki içen kadınların ahlaksız oldukları ve zina suçu işleyenlerle aynı şekilde cezalandırılmaları gerektiği görüşü de buna işaret etmektedir.
Hatta Cato zina yapan kadını öldürme yetkisinin kocasında olduğunu ama aynı suçu
erkek işlerse karısının ona parmak dahi kaldıramayacağını söylemektedir.28 Hatta kocasının bu tür kaçamaklarına göz yuman kadınların övgüyü hak ettiklerini söyleyen
antik yazarlar da bulunmaktadır.29 Kadınlar Roma’da Doğu etkisi altına girmeden
önce dinî törenlerde dahi erkeklerle aynı ortamda bulunamazlardı.30 Doğu etkisi ile
kadınlarla erkeklerin birlikte gerçekleştirdiği bazı dinsel törenlerde yaşanan olaylar
Senatus’un önlemler almasını gerektirmiş ve bu olaylarla ilgili kadınlar kötülüğün
kaynağı olarak görülmüştür.31
Antik Roma’da kadına ilişkin kültürel tanımlamaların aile ve toplum tarafından
şekillendirilmiş olduğu ve kadını toplumsal yaşamdan dışlayan geleneksel eğilimin
kadının yaşam alanlarını sınırladığı gibi eğitim alanında da eşit haklar tanımadığı açıktır. Öyle ki kız çocuklarla erkek çocukların eğitimi konusunda da cinsiyetler arasında
farklılıklar olduğu çok nettir. Kadınlar yaşadıkları süre içerisinde toplum hayatında
önce erkeğe göre çok da tercih edilmeyen bir çocuk, sonra bir eş ve nihayetinde bir
anne olma dışında herhangi bir statüye sahip olamayacakları öğretilerek yetiştirilmişlerdir. Toplumun kadından beklentisinin ev ile sınırlı olduğu böyle bir durumda kadının
eğitiminin temel eğitimden öteye pek geçememiş olması elbette şaşırtıcı değildir.
Roma’da iyi eğitim almış olarak tanımlanan üst sınıfa mensup kadınların eğitimleri
dahi aslında erkeklere oranla oldukça sınırlı kalmış ve bu eğitimi almalarının mazereti olarak üst statüde yer alan kocalarına iyi bir eş olma ve iyi çocuklar yetiştirme
görevleri gösterilmiştir.

Kadınların Eğitimi
Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk olarak üç ayrı yönetim biçiminde gelişen
Roma’nın bu süreçlerde, sadece siyasi anlamda bir değişim yaşadığını düşünmek yanlış
olur. Toplumsal değişim ile eğitim arasında hareketli ve dinamik işlevler zinciri32 elbette
Roma’da da görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Roma’nın eğitim anlayışını üç
27
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29
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Suetonius, Divus Augustus, 4.
Aulus Gellius, Noctes Atticae, X. 23. 1-2.
Plutarkhos, Moralia, II, 140.
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Londra, 2017, s. 235.
Livius, XXXIX. 15-16.
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aşamada ele almak mümkündür. İlki, başlangıçtan M.Ö. 3. yüzyıla kadar olan süreç,
ikincisi M.Ö. 148’e kadar Yunan etkisindeki dönem ve son olarak da Yunan eğitimi
temelli, Roma karakterinin görüldüğü eğitim anlayışıdır.33 Peki Roma toplumunda
pek de yer bulamamış olan kadının eğitimine bakarsak ne görürüz? Bu soruya cevap
vermek için yine öncelikle genel olarak çocukların eğitimine dönmek gerekir. Çünkü
özel olarak kız çocuklarımın eğitimine dair kaynaklar oldukça kısıtlıdır.
Antik Roma’da bebek doğar doğmaz pater familias (ailenin babası/aile reisi)
tarafından tanınma töreni yapılırdı. Bu törende, önce yere bırakılan çocuk pater familias tarafından yerden kaldırılırdı. Bu simgesel ritüelden sonra ev kapısının dışına
gösterişli bir çelenk asılarak bebeğin dünyaya geldiği ilan edilirdi. En azından bebeğin
aileye kabulü sırasında cinsiyetçi bir ayrım yapılmadığı, herhangi bir farklılık olmamasına dayanarak söylenebilir. Ancak yine de çocukların terk edilerek öldürülmesi
uygulamasının olduğu Roma’da terk edilen çocukların daha çok kız çocuklar olduğu
da bilinmektedir. Zira, kız çocuklar maddi kayıp olarak görülmekteydi. Özellikle
evlenirken çeyiz verilmesi gerekliliği ve kız çocukların çalışmayacak olması bu düşüncenin en başta gelen kaynağı idi.34 Erkek çocukların kızlara göre daha kıymetli
olduğunu anlayabileceğimiz bir örnek olay M.Ö. 5. yüzyılda gerçekleşmiş bir davada da görülebilir. Verginia adlı, güzelliği ile ün salmış bir genç kızı yasal olmayan
yollarla elde edebileceğini anlayan decimvir Appius onun kendi kölelerinden birinin
kızı olduğunu iddia eder. Bu iddiaya karşı yapılan savunmada bir kölenin bebeğini
sahiplenmek isteyen birinin daha aşağı bir cinsten olduğu düşünülen kız bebek yerine
erkek bebeği tercih edeceği belirtilmiştir.35
Bebeğin anne sütü ile beslenmesi Roma’da arzu edilen bir durumdur denilebilir.
Örneğin Tacitus, Romalı kadınların çocuklarını başkalarına emzirtmelerine olumsuz
bakar ve yurttaşlık erdemlerinin eksikliğini anne sütü içmemelerine bağlar.36 Burada
kadına düşen en önemli görevlerden annelik görevine ve bu görevin yurttaşlık için
önemine vurgu yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlı Cato’nun karısı Licinia’nın
kendi oğlunu emzirmiş olduğu Plutarkhos’un kaydettiği detaylardandır.37 Bu durumun kaydedilmesi Cumhuriyet Dönemi’nin sonlarında annelerin kendi çocuklarını
emzirmelerinin çok olağan bir durum olmadığını da göstermektedir. Zaten Roma’da
kadınların pek çoğunun doğum sırasında öldüğü ve ortalama kadın ömrünün 27 yıl
olduğu düşünülürse,38 sütannenin sıklıkla bebeklerin beslenmesinde kullanıldığı anlaşılır. Hatta, Yunan kültürünün etkisiyle zengin ailelerin anne yaşıyor ve sağlıklı olsa
33
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dahi sütanneler tuttukları Tacitus’un yukarıda sözü geçen eleştirisinden anlaşılmaktadır.
Latince “beslemek” anlamına gelen “nutrire” kelimesi literatürde ve sanatta “nutrix”
olarak geçen ve antik Roma’da pek çok çocuğun hayatında önemli yeri olan bir ögedir.39
Bu durum aslında alt sınıftan kadınların ve hatta köle kadınların sütannelik yaptıklarını40 göstermektedir. Quintilianus Institutio Oratoria adlı kitabının ikinci bölümüne
şu sözlerle başlar: “Şimdi oğlanlar büyümeye başladılar ve sütanneden ayrılıp ciddi
bir eğitim almalarının zamanı geldi.”41
Doğumdan sonraki günlerde geleneksel uygulamaların gerçekleşmesine devam
edilirdi. Kız bebeklerin boynuna takılan lunula denilen amuletum’lardan (nazarlık,
muska) oluşan bir zincir bu uygulamalardan biriydi. Ünlü komedya yazarı Titus
Maccius Plautus’un (M.Ö. 254-184) bir oyununda Epidicus genç kız Telestis’e sorar:
“Sana doğum gününde altın bir lunula ve küçük bir altın yüzük getirdiğimi anımsamıyor musun?” (Plautus. Epid. 639-40: non meministi me aureram ad te afferre
natali die lunulam atque anellum aureolum in digitum?). Erkek çocuklara ise bulla
takılırdı.42 Bulla ve lunula takma uygulamalarının, Etrüsklerden kalma bir gelenek
olduğu anlaşılmaktadır. Bu uygulamaların devamında çocuğun dies lustricus olarak
anılan temizlenme-arınma günü de yapılırdı. Çocuğun adının konulması yine arınma
gününde gerçekleşmekteydi ve bu erkeklerde doğumu takip eden 9. günde, kızlarda
ise 8. günde gerçekleşmekteydi. Bu noktada kızların babalarının ismininin femininum
(dişil) şeklini aldıkları belirtmeliyiz.43
Antik Roma’da Krallık Dönemi’nden itibaren evde eğitim anne ile başlamaktaydı.
Bunun kaynaklara geçmiş en bilinen örneği Tanaquil’dir. Tanaquil evlat edindiği Servius’un eğitimiyle bizzat ilgilenmiştir. Servius’u özgür bir yurttaş gibi eğiten Tanaquil,
esasen köle bir kadının oğlu olan çocuğun krallığın en tepesine çıkacak vasıflara sahip
bir eğitim almasını sağlamıştır.44 Bir anne olarak çocuklarına iyi bir eğitim verdiği için
övgüye layık görülen diğer bir Romalı kadın ise Gracchus kardeşlerin annesi Cornelia’dır. M.Ö. 190-102 yılları arasında yaşamış olan Publius Cornelius Scipio Africanus
Maior’un kızı olan Cornelia, çocuklarını dürüst vatandaşlar olarak yetiştirmiştir.45
Cornelia kendisini çocuklarına adayan, onların eğitimleri kadar oynadıkları oyunlarla
da ilgilenen ve en büyük gururu çocukları olan örnek bir anne olarak anılır.46 Cornelia
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günlük yaşamında Roma toplumunda önemli mevkilerde bulunan bilgili ve kültürlü
insanları evinde ağırlamış, çevresinde Yunan filozoflar olan entelektüel bir kadın olarak
tasvir edilir. Romalı kadınlar arasında her yönüyle örnek gösterilen Cornelia, kadınların
eğitimli olmasının ne derece önemli olduğunun bir simgesi gibidir. Plutarkhos Cornelia
üzerinden iyi bir eğitimin insanı nasıl erdemli yaptığını aktarır.47 Ayrıca Cornelia’nın
edebiyat dışında geometri ve lir çalma konusunda da tecrübeli olduğundan bahseder.48
Cicero, Gracchus’un, annesinden Helen edebiyatı öğrenerek büyüdüğünü, konuşma
becerisini de yine annesinden aldığını belirtir.49 Annenin çocuğun eğitimde önemli bir
rolü olduğu ve bu yüzden eğitimli olması gerektiğini imparatorluk döneminde yaşamış
olan Quintilianus’un eğitim ile ilgili önemli eserinde belirtilmiştir.50
Başlangıçta annelerinden eğitim alan erkek ve kız çocuklar ilerleyen yaşlarında
babalarından okumayı, yazmayı iş hayatında gerekli olacak hesap işlerini öğrenirler.51
Antik Roma’da babalar ve kızları arasındaki ilişkinin oldukça sıkı olduğu bilinir, hatta
üst sınıf ailelerde kız ile baba arasındaki bağın güçlü olmasına önem verilmiştir. Plinius’un aktardığı örnekler dışında bu durumu M.S. 2. yüzyılda yaşamış olan Perpetua ile
babasının yakın baba-kız ilişkisi örneğinde de izlemekteyiz. Perpetua da babasından
eğitim aldığı bilinen kadınlardandır.52
Romalıların yaşamı algılayışlarında faydacılık oldukça önemlidir ve pragmatik
eğitimin mimarı olan Romalılar çocuklarının eğitiminde de bunu göz ardı etmemişlerdir. Evde başlayan eğitim günümüzde olduğu gibi antik Roma’da da okullarda devam
etmiştir. Roma’nın erken devirlerinde de kentte okullar olduğuna dair Livius, Dionysio
Halikarnasseus ve Plutarkhos’tan bilgi edinmemiz mümkündür ve bu okullarda köle ve
özgür öğretmenlerin görev yaptığı da yine bu kaynaklardan edinilen bilgiler arasındadır.
Roma’da yedi yaşına gelen çocuklar okula gitmeye başlarlar ve 12 yaşına kadar
ludi denen okullarda eğitim alırlardı.53 Okula gitmek bir zorunluluk olmamasına rağmen,
Roma’da okuma-yazma bilmeyenlerin oranının oldukça azınlıkta olduğu anlaşılmaktadır. Elbette bu oranın kadınlar arasında erkeklere nazaran daha fazla olduğu kabul
edilebilir. Günün altı saatini okulda geçiren çocuklar, karma eğitim görmekteydiler.54
Özellikle, soylu sınıftan olan kız çocuklara mutlaka eğitim verilir, hatta okula gönderilirlerdi. Pek çok hususta olduğu gibi çocuk bakımında da Yunanları örnek alan
Romalılar ev kölelerinden seçilmiş bir paedogogus veya custos’u (gözetmen) çocuğun
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yönetilmesi, çekip çevrilmesiyle görevlendirirlerdi. Yedi yaşından itibaren çocukların
eğitimiyle ilgilenen paedogogus’lar Roma’da Cumhuriyet’in son yıllarından itibaren
soylu aileler arasında rağbet görmeye başlamışlardır.55 Bu gözetmenden kız çocuklarına ek eğitim vermesi istenebilmekteydi. Ancak çoğu çocuğun eğitim hayatının bu
ilk aşamayla sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Özellikle alt sınıf ailelerin çocukları, bir
sonraki eğitim aşamasına geçememekteydiler. Teknik ya da ticaret ile ilgili okulların
olmadığı da bilinmektedir. Okula gidemeyen çocukların bu konulardaki eğitimi ise
babalarından almış olduklarını düşünebiliriz. Alt sınıfa mensup ailelerin kız çocukları
ise büyük ihtimalle 12 yaşına gelince evlendiriliyorlardı.56 Okuma-yazma ve hesap
yapma gibi temel bilgiler oldukça sert metodlarla, okullarda verilmekteydi. Burada
dikkate değer diğer bir nokta ise Roma okullarında beden eğitimine önem verilmemiş
olmasıdır. Bu durum Yunan eğitiminden oldukça farklı bir uygulama olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Başlangıçta çiftçi bir devlet olan Roma’nın temelinde, aile kurumu görülmektedir. Ailenin başında ise sınırsız yetkilere sahip olan pater familias (baba) bulunur.57
Tarım ve hayvancılığın temel yaşam kaynağı olduğu bu dönemde elbette çocukların
eğitiminde bu yaşam biçimine ilişkin hususlar rol oynamıştır. Antik Roma’da sistemli
bir eğitimin varlığından söz edemeyiz. Çocukların eğitimi daha çok aile içinde pratik
yaşam üzerine kurulu bir eğitimdir. Bu dönem çocuğun eğitimindeki temel amaç,
aileye disiplinli bir üye kazandırmaktır.58 Aslında bu durum Roma’da hiçbir dönemde
değişmemiştir. İmparatorluk Dönemi’nde yaşamış olan Seneca’nın en övülmeye değer
sözler olarak bahsettikleri, çocuğun, babanın ve ailesinin otoritesine ne derece bağlı,
itaatkar olduğunu bildirdiği sözlerdir.59 Bu doğrultuda anneye saygı göstermek yine
çocukların yetiştirilirken öğrendikleri en önemli değerlerdendir. Öyle ki M.Ö. 488
yılında yaşanan olayda Marcius, ordugâha gelen annesini, kendisinden daha üstün bir
devlet görevlisini karşılarken yapması gerektiği gibi askerlerine baltalarını indirmeleri emrini verip tüm nişanlarını bir kenara bırakarak karşılar.60 Bu değerler dışında
çocuk ev yaşamına ilişkin bilgileri de ailesinden alır ve atalardan kalan geleneksel
yöntemleri öğrenirdi.61 Şair Horatius eğitimde geleneksel değer ve öğütlerin önemini
şöyle ifade eder:
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“Bilgeler söyleyecektir size nedenini
Filanı yapıp falanı yapmayacağınızı
Bense sizleri eğitebilirsem gittiği yolda
Eski günlerin bilge kişilerinin,
Ve yönetilmemiz gerektiği süre
Adınızla canınıza halel getirmezsem, erdim demektir amacıma
Yıllarla olgunlaşan beyinlerinizle uzuvlarınız güçlenince
Öğüt gerekmeyecek artık, kendi başınıza yürüyeceksiniz.”62

Antik Roma’da çocuklara kazandırılması gereken değerlerden bir diğeri vatana
bağlılıktır. Aileye itaat etmek büyük ölçüde atalara ve dolayısıyla vatana da itaat ve
bağlılıkla bir tutulmuş olmalıdır. Vatana bağlılık antik Roma’nın ilk dönemlerinden
itibaren en önemli değerlerden biri olarak görülmüştür. Öyle ki Alba Longalılar ile
Romalılar arasındaki mücadelenin anlatıldığı Horatia’nın hikayesinde vatana bağlılık
değerinin hem kadın hem erkekte olması beklenen bir özellik olduğu anlaşılır. Horatia
düşman saflarda yer alan nişanlısını öldürerek zafer kazanan ağabeyine hesap sormuş
ve bu davranışı ağabeyi tarafından öldürülmesiyle cezalandırılmıştır. Dionysios Halikarnasseus Horatia’nın ağabeyinin onu öldürmeden önce şu sözleri söylediğini aktarır:
“Seni sahtekar bakire, ağabeylerinin utanç kaynağı, atalarının yüz karası!...”.63 Livius
ise ağabeyin sözlerinin “Ne kardeşlerinin ölümü ne benim hayatta kalmam, ne de vatan
senin umrunda…Düşmanın yasını tutan her Romalı kadın işte böyle ölsün!” şeklinde aktarmıştır.64 Burada Horatia’nın ölümü hak etmesine ve kardeş katlinin cezasız
kalmasına üç şey sebep olmuştur. Birincisi bir kadının bir erkekten topluluk önünde
hesap sorması, ikincisi ölen kardeşlerine dolayısıyla atalarına saygısızlık yapması,
üçüncüsü vatanını âşık olduğu kişiden daha önemsiz görmesi. Bu hataları Horatia’nın
sadece ağabeyi tarafından öldürülmesine değil öldükten sonra da lanetlenerek kimsesizler gibi gömülmesine yol açmıştır. Romalı kadınların vatana bağlılıklarına dair
örnekler de bulunmaktadır. M.Ö. 488 yılında vuku bulan bir olayda Romalı kadınlar
soylu sınıfından Valeria adlı bir kadının önderliğinde vatanlarını kurtarma görevini
üstlenirler. Kadınların Valeria’ya sordukları “Erkekler vazgeçmişken biz kadınlar vatanımızı kurtarmak için ne yapabiliriz?” sorusu ve Valeria’nın “Bizim gücümüz silaha
ve beden gücüne dayanmaz. Çünkü bizler doğamız gereği bunları kullanamayız. Bizim
gücümüz iyi niyete ve söze dayanır.”65 şeklindeki sözleri kadınların vatana bağlılık
değerine sahip olduklarını ancak kendilerini erkeklere göre güçsüz gördüklerini açıkça
göstermektedir. Aslında vatana bağlılığın erkekler kadar kadınlardan da beklendiğine
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dair başka anlatılar da mevcuttur. Kadınların eşlerine olduğu gibi vatana da bağlı
olmaları onların onurlu olduklarının göstergesi sayılmış benzeri hikayeler Roma’da
sıklıkla anlatılmış, bu tür kadınlar erkeklere dahi örnek olarak gösterilen kahramanlar
olmuşlardır. Fakat şunu da belirtmek gerekir ki, sözü edilen hikayelerde kadınların
gösterdikleri kahramanlıkların aslında erkeklerin genel özelliğiymiş gibi vurgulanmış
olması erkek egemen düşünce şeklini de açıkça yansıtmaktadır.
Çocukluktan erişkinliğe geçiş Roma toplumunda diğer pek çok eski toplumda
örnekleri olduğu gibi bir şenlikle gerçekleşirdi. Ancak antik Roma’da bu şenlik sadece
erkek çocukların erişkinliğe geçişinde yapılır, kız çocukları için böyle bir uygulama
gerçekleşmezdi. Kızların çocuk giyimlerini bırakması ise ancak evlenmeleriyle mümkündü. Kızların evlenebilmesi için bedensel olarak olgunluğa ulaşması beklenirdi. Ama bu
olgunluğun 12 yaşında tamamlanmış olduğunun düşünülmesi kız çocuklarının eğitiminin
en fazla bu yaşa kadar sürdüğünü de bir anlamda göstermektedir. Fakat ortalama evlilik
yaşının yine de 16-20 olduğu anlaşılmaktadır, gelin olurken, çocuk sayıldığı yaşlarda
giydiği toga çıkarılır, çocukken oynadığı oyuncak bebekleri Tanrı Lar’a armağan edilir ve sonra törenle kocasının evine götürülürdü. Tanrı Lar ailenin atalarının ruhlarını
sembolize eden, evin koruyucusu tanrısıydı. Kızların eğitimi açısından bakıldığında
evlilik, çok katı bir değişim yani eğitim hayatlarının sonu anlamına geliyordu. Bununla
beraber bazı kadınlar evlilikleri süresince de eğitim almayı sürdürmüş veya boşanıp dul
kaldıktan sonra eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmişlerdir. M.Ö. 1. yüzyılda
yaşamış, Cicero’nun arkadaşı Atticus’un kızı Attica’nın evlendikten sonra babasının
azatlısı olan bir kişiden ders aldığı bilinir.66 Evlilikleri esnasında çoğu Romalı kadının
öğretmeni kocası olmuştur. Kocalarının kütüphanelerinden faydalanarak eğitimlerini
bu yolla sürdürenlerin de varlığından haberdarız. Plinius’un karısını övdüğü şu sözler
buna bir örnek olarak verilebilir: “…Beni sever, bu onun sadakatini kanıtlar. Edebiyatı
sever, ona bana aşkı nedeniyle eğilir. Kitaplarımı korur, onları okur. Çok meraklıdır
ve ben bir mesele ile ilgilendiğimde, onu çözdüğümde benim aldığım alkışları ve bağırışları ve jüri kararlarının ne olduğunu anlatmamı ister. Halka çalışmamı okuyorsam,
yanıma oturur, bir perdenin arkasına ve sabırsız kulaklarıyla dinleyicilerin övgüsünü
dinler. Aynı şekilde şiirlerimi okur ve müzisyen gibi değil ama aşkla müziğe döker.”67
Kocası olmasa da Cicero ile aralarında bir arkadaşlık olduğu bilinen Caerellia adında
bir kadının −ki kendisinden oldukça zengin ve özgür bir kadın olarak bahsedilir− felsefe
üzerine ünlü hatipten dersler aldığı anlaşılır. Cicero Caerellia ile mektuplaşmalarında
onun politik konulardaki görüşlerine de başvurmuştur.
Roma’nın sonraki dönemlerinde farklı yaş grupları için okullar açıldığı bilinmektedir. Bu okullar amaç ve müfredat bakımından Yunan okullarına benzerler. 12
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yaşından itibaren eğitim veren okullar gramer okulları olarak bilinir. Roma’da eğitimin
en üst aşaması ise rhetorik okullarındır. Gramer okullarında alınan gramer ve edebiyat
eğitimin amacının öğrencileri bir üst seviye olan rhetorik okullarına hazırlamak olduğu
anlaşılır. 12 yaşındaki öğrencilere geniş çapta gramer ve edebiyat dersleri verilerek
onların zihinlerinin kuramsal rhetorik bilgilerini kavrayacak duruma getirilmesi hedeflenir. Ancak kız çocuklarının temel eğitim aşamasının üstünde bir eğitim aldığına
dair kanıtlar son derece azdır. Sadece soylu sınıfa mensup kadınların temel eğitimin bir
üst aşaması olan gramer eğitimini alabildiğine dair bilgilere sahibiz.68 Örneğin M.Ö.
5. yüzyılda yaşamış, iyi bir aileden gelen fakir bir kız olan Verginia’nın, çocukları ile
aynı eğitimi aldığını ve Forum’da yapılan edebiyat çalışmalarına katıldığını Livius
bildirmektedir.69 Gramer okullarında önceden yazılı bir ders programı, yapılması gerekli
bir sınav ve okullara karışan bir devlet organı olmadığı halde, yapılan alıştırmalar ve
kullanılan yöntemlerde grammaticus’lar (edebiyat öğretmenleri) arasında bir birlik
olduğu anlaşılır. Bu okullardaki derslerde tam olarak hangi konular ele alınıyor, hangi
yazarlar okunuyordu bilinmemekle beraber genel olarak şairleri yorumlamak, doğru
bir aksan ve konuşma bilgisi verildiği bilinmektedir.70 Ovidius, neşeli özdeyişleri ile
bilinen Menandros’un eserlerinin hem kız hem erkek öğrenciler tarafından okunmasını
öğütler.71 Tarihçi ve rhetor gibi düz yazı yazarlarının eserleri ise rhetorik okullarında
okutulan eserlerdir çünkü bunları okumak için geniş bir bilgi donanımına ihtiyaç olduğuna inanılmıştır. Ayrıca Roma’daki gramer okullarında Yunanlardan farklı olarak
Yunanca ve Latince olmak üzere iki dilli bir eğitimin verilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Bu okullarda ayrıca gramer ve edebiyat çalışmalarını destekleyecek türde felsefe,
matematik, geometri, astronomi, müzik gibi konuların da işlendiği bilinir. “Peki ama
rhetorik eğitimi almayacak olan kız çocukları, neden gramer okullarına gönderilmişlerdir?” diye sorulabilir. Bunun bir sebebi kız çocuklarının eğitim almasının özellikle
soyluların statüsünün bir göstergesi olmasıdır. Ayrıca soylu erkekler evlerinde evin
idaresini sürdürebilecek, sohbet edebilecek eşler istemişlerdir.
Kadınlar edebiyatla ilgilenirler, özellikle Yunan klasiklerini okurlardı.72 Aslında
özellikle Latin edebiyatının insanın pratik ihtiyaçlarını karşılamak ve ahlak kuralarını
öğretmek gibi bir amacı vardır. Yani Latin edebiyatının ahlak dersi vermeyi amaçlayan
öğretme eğilimi güçlü bir edebiyat olduğu bilinir. Romalıların eğitiminin büyük bir
kısmınının Latin ve aynı zamanda Yunan edebiyatı örnekleriyle sağlandığı bilinir.73
M.Ö. 203’de ölen Livius Andronicus Yunanların ünlü Odysseia destanını Latinceye
çevirmiş, M.Ö. 240’da doğan Quintus Ennius ise ilk Latin epiği olan Annales’i yazmıştır.
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Romalıların eğitiminde bu destanların, kamu kayıtlarının ve Oniki Levha Kanunları’nın
kullanılmış olduğu anlaşılır.74 Ancak edebiyatla ilgilenen Romalı kadınların sayısının
oldukça az olduğunu şair Ovidius bildirmektedir.75 Bu az sayıdaki kadının arasında
elegia’lar yazmış olduğu bilinen Sulpicia bulunmaktadır. Augustus döneminde yaşamış
olan şair Sulpicia’nın altı şiiri bilinmektedir. Bu şiirler aşkı anlatıyor olsalar da, Augustus çağında iyi eğitim görmüş bir genç kızın ağzından yazılmış olmaları ve kadının
toplumdaki yerini belgelemeleri bakımından tarihî birer belge olarak da değerlidirler.76
Bazı kadınların yazarlık dahi yaptıkları bilinmektedir. Ama Romalı kadının en önemli
özelliği annelik ve karılık erdemlerine sahip olmaktır. Bu erdemlerin dinî ayinler yoluyla da Romalı kadınlara kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Genel anlamda
dinsel rollerin de Romalı erkeklerin sorumluluğunda olduğu Roma kültüründe, evli
kadınların, yalnızca kadınlara özgü bazı ayinleri düzenleyi, hayvan haricinde adaklar
sundukları bilinmektedir. Nonae Caprotinae (7 Temmuz), Matronalia (1 Mart) ve
Matralia (11 Haziran) topluca gerçekleştirilen kadınlara özgü ayinlerdir.
Roma’da müzik ve dans eğitiminin Yunan’da olduğu gibi önemli görülmediği ve
hatta asker ruhuna sahip Roma için müzik ve dansın Romalının saygınlığına yakışmayan eylemler olduğu düşüncesi hâkimdir. Bu konuyla ilgili olarak Macrobius’un
bahsettiği bir dans okulu önemlidir. Dans okuluna giden Scipio, okulda kızlı erkekli
dans eden çocukları görünce utanç duymuştur.77 Bu noktada özgür doğumlu kızların
ve erkeklerin profesyonel aktörlerin telli sazlar ve santurlarla eğitim verdiği okullara
gittikleri ve burada uçarı arkadaşlar edinip şarkılar söylemeyi öğrendikleri haberini
alır. Bunu ilk duyduğunda soylu insanların kendi çocuklarını böyle bir eğitim vermek
için bu tür okullara göndermiş olduklarına inanamaz. Okula gittiğinde bir senatörün
oğlunun da zillerle yaptığı dansı gördüğünde donup kalır. Zaten Romalıların genel
olarak eğitim idealleri için kullandıkları terim ‘institutio’ydu (eğitim, öğretim, yetiştirme) ve tamamen sanattan ayrı bir yapıdaydı.78
Esasen Roma’da çocukların eğitimi okul dışında gerçekleşmekteydi. Özellikle
yukarı sınıf ailelerinin çoğu çocukları evde eğitebilmek için özel bir öğretmen kiralıyor ya da satın alıyordu. Bu yolu tercih etmelerinin nedeninin yine statüleri olduğunu
düşünmek mümkündür. M.Ö. 3. ve 2. yüzyıllarda aristokrat aileler arasında en popüler
eğitim yöntemi buydu. Bu dönemde köle olarak Roma’ya getirilen Yunanlar evlerde
öğretmen olarak Romalılara hizmet veriyordu.79 Bu, özellikle temel eğitim ve gramer
eğitimi için kullanılan bir yöntemdi. Ünlü hatip Cicero’nun arkadaşı Atticus’un, bir
pedagog köleyi, kızı Caecilia Attica’nın eğitimi için kiralamış olduğunu günümüze
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ulaşan kayıtlardan biliyoruz80. Bunun dışında Caecilia’nın özgür bir gramer öğretmeninden de eğitim aldığı bilinmektedir. Principatus Dönemi boyunca Minisia Marcella
ve onun kız kardeşinin –ki bunlar Genç Plinius’un bir arkadaşının kızlarıdır– onların
da ilk öğretimleri için bir pedagoglarının olduğu bilinir. Ayrıca bu kızların gramer
ve temel bilimleri için praeceptores’leri vardı81. Pedagoglardan bahseden yazıtlar da
yukarıda bahsettiğimiz kızların nadir örnekler olmadığını göstermektedir. Evde özel
hocalar eşliğinde eğitim alan kızlara bir başka örneği Plutarkhos’un aktarmış olduğu
bir anekdotta da görebiliyoruz. Buna göre, Pompeius’un sefer dönüşü için kızının özel
öğretmeni tarafından bir gösteri düzenlenmiş ve böylece kızın aldığı eğitimde geldiği
seviye kanıtlanmak istenmiştir. Henüz 9 yaşında olan Pompeia’ya Homeros’un ünlü
Ilias destanından bir bölüm okutularak başlayan gösteri kızın daha o yaşta Latince
yanında Yunanca da öğrendiğini göstermektedir. Ancak destandan seçilen bölüm başarılı bir seçim olmamıştır. Çünkü Pompeia’nın okuduğu bölüm Helene’nin Paris’e
söylediği şu sözlerdir: “Savaştan döndün, orada ölmeni isterdim.”82 İyi eğitim almış
olduğu anlaşılan Romalı kadınlara başka bir örnek, ailesinin çok eski dönemlerden
itibaren Roma vatandaşları olduğu anlaşılan M.S. 2. yüzyılda Kartaca’da yaşamış
Perpetua adlı bir kadındır.83 Perpetua’nın günlüğüne yazdıklarından onun yazı dilini
çok iyi kullandığını, dolayısıyla iyi bir eğitim almış olduğunu görebiliyoruz. Perpetua
ile çağdaş olduğu anlaşılan diğer bir kadın ise Eurydice adındadır. Onun adına dikilen
yazıtta, Hierapolisli olduğu belirtilen Eurydice’nin iki oğul annesi olduğu için okuma
yazma öğrenmeyi başarması dolayısıyla bu yazıtı diktirttiği belirtilmektedir. Burada
dikkati çeken, kadınların Roma İmparatorluk Dönemi’nde dahi sadece anne oldukları
için eğitim alma durumunda olmalarıdır. Perpetua’nın günlüğünde yazdıklarından da,
Romalı bir kadının hayatının odak noktasını oluşturan şeylerin, ailesi evi ve atalarının
ruhları olduğu anlaşılmaktadır.
Görüldüğü gibi, kız çocukları eğitimine ilişkin verileri daha çok soylu sınıfa
mensup ailelerin kızlarına dair günümüze kalan verilerden elde edebiliyoruz. Ama
onlar hakkında bile çok fazla bilginin günümüze kaldığını söylemek mümkün değil.
Bu sınırlı sayıda bilgi kırıntısından anlayabildiğimiz, bu sınıfa mensup kızların pek
çoğunun temel eğitim aldığı yönündedir, ancak hitabet eğitimi aldıklarını söylemek
mümkün değildir. Çünkü erkeklerin hitabet sanatında başarılı olmaları önemliyken,
kızlar, politik bir kariyere sahip olmaları mümkün olmadığından bu eğitimi almamışlardır. Soylu sınıfa mensup erkek çocukların kariyer hedefleri hatip olma doğrultusunda olduğundan hitabet eğitimi oldukça önem taşımaktaydı.84 Kızların bu eğitimi
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almamalarının diğer bir nedeni de erken yaşta evlendirilmeleridir. Aslında soylu sınıfa
mensup kızların eğitiminin belirli bir amaca yönelik olmadığı anlaşılıyor. Alt sınıfa
mensup kız ve oğlanların ise mesleğe yönelik, örneğin kuaför, ebe, sekreter, müzisyen, hatta kütüphaneci olmak için eğitim aldıkları söylenebilir.85 Ekonomik yönden
gelişmiş Roma kentlerinde kadınların meslek sahibi oldukları yazıtlar ve arkeolojik
verilerden anlaşılmaktadır. Ancak bu kadınların aldıkları eğitime dair bilgiye maalesef
sahip değiliz. Bunlar arasında başta hekim kadınlar, ebeler, otelci kadınların yaşadıkları
kentlerde önemli bir rol üstlendikleri anlaşılır. Tüccar kadınlar, sarraf kadınlar, hatta
ayakkabı imal eden kadınlar ekonomik hayatta önemli rol oynamışlardır.86

Sonuç
Bilindiği üzere tarih boyunca temel yapı taşını ailenin oluşturduğu geleneksel
toplumlarda (kaldı ki modern Batılı toplumlar da bu konuda bu kümeye dâhildir)
kamusal alanda söz hakkı elinden alınan kadın, özel alanda da erkekle eşit haklara
sahip olamamıştır. Buna göre ailede egemen olan erkektir, kadın ise ona tabi olan bir
parçadır. Kadın geleneksel toplumların değer yargılarından dolayı hukuksal alanda
erkekle aynı konumda değerlendirilmemiştir. Toplumsal yargılarla oluşturulan yapılarda
da kadının nasıl yer alacağı önceden belirlenmiştir. Böylece kadın toplumun kendisi
tarafından belirlenen dar alanda yani ev içerisinde yaşamaya mecbur bırakılmış, sosyal hayattan büyük ölçüde soyutlanmıştır. Bu bağlamda oldukça ataerkil bir yapıya
sahip Roma toplumunda da kız çocukların, dolayısıyla yetişkin kadınların, toplumun
anne için öngördüğü değerler çerçevesinde yetiştirilmesi ve annelerinin gözetim ve
denetimi altında eğitimlerini sürdürmeleri şaşırtıcı değildir. Bununla beraber yine bu
eğitim sürecinde kadınların tüm yaşamlarını mutlak bir erkek vesayeti (baba/erkek
kardeş ve sonrasında koca) altında geçirdikleri de bilinmektedir. Ataerkil sistemin
öngördüğü koşullarda kamusal alanda memuriyet hakkı bulunmayan kadınların özel
alanlarda çalışmaları da yine bir erkek güdümünde mümkün olabilmekteydi. Roma
toplumunun neden kadınları baskı altında yaşamaya mecbur bıraktığına dair pek çok
farklı görüş bulunsa da bunlar içinde en gerçekçi olanlardan biri Yaşlı Cato tarafından
dile getirilmiştir “Kadınlar bizim eşitimiz oldukları an, üstümüz olacaklardır.”
Dolayısıyla korunmaya çalışılan yapının tohumu önce çocuğun doğumuyla ailede atılmakta (kız çocuğun aile için erkek çocuğu kadar değerli olmadığı anlayışı),
akabinde cinsiyete göre belirlenen eğitimle devamı sağlanmaktaydı. Özgür ve elit
ailelere mensup erkek çocukların yükseköğrenim görme şansları mevcutken, aynı
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şanslı azınlığa mensup kız çocuklar edebiyat eğitimiyle yetinmek zorundaydılar. Zira
memuriyet görevi yapma olanağına sahip bulunmadıklarından daha fazlasına gereksinimlerinin olmadığı düşünülmekteydi.
Görüldüğü gibi günümüzde insanlığın iki yarısı arasındaki ilişkileri yapılandırma
biçimimizin, erkek ve kadınların rolleri ve hayat seçenekleri açısından sonuçlarının
kökenini antik Roma uygarlığında açıkça izlemek mümkündür. Her şeye rağmen Roma’da gerek devlet gerekse aile ve toplum baskısı altında az da olsa eğitim alabilmeyi
başarmış kadınlar toplumda önlerine çıkarılan bütün engellere karşın başarılı olmuş
ve toplum içinde sivrilebilmişlerdir.
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FÂRÂBÎ’NİN EL-MEDİNETÜ’L-FÂZILA VE
ES-SİYASETÜ’L-MEDENİYYE (MEBÂDİÜ’L MEVCÛDAT)
ADLI ESERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Bozyiğit*
THE COMPARISON OF AL-FÂRÂBÎ’S WORKS NAMED
AL-MADINAH AL-FADILAH AND AS-SIYÂSAH AL-MADANIYYAH
ÖZ
Fârâbî, İslâm düşünce tarihinde siyâset felsefesinin kurucusu olarak bilinmektedir. Fârâbî’den önce de siyâset felsefesi ile ilgili olarak eser yazan İslâm filozofları olmuştur. Ancak bu konudaki en sistemli ve kapsamlı çalışma hiç şüphesiz
Muallim-i Sani Fârâbî’ye aittir. Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla ve es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eserleri metafizik konularla birlikte İslâm düşüncesinde
siyâset felsefesi hakkında da bilgi veren önemli kaynaklardır. Fârâbî’nin başka
eserlerinde de bu konular hakkında bilgiler verilmiştir. Ancak bu iki eserde neredeyse aynı ve paralel konular kapsamlı olarak ele alınmıştır. Bu makalenin
amacı Fârâbî’nin bu iki eserini içerik yönünden karşılaştırmak suretiyle birbiriyle ortak, paralel ve çelişkili olan noktalarını belirlemek ve Fârâbî’nin bu iki
eserindeki düşüncelerini bütün açıklığıyla ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Fârâbî, El-Medînetü’l-Fâzıla, Es-Siyâsetü’l-Medeniyye,
İslâm Felsefesi, Siyâset Felsefesi
ABSTRACT
Al-Fârâbî is known as the founder of political philosophy in the history of
Islamic thought. There were Islamic philosophers who wrote some works related
to the political philosophy before Fârâbî. But undoubtedly the most systematic
and comprehensive study on the subject belongs to Muallim-i Sani al-Fârâbî.
Al-Fârâbî’s two works which are called al-Madinah al-fâdılah and al-Siyâsah
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al-madaniyyah are the most important sources of information about political
philosophy with metaphysical issues in Islamic thought. Fârâbî’s other works
also provided information on these topics. However, almost the same and parallel
subjects were studied extensively in these two works. The purpose of this article
is to identify this two works of al-Fârâbî together in terms of content, partners,
parallel and contradictory points and to reveal al-Fârâbî’s thoughts on these two
works an with absolute clarity.
Keywords: Al-Fârâbî, Al-Madinah Al-fâdılah, Al-Siyâsah Al-madaniyyah,
İslâmic Philosophy, Political Philosophy.
...

Giriş
Fârâbî metafizik ve siyaset felsefesi ile ilgili konuları derinlemesine ele alan,
siyaset felsefesini metafizik üzerine bina eden ilk İslâm filozofu sayılır. İslâm Düşünce tarihinde siyâsî felsefe eski İran siyâsetnameleri ile sonraki dönemde Eflatun’un
Cumhuriyeti’nin Arapçaya kazandırılması ile birlikte başlatılır. Kindî (ö. 866)’nin
Yönetim Üzerine, Avam Tabakasının İdaresi Hakkında, Fazilete Yöneltme Hakkında
gibi birtakım risaleleri varsa da bunları daha çok ahlaki nitelikler taşıyan risaleler
olarak görmek mümkündür1. Fârâbî’nin bu alanda yazılan eserlerinde sadece belli bir
konu işlenmemiştir. Felsefi konular bütünsel olarak ele alınmıştır. Karşılaştırmasını
yapacağımız iki eseri sadece siyâset felsefesi konusuna münhasır eserler değildir. Bu
eserlerde Fârâbî metafizikle birlikte siyâset felsefesini de ele almıştır. Biz makalemizde
eserlerdeki konulardan herhangi birini seçmeci bir anlayışla değil, bütün konuları eşit
derecede ele alıp karşılaştırmak istiyoruz.
İslâm felsefesi geleneğinde siyâset felsefesinin gerçek kurucusunun Fârâbî olduğu
konusunda tam bir kanaatın mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak ifade etmek
gerekir ki Fârâbî, kafasında kurgulamış olduğu siyâsi nazariyelerini metafizik bir zemin üzerine temellendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle bu alanda yazmış olduğu
eserlerinde ontoloji, kozmoloji, psikoloji ve siyâset felsefesi ile ilgili bilgiler iç içedir.
Karşılaştırmasını yapacağımız eserlerin dışında Fârâbî’nin metafizik ve siyâset felsefesi
ile ilgili konuları ele aldığı başka eserleri de vardır. Bunlar, Fusûlü’l-medeni, Risaletü’t-tenbih ala sebîli’s-saade, Kitabu’l-mille, Risale fî’s-siyâse, İhsau’l-ulum Telhîsü
nevâmis-i Eflâtûn, Tahsilü’s-saade gibi eserleridir. Ancak Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla
ve es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eserleri belki de bu konudaki düşüncelerinin ulaşmış
olduğu son noktayı göstermeleri bakımından önemlidir. Fârâbî’nin bu iki eserinde
1

D. M. Dunlop, Fârâbî, Fusûlü’l-medeni, içinde, neş. D. M. Dunlop, çev. Hanefi Özcan, Dokuz Eylül
Üniversitesi Yay. İzmir, 1987, s. 3, 4.
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muhteva itibariyle aynı konular ele alınmıştır. İbn Ebî Useybia’ya göre Fârâbî, el-Medînetü’l-fâzıla adlı eserini Bağdat’ta yazmaya başlamıştır. Fârâbî daha sonra bu eseri h.
330 / m. 942 senesinin sonlarına doğru Şam’a götürüp h. 331 / m. 943 yılında Şam’da
tamamlamış, Mısır’da iken bazı kimselerin kendisinden kitabı bölümlere ayırmasını
istemesiyle birlikte h. 337 / m. 948-9 senesinde çeşitli bölümlere ayırmıştır ki bunlar da
altı tanedir.2 Sa’id el-Endelûsî ve İbn Meymûn da bu eserden övgüyle söz etmektedirler.3 el-Medînetü’l-fâzıla’nın Fârâbî’nin en son eseri olduğuna kesin gözüyle bakıldığı4
iddia edilse de kaynaklara bakıldığında, Fârâbî’nin Fusûlü’l-medeni, Kitabü’l-mille ve
es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eserlerinin, el-Medînetü’l-fâzıla’dan sonra yazıldığı iddiası
daha doğru görünmektedir.5 İbn Hallikan ise Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı
eserini te’lif etmeye Bağdat’ta başladığını ve Mısır’da bitirdiğini ifade etmektedir.6
Bu bir tesadüf mü yoksa aynı eserin farklı iki isim altında yazılması ve bitirilmesi
durumunun farklı şekillerdeki izah tarzı mıdır? Bu konuda yapılan çalışmalara göre
Bağdat’ta başlanıp Mısır’da bitirilen es-Siyâsetü’l-medeniyye ile, Bağdat’ta başlanıp
Şam’da bitirilen ve Mısır’da bablara ayrılan el-Medînetü’l-fâzıla’nın aynı eserler
olabileceği de iddia edilmektedir.7 İki eserin içeriklerine, kullanılan dile, üsluba,
kavramlara, tanımlamalara ve aynı örneklerin seçilmesine bakılarak böyle bir sonuca
varmak kesin olmamakla beraber ihtimal dışı da değildir.
Fârâbî’nin siyâset felsefesi ile ilgili yayımlanan ilk eseri el-Medînetü’l-fâzıla’dır.
Bu eserin ilk modern baskısı, Dieterici tarafından 1895 yılında yayınlanmıştır. Aynı
şahıs tarafından beş yıl sonra Almanca’ya çevrilmiştir. Arapçası Mebâdi’ Arâ Ahl
al-Madina al-Fadıla’dır. R. Walzer 1985 yılında İngilizce’ye çevirmiş, R.P. Jaussen,
Youssef Karam ve J. Chlala da eseri 1949 yılında Kahire’de Fransızca’ya çevirmiş,
Manuel Alonso tarafından da 1961-1962 yıllarında İspanyolca’ya çevirilmiştir. Eser
aynı zamanda Nafiz Danışman tarafından 1956 yılında Türkçe’ye çevirilmiş ve Maarif
Vekaleti tarafından yayınlanmıştır.8
Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eseri ise el-Medînetü’l-fâzıla’ya göre
daha az bilinen bir eserdir. İbn Meymun, İbn Tibbon’a yazdığı bir mektupta Fârâbî’nin
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de yazdıklarının dışında mantıkla ilgili eserlerle vaktini öldürmemesini istemiştir.9 Sâ’id el-Endelûsî de eserin denginin olmadığını belirtmiştir.10
2
3

4
5

6
7
8
9
10

İbn Ebî Useybia, Uyûnu’l-Enba’ fi Tabakati’l-Etibba, Daru Mektebeti’l-Hayat, Beyrut, ty. s. 608.
Ebû Nasr el-Fârâbî, es-Siyâsetü’l-medeniyye veya Mebâdiü’l-mevcûdat, içinde, ter. Mehmet S. Aydın,
Abdulkadir Şener, M. Rami Ayas, Büyüyenay yay. İstanbul, 2012, s. 11, 12. Bkz. Fatih Toktaş, Farabî
ve Risâle fi’s-Siyâse, DEÜİFD, XXIX/2009, ss. 175-216.
Ahmet Arslan, Fârâbî, el-Medinetü’l-fâzıla, içinde, ter. Ahmet Arslan, Divan Kitap, İstanbul, 2011, s. 23.
Sahban Halifat, Mukaddime, Fârâbî, Risaletü’t-Tenbih ala Sebili’s-Saade, içinde, Thk., Sahban Halifat
el-Camiatü’l-Ürdüniyye, 1987, s. 34-37.
İbn Hallikan, Vefayatü’l-A’yan, Thk. İhsan Abbas, Daru Sadır, Beyrut, ty., s. 155.
D. M. Dunlop, Fârâbî, Fusûlü’l-medeni, içinde, s. 13.
Fârâbî, el-Medinetü’l-fâzıla, ter. Ahmet Arslan, Divan Kitap, İstanbul, 2011, s. 23.
Ebû Nasr el-Fârâbî, Es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcûdat, s. 11.
Sâ’îd el-Endelûsî, Tabakatu’l-Umem, Neşr. Ebu Luveys Şeyhu, el-mektebetu’l-Katulukiyye, Beyrut,
1911, s. 53, 54.
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Eserle ilgili ilk çalışma 1850 yılında Philopposki’nin eserin İbranicesini yayımlamasıyla başlamıştır. Dietrici eseri Almanca’ya çevirmekle uğraşırken vefat edince,
yarım kalan tercüme Paul Bronnle tarafından tamamlanarak ilk baskısı 1928 yılında
Haydarabad’da yapıldı. Fevzi M. Neccar, 1964’te var olan yanlışlıkları da düzelterek
yeni bir metin yayınladı.11 Eser aynı zamanda Mehmet S. Aydın, Abdulkadir Şener
ve M. Rami Ayas tarafından Türkçe’ye çevirilmiş ve 1980 yılında Kültür Bakanlığı
yayınları arasında yayınlanmıştır.12
Bu iki eser ile aynı konuları ihtiva eden Fusûlü’l-medeni adlı eser arasında da
benzer tartışmalar mevcuttur. Bu eserde diğer iki esere göre ilk reiste bulunması
gereken şartlar, cihad vb. başka konularda daha fazla özelliklerden bahsedildiği için
Fusûlü’l-medeni’nin Fârâbî’nin siyâset felsefesi alanında yazmış olduğu son eseri
olabileceği tahmin edilmektedir.13 Ancak bilindiği gibi Fusûlü’l-medeni’nin Fârâbî’ye
aidiyeti de tartışma konusudur. Halil Cerr, yapmış olduğu araştırmada Fusûlü’l-medeni’de kullanılan üsluba, konuların farklılığına, düşüncelerin uyumusuzluğuna ve
terminoloji farklılığına dikkat çekerek bu eserin Fârâbî’ye ait olmadığını ifade etmiştir.14 Bu farklılıkların, bir filozofun görüş ve ifade ediş biçimlerinin zaman içinde
gelişmesinin ve olgunlaşmasının bir yansıması olarak yorumlanabileceği düşünülerek,
bu yöntemin Fârâbî’nin eserlerinin kendisine aidiyetini kesinleştirecek yollardan biri
olmadığı, tam tersine, böyle şüpheli eserlerin aidiyetinden kuşku duyulmayan eserlerle
karşılaştırılmak suretiyle15 bir sonuca varılabileceği ifade edilmektedir.
Bu bakımdan belirtmek gerekir ki Fârâbî’nin ömrünün sonuna doğru yazmış olduğu el-Medînetü’l-fâzıla ve es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eserleri, onun metafizik ve
siyâset felsefesi ile ilgili düşüncelerini net olarak ortaya koyan, aidiyetleri konusunda
kendilerinden kuşku duyulmayan ve bu alanda yazılmış olan eserlerin belki de son
halkasını teşkil etmektedir.
Fârâbî, genel olarak felsefi yazılarında olduğu gibi, bu iki eserinde de İlk Sebep’ten
başlayarak maddeye kadar inen bir “varlıklar mertebesi” kabul ederek, sırayla ontoloji,
rasyonel kelâm, rasyonel kozmoloji, rasyonel psikoloji ahlak ve siyâset konularını ele
almaktadır.16 Bu eserlerin isimlerine bakılacak olursa ilk bakışta sadece siyâsetle ilgili
konuların ele alındığı kanısına varılabilir. Ancak her ne kadar siyâset felsefesi ile ilgili
bir izlenim uyandırsalar da bu iki temel eser, Fârâbî’ye ait sistemin bütün aslî unsurlarını ihtiva eden bir kapsama ve onları birbirine eklemleyen bir bütünlüğe sahiptir.17
11
12

13
14

15
16
17

Ebû Nasr el-Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcûdat, s. 12.
Ebû Nasr el-Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcûdat, ter. Mehmet S. Aydın, Abdulkadir Şener, M. Rami Ayas, Kültür bakanlığı Yayınları, 1980.
Fârâbî, Fusûl’ul-Medeni, s. 17.
Halil Cerr, “Fârâbî Füsûsü’-l Hikem’in Yazarı Mıdır?”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
çev. Kifayet Özaydın, Ankara 1970, XVIII/153-161.
Fatih Toktaş, Farabi ve Risale fi’s-Siyâse, DEÜİFD, XXIX/2009, ss. 175-216, s. 185-186..
Ebû Nasr el-Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcûdat, s. 9, 10.
İlhan Kutluer, “Fârâbî’nin Felsefesinde Sosyopolitik, Entelektüel ve Dinî Hayatın Bütünlüğü”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, 2004, s. 284.
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Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla eseri, iki önemli kısımdan oluşur. Birinci kısımda
metafizik konular anlatılmıştır. İkinci kısımda da siyasî sosyal konular anlatılmıştır.18
Metafizik konuların ele alındığı birinci bölümde ilk varlık olan “Tanrı’nın varlığı”,
“varlıkların ilk varlıktan sudûru” ve “insan” gibi temel konuların anlatıldığı yirmi beş
başlık bulunmaktadır. Bu ilk kısım ikinci kısım için bir giriş mahiyetinde olup ikinci
kısma temel teşkil etmektedir. Fârâbî’nin siyâset felsefesini oluşturan ikinci kısım
birinci kısım üzerine bina edilmiştir. Birinci kısımda yer alan başlıklar şunlardır: İlk
Varlık hakkında, ortağı olmadığı hakkında, zıddı olmadığı hakkında, tanımı olmadığı
hakkında, birliğinin zatı ile aynı olduğu, alim, hakîm, hak, diri ve hayat olduğu hakkında,
Allah’ın büyüklüğü, yüceliği ve cömertliği hakkında, bütün varlığın ondan sudûr ettiği
hakkında, varlığın mertebeleri hakkında, Yüce Allah’ın kendileriyle isimlendirilmesi
gereken isimler hakkında, İkinci varlıklar ve çokluğun birden sudûru hakkında, bizdeki
varlıklar ve cisimler hakkında, madde ve sûret hakkında, ilâhî varlıklar, heyûlânî varlıklar ve mertebeler arasındaki ayrılık, semâvî cisimlerin ortak olduğu şey hakkında,
semâvî cisimlerin nerede, neye doğru ve hangi şeye doğru hareket ettikleri hakkında,
kendisinde dairesel hareket ve ortak tabiatın bulunduğu haller hakkında, ilk suretin
kendisinden oluştuğu sebepler hakkında, var olmada heyûlânî cisimlerin mertebeleri
hakkında, heyûlâ üzerinde suretlerin takibi hakkında, insan nefsinin cüzleri ve kuvveleri hakkında, kuvve ve cüzlerin nasıl tek nefse dönüştükleri hakkında, nâtık kuvvenin
nasıl aklettiği ve bunun sebebi hakkında, irade ve ihtiyar arasındaki fark ile mutluluk
hakkında, rüyaların sebebi hakkında, vahiy ve meleğin görülmesi hakkında.19
İkinci kısmı oluşturan başlıklar da on iki tane olup aşağıdaki şekildedir: İnsanın
bir topluma ve yardıma ihtiyaç duyması hakkında, hakim organ hakkında, faziletli
şehir reisinin özellikleri hakkında, faziletli şehrin zıtları hakkında, nefislerin bazılarının
diğerleriyle birleşmesi hakkında, sanatlar ve mutluluklar hakkında, fazıl şehir halkı
için ortak olan şeyler hakkında, cahil ve sapık şehir halkının görüşleri hakkında, adalet
hakkında, korku hakkında, cahil şehir hakkında.20
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Fârâbî’nin anlattığı başlıklar da el-Medînetü’l-fâzıla
eserinde anlattığı başlıklar gibi çok kapsamlı olup metafizik, tabiat, psikoloji, ahlak ve
es-Siyâset felsefesi konularına dair meselelerdir. es-Siyâsetü’l-medeniyye’yi iki ana
bölüme ayırmak mümkündür. Metafiziğe ayrılan ilk ana bölüm üç ve siyâset felsefesine ayrılan ikinci ana bölüm de dört alt bölüm olmak üzere yedi bölüme ayrılabilir.
İlk üç bölümün konuları kısaca şöyledir: Birinci bölümde varlıkların altı mertebesi ele
alınmıştır. Bunlar: Allah, ikinci akıllar, faal akıl, nefs, sûret ve madde. İkinci bölümde
varlıklar üstünlükleri açısından karşılaştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise sudur nazariyesi
hakkında bilgi verilmiştir. İkinci ana bölümdeki alt bölümlerin de konuları şöyledir:
18

19
20

Fârâbî, Kitabu Ârâ-i Ehli’l-Medîneti’l-Fazıla, Thk. Albert Nasrî Nadir, Daru’l-Meşrık, Beyrut, 1986,
s. 23.
Ali Abdulvahid Vafî, el-Medînetu’l- Fazıla li’l-Farabî, Nehdatu Mısır, Kahire, ts. s. 22, 23.
Ali Abdulvahid Vafî, a.g.e., s. 27.
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Birinci bölümde medenî toplum meselesi, ikinci bölümde ahlak, üçüncü bölümde faziletli
şehir, bu şehrin başkanı, halkı ve bu şehir halkının mertebeleri, dördüncü ve son bölümde de faziletli şehre zıt olan şehirler anlatılmıştır. Bunlar da dört kısma ayrılmış olup
şunlardır: Cahil şehir, fasık şehir, sapkın şehir ve erdemli şehre muhalif olan türediler.21
Fârâbî’nin iki eserinde işlediği konular genel hatları ile başlıklar halinde yukarıda
anlatıldığı gibidir. el-Medînetü’l-fâzıla’da konular es-Siyâsetü’l-medeniyye’den daha
kapsamlı ele alındığı gibi es-Siyâsetü’l-medeniyye’de olmayan konular da mevcuttur.22 Bu
bakımdan biz iki eseri karşılaştırırken konuları itibariyle daha az kapsamlı olan es-Siyâsetü’l-medeniyye’nin konularını vererek Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla’da bu konuları
nasıl ele aldığını, benzer ve farklı yönlerini karşılıklı olarak göstermeye çalışacağız.
İKİ ESERİN KARŞILAŞTIRILMASI

1. Varlıkların Mertebeleri ve İlk Sebep
Fârâbî, es-Siyâsetü’l-medeniyye’de cisimler ve arazların dayanağı olan ilkeler
için altı büyük mertebeden bahseder. Bunlar, ilk mertebede İlk Sebep; ikinci mertebede ikincil sebepler; üçüncü mertebede Faal Akıl; dördüncü mertebede nefs; beşinci
mertebede suret; altıncı mertebede madde’dir. Fârâbî’ye göre İlk mertebedekinin çok
olması imkansızdır. O birdir, tektir. Ancak diğer mertebedekiler çoktur. Onlardan üçü
ne cisimdir ne de cisimde bulunur. Bunlar İlk Sebep, ikinci sebepler ve Faal Akıl’dır.
Nefs, suret ve madde cisimlerde bulundukları halde zatları cisim değildir. Cisimler altı
çeşittir. Semavi cisim, konuşan hayvan, konuşmayan hayvan, bitki, madeni cisimler
ve dört unsur. Alem, cisimsel olan bu altı cinsin toplamıdır.23
Fârâbî, el-Medînetü’l-fâzıla’da varlığın mertebelerinden iki yerde söz etmektedir.
Birincisinde mevcutların çok ve birbirlerinden üstün olduklarını, bunların tam olsun
eksik olsun kendi mertebelerine uygun olarak en mükemmelinden en noksanına kadar
Tanrı’dan pay alıp var olduklarını, bu minval üzere artık var olanların varlıklarının kesildiği yokluğa kadar gidildiğini ifade eder. Fârâbî burada, es-Siyâsetü’l-medeniyye’deki
gibi bu mertebelerdeki varlıkların isimlerini vermez. es-Siyâsetü’l-medeniyye’de altı
mertebeden bahsetmişti. Ancak Fârâbî el-Medînetü’l-fâzıla’da, bu varlıkların mertebece meydana gelmelerini Tanrı’nın cömertlik ve adaletine göre olduğunu, insanların
sevgiyle birbirlerine bağlandıkları gibi bu varlıkların da birbirlerine bağlandıklarını
ifade etmektedir.24
21
22

23
24

Fârâbî, Kitabu’s-Siyâseti’l-Medeniyye, Thk. Ali Bu Mulhim, Darû ve Mektebetu’l-Hilal, 1994, s. 5-10.
Fârâbî, Kitabu’s-Siyâseti’l-Medeniyye el-Mulekkeb bi Mebâdi’ el-Mevcudât Thk. Fevzi Metrî Neccar,
Matbaatu’l-Katulikiyye, Beyrut, 1964, s. 16-19. Bkz. Fârâbî, Kitabu’s-Siyâseti’l-Medeniyye, Thk. Ali
Bu Mulhim, Darû ve Mektebetu’l-Hilal, 1994, s. 18, 19.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 31.
Fârâbî, Ârâ, s. 57, 58.
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Mertebeleri anlattığı ikinci kısımda Fârâbî, es-Siyâsetü’l-medeniyye’de yukarıdan
aşağıya doğru bir sırayı takip ederken, el-Medînetü’l-fâzıla’da tersine aşağıdan yukarıya
doğru bir sıra düzenini takip ederek aynı isimleri zikreder. Ek olarak zikrettikleri ise
en alt derecede ortak ilk madde, sudur düzenindeki on akıl ile bunların cisimlerinden
meydana gelen toplam on dokuz mertebedir.25
Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de belirttiğine göre İlk Varlık, inanılması gereken
İlâh olup aynı zamanda Faal Akıl ve İkinci Akılların varlığının yakın sebebidir. İlk Varlık
ile ilgili konular suret ve maddenin anlatıldığı bölümde, herhangi bir başlıklandırma
yapılmadan geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Fârâbî burada İlk Varlığın madde ve
surette bulunan eksikliklerden münezzeh olduğunu bütün detaylarıyla anlatmaktadır.26 el-Medînetü’l-fâzıla’da ise Fârâbî İlk Varlık’la ilgili aynı konuları enine boyuna
tartışmakla başlayarak İlk Varlığı şu başlıklar altında anlatmaya ve ispatlamaya çalışmaktadır. Bu başlıklarda Fârâbî, İlk Varlığın bütün varolanların ilk nedeni; onlardan
farklı; ortağı ve zıddının olmadığını; tarifinin olmadığını; birliğinin zatının aynı, alim,
hakim, hak, canlı ve hayatın kendisi olduğunu; büyük, ulu ve şerefli olduğunu; bütün
varlıkların, mertebelerine göre kendisinden sudur ettiğini derinlemesine ele almaktadır.27 es-Siyâsetü’l-medeniyye’de bu konuların herhangi bir başlık altında anlatılmamış
olmasından ziyade iki eser arasında pek bir fark görünmemektedir.

2. İkinci Akıllar
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de ikinci akıllar, semavî cisimlerin varlıklarının sebepleridir. Her bir akıldan bir semavi cisim var olmuştur. Rütbece en üstün olan ikincilerden
ilk gök, en alt akıldan da ayın bulunduğu küre meydana gelmiştir. Bunların arasında
da diğer akıllar ve gökler var. Akılların sayısı semavi cisimlerin sayısı kadardır. İkinci
akıllar, Ruhanî varlıklar, melekler ve bunlara benzer varlıklar olarak bilinir.28 Fârâbî
burada akıllar için belli bir sayı vermezken, el-Medînetü’l-fâzıla’da İlk Akıl hariç
on akıl ve bunların dokuz gök küreleri olan İlk Gök, Sabit Yıldızlar Küresi, Zühal
(Satürn), Müşteri (Jüpiter), Merih (Mars), Güneş, Zühre (Venüs), Utarid (Merkür) ve
Ay zikredilmektedir.29

3. Faal Akıl
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Faal Akıl, insanı kendi mertebesine ve mertebelerin
en yükseğine (es-Sa’adetü’l-Kusvâ) ulaştıran, insanla ilgilenen akıl olarak anlatılır. Bu
25
26
27
28
29

Fârâbî, a.g.e. s. 66-68.
Fârâbî, es-Siyâse, s.31-51.
Fârâbî, Ârâ, s. 37-52, 59.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 22, 23.
Fârâbî, Ârâ, s. 61, 62.
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durum, insanın cisimlerden ayrı olarak, madde ve araza muhtaç olmadan ve daima bu
yetkinlik üzerinde kalarak gerçekleşir. Faal Akıl zat (öz) olarak tektir. Mertebesi ise
insanın kurtulup mutluluğa erdiği mertebedir. Kendisine Ruhu’l-Kuds ve Ruhu’l-Emîn
veya benzeri isimler verilir. Faal akıl İlki, ikinci akılları ve kendi özünü bilen, özü
bakımından düşünülür (ma’kûl) olmayan şeyleri de düşünülür kılandır.30
Fârâbî, es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Faal Akıl’dan müstakil olarak bahsederken,
sonraki açıklamalarında nefsi açıklarken de çeşitli vesilelerle Faal Akl’ın nefsle irtibatını
izah etmektedir. İnsanda Faal Akl’ın yeri, göz karşısında Güneşin aldığı yere benzetilir.
Güneş nasıl ki bi’l-kuvve görücü olan gözü, bi’l-fiil gören haline getiriyorsa, Faal Akıl
da insana düşünme gücünde tasarladığı bir şeyi kazandırarak, bi’l-kuvve düşünülür olan
şeyleri bi’l-fiil düşünülür yapar. İnsan bi’l-kuvve akıl iken bi’l-fiil akıl olur ve Faal Akıl
derecesine yaklaşmak için olgunlaşma sürüp gider. İnsan daha önce kendi başına akıl
olmadığı halde akıl; düşünülür olmadığı halde düşünülür ve daha önce maddî düzeyde
(heyûlânî) iken ilâhî bir varlık olur.31 el-Medînetü’l-fâzıla’da ise nefsle ilişkisi anlatılırken Faal Akıl’dan da söz edilmekte ve güneş benzetmesi aynen tekrar edilmektedir.32

4. Nefs
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Fârâbî nefs mertebesindeki ilkelerden bazılarının semavî cisimlerin, düşünen canlıların ve düşünmeyen canlıların nefsleri olduğunu ifade
ettikten sonra düşünen canlının nefsini; düşünme, arzu etme, hayal ve duyum güçlerine
ayırır.33 el-Medînetü’l-fâzıla’da ise besleyici, duyum, muhayyile ve düşünme güçleri
olarak ifade edilir.34 Burada arzu etme gücüne besleyici güç karşılık gelirken diğer
güçler aynıdır. es-Siyâsetü’l-medeniyye’de düşünme gücü nazarî ve amelî olmak üzere
ikiye ayrılır. İki eserde de arzu etme, hayal gücü ve muhayyile gücü konusunda anlatılanlar, tam anlamıyla birbiriyle mutabıktır. Ancak el-Medînetü’l-fâzıla’da besleyici,
duyum ve muhayyile kuvvetlerinin amir, yardımcı ve hizmetkarları durumunda olan
birçok kuvvetten bahsedilir. Besleyici kuvvet kalpte bulunurken yardımcıları diğer
organlara dağılmıştır. Duyum kuvvetinin yardımcıları gözler, kulaklar ve diğer duyu
organlarıdır. Muhayyile kuvveti ile düşünme kuvvetinin yardımcıları yoktur. İsteme
kuvvetinin yardımcıları vardır. İrade bu kuvvetle gerçekleşir.35

30
31
32
33
34
35

Fârâbî, es-Siyâse, s. 32.
Fârâbî, a.g.e. s. 36, 37.
Fârâbî, Ârâ, s. 101- 104.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 32.
Fârâbî, Ârâ, s. 87.
Fârâbî, a.g.e. s. 87-91.
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5. Sûret ve Madde
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de suret, cismânî cevherde sedirde sedirin biçimi, madde ise sedirin tahtası şeklinde tanımlanır. Suretlerin özleri yönünden varlığı yoktur.
Varolmak için bir konuya muhtaçtırlar. Konuları ise maddedir. Maddenin varlığı da
suretler içindir. Suretsiz madde anlamsızdır. Burada birinci gaye suretin varlığıdır. Düşünülürlerin resimleri maddelerdeki suretlere gerçek anlamda değil, sadece benzediği
için suret adı verilir. Maddelerin suretten en uzak olanı, düşünme gücünde kendisini
gösteren düşünülürlerin resimleridir. Maddesiz olamayan suretler birkaç mertebeye
ayrılır. En alt mertebeden başlayarak dört unsurun suretleri, madeni cisimlerin suretleri,
bitki, düşünmeyen canlılar ve düşünen canlıların suretleri yer alır. Maddenin varoluş
nedeni sureti kabul etmesidir. Bu yönüyle suret maddeden üstündür. Ancak Fârâbî’ye
göre bir konuya muhtaç olmaması yönüyle de madde daha üstündür. Maddenin ne
karşıtı ne yokluğu sözkonusu olmazken suret için ise karşıtlık ve yokluk söz konusudur.
Faal Akıl ve İkinci Akıllar gibi cismânî olmayan cevherlerde madde ve surete özgü
eksikliklerden herhangi bir şey bulunmaz ise de onların cevherleri de başkasından elde
edilmiş olup varlıkları başkasının varlığına bağlıdır. Kendilerinden daha yetkin bir
varlığa muhtaçtırlar. İlk Varlık dışındaki tüm varlıklarda böyle bir eksiklik mevcuttur.
Semavî cisimlerin nefsleri madde ve surette bulunan eksikliklerden uzak olmalarına
rağmen bir konuda var olmaları yönüyle suretlere benzerler. Ancak konuları madde
değildir. İkincilerdeki eksiklikler onlar için de söz konusudur. Canlı varlıklardaki
nefslerde duyulan ve hayal edilen şeylerin resimleri meydana gelince olgunlaşma olur.
Bu şekilde onlar maddeden ayrı varlıklara benzerler. Ancak heyûlânî varlık ve suret
olma tabiatları değişmez. Nefsin düşünen kısmı ise olgunlaşıp bi’l-fiil akıl olunca
maddeden ayrı varlıklara daha çok benzer.36 İlk Varlık’ta da suret ve maddede bulunan
eksikliklerde hiçbir şey bulunmaz. Çünkü O’nun varlığından daha yetkin ve erdemli
bir varlığın bulunması mümkün değildir. Fârâbî bu bölümde daha önce de geçtiği
gibi İlk Varlık hakkında geniş bilgi vermektedir. Anlatılan konular kısaca şöyledir:
Ortağı yoktur; tarife sığmaz; zıddı yoktur; O tanımı gereği bölünemez; O akl, âkil ve
ma’kûl’dur; O, âlim, ma’lûm, ve ‘ilim’dir; O herşeyden daha üstündür; O ilk sevilen
(mahbûb) ve ilk aşık olunan (ma’şûk) dır; O’nun bilge (hakîm) oluşunda da durum
böyledir. Çünkü bilgelik (hikmet), en üstün bilgi (‘ilm) ile şeylerin en üstününü bilmektir. Adlandırılması gereken isimler çevremizdeki varolanların yetkinlik ve varlık
erdemini gösteren isimler olup, bu isimler, İlk Varlık’ın cevherine özgü yetkinliği
gösterecek biçimde kullanılır.37
Fârâbî tarafından el-Medînetü’l-fâzıla’da da sedir yerine beşik örneğinin verilmesi
dışında suret ve cevher için aşağı yukarı aynı açıklamalar yapılmaktadır. Mertebece
36
37

Fârâbî, es-Siyâse, s. 36-41.
Fârâbî, a.g.e. s. 42-47.
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üstünlük konusunda en alt mertebede müşterek ilk madde gelir. Sonraki derecelendirme es-Siyâsetü’l-medeniyye’deki gibi aynen devam etmektedir.38 İlk Varlık ile ilgili
konularda ise başlıklandırma hariç aralarında önemli bir fark sözkonusu değildir.

6. Sudûr Nazariyesi
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de İlk Varlık ile ilgili bilgiler verildikten sonra diğer
tabiî varlıkların O’ndan zorunlu olarak varlık kazanması gerektiği ifade edilmektedir.
O’ndan, başkasının varlık kazanması, O’nun varlığının taşması (feyz) ve başkasının
varlığının O’nun varlığından çıkması iledir. Bizdeki durumun tersine O’ndan varlığını
alan bir şey, hiçbir şekilde O’nun için sebep değildir. O’nun varlığının gayesi de değildir. O’na bir yetkinlik de kazandırmaz. Tersine biz birtakım gayeler için varız. Bu
gayeler bize yetkinlik de kazandırır. Tanrı’nın varlığından gaye diğer şeylerin varlığı
değildir. Diğerleri de O’nun varlığı için bir gaye teşkil etmezler.39
Fârâbî bu bölümde Tanrı’nın adlandırılması gereken isimler hakkında genişçe
bilgi vermektedir. es-Siyâsetü’l-medeniyye’de verilen örnekler “Bir” (vâhid), “varolan”
(mevcûd), adalet, cömertlik örnekleridir el-Medînetü’l-fâzıla’da da aynı konu bu başlık
altında anlatılmaktadır. es-Siyâsetü’l-medeniyye’deki “mevcûd” örneği yerine “diri”40
örneğinin kullanılmasından başka verilen örnekler de aynıdır. Konu açıklanırken benzer
hatta aynı cümlelerin kullanıldığını söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de suduru anlatırken Tanrı için “İlk” veya “Birinci” (el-Evvel) kavramını kullanmaktadır. İlk Varlık’tan sonra gelenler de “İkinciler”
(sevânî) ve Faal Akıl olarak zikredilmektedir. Hepsi varlıklarını Birinci’den almışlardır.
Onların her birinin varlığından Ay’ın bulunduğu son göğe kadar birer birer göklerin
varlığı çıkar. Göklerin cevheri bir konu ve bir nefsten oluşur. Herbirinde bulunan nefs,
bir konuda var olup, kendi özünü ve kendi varlığının çıktığı İkinci’yi ve Birinci’yi
düşünmekle bi’l-fiil akıl olan nefsin parçası olur.41 Burada göklerin isimleri konusunda
bir şey zikredilmemiştir. Ancak el-Medînetü’l-fâzıla’da on akılla birlikte sudûr eden
göklerin isimleri de birer birer verilmektedir. İlk Varlık’tan sonra İkinci Akıl gelir. O
zatını ve İlki düşünür. İlki düşünmesinden üçüncü bir Akıl, zatını düşünmesinden de
İlk Gök çıkar. Böylece on Akıl hem ilki hem de kendisini düşünerek Faal Akıl’da son
bulur. Ondan sonra Ayaltı alem gelir.42 es-Siyâsetü’l-medeniyye’de her bir Aklın İlk’i,
kendisinden önceki Aklı ve zatını düşünmesinden bahsedilir. Oysa Medînetü’l- fâzıla’da
her aklın İlk’i ve zatını düşünmesi zikredilir.
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de bu konu anlatılırken ayrıca gök cisimleri ile yer cisim38
39
40
41
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Fârâbî, Ârâ, s. 64, 65.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 47, 48.
Fârâbî, Ârâ, s. 59, 61, 62.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 52, 53.
Fârâbî, Ârâ, s. 59, 61, 62.
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lerinden de bahsedilir. Gök cisimlerinin cevherlerinin birçok şeye bölündüğü, bi’l-fiil
cevherleştikleri şeyin bir konuya muhtaç olmasından dolayı eksiklik mertebelerinin
ilk başladığı varlık mertebelerinden olduğu, kendilerinden başka bir şeyin meydana
gelmesi için cevherleriyle yeterli olmadıkları, sürekli hareketle en iyi varlıklarına
ulaşma çabası içerisinde oldukları ifade edilirken, gök cisimlerinin altındaki varlıkların
ise cevherleştikleri şeyin ilk baştan verilmediği, cevherlerinin bi’l-fiil değil bi’l-kuvve
olduğu, kendilerine sadece ilk maddelerinin verildiği, bundan dolayı cevherleştikleri
surete doğru durmadan ilerledikleri bilirtilmektedir.43
el-Medînetü’l-fâzıla’da da gök cisimlerinden ve mertebelerinden bahsedilir. Herbirinin kendisine göre müşterek devrî hareketleri vardır. Cinsleri bakımından bir olup
heyûlâni cisimlerin cinsindendirler. Hızları birbirinden farklıdır. Her birinin kendisini
çevreleyen yere nisbeti söz konusudur.44 Semavi cisimlerden genelde mufarık akıllar
anlatılırken ve sudur nazariyesinin mertebeleri münasebetiyle bahsedilmektedir. İki
esere göre de gök cisimlerinin ortak gücünden veya tabiatlerinden gökaltı diğer varlıkların hepsinde ortak olan ilk maddenin varlığı zorunlu olarak çıkar. Birbirleri ve yere
olan nisbetlerinin farklılığından da gök altı varlıklarda karşıt suretler, karşıt arazlar ve
karşıt değişiklikler meydana gelir.45 Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de bu konu altında
karşıtlıklardan hareketle mümkün varlığın da meydana geldiğini ifade ederek mümkün
varlığı geniş bir şekilde anlatmaktadır. Ona göre mümkün varlıklar, varlık yönünden
eksik olan, varolma ile varolmama arasında bulunan sonraki varlıklardır. Mümkünün
kendi tabiatında verilmiş bir varlığı yoktur. İlk Sebep, hem var olması hem de var olmaması mümkün olanı var etmiştir ki, böylece varlığın yönlerinden verilmedik hiçbir
şey kalmasın.46 Fârâbî daha sonra gök cisimleri ile onların dışındaki dört unsur, taş
cisimleri, bitkiler, düşünmeyen ve düşünen varlıkların birbirleri ile olan etkileşimlerinden bahsetmektedir. Düşünen canlı varlığın dışındakiler birbirleri için madde, alet
ve yardımcı konumundadırlar. Düşünen canlı ise kendi suretiyle olması yönünden, ne
madde ne de alettir. O, yardımcı olma yoluyla asla başka bir tür için değildir.47 Fârâbî,
el-Medînetü’l-fâzıla’da gök cisimleri ile onların altındaki varlıkların etkileşimlerini ve
birbirine karşı olan durumlarını ve bu varlıkların oluşumlarını ‘var olmada heyûlânî
cisimlerin mertebeleri hakkında’ başlığı altında es-Siyâsetü’l-medeniyye’dekinden çok
da farklı olmayan bir dille anlatmaya çalışmaktadır.48

43
44
45
46
47
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Fârâbî, es-Siyâse, s. 53-55.
Fârâbî, Ârâ, s. 66-75.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 76.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 57.
Fârâbî, a.g.e. s. 62-69.
Fârâbî, Ârâ, s. 77-79.
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7. Medenî Topluluklar
Bu başlık altında Fârâbî iki eserinde de es-Es-Siyâset felsefesi ile ilgili düşüncelerini geniş olarak ifade etmektedir. Fârâbî iki eserde de insanın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir toplum içinde yaşaması gerektiğini ifade ederek toplumları büyük,
orta ve küçük topluluklar olarak üçe ayırmaktadır. Topluluklar yetkinlik derecesine
göre ev, sokak, mahalle ve şehirde yaşayanlardır. En alt derecedeki topluluk en üstteki
için yardımcı konumundadır.49

8. Toplumların Özellikleri ve Farklılıklarının Sebebleri, İrâde,
Mutluluk, Hayır ve Şer
Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de ilk konuyla irtibatlı olarak uluslardan oluşan
büyük toplulukların farklılıklarının nedenini gök kürelerinin parçalarının farklı olmasına, onlara tekabül eden göğün kısımlarındaki farklılıklara, yeryüzüne olan uzaklık
ve yakınlıktan kaynaklanan değişikliğe ve yeryüzündeki farklı coğrafyalardaki yaşam
şartlarına bağlamaktadır. Ona göre gök cisimlerinin yetkinleşmedeki rolü bu iken geri
kalan yetkinliklerin yalnızca insana verilmesi işi de Faal Aklın işidir. Faal Akıl, insana
ilk bilgilerden ve nefsin düşünen kısmında varolan ilk düşünülürlerden (ma’kûl) ibaret
olan bir ilke verir. Faal Akıl bu bilgi ve düşünülürleri nefse duyum (ihsas) ve arzu
(nuzû’î) güçlerini geliştirmesinden sonra verir. Bedenin parçaları olan bu iki güçle
irade meydana gelir. Hayal gücünün etkisiyle ikinci bir irade gelişir. Bundan sonra
Faal Akıldan nefsin düşünen gücüne akan ilk bilgiler ortaya çıkar. Bundan sonra da
düşünme fiilinden üçüncü bir irade türü doğar ki bu da seçme (ihtiyar) adını alır. Bu,
insana özgü olup ödül ve ceza da bundan kaynaklanır.50
Fârâbî daha sonra mutluluk (sa’adet) ve ona bağlı olarak hayır ve şer konusuna
geçer. Ona göre mutluluk salt iyiliktir. Onu elde etmek için yararlı olan her şey iyidir.
Herhangi bir şekilde mutluluğa giden yolu tıkayan herşey ise salt kötülüktür. Mutluluğun elde edilmesinde yararlı olan iyilik de onu engelleyen kötülük de ya tabii olarak
vardır, ya da irade ile ortaya çıkar. İrâdî iyilik ve irâdî kötülük, insanlardan kaynaklanır. İrâdî iyilik nazarî düşünme, amelî düşünme, arzu, hayâl ve duyum güçleri olan
nefsin beş gücünün dengeli olmasıyla ortaya çıkar. İrâdî kötülük de insan düşünme
gücünün yetkinleşmesinde gevşeklik edip, mutluluğa doğru yönelmezse ortaya çıkar.
Fârâbî daha sonra insanların yaradılışları gereği farklı psikolojik yapılarda olduğunu,
bundan dolayı insanların birbirlerine karşı düşünsel ve sanatsal olarak herhangi bir şey
yapabilme konusunda üstünlüklerinin ortaya çıktığını ifade eder. Ona göre insanların
49

50

Fârâbî, es-Siyâse, s. 69, 70, bkz. Fârâbî, Ârâ, s. 117, 118, bkz. Fârâbî, Kitabu’l-Mille, thk. Muhsin
Mahdi, Daru’l-Meşrık, Beyrut, 1991, s. 41-66.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 71-72.
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yaradılışları ne olursa olsun eğitilebilirler.51 Fârâbî buradan hareketle insanların bulundukları konumlarına göre her bir üst derecedekinin bir alt derecedeki için başkan
(reis) olduğu şeklindeki siyâsî başkanlığa doğru gitmektedir.
el-Medînetü’l-fâzıla’da Fârâbî siyâset felsefesine temel oluşturmak gayesiyle
es-Siyâsetü’l-medeniyye’deki konuların aynısını işler. Ancak şu farkla ki burada konular
biraz daha detaylandırılıp başlıklandırılmak suretiyle ele alınmıştır. Mesela ‘nefsin
cüzleri ve kuvvetleri’ başlığı altında Fârâbî besleyici, duyum, muhayyile ve nâtık kuvvelerden bahsederek bunların birbirlerinin hizmetkarı ve reîsi durumunda olduklarını
belirtir. Fârâbî insanın kuvveleri ve uzuvları ile toplumun siyâsî olarak yönetilmesi
arasında kişisel özelliklerin, toplumsal tabakaların ve kurumların da farklılığından
hareketle bir benzerlik kurmaktadır. Bu güçlerin tek bir nefis haline alttakinin üstteki
için madde, üsttekinin de altındaki için suret olması münasebetiyle geldiğini belirten
Fârâbî, kalbin de bünye için hakim uzuv olduğunu ona başkanlık edecek başka uzuv
olmadığını ifade etmektedir. Kalpten sonra sırasıyla dimağ, karaciğer, dalak ve tenasül
organları gelir. Herbirisinin kendisine göre özel bir işlevi vardır. ‘İrade ve ihtiyar arasındaki fark ve saadet hakkında’ başlığı altında da Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de
ele aldığı bu konuyu aynı kavramlarla açıklar. Burada yine iradenin duyma ve tahayyül
vasıtasıyla, ihtiyarın ise teemmül ve düşünce vasıtasıyla olduğu belirtilmektedir. İrade
ve ihtiyarın ortaya çıkması, onlardan önce insanda makullerin meydana gelmesi ve
buna bağlı olarak teemmül, düşünce, hatırlama, istinbat arzusunun oluşmasındandır.
Duyma ve tahayyül hayvanlarda da vardır. Ancak insanda ilk makullerin oluşması
mükemmelleşme arzusunu ifade eder ki son merhaleye ulaşıldığında mutluluk meydana gelir. es-Siyâsetü’l-medeniyye’de de anlatıldığı üzere insanı iyiliğe ve sonra
da mutluluğa götürecek irâdî fiiller olduğu gibi, saadete engel olacak kötü fiiller de
vardır. İyi veya kötü olsun ulaşılmak istenen neticeyi irade etmek gerekir. İyi şeyler
irade edip kuvveler bunun için harekete geçirilirse sonu iyilik ve güzellik ve saadet
olur. Bunun aksi olursa netice kötü olur. Bunun için de kuvvelerin herbirinin diğerine
karşı hizmeti ve dengeli hareketi söz konusudur.52
Fârâbî evrenin kozmolojik düzeni ile insanların psikolojik, biyolojik ve fizyolojik özelliklerinden hareketle Platon’unki kadar ütopik olmasa da bir faziletli devletin
temelini oluşturmaya çalışmıştır. Fârâbî’nin, yukarıda bahsi geçen ve insanların farklı
özelliklere, sanatlara ve becerilere sahip olmalarından dolayı herbirinin sorumluluk
51
52

Fârâbî, a.g.e., s. 72-79.
Fârâbî, Ârâ, s. 87-107, saadet kavramı için ayrıca bkz. Hüseyin Atay, Fârâbî’nin Üç Eseri, A.Ü.İ.F.
Yayınları, 1974, s. 3-5, bkz. Fârâbî ,Tahsilü’s-Saade, Tkd. Ali Bu Mulhim, Daru ve Mektebetü’l-Hilâl,
Beyrut, 1995, s. 25, bkz. Mehmet S. Aydın, Fârâbî’nin Siyâsî Düşüncesinde Saadet Kavramı, Ebû Nasr
el-Fârâbî, es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcudat içinde, Büyüyenay yay. İst. 2012, s.
13-31, bkz. Fârâbî, Risaletü’t-Tenbih ala Sebili’s-Saade, Thk. Sahban Halifat, el-Camiatü’l-Ürdüniyye,
1987, s. 177-182, bkz. Fatih Toktaş, Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi, Divan,
2002/1, s. 248, 249.
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bilinciyle ve diğerlerinin haklarına karşı saygı düsturu ile hareket ederek bir nevi sözleşmeyle bazı haklarından feragat edip devlete devretmeleri düşüncesinin, on yedinci
yüzyılda benzer bir devlet düşüncesine sahip olan Hobbes’tan çok daha ileri olduğu
ifade edilmektedir.53

9. İlk Başkan (er-Reîsü’l-Evvel) ve Erdemli Şehir
(el-Medînetü’l-fâzıla)
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Fârâbî, mutlak anlamda ilk yöneticinin bilim ve marifeti gerçek anlamda elde etmiş, mutluluğa giden yolları bilen her konuda insanlara
kılavuz olabilecek kişi olduğunu ifade eder. Bu yaratılıştaki özelliklere sahip olmak
Faal Akılla irtibat kurulunca gerçekleşir. Faal Akılla irtibat edilgen (münfail) ve kazanılmış (müstefad) aklın elde edilmesiyle gerçekleşir. Fârâbî bu düşüncesini Aristo’nun
Kitabü’n-Nefs (De Anima) adlı eserine bağlar ve ona göre böyle bir kişi gerçekten
hükümdar olup vahiy alır. Böyle bir insanın başkanlığı, ilk başkanlık olup diğer insanî başkanlıklar ondan sonra gelir ve ondan kaynaklanır. İşte bu başkan tarafından
yönetilen kişiler erdemli, iyi ve mutlu kişilerdir. Bunlardan oluşan ulus, erdemli ulus,
yaşadıkları şehir de erdemli şehir olur.54
Fârâbî Medinetü’l-fâzıla’da siyâset felsefesi ile ilgili düşüncesini es-Siyâsetü’l-medeniyye’de yaptığı gibi nefsin cüzleri ve kuvvetleri, irâde, mutluluk, iyilik ve kötülük gibi konuları açıkladıktan sonra yapmaktadır. Ona göre Faziletli şehir de insan
organlarının uyumu ile benzer olmalıdır. Bütün cüzleri İlk Sebeb’e ulaşma çabası
gütmelidir. Fazıl şehrin reisi gelişigüzel herhangi bir adam olamaz. Riyaset onun
yaradılışında olmalıdır. Reis mükemmel, hem akıl hem bi’l-fiil ma’kûl ve Faal Akılla
irtibat kurmuş biri, yani münfail aklın üstünde müstefad akla sahip olmalıdır. Bunun
gerçekleşmesi irtibatın Faal Akıl’dan müstefad akla, ondan münfail akla, ondan da
muhayyile kuvvetine geçmesi suretiyledir. Fârâbî böyle bir kimsenin hekîm, filozof ve
akıl erbabından olduğunu ifade etmektedir. Reîsin sahip olması gereken özelliklerin
tümü ayrı bir başlık altında geniş bir şekilde anlatılmaktadır.55
Bu özelliklerden bazıları şöyledir: Vücudunun sağlam olması, iyi bir kavrayışa ve
kuvvetli hafızaya sahip olması, zeki, güzel konuşan, öğretmeyi, öğrenmeyi sevmesi,
yeme, içme, kadınlara düşkün olmaması, adaleti sevmesi, filozof olması, kanunları
bilip uyması gibi özelliklerdir. Fârâbî bu meziyetlere sahip olan reisin hem erdemli
53
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Harun Han Şirvani, “al Fârâbi’s Political Theories, (Fârâbî’nin Siyâsî Nazariyeleri)”, çev. Hüseyin G.
Yurdaydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı, 4cilt, 8, 1950, s. 449.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 79-82.
Fârâbî, a.g.e. 120-131, bkz. Yaşar Aydınlı, “Fârâbî’nin Siyâset Felsefesinde İlk Başkan (er-Reîs el-Evvel)
Kavramı”, Uludağ Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, 1. Sayı, 2. Cilt, yıl 2, 1987, s. 290-302, bkz. Mehmet S.
Aydın, a.g.m. s. 13-31, bkz. Fârâbî, İhsâu’l-Ulûm, çev. Ahmet Ateş, M.E.B Basımevi, İstanbul, 1990,
s. 125-132.
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şehrin ve milletin reisi hem de meskûn yeryüzünün reisi olduğunu ifade etmektedir.
Bu özelliklerin es-Siyâsetü’l-medeniyye’de daha yüzeysel ele alındığını görüyoruz.
Fârâbî’nin erdemli devlet anlayışının Platon’un ideal devlet anlayışından mülhem
olduğu görülmektedir.56 Halkın eğitimi, insanların yönetime katılması, tabakalar arası
ilişkiler yöneticiler ve yönetilenlerin durumu hakkındaki açıklamalarında Platon’un
siyâset felsefesinin izleri görülmekle beraber erdemli şehir reisinin Faal Akılla irtibat
kurması, vahiy alması, gayesinin İlk Sebeb’e ulaşmak gibi siyâset felsefesini dinî
kavramlarla zenginleştirmesi Fârâbî’nin kendi zihninde Asr-ı Saadeti ve her alandaki
örnek şahsiyeti bağlamında Hz. Peygamberi ilk reis olarak düşünmüş olabileceği
gerçeğini de gözardı etmemek gerektiğini de ifade etmek gerekmektedir. Fârâbî’nin
sistemini özgün kılan durum da bu olsa gerektir.
Ayrıca Fârâbî’nin, ilk reis’te bulunması gereken sıfatlar anlayışıyla M.S. on
yedinci yüzyılda, Avrupa’da Bodin tarafından ilk defa etraflı bir şekilde anlatılmış
olan Hakimiyet doktrinini çok daha önceden izah ettiği, Fârâbî’nin hükümdar’ının,
Bodin’inkinden daha mantıkî, biraz daha müstebit ve John Austin’in Hükümdar’ına
yaklaştığı ifade edilmektedir.57

10. Erdemli Şehrin Karşıtı Olan Şehirler
Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de Erdemli şehrin karşıtı olarak cahil (bilgisiz),
fasık (bozuk), sapkın şehirlerle erdemli şehirdeki türedileri görmektedir. Cahil (bilgisiz) şehri de zorunlulukların bir araya getirdiği topluluk, kötü topluluk, şehirlerde
yaşayan bayağı (hasis) topluluk, şeref düşkünü topluluk, zorba topluluk, demokratik
(cemâ’iyye) şehirde ve özgür insanların şehrinde yaşayan özgür topluluk olarak ayırmaktadır. Bu şehir veya topluluk türleri daha sonra geniş olarak anlatılmaktadır.58
el-Medînetü’l-fâzıla’da ise erdemli şehre karşıt olan şehirler cahil şehir, fasık (bozuk)
şehir, değişmiş şehir ve sapkın (dalle) şehir olmak üzere dört tane olarak zikredilir.
Cahil (bilgisiz) şehir de bir çok şehre ayrılır. Bunlar: Zaruret şehri, zenginlik şehri,
bayağılık ve bedbahlık şehri, şeref şehri, güç ve kuvvet (tağallub) şehri, demokratik
(cimaiyye) şehirdir.59 Burada es-Siyâsetü’l-medeniyye’den farklı olarak karşıt şehirlerden
sadece ‘değişmiş şehir’ zikredilmiştir. Diğer altı cahil şehir grubunda ise kayda değer
herhangi bir farklılık mevcut değildir. Burada Fârâbî cahil şehrin çeşitleri konusunda
yapmış olduğu açıklamalarda es-Siyâsetü’l-medeniyye’den daha az yer verirken,
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de bu konu daha geniş ele alınmıştır.
56
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Platon’un ideal devleti için bkz. Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004, s.
61-67. Bu konuda bkz. Şenol Korkut, Farabi’nin Siyaset Felsefesinin Temel Problemleri ve Kökenleri,
Basılmış doktora Tezi, Ankara, 2005, s. 122-163.
Harun Han Şirvani, a.g.m. s. 450.
Fârâbî, es-Siyâse, s. 87-103.
Fârâbî, Ârâ, s. 131-133.
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Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de fasık şehir halkının mutluluğun ne olduğunu bilip ona inandığı halde bu işlere sarılmayıp bilgisiz şehir halkının amaçlarından herhangi
birini, yani mevki, şeref, egemenlik ve benzeri şeyler için mücadele ettiklerini ifade
eder. el-Medînetü’l-fâzıla’da da Fârâbî fasık şehrin düşüncesi itibariyle fazıl şehirden
ayırt edilemediğini ancak işlerinin cahil şehir halkının işleri olduğunu belirtmektedir.
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de, sapık şehir halkına taklid şeylerin sunulduğunu, gerçek
mutluluğun aksine kendilerine sunulan mutluluğun taklidî olduğunu ifade eden Fârâbî,
es-Siyâsetü’l-medeniyye’den farklı olarak el-Medînetü’l-fâzıla’da bu şehir halkının
dünya hayatından sonra saadete kavuşacaklarını zannettiklerini ancak Allah, sevânî
(İkinciler) ve Faal Akıl hakkında bozuk fikirlere sahip olduklarını, şehrin birinci reisinin kendisine vahiy nazil olduğunu düşündüğünü, bunun için yalan söylemekten
çekinmediğini belirtmektedir.60
Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye’de anlattığı son konu erdemli şehre muhalif
olan erdemli şehirdeki türediler (nevâbit) dir. Bunlar çeşitli sınıflara ayrılırlar. Bir
kısmı şeref, yöneticilik, zenginlik gibi erdemle kazanılabilecek şeyleri amaç edinirler.
Mutluluğa ileten işlere sarıldıkları halde mutluluğu amaç edinmezler. Bunlara fırsatçılar (mutâkannisûn) denir. Bazıları bilgisiz şehirlilerin amaçlarına yönelerek yasaları
kendi arzularına göre yorumlarlar. Bunlara yanlış yorumlayanlar (el-muharrife) denir.
Bazıları da isteyerek yanlış yorumlamaya gitmektedirler. Bunlara da dinden çıkanlar
(el-mârıka) denir. Bunların dışında da ‘hakikatleri hayal edip doğruluklarını araştıranlar’, ‘hayal ettikleri her şeyin yanlış olduğunu gösterenler’, ‘varlıkların ilkelerini
ve mutluluğu yeterli derecede tasavvur etme gücüne asla sahip olmayanlar’ şeklinde
çeşitli sınıflardan da bahseden Fârâbî, bu sınıfları meşgul etmek, onların her sınıfını
tedavi edecek özel yöntemler kullanmak, onları şehirden kovmak, cezalandırmak,
hapsetmek veya zor işlerde çalıştırmak gerektiğini ifade eder.61 Erdemli şehirdeki
türediler konusunda el-Medînetü’l-fâzıla’da “bir kısım insandan olan şehrin türedileri
de faziletli şehre zıttır”62 şeklinde bir ifade sarfedilmektedir. Bu ibarenin dışında bu
konuda başka bir bilgi mevcut değildir.
el-Medînetü’l-fâzıla’da eserin içeriği daha kapsamlı olup çeşitlilik arzettiği için
konular burada bitmez. Fârâbî yine siyâset felsefesi bağlamında erdemli şehir, cahil
şehir, bunların yöneticileri ve burada yaşayanlar hakkında bilgiler vermeye devam
etmektedir. Bu konulardan bir tanesi ‘nefislerin birbirleriyle birleşmesi hakkında’
başlığı altında anlatılmaktadır. Ona göre bir taife bu dünyadan göçüp nefisleri saadete erince yerlerine kendi mertebelerinde başkaları gelir. Bu böylece devam eder
ve sonrakiler öncekilere katılır. Bunlar cisim olmayıp aynı zamanda mekan içinde
yaşamadıkları için bir araya geldiklerinde yer bakımından bir zorluk oluşmaz. Bunların biraraya gelmeleri iki taraf için de haz uyandırır.63 Nefislerin birleşmesi konusu
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es-Siyâsetü’l-medeniyye’de de hemen hemen aynı kavram ve cümlelerle arada önemli
bir fark olmaksızın, ‘erdemli şehir halkının özellikleri ile siyâsî yetkinlik dereceleri’
bahsinde ele alınmıştır. 64
Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla’da anlattığı diğer bir konu saadetler konusudur.
Saadetler tür, sayı ve durumları bakımından birbirlerinden üstündürler. Dokumacılık, çöpçülük, hikmet, hitabet sanatları ve bunlarla uğraşanlar arasındaki farklar
buna örnek gösterilir. Fârâbî burada yine siyâset düşüncesi için bir bağlantı kurarak
erdemli şehirde güzel sanatlar icra edilince insanların saadete erdiğini, diğer şehir
halklarının yaptıkları ise kötü işler olduğundan bunun zamanla onlara kötü istidatlar
kazandırdığını ifade etmektedir.65 Bu cahil şehirlerin halkı hakkında başlığı altında
Fârâbî cahil şehir halkının nefislerinin zorunlu olarak maddeyle kaim olduğunu, ilk
makullerin onların nefislerinde resmettikleri hiçbir hakikatın olmadığını, maddenin
çözülmesiyle beraber onların maddeden beslenen hayat imkânlarının da çözülüp
dağıldığını, ancak fazıl şehir halkının madde olmaktan kurtulduğunu belirtmektedir.
Daha sonra faziletli şehir halkı arasında ortak olan şeyler başlığı altında bilgi veren
Fârâbî, faziletli şehir halkının önce ilk sebebi ve sıfatlarını, sonra maddi veya gayr-ı
maddi olsun diğer varlıkları ve bunların özelliklerini, faziletli milletleri ve bunların
zıtlarını bilmeleri gerektiğini söyler. Ona göre faziletli milletlerin ve faziletli şehirlerin
mezhepleri, birbirinden farklı olabilir. Ancak bu fark aynı amacı gütmelerine engel
değildir. Fârâbî bu ortak gayenin dışında faziletli şehirlere aykırı cahilce ve çirkin gayeler peşinde olanların da olduğunu, bunlara anlayıncaya kadar hakikatın anlatılması
gerektiğini, anck aşırı inat ve düzenbazlıktan dolayı faziletli şehrin cüzleri arasında
bulunmamaları gerektiğini ifade etmektedir. Cahil ve şaşkın şehir halkının fikirleri
konusunda da Fârâbî, bunların eski bozuk fikirlere sahip oldukları zaman ortaya
çıktıklarını belirtmektedir. Fârâbî burada belki Darwin’in üstün tür düşüncesine de
ilham olacak bir takım bilgiler vermektedir. Şöyle ki: Varlıklar birbirlerine zıttır. Her
varlık yaşamını devam ettirmek için muhalifine üstünlük sağlamak için mücadele eder
ve onu yok etmeye çalışır. Hayvanlardan bazıları gereksiz olarak diğer hayvanlara
saldırarak onları yok etmek isterler. Hayat hakkının sadece kendilerine ait olduğunu
düşünürler. Halbuki diğer hayvanların var olmaktan başka suçları yoktur. Bu durum
aynı türler arasında da geçerlidir. En kuvvetlisi daha mükemmel bir hayat sürmektedir.
Bu bakımdan galip çıkanlar ya diğerlerini yok eder, ya da onları köle olarak kullanıp
sömürür. Burada bir türün her zaman karşıt taraftaki türü tehdit olarak görmesi gibi
bir anlayış söz konusudur. Fârâbî, toplumların birbirleriyle mücadeleleri konusunda
farklı bir takım anlayışların da mevcut olduğunu çeşitli örneklerle vermektedir. İşte
bu toplulukların adalet anlayışı bu minval üzere şekillenmektedir. Bu bakımdan her
tabii şey adalete uyduğundan, kavga, başkasını ezmek, mağlubun galibe hizmet etmesi
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de adaletin kendisidir. Huşu konusunu da mevcut anlayışın dışında açıklayan Fârâbî,
her zaman ibadet edip dünyalıklardan uzak durmanın öbür alemde büyük nimetlere
vesile olacağı, ibadeti bırakıp dünyalıklara meyletmenin Ahiret’te ceza getireceği anlayışının bir grubun diğer grubu aldatmak ve tuzağa düşürmek için başvurduğu hile ve
sahtekârlıktan başka bir şey olmadığını belirtmektedir. Bu şeyler dünya nimetleri için
korkmadan açıkça kavga etmekten âciz olan kimselerin kurdukları tuzaklardır. Halk el
çektiğinde kendileri o dünyalıklara el koyacaktır. Gayesi gizli olduğu için davranışının
ilâhî olduğu zannedilir. Bu yola başvuranların (dindar geçinen veya din adamlarından
bazıları) dış görünüşleri de dünyalık kişilerin kılık kıyafetleri değildir. Bu vesileyle
herkes onlara saygı gösterip yürekten bağlanır. Hataları herkesçe hoş görülür. Her nevi
dünyalığı ele geçirmek hususunda herkesten daha hırslıdırlar. Vahşi hayvanlar avlarını
yakalamak için nasıl kurnazlığa başvururlarsa, din adamları da dünyalık için her hileye
başvururlar.66 Fârâbî’nin bu açıklamaları dindarlık kisvesi altında din istismarcılığının
geldiği son noktayı göstermesi bakımından dikkate şayandır.
Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla’da anlattığı son konu cahil şehirlerdir. Bu şehirler
zaruret şehri, değiştirilmiş şehir, düşmüş şehir, şerefli şehir ve demokratik şehirlerdir.
Dah önceki konuda altı kısım olarak ayırdığı cahil şehirleri burada beş kısım olarak ele alan Fârâbî, cahil şehir insanlarının durumunu anlatmaya devam etmektedir.
Demokratik şehir hariç, diğer şehirlerin halkı aynı gayede ittifak etmişlerdir. Cahil
şehrin insanlarının bir kısmı temiz ruhludur. Bunlar barışçı şehirlerdir. Bir kısmı da
kötü ruhludur. Çünkü onlar iyinin saldırıyla aldatma sonucu elde edilen kavga, savaş
olduğuna inanırlar. Fârâbî cahil şehir halkının görüşlerini eskiler dediği Empedokles,
Parmenides, Aristo ve Yeni Eflatunculuğun ruh-beden anlayışının yanlış taraflarını
dikkate alarak geniş olarak ele alıp eleştirmekte, bu fasit fikirlerin delalette olan şehirlerde mezhep haline geldiğinden yakınmaktadır. Varlığa şüpheci bir gözle bakmanın,
gerçek olan hiçbir varlığı kabul etmemenin, aklettiğimiz her şeyin zıt ve çelişiğinin
olabileceğini düşünmek, imkansız olanın, imkansız olmamasının mümkün olması
gibi bir sonuca götürür ki bu ve benzeri görüşler felsefeyi ortadan kaldırır.67 Fârâbi
burada filozofların düşüncelerinin eleştirel bir perspektifle ele alınması gerektiğini,
kadîm filozofların yanlış düşüncelerinin üstünkörü alınmaması gerektiği konusundaki
düşüncesini belirterek bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
el-Medînetü’l-fâzıla’nın bu bölümünde anlatılan beş çeşit cahil şehre karşılık
olarak Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de daha önce de geçtiği gibi cahil (bilgisiz)
şehri, ‘zorunlulukların bir araya getirdiği topluluk’, ‘kötü topluluk’, ‘şehirlerde yaşayan bayağı (hasis) topluluk’, ‘şeref düşkünü topluluk’, ‘zorba topluluk’, ‘demokratik
(cemâ’iyye) şehirde ve özgür insanların şehrinde yaşayan özgür topluluk’ olarak altı
kısma ayırmıştı.68
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Sonuç
Fârâbî İslâm felsefesi alanında bir çok konuda sistematik eserler kaleme alarak
bu alanın sistemleşmesine ilk katkıyı yapan filozof olarak bilinir. Metafizik ve siyâset
felsefesi ile ilgili konuları içiçe ele aldığı bir çok eser kaleme almıştır. Fârâbî’ye nisbet
edilen eserlerin bir kısmının kendisine ait olup olmadığı konusundaki şüpheler henüz
giderilmiş değildir. Özellikle Fusûlü’l-Medenî, Risâle fi’s-Siyâse gibi bazı eserlerin
kendisine aidiyeti konusundaki çalışmalardan kesin bir sonuç elde edilememiştir.
Ancak metafizik ve siyâset felsefesi ile ilgili meselelerin ele alındığı ve Fârâbî’ye
tartışmasız ait olan eserler de mevcuttur. Bunlardan birisi el-Medînetü’l-fâzıla, diğeri
de Mebâdiü’l-Mevcûdat olarak isimlendirilen es-Siyâsetü’l-medeniyye adlı eserlerdir.
Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’yi yazmaya Bağdat’ta başlayıp, Mısır’da bitirirken, el-Medînetü’l-fâzıla’yı yazmaya da Bağdat’ta başlayıp Şam’da bitirmiş, Mısır’da
da bablara ayırmıştır. Sonuçta iki eserin başlama ve bitiş yerleri aynı olmaktadır. Bu
durum bir tesadüf olabileceği gibi, iki eserin içeriklerine bakıldığında kullanılan dil,
üslup, kavramların, terimlerin ve verilen örneklerin aşağı yukarı aynı olması, iki eserin
tek bir eser olma ihtimalini güçlendirirken bu konuda kesin bir şey söylemek de zor
görünmektedir.
Fârâbî’nin, es-Siyâsetü’l-medeniyye’de anlattığı konular, el-Medînetü’l-fâzıla
eserinde anlattığı konular gibi çok kapsamlı olup metafizik, tabiat, psikoloji, ahlak,
sosyoloji ve siyâset konularına dair meselelerdir. es-Siyâsetü’l-medeniyye’yi yedi
bölüme ayırmak mümkündür. İlk üç bölüm metafiziğe ayrılmıştır. Birinci bölümde
varlıkların altı mertebesi ele alınmıştır. Bunlar: Allah, ikinci akıllar, faal akıl, nefs,
suret ve madde. İkinci bölümde varlıklar üstünlükleri açısından karşılaştırılmıştır.
Üçüncü bölümde sudur nazariyesi, dördüncü bölümde medenî (şehirli) toplum meselesi, beşinci kısımda ahlak, altıncı bölümde faziletli şehir, bu şehrin başkanı, halkı
ve bu şehir halkının mertebeleri, yedinci ve son bölümde de faziletli şehre zıt olan
şehirler anlatılmıştır. Bunlar da dört kısma ayrılmış olup şunlardır: Cahil şehir, fasık
şehir, sapkın şehir ve sahtekar şehir. es-Siyâsetü’l-medeniyye’deki son anlatılan konu
da erdemli şehre muhalif olan erdemli şehirdeki türediler (nevâbit)’dir. Ancak bu
konulardan ‘medeni toplumlar’ başlığı dışında eserde herhangi bir başlıklandırma
mevcut değildir.
Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla eseri de, iki önemli bölümden oluşur. Birinci
bölümde metafizik konular, ikinci bölümde de siyaset felsefesi ile ilgili konular anlatılmıştır. Metafizik konuların ele alındığı birinci bölümde Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri,
sudûr nazariyesi ve insan tasavvuru gibi temel konuların anlatıldığı yirmi beş başlık
bulunmaktadır. Bu ilk bölüm ikinci bölüm için bir giriş mahiyetinde olup ikinci bölümün temelini oluşturmaktadır. Fârâbî’nin siyâset felsefesini oluşturan ikinci bölüm
birinci bölüm üzerine bina edilmiş ve on iki başlıktan oluşmaktadır.
Fârâbî her iki eserde de aynı felsefi meseleleri ele almıştır. es-Siyâsetü’l-mede-
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niyye’nin ilk bölümlerinde anlatılanlar ile el-Medînetü’l-fâzıla’nın ilk bölümlerinde
anlatılanlar aynı olup metafizikle ilgili konular iken, iki eserde de sonraki bölümlerde
anlatılanlar siyâset felsefesi ile ilgili konulardır. Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de
bazen uzun anlattığı bir konuyu el-Medînetü’l-fâzıla’da daha kısa ele alırken, bazen
de bunun tersini yapmıştır. Mesela ilk bölümde Fârâbî es-Siyâsetü’l-medeniyye’de İlk
Varlık ile ilgili konuları suret ve maddenin anlatıldığı bölümde, herhangi bir başlıklandırma yapılmadan dağınık bir şekilde anlatmaktadır. Ancak el-Medînetü’l-fâzıla’da ise
Fârâbî İlk Varlık’la ilgili aynı konuları enine boyuna tartışmakla başlayarak İlk Varlığı
birçok başlık altında anlatmaya ve ispatlamaya çalışmaktadır.
Diğer taraftan Fârâbî’nin es-Siyâsetü’l-medeniyye’de anlattığı son konu olan
erdemli şehre muhalif olan erdemli şehirdeki türediler (nevâbit) hakkında fazla bilgi
verirken, aynı konuyu Fârâbî Medinetü’l-fâzıla’da “bir kısım insandan olan şehrin
türedileri de faziletli şehre zıttır” şeklinde bir cümleyle geçiştirmektedir. Bu durumu
Fârâbî’nin Medinetü’l-fâzıla eserini son olarak yazmış olmasına bağlı olarak düşüncesinin olgunlaşmasına, metafizik ve siyâset felsefesi ile ilgili görüşlerinin tekamülüne
bağlamak yanlış olmasa gerektir.
es-Siyâsetü’l-medeniyye’de konuların başında herhangi bir başlık bulunmadan
belli bir sıra düzeninde önce metafizik konular, daha sonra da sosyal-siyâsî konular
ele alınmıştır. Bu durum kitabın tamamına yansımış vaziyettedir. Zaten eserlerin
karşılaştırılmasında iki eseri birbirinden ayıran en belirgin fark es-Siyâsetü’l-medeniyye’nin “el-İctimaatu’l-Medeniyye” başlığı dışında herhangi bir konusunun başında
başlıklandırmanın bulunmayışı, buna mukabil Medinetü’l-fâzıla’nın bütün müstakil
konularının ayrı başlıklar halinde anlatılmış olmasıdır.
İki eserin karşılaştırılmasında vardığımız sonuç ve bizde oluşan kanaat şudur ki
bu iki eser, Fârâbî’ye aidiyeti kesin olan, metafizik konuların siyâset felsefesinin alt
yapısını oluşturduğu ve Fârâbî’nin bu konudaki düşüncesinin kemale erdiği eserlerinin
son halkasını teşkil etmektedir. Temel kaynaklarda iki eser hakkında verilen bilgilerden
hareketle, iki eserin de yazılmaya başlandığı yerin Bağdat, bitirildiği yerlerin de Şam
olması, es-Siyâsetü’l-medeniyye’nin konularının başında başlıklandırmanın bulunmayışı, el-Medînetü’l-fâzıla hakkında verilen bilgilerde de bu eserin konularının daha
sonra Mısır’da fasıllara ayrılmak suretiyle başlıklandırıldığı bilgisinin verilmesi, bu
iki eserin bir tek eser olabileceği, yani es-Siyâsetü’l-medeniyye’nin, bir takım değişikliklerle ve eklemeler yapılmak suretiyle el-Medînetü’l-fâzıla’ya dönüşmüş olabileceği
ihtimal dışı değilse de, bu konuda son sözü söylemek de mümkün görünmemektedir.
Ancak ifade etmek gerekir ki Fârâbî’nin metafizik ve siyâset felsefesi ile ilgili düşüncelerinin yazmış olduğu eserlerle zamanla olgunlaştığını, bu düşüncesinin zirveye
es-Siyâsetü’l-medeniyye ile ulaştığını ve bunu el-Medînetü’l-fâzıla ile taçlandırdığını
söylemek yanlış olmayacaktır.

Fârâbî'nin El-Medinetü'l-Fâzıla ve Es-Siyasetü'l-Medeniyye

501

KAYNAKLAR
Ali Abdulvahid Vafî; el-Medînetu’l-Fazıla li’l-Fârâbî, Nehdatu Mısır, Kahire, ts.
Atay, Hüseyin; Fârâbî’nin Üç Eseri, A.Ü.İ.F. Yayınları, 1974.
Aydın, Mehmet S.; “Fârâbî’nin Siyâsî Düşüncesinde Saadet Kavramı”, Ebû Nasr el-Fârâbî,
es-Siyâsetü’l-Medeniyye veya Mebâdiü’l-Mevcudat içinde, Büyüyenay yay. İst. 2012
Aydınlı, Yaşar; “Fârâbî’nin Es-Siyâset Felsefesinde İlk Başkan (er-Reîs el-Evvel) Kavramı”,
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 1. Sayı, 2. Cilt, yıl 2, 1987.
Cerr, Halil; “Fârâbî Füsûs’ül Hikem’in Yazarı Mıdır?”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, çev. Kifayet Özaydın, Ankara 1970.
Fârâbî; Kitabu Ârâ-i Ehli’l-Medîneti’l-Fazıla, Thk. Albert Nasrî Nadir, Daru’l-Meşrık, Beyrut, 1986.
——; Kitabü’s-siyâseti’l-medeniyye el-mulekkeb bi ebâdi’ el-mevcûdât Thk. Fevzi Metrî Neccar, Matbaatu’l-Katulikiyye, Beyrut, 1964.
——; Kitabü’s-siyâseti’l-medeniyye, Thk. Ali Bu Mulhim, Darû ve Mektebetu’l-Hilal, 1994.
——; Fusûlü’l-medeni, neş. D. M. Dunlop, çev. Hanefi Özcan, Dokuz Eylül Üniversitesi Yay.
İzmir, 1987.
——; Risaletü’t-tenbih ala sebili’s-saade, Thk. Sahban Halifat, el-Camiatü’l-Ürdüniyye, 1987.
——; İhsâu’l-ulûm, çev. Ahmet Ateş, M.E.B Basımevi, İstanbul, 1990.
——; el-el-Medînetü’l-fâzıla, ter. Ahmet Arslan, Divan Kitap, İstanbul, 2011.
——; es-Siyâsetü’l-medeniyye veya Mebâdiü’l-mevcûdat, ter. Mehmet S. Aydın, Abdulkadir
Şener, M. Rami Ayas, Büyüyenay yay. İstanbul, 2012.
——; Tahsilü’s-saade, Tkd. Ali Bu Mulhim, Daru ve Mektebetü’l-Hilâl, Beyrut, 1995.
——; Kitabu’l-mille, thk. Muhsin Mahdi, Daru’l-Meşrık, Beyrut, 1991.
Gökberk, Macit; Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
İbn Ebî Useybia; Uyûnu’l-enba’ fi tabakati’l-etibba, Daru Mektebeti’l-Hayat, Beyrut, ty.
İbn Hallikan; Vefayatü’l-a’yan, Thk. İhsan Abbas, Daru Sadır, Beyrut, ty.
Korkut, Şenol; “Fârâbî’nin Siyâset Felsefesinin Temel Problemleri ve Kökenleri”, Basılmış
doktora Tezi, Ankara, 2005.
Kutluer, İlhan; “Fârâbî’nin Felsefesinde Sosyopolitik, Entellektüel ve Dinî Hayatın Bütünlüğü”, Uluslararası Fârâbî Sempozyumu Bildirileri, Elis Yayınları, 2004.
Şirvani, Harun Han; al Fârâbi’s Political Theories, (Fârâbî’nin Siyâsî Nazariyeleri) çev. Hüseyin G. Yurdaydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, sayı,
4cilt, 8, 1950.
Sâ’îd el-Endelûsî; Tabakatu’l-Umem, Neşr. Ebu Luveys Şeyhu, el-mektebetu’l-Katulukiyye,
Beyrut, 1911.
Toktaş, Fatih; Fârâbî ve Risâle fi’s-siyâse, DEÜİFD, XXIX/2009.
——; Fârâbî’nin Kitâbü’l-Mille Adlı Eserinin Takdim ve Çevirisi, Divan, 2002/1.

XVII. YÜZYILDA İNGILTERE’DE YENI BILIMIN
KAMUSALLAŞMA MEKANLARI OLARAK KAHVEHANELER1
Nihal Fırat Özdemir*
COFFEE HOUSES AS THE PLACES OF INSTITUTIONALIZATION OF THE
NEW SCIENCE IN 17TH CENTURY ENGLAND
ÖZ
17. yüzyılda İngiltere’de, doğayı yeni bir yöntemle incelemeye geçiş süreci kendine has özellikler taşır. Devrim olarak nitelendirilen bu dönemin değişen ilmî
bakış açısı pek çok kez araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada ise bu dönemin
değişimlerini taşıyan ortamlar2 (medium) incelenecektir. Aklın marifetli ellerle
buluşma ortamları ne(re)lerdir? Bu ortamlar yeni bilimin karşılaşma, aktarılma
ve kamusallaşma mekânları olarak önemli işlevler görürler. İngiltere ise bu ortamlara halkın da şahitliğini katarak objektif ve bağımsız karakteristikler ekler.
Bu çalışmada İngiltere’nin 17. yüzyılda yaşadığı bu farklı tecrübe, yer yer karşılaştırmalarla ele alınacaktır. Bu bağlamda akademiler, müzeler, kahvehaneler,
zengin hâmiler, laboratuvarlar, halka açık deneyler, dergiler, bilim adamları arasındaki ilmî mektuplaşmalar yeni bilginin aktarım araçları olarak incelenecektir. 17. yüzyıl İngiltere’sinde yeni bilginin yayılımı ve kamusallaşmasındaki en
önemli etkenlerden biri olan kahvehaneler, bilimin ekonomik sosyal ve kültürel
bağlamı ile birlikte değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: 17. yüzyıl, İngiltere, Ortam, Medya, Medium, İletişim,
Yeni Bilgi, Bilim, Aktarım, Kahvehaneler, Müzeler, Akademiler.
ABSTRACT
In the 17th century England, the transition period of studying nature with a
new method holds specific properties. The changing scientific perspective
*
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of this period which is described as a revolution has been a subject for many
research. However, we are going to look into the media bearing the changes
of this period. Where and how the talented hands meet with intelligence?
These medias function as places for meeting, transferring and institutionalizing
the new science. England, on the other hand, adds objective and independent
characteristics by integrating the witnessing of people in these new medias. In
this study, the different experiences of England in 17th century will be examined
along with some comparisons. In this regard academies, museums, coffee houses,
rich patrons, laboratories, public experiments, magazines, exchanging scholarly
letters among scientists will be considered as instruments of transferring
information. England’s free thinking environment in the 17th century wich is
one of the most important factors of dissemination and institutionalization of
the new science will be examined with respect to science’s economic, social and
cultural context.
Keywords: 17th century, England, Medium, Communication, New Information,
Transfer, Coffee Houses, Museums, Academies.
...

Giriş
Bilim kişilere ya da uluslara mal edilemeyecek, kamusal ve kolektif bir olgudur.
Ancak düşüncelerde kalıp söze dökülmediği sürece şahsa aittir. Bir kez düşünceler
kelimelerle taşınmaya başlayınca, nereye gideceğine, kimin işine yarayacağına ve
kimlere ait olacağına artık üreten kişi karar veremez. Bilimin üretimi şahsî olsa da
taşınması ve işlenmesi tamamen kolektif bir süreçtir. Bu süreçte sıradan gördüğümüz
pek çok insanın katkısı vardır. Toplu bir başarıdan bahsedebiliriz. Bilim bir bilgi bütünü
olduğu gibi aynı zamanda üretilen bu bilgiye erişme sürecini de içerir. Bilimsel bilginin
özgürce paylaşılması, kamusallaşmasında etkilidir. Bu makalede bilimin yayılımı ve
kamusallaşma sürecinde 17. yüzyıl İngiltere’sinde kahvehanelerin nasıl bir misyon
yüklendiğini inceleyeceğiz.
17. yüzyıl İngiltere ortamı deneyim, tanım ve aktarmada kayda değer yeniliklerin
olduğu bir ortamdır. Yeni bilimin öncülerinden İngiliz centilmenleri, doğa bilgisini sivil
halk için çekici hale getirmeyi başarırlar. Aynı zamanda halkı yeni bilimin tanıkları
olarak organize ederler. Konusu din ya da siyaset olmayıp, düzenli toplantılarla insanlar
arasında çekişmeleri değil sadece bilimsel tartışmaları sahneleyen ortamlar yaratırlar.
Bu ortamlar, bilim adamları ve halk arasında bilginin dolaşımında aracıdırlar.
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1. Çağdaş Bilim Tarihçilerinin Yeni Bilime İlişkin Değerlendirmeleri
Bu döneme bütüncül bir bakış açısıyla bakılabilmesi için çağdaş bilim tarihçilerinin,
yeni bilimin içinde şekillendiği dönem hakkındaki görüşlerine kısaca değinmek gerekir:
Alexandre Koyré (1892-1964), bu zaman aralığının “insan beyninin Antik Yunan’dan
beri geçirdiği en köklü değişim”i ifade ettiğini söyler. Ona göre, bilim devrimi aslında
Platonculuğun yeniden yükselişidir. Koyré bilimin kuramsal yönüne odaklanan, daha
dar kapsamlı bir analiz yapar. Koyre’nin çağdaşı Boris Hessen (1893-1936) halka
daha yakın bir tavır alır. Ona göre, bilimsel bilgi üretimi sadece toplumsal kurumlarca
desteklenmez (ya da engellenmez); bunların daha da ötesinde toplumsal ve ekonomik
koşullarca yönlendirilir. Edgar Zilsel (1891-1944) bilim devrimini, görmezden geldiğimiz
isimsiz zanaatkârların yaratım süreci olarak tanımlar.3 Herbert Butterfield4 (1900-1979)
ise bilim devriminin tüm olayları gölgede bırakır nitelikte bir dönüşüm olmasına vurgu
yapar. John Desmond Bernall5 (1901-1971), düşünsel atmosferin temelinde bulunan
toplumsal ilişki biçimlerinin oldukça etkili olduğunu ifade eder. Bu toplumsal ilişki
biçimleri sadece bilimsel kuramları değil, bilim dallarının ortaya çıkışını da belirler.
Bir epistemik cemaat olarak bilim adamlarını bir araya getiren bilimsel kurumlar, kiliseden Orta Çağ üniversitelerine, oradan da modern üniversitelere evrilir. Bu dönüşüm,
toplumsal ve ekonomik koşullarla doğrudan ilişkilidir. Bernall’in kurduğu bu ilişki,
bilimin yalıtılmış olmadığını, tarihsellik ve yerellik içerdiğini gösterir. Bilim devrimi
alanında önemli çalışmalara imza atan Robert Merton (1910-2003), 1938 yılında, 17.
yüzyıl İngiltere’sinde bilim, teknoloji ve dini kültür arasındaki bağıntıları inceleyerek
bilimin yasallaşma ve kurumlaşma yönünü ön plana çıkarmıştır.
Bilim devriminin gerçekleştiği dönem kapitalizmin başlangıcı ile büyük oranda
çakışır. Dolayısıyla, yeni bilimin yükselişinde ekonomik faktörlerin oynadığı rolü göz
ardı edemeyiz. Bilim adamı-zanaatkâr etkileşiminde, zengin hâmilerin yeni bilime olan
desteğinde ekonomik faktörler önemli bir rol oynar. Robert Merton, özellikle bu etki
üzerinde durur. Thomas Kuhn (1922-1996), Koyre’nin devrime dair çizdiği resimdeki “dar kapsamlılık” sorununu çözmeye çalışır. Bilimi ikili resmeder ama yine de
Koyre’nin söylemini yüceltir. Alfred Rupert Hall (1920-2009), bu dönemin, felsefî ve
bilimsel inceleme nesnelerinin a priori olarak yeniden tanımlanışı olduğunu düşünür.
Toby E. Huff’a (1942) göre ise yeni bilimin temellerindeki kültürel ve kurumsal gücün
bilim dışı alanlarda bulunduğu söylenebilir.6 Batı’da bilim devriminin gerçekleşme3

4
5

6
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sinin nedenlerinden biri, bilime toplumsal örgütlenmede özerk bir alan sağlanabilmiş
olmasıdır. Steven Shapin (1943), bu zaman aralığında yaşanan değişimin öncülerini
“modern”ler olarak ifade eder. Modernler, eskinin karşısında olanlardır. Değişimin
dinamikleri modernlerdir. Modernler eskiye saldırırlar. 17. yüzyıl da modernlerin bu
bilinçli değişim girişimlerine tanıklık eden bir yüzyıldır. Shapin, “Bilim Devrimi” terimini kullanmadan da bu döneme ait gayet ikna edici bir tarih yazılabileceğini düşünür.
Kendisi, bu terimi kullanarak öncüllerinin yolundan gittiğini ifade eder. Bu alanda
yaptığı çalışmaların da öncüllerinin tarihsel ilgisi ile aynı yönde olduğunu; dolayısıyla
da kısmî ve seçici yaklaşacağını ilmî bir dürüstlükle ifade eder. Floris Cohen’e (1946)
göre Koyre, modern bilimin matematiksel olmayan kısmının onun doğuşundaki etkisini
göz ardı eder; matematiksel olmayan kısmı değerlendirme haricinde tutar. Devrimi
sadece Kopernik, Kepler, Galileo ve Newton’a indirger.
Marksist bilim tarihçileri, doğa bilgisindeki yenilenmenin bilim adamları ve zanaatkârlar arasındaki yeni sosyo-kültürel ilişkilerle ve doğa felsefesindeki değişikliklerle
nasıl yakından bağlandığını anlamak konusunda önemli katkılar sağlamışlardır. Modern
bilimin oluşturulmasında zanaatkârların oynadığı role ilk kez Edgar Zilsel’in tezi işaret
eder. Bu bağlamda Zilsel’in tezinin fark edilmesini sağlayan A. C. Crombie7 (1915-1996)
olur. Genel anlamda Crombie, 1913’te, bilimsel devrimin 16. yüzyılda değil 14. yüzyılda
başladığını iddia ederek uzun soluklu bir tartışma başlatan Pierre Duhem’in8 (18611916) izinden gider. Ancak Duhem sadece Paris Üniversitesi’nin akademisyenlerine
odaklanmışken Crombie, araştırmasını Oxford Üniversitesi mensuplarını da içerecek
şekilde genişletir. Edgar Zilsel, zanaatçıları yüceltirken akademisyenleri küçümsemez.
Alfred Rupert Hall ile Edgar Zilsel, alaylı ve okulluların birbirini tamamlayan iki
grup olduğu konusunda hemfikirdirler. Ancak Hall, zanaatkârlara biraz daha pasif bir
rol biçer. Zilsel’in tezine göre yeni bilim, modern Avrupa’nın erken dönemlerinde,
zanaatkârlar ve entelektüellerin karşılıklı etkileşimi sayesinde ortaya çıkar. Bu süreç
için her iki unsur da gereklidir. Edgar Zilsel, bilim tarihi yazarlarının, bilim devrimi
sürecinde akademisyenlerin rolüne yeterince değindiklerini düşünür. Zilsel’in tezinin
amacı dikkati zanaatkârların katkılarına çekmektir. Zilsel’in tezi, bilimsel devrimin
aşağıdan yukarıya doğru devinimli bir entelektüel devrim olduğunu ve zanaatkârların
doğaya dayalı yeni bir bilginin temellerini attığı görüşünü güçlendirir.
1931 yılında Boris Hessen (1893-1936), Londra’da, Newton’un Principia’sının
Toplumsal ve Ekonomik Kökenleri başlıklı bir bildiri sunar. Burada farklı bir iddiayı dile
getirir. Bu iddiaya göre: Bilimsel bilgi üretimi, toplumsal kurumlarca sadece desteklenmez ya da engellenmez; bunların daha da ötesinde toplumsal ve ekonomik koşullarca
yönlendirilir. Hessen’e göre, 17. yüzyıl biliminin çözmeye çalıştığı ve bu bağlamda onun
7
8
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belirleyici ilgisini oluşturan temel bilimsel problemler iletişimin, sanayinin ve savaşın
(çağın toplumsal ve ekonomik yapısının) ortaya koyduğu teknik taleplere verilen bir
yanıttır. Bu talepler bilimi motive etmek açısından öylesine baskındırlar ki, aynı dönemde
optik, statik elektrik ve manyetizma üzerine yapılmış olan çalışmalar ikinci derecede
öneme sahip olur; çalışılma düzeyleri ve matematiksel gelişimleri bakımından doğrudan
taleplere cevap veren mekaniğin gerisine düşer. Böylece Hessen’in tezi, 17. yüzyılda
İngiltere’deki sosyo-ekonomik düzenin, Newton’un evrensel yerçekimi kuramının ortaya
çıkışında çok önemli bir rol oynadığına işaret eden etkili bir argüman olur.
Hessen`in tezi, sosyal bağlam ve bilimin bilişsel içeriği üzerine modellenmiş bir
tezdir. Bilim, toplumsal üretim sistemi içinde emeğin bir türüdür.9 Hessen’e göre sosyalizmin inşası, insan düşüncesinin tüm kazanımlarını kendinde birleştirir; bilime yeni ve
o zamana kadar bilinmeyen görevler tayin eder; onun gelişimi için yeni yollar çizer ve
insan bilgisinin deposunu yeni hazinelerle zenginleştirir.10 Henryk Grossmann teziyle
Avrupa’da gerçekleşmekte olan büyük bir sosyal değişimin yani kapitalizme geçişin
ekonomik etkenlerini yansıtır. Kapitalizm devrim tarafından güçlendirilmiş bir zaferdir. Kapitalizmin üretim süreci ise teknik bir emek gücü sürecidir. Hessen-Grossmann
teziyle yaşanan toplumsal dönüşümün bilim tarihi açısından önemi vurgulanmış olur.
Marksist bilim tarihi yazımının11 pozitivizmin yetersizliğini göstermesi, bir yönüyle
Antik Yunan dönemi sofistlerine dayanan uzlaşımcı12 yaklaşımın da güç kazanmasına
neden olur. Bilimsel bilgi olarak kabul edilenin, içine gömülü olduğu kültüre ya da hayat
tarzına göre olduğu temel iddiasında birleşen uzlaşımcı akımlar bilimsel bilgiye duyulan
güveni de sorgulama yolunu açarlar. Bilimsel bilginin otoritesi, diğer tüm otorite biçimleri
ile birlikte sorgulanır hale gelir. Bilimin bir otorite olarak değil bir seçenek olarak yeniden
konumlandırılacağı modern sonrası bir dönemin geldiği inancı güçlenir. Böylelikle, bilimsel bilginin gerçeklik (ya da doğa) ile ilişkide diğer bilgi biçimleri ya da inanç sistemleri
karşısında ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu yönündeki güçlü inancın Batı’ya özgü kültürel
bir sonuçtan başka bir şey olmadığı ileri sürülür ve bilimi anlamak adına kültürel soy kütük
çalışmaları ön plana çıkar. Bu çalışmalarda bilimsel bilginin kökensel olarak diğer bilgi
ve inanç sistemleri ile özdeş olduğu savının yüksek ve popüler bir sesle ifade edilmesi,
günümüzde bilime yöneltilen post modern eleştirilerin ana düşünce damarı haline gelir.
Bu çalışmaların bir diğer ortak noktası; özelde sosyal bilimlerin, genelde bilim imgesinin
ve epistemolojinin kendisinin bir krizde olduğu varsayımından yola çıkıyor olmalarıdır.
Bu kriz durumu, pozitivizmin ayrıcalıklı bir konumda gördüğü ve gösterdiği bilimsel
bilginin bu ayrıcalığının kaynağı olan nesnellik ve kesinlik kavramlarının, olgu-kuram
9

10
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Clifford D. Conner, A Peoples History of Science: Miners, Midwives and Low Mechanicks, Newyork:
Nation Books, 2005, Chapter 8.
“Konvansiyonalist”.

508

Nihal Fırat Özdemir

ilişkisinin ve bilimsel bilginin gerçekliği temsil edebilme özelliğinin, pozitivizmin öngöremediği ölçüde problemli hale gelmesinin ürünüdür. Bu durumu yaratan problem,
pozitivist kökenli içselci (internalist) yaklaşımların dışsal etkenlerin önemini hesaba
katmamasıdır. O halde bu problemi teşhis etmek, temelde bilim felsefesinin konusu olan
bir alanı, bilginin üretim sürecindeki sosyal boyutu ve bilim dışı etkenleri inceleyecek
olan bilgi sosyolojisinin de konusu haline getirmek anlamına gelir. Artık bu aşamada
temel sorun, bilim-toplum ilişkisi olmaktan ziyade bilgi üretiminin kendisinin, başta dil
olmak üzere, sosyal kurum ve etkenler tarafından ne ölçüde etkilendiğidir. Bu soruyla
birlikte dışsalcı (externalist) bilimsel bilgi sosyolojisi ve bu sosyolojiyle temellendirilen
konvansiyonalist bilim felsefesi ön plana çıkar.

2. Yeni Bilimin Kamusallaşma Mekânı Olarak Kahvehaneler
Yeni bilimin en belirgin özelliği onun halkın bilimi olmasıdır.13 Bu şöyle de ifade
edilebilir: Bilimi üreten beyinler ile onu hayata geçiren eller iş birliği yapar. Beyinleri
ve elleri buluşturan ortamlar (medya) ise göz ardı edilemez bir katalizör görevi görür.
Bir diğer ifadeyle bu medyalar sayesinde yeni bilimin teorik ve pratik yönü buluşur ve
hayata karışır. İngiltere, yeni bilimin kamusallaşma sürecinde diğer Avrupa ülkelerinden
farklı olarak kendine has bir yol izler. Farklı akılların ve marifetli ellerin ortak ürünü
olan yeni bilim, çeşitli medyalar üzerinden toplumun ortak kullanımına ve işlemesine
sunulur. Yeni bilimin yayılım medyaları bilim akademileri, müzeler, kahvehaneler,
bilimsel mektuplar/yayınlar ve laboratuvarlar olur. Özellikle kahvehanelerin yeni
bilimin yayılımı ve kamusallaşmasında önemli bir işlevi vardır. Kahvehanelerin yeni
bilimin medyalarından biri olarak üstlendiği görevi izah edebilmek için tarihçesine
kısaca değinmemiz gerekir.

2.a. Kahvenin Tarihçesi
Arapça bir kelime olan kahvenin ilk nerede ortaya çıktığı konusunda farklı bilgiler
bulunur. Bazı kaynaklarda Etiyopya14, bazılarında Habeşistan (Etiyopya)15 ve bazılarında
Yemen’dir.16 Kahvenin ilk Etiyopya’dan Yemen’e geldiği ve Yemen’in başlıca kahve
üreticisi halini aldığı bilgisi makul görülmektedir. Günümüzde de yaygın olarak bilinen
’Kahve Yemen’den gelir’ deyişi bu bilgiyi doğrular niteliktedir.17 Kahve İstanbul’a ise
13
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XV. yüzyıl sonlarında gelir. XVI. yüzyılda İstanbul’da, Şam’da ve Mekke’de kahve
içimi artık yaygındır. Kahvehaneler 1530 yılında Şam’da ve Kahire’de, 1554 yılında
da İstanbul’da açılır. XVI. yüzyıl sonunda sadece İstanbul’da yaklaşık 600 tane kahvehane bulunur.18 Kahvenin doğudan batıya yolculuğu ilginçtir. Doğuya seyahat eden
Avrupalılar, beraberlerinde hatıra eşyalar, giyecekler ve baharatlarla birlikte kahve
taşırlar. Özellikle Venedikli tüccarların doğu ile yaptıkları ticaret sonrası kahve önce
İtalya’ya gelir. Avrupalı seyyahların seyahatnamelerinde doğu içeceği olarak tanıtılır.
Hatta 1600 yılında VIII. Papa Clement tarafından Müslüman içeceği olarak adlandırılarak tüketiminin yasaklandığı söylenir.19 İngilizce kahve kelimesi chaoua şeklinde
1598 yılında ortaya çıkar.20 İlk kahvehane ise İtalya’da 1645 yılında açılır.21 Menşei
klasik bir doğu içeceği olan kahvenin bugün akıllarda batı dünyasına ait bir içecek
gibi zuhur etmesi ve zincir şeklinde kahve dükkanları açılması da düşündürücüdür.
Oysa batılı seyyahların seyahatnamelerinde aslında en lezzetli halinin doğuda yapıldığı
kendi ülkelerine getirdiklerinin aynı tadı vermediği açıkça ifade edilir.

2.b. Kahvehaneler
XVI. yüzyılda İngiltere’de kahve yaygın olarak kullanılmaz, sadece kişisel örnekler üzerinden bilinir. O yüzden XVII. yüzyıl İngiltere’si için kahvehaneler aslında bir
yeniliktir. Anatomist William Harvey’in22 bilinen en erken dönem kahve tüketicilerinden olduğu kayıtlarda geçer.23 İngiltere’de ilk kahvehane Commonwealth döneminde
1650 yılında Oxford’da açılan “The Angel”dır. The Angel’ın sahibi Jacob adında
Lübnanlı bir Yahudi’dir. İki yıl sonra 1652’de onu Cornhill’de açılan “Pasque Rossie”
ya da “The Greek’s Head” takip eder.24 Sahibinin Türkiye ile ticaret yaparken kahve
tiryakisi olan bir Türk olduğu ifade edilir.25 İngiliz bir tüccarın hizmetinde bulunur ve
İzmir’den İngiltere’ye kahve getirir. Zamanla bu lezzeti tatmak için İngiliz tüccarın evi
sürekli ziyaretçilerle dolup taşar. Bu durumdan rahatsız olmaya başlayan tüccar Türk
çalışanına halka rahatça kahve sunabilecekleri bir dükkân açtırır.26 Bu ilk örneklerden
18

19

20
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sonra Restorasyon döneminde Londra’nın genelinde yüzlerce kahvehane açılır ve
herkes kendi ilgisine yönelik bir kahvehaneye gider. Bunlardan, James Harringtonn’ın
sahibi olduğu The Rota ve The Greek’s Head gibi bazıları politik tartışmaların yapıldığı merkezler haline gelir.27 Yüksek sosyete White’s Coffee-house’a, din adamları
Child’s Coffee-house’a, politikacılar St. James Coffee-house’a, borsacılar Jonathan’s
Coffee-house’a, bilim adamları Will’s Coffee-house’a giderler.28 Bu kahvehanelerden
Llyod’s of London gibi bazıları birer ticaret şirketine evrilirler.29 Bir kısmı da bu
araştırmanın ilgi alanına giren, The Royal Society gibi bilim tartışmalarının yapıldığı
ortamlar olurlar.
Kahvehanelerde bir penny karşılığında çikolata eşliğinde kahve ve çay servisi
yapılır. En yeni haberler İngiltere’ye buradan servis edilir; halkın nabzını burada tutulur ve yasal mekânlardır. İçlerinden bazıları zamanla tavernaya dönüşse de aslında
taverna sahipleri için en büyük ekonomik tehdidi kahvehaneler oluşturur. Dolayısıyla
tavernaları ve kahvehaneleri birbirine karıştırmamak gerekir. Kahve, alkolden çok
farklı olarak o dönemde canlandırıcılığı ve sağlıklı oluşuyla ünlüdür. Bu da ideal bir
sosyal sohbet ortamı oluşmasına katkı sağlar.30
Büyük şehirler geliştikçe, sarayın ve kralın denetiminden bağımsız, toplumsal
yaşam içinde bir hareketlilik ortaya çıkar. Merkezini büyük kentlerin oluşturduğu
kamusal alanda çok çeşitli toplumsal gruplar bir araya gelme olanağı bulurlar.31 Bu
dönemde Fransa’da salonlar, İngiltere’de kahvehaneler ortaya çıkar. 17. yüzyılın en
büyük kentlerinden biri olan Londra’daki kahvehaneler gazetelerin okunduğu, edebi
eserlerin ve diğer sanatsal etkinliklerin tartışıldığı başlıca bilgilenme ve haber alma
yerleridir. Londra’da kahvehanelerde ve Paris’te salonlarda çeşitli toplumsal kesimlerin
bir araya gelerek oluşturduğu toplulukların benzerini Almanya’da yemek davetlerinde
bir araya gelen topluluklar oluşturur. Sözü edilen mekânlarda bir araya gelen toplulukların bileşimi, büyüklüğü, davranış tarzı, akıl yürütme ortamı ve onlara yön veren
konular birbirinden ne kadar farklı olsa da hepsi, özel şahıslar arasında süreklilik
kazanma eğilimi taşıyan bir tartışmayı örgütler.32
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2.c. Kamusal Alan Olarak Kahvehaneler
17. yüzyılda Londra’daki kahvehanelerde, başlangıçta bilim ve edebiyatla ilgili
tartışmaların yapıldığı kamusal alan, daha sonra doğrudan siyasal sorunların tartışıldığı
bir alan haline dönüşür. Londra’da kahvehanelerin yaygın olmasına karşın Fransa’da
salonlar daha az sayıdadır. 17. yüzyılda Paris’in büyük yazarlarının hemen hepsi temel
düşüncelerini öncelikle akademik ortamlarda ve bu salonlarda paylaşırlar. Salonlar
bu paylaşımları ilk yayımlama tekeline de sahiptir; çünkü müzik alanında olanlar da
dâhil olmak üzere her eser önce salonlarda sunularak meşrulaşır. Bu gelişme, salon
tartışmalarını, sanatçıları himaye eden soylulara verilen bir hizmet olmaktan çıkarır.33
Londra’da çok sayıda siyasal içerikli edebi eserin basılması ve onların kahvehanelerde
çok boyutlu bir şekilde tartışılması sonucu meydana gelen özgür bilgi alışverişi ve eleştiri ortamı, kamuoyunun siyasal olaylarla ilgilenmesine de yol açar. 17. yüzyılın ikinci
yarısında kamuoyunun sosyal ve siyasal eşitlikten yana olduğu ve rasyonel düşünceler
etrafında oluştuğu ileri sürülür. Bunun nedenleri ise şöyle sıralanabilir, İngiltere’de:
 Kamuoyunun oluşmasında tartışmalar herkesin katılımına açıktır ve özgür
bir tartışma ortamı vardır. Bu tartışmalarda toplumun genel iyiliği amaçlanır. Başka
biçimlerde tartışmalar bireysel çıkarların çatışmasından kaynaklanır.
 Tartışmalarda asıl olarak düşüncelerin olgunluğuna ve akla uygun çözüm
önerileri getirip getirmediğine önem verilir. Kişilerin sosyal statülerinin, siyasal ve
ekonomik güçlerinin tartışmaları biçimlendirmesine ise izin verilmez.
 Doğru yargılara ulaşmayı sağlayacaksa tartışmalarda siyasal olaylar ve bunların sonuçları kamuoyuna açıklanarak tartışma aydınlatılmak zorundadır.34
Kahvehaneler bir insanın kendini yetiştirmesi ve faydalı bilgiler edinebilmesi için
üniversite işlevi görürler. Üstelik sadece bir penny karşılığında ve eğlenceli bir biçimde
bu kalifiye eğitimi sağlarlar.35 Yani birer kahve akademileri gibi düşünülebilirler. Özellikle bilim, edebiyat ve ekonomik yeniliklerin merkezinde yer alırlar. Cambridge ve
Oxford’dan gelen bilim adamları, şehrin merkezinde, herkese açık bu özgür mekanlarda
oldukça verimli tartışmalar gerçekleştirirler.36 Yeni bilimin ekonomik ve teknik çehresi
bu mekanlarda şekillenir. Başlangıçta kahve sevilip kahvehaneler artınca tembelliği
de artırır endişesi ile karşı çıkılır. Çoğu üniversite mensubunun bu mekanlarda boş
vakit geçireceğinden endişe edilir.37 Hatta üniversitede azalan öğrenci sayısını bile bu
mekanlara bağlarlar. Ancak tam tersine kahvehaneler çok kaliteli akademik tartışmaların merkezi haline geldikleri gibi yeni bilimin halkla bütünleştiği mekanlar olurlar.
33
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Herkesin bir penny karşılığında girebildiği bu mekanlar teşvik edici akademik ortamı
ile penny üniversiteleri olarak da adlandırılırlar.38 Bu kadar cüzi bir miktar karşılığında
en iyi akademisyenlerden en iyi eğitimi alma şansı bu adlandırmanın temelinde yatar.
Kahvehanelerde bir penny’e kahve satın alındığında ortamdaki herkesle konuşma
hakkına da sahip olunur. Burada insanları yabancılarla konuşmaya iten sebep sadece
muhabbet etmek değildir. Ülke gündemi, ekonomi ve bilim hakkında bilgi edinmenin
en iyi yolu konuşmaktır. Aynı fikre sahip kişiler ileride topluluklar oluşturur.39
Royal Society’nin kurucu üyelerinden Christopher Wren kahvehanelerde vakit geçirmeyi çok seven önemli isimlerdendir. Sadece Wren değil aynı zamanda Robert Hooke,
Edmund Halley gibi diğer Royal Society üyeleri de akademi sonrası bilimsel tartışmalarını bu mekanlarda devam ettirirler.40 Robert Hooke astronomi pergelini ilk önce Royal
Society’de tanıtır fakat burada John Flamsteed ile tartışır daha sonra bir kahvehane de
tekrar bu aletin sunumunu yapar. Kahvehaneler resmî kurumların aksine tartışmak, yeni
düşünceler üretmek ve bilgi alışverişinde bulunmak için ideal ortamlardır. 1684 yılında
Hooke, Halley ve Wren arasında kahvehanede yerçekimi kuramı üzerine bir tartışma
yaşanır. Halley gezegen yörüngeleri hakkında tartışmayı derinleştirir. Birkaç ay sonra
Halley, Cambridge’de Newton’u ziyaret eder.41 Kahvehanede Wren ve Hooke ile olan
tartışmasını Newton’a aktarır. Tartışmanın merkezinde yer alan şu soruyu: Yerçekimin
karesiyle ters orantı yasası, elips yörüngelere neden olur mu? Newton’a sorar. Newton
bu sorunun cevabı üzerine çok çalışır. Halley’e bu konunun çözümüne dair bir makale
gönderir. Halley’in bu sorusu öncesinde de konu ile ilgili çalışmalar yapan Newton için
bu konunun tartışılması Principia Mathematica’yı yazması için itici güç olur.42
1698 yılından itibaren St. Paul Katedrali yakınında Marine Kahvehanesinde
dersler verilmeye başlanır.43 Bu tarihten itibaren dersler giderek karmaşık bir hal alır
ve kahvehaneler daha da popülerleşir. Kraliyet astronomu John Flamsteed’in asistanı
olan James Hodgson kahvehanede sergilediği teleskoplar, prizmalar ve pompalarla yeni
bilimle halkı bütünleştiren önemli bir isim olur.44 Threadneedle Caddesi’nde bulunun
bir diğer kahvehane Swan Kahvehanesi, matematik ve astronomi derslerinin mekânı
olur.45 Southwark’ta Marine Kahvehanesi’nde ise denizcilik konusunda hem bilimsel
38
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aletler tanıtılır hem de bu konuda kitap yayımlanır.46 Kahvehanenin sahibi olan ailenin
mesleği de denizcilik üzerinedir. Marine Kahvehanesi’nde ve Buttons Kahvehanesi’nde
yapılacak olan programlar önceden duyurulur hatta bir güneş tutulması sırasında özel
astronomi dersleri verilir.47 Bu dersler tamamıyla akademik kaygı gütmez, ticari yönü
de vardır. Yeni bilim insanları, buluşlarının pratik açıdan da faydalı olduğunu gözler
önüne sererek ticari başarılara katkıda bulunacağını da göstermiş olurlar. Tüccarlar işin
ticari, zanaatkarlarda becerileri yönünden yeni bilime ilgi gösterirler. Böylece bilim,
ticaret ve teknik kahvehanelerde iç içe geçer. Çeşitli iş ortaklıkları kurulur, bunların
hepsinin de gayet başarılı örnekler olduğu söylenemezse de yenilik ve girişimcilik
ruhunu canlandırdığı kesindir.

3. Kahvehanelerin Yayınları
17. yüzyılın başlarında kahvehanelerle gelişen bir yenilik de dergiciliktir. Yazarlar
kimi zaman tek başlarına kimi zaman da başkalarıyla iş birliği yaparak dergi yayımlarlar. Bu dergiler haftada iki ya da üç kez yayımlanır.48 Kahvehane sahipleri bir süre
sonra, gazeteleri kendileri basıp yayımlamaya başlarlar. 1729’da da gazete yayıncılığı
alanında tekel hakkı elde edebilmek için İngiliz hükümetine başvuruda bulunurlar.49
Özellikle gazete ve dergilerin yayılmasıyla bu ortamlarda ağırlıklı olarak sosyal ve
siyasal konular konuşulur. 18. yüzyıl boyunca giderek toplumsal sorunları tartışma ve
siyasal görüşleri aktarma çabası içine giren basın, devlet kurumlarının faaliyetlerinin
sürekli olarak yorumlandığı ve eleştirildiği bir alan haline gelir. Aynı yüzyılın ikinci
yarısından itibaren sayıları hızla artan gazeteler ve dergiler söz konusu tartışmaları
daha kolay yapılır kılar. 18. yüzyıla gelindiğinde ise artık Londra’da 3000’den fazla
kahvehane bulunur. Kısaca Londra kahvehanelerinin modern dünyayı şekillendiren
hem ilmi hem de ticari dönüm noktalarının merkezleri olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç Yerine
Bu yüzyılda kahvehanelerin yeni bilimin kamusallaşmasındaki önemini en iyi
tanımlayan cümle `Bir Fincan Kahvede İnternet Etkisi`50dir. Günümüzde kahve içilen
mekanlara ya arkadaşlarımızla buluşmak ya da yalnız kalmak için gideriz. Bu mekân46
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larda tanımadığımız insanlarla konuşmayız hatta bazen yalnız kalmaktan da memnun
oluruz. XVII. yüzyılda ise kahve içmeye gidilen mekanlarda günümüzden farklı olarak
birbirlerini tanımayan insanlarla sohbet edilir ve bilgi alışverişinde bulunulurdu. Bu
istenen ve doğal karşılanan bir durumdu. Böylece çevreleri sadece tanıdık bir ağ ile
sınırlı kalmazdı. Kahvehane sınırları içinde sohbet edilebilen, bilgi alınabilen, yeniliklerin takip edilebildiği, deneyimlerin paylaşılabildiği bir arkadaşlık ortamı oluştu.
Hatta içlerinde çok iyi anlaşanlar ve ortak amaçlara sahip olanlar arasında sosyal ve
siyasi kurumlar meydana geldi. Dönemin en iyi hocalarından ders alma fırsatı elde
edildi. Yeni çıkan bilimsel aletler ve kitaplar buralarda halka arza edildi ve tartışıldı.
Uzak ülkelerden gelmiş bilim adamları ya da tüccarlar ile konuşma imkânı elde edildi.
Görüldüğü gibi bir fincan kahve dönemin insanlarına adeta internetin bugün sunduklarına çok benzer bir ortam sundu.
Sonuç olarak, kahvehaneler; sınıf ayrımı gözetmeden sosyal ortam oluşturması,
eğitimde fırsat eşitliği yaratması, toplumun eğitim düzeyini yükseltmesi, yeni buluşların halka tanıtılması, meslekler arası bilgi alışverişini sağlaması, bilime, sanata ve
ekonomiye yön verecek kurumlara evrilmesi ile yeni bilimin kamusallaşma sürecinde
yeri doldurulmaz bir öneme sahiptirler. İngiltere’de en başarılı örneklerini vermesi ise
ortamın oldukça demokratik ve özgür olmasına bağlıdır. Özellikle Londra’daki bu
özgür atmosfer yeni bilimin yayılımı ve kamusallaşmasını hızlandırmıştır. Bir penny
karşılığında satın alınan kahvenin oluşturduğu sosyal ortam, yeni bilimin kamusallaşmasında ilginç bir örnek oluşturmuştur.
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HISTORIA: ANTİKÇAĞDA ARAŞTIRMA FİKRİNİN DOĞUŞU
Arzu İbişi Temelli*
Eyüp Çoraklı, Historia : Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu, Alfa Yayınları, İstanbul,
2017, 220 sf.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden Eyüp Çoraklı’nın, “Herodotos ile Hippokrates’te Historia (Araştırma) Sorunu” başlıklı doktora tezinden ürettiği eser, geniş bir anlam içeriği ile karşımıza
çıkan “historia” kavramının, “araştırma” anlamındaki kullanımına vurgu yaparak, Herodotos ve Hippokrates üzerinden, antik çağdaki sistemli araştırmaların felsefe-bilime
giden yolu nasıl açtığını sergilemektedir.
Teoman Duralı’nın “Logosun Keşfi” başlıklı yazısı ile taçlandırdığı eser, üç bölümden oluşmaktadır. “Araştırma Fikrinin Doğuşu” başlıklı ilk bölümde, Platon ve
Aristoteles aracılığıyla sistemli hale gelen araştırmanın temelinde, insana ve doğaya
yönelik merakın bulunduğu iddiası ortaya atılmaktadır (s.25). Bu merakın, Yunan
zihnine araştırma fikrinin tohumlarını ektiği gösterilmektedir. Yazar, bu tohumların
gelişme sürecini, işitme ile görme/doğrudan bilgi ile dolaylı bilgi arasında yaptığı
ayrıma dayandırarak açıklamaktadır. Bu ayrım, bilgilenme sürecinde kulağa yönelen,
aktarıma dayanan malumatlar sunan mitostan, göze yönelen ve denetlemeye dayanan
logosa geçişin de anahtarıdır. Yazara göre, “neden”e dayanan soruların yanıtının
aranmadığı, peşin kabul gerektiren ve dolaylı yoldan bilgilenme sağlayan mitosun
yeterli gelmediği aşamada Yunan zihni, aktarımla edindiği dolaylı bilgileri, gözüyle
sınayarak doğrudan bilgilere dönüştürmek istemiş ve bu da logosa yönelimi sağlamıştır.
Göze dayanan bu sınama, doğrudan bilginin aracı sayılan gözlem ve tecrübenin temeli
olarak sunulmaktadır (s.27). Yazarın deyimiyle, Yunan zihninin aklileşmesine yönelik
bu çabada, “tanık olma”yı güvenilir bilginin koşulu sayan lolographoslar, özellikle
*
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şairler aracılığıyla aktarılan mitos kılığındaki bilgiyi logosla sınayıp düzeltmişlerdir
(s.31). Nakle ve ilhama dayanan bilgilerin sorgulanmaya başlanması, görme ile bilmenin eş tutulması (s.36) diğer bölümlerde Herodotos ve Hippokrates ile örneklenecek
olan araştırma fikrinin doğmasına vesile olmuştur. Artık güvenilir bilginin kaynağı
olarak “görme”nin öne çıkması ile, Thales, Anaksimandros, Pythagoras, Ksenophanes,
Demokritos gibi Sokrates öncesi filozofların da dahil olduğu “bilgi edinme amacıyla
gezip görme” anlamında historia (s.45) canlanmıştır. Ancak birinci bölüm, yalnızca
historianın bu anlamını öne çıkarmamakta; aynı zamanda buna yönelik eleştirel tavrı
da göstermektedir. Yazar, bu eleştirel tavır için Herakleitos’u örnek göstermekte ve
onun, mitosun yanısıra aynı zamanda çok yer gezip çok şey bilme esasına dayanan
yeni tür bilgi anlayışına (historia) da karşı çıktığını dile getirmektedir. Herakleitos,
Platon’u önceleyecek bir şekilde, bu tür bir bilgi yığınının aksine, insanın kendindeki
hakikate ulaşma çabasında olması gerektiğini düşünerek historia anlayışını eleştirmiştir
(s.56-57). Böylece eserin birinci bölümü, historia kavramının “araştırma” anlamını
vurgulayarak, bu anlamın ortaya çıkış sürecini dönemin bilgi anlayışı bağlamında göz
önüne sermiş olmaktadır.
Eserin ikinci bölümü, Herodotos’ta araştırma sorununu irdelemektedir. Bu bölümde
ilk olarak, Herodotos’un ünlü Historia’sının sıkça kullanılan anlamda bir tarih çalışması
olmaktan öte, onun geniş kapsamlı araştırmalarından doğan bir eser olduğu iddiası ile
karşılaşılmaktadır. Bu araştırmaların, “bilinmeyene yönelik” merakın bir ürünü olduğu
gösterilmektedir. Herodotos’u, birinci bölümde adı anılan Sokrates öncesi filozoflardan
farklı kılan şey ise, onun araştırmasının kapsamında yalnız doğanın değil, aynı zamanda ve
hatta daha çok kültürel dünyanın bulunmasıdır. Bu bölümde Herodotos’un araştırmalarının
kapsamı ve yöntemi tanıtılmakta, bu isimle birlikte artık destan geleneğinden uzak bir
şekilde, insana dair çeşitli olaylar ile deney ve gözleme tabi olan olayların, nedenleri ile
açıklanmaya çalışıldığı yöntemli araştırmaların başladığı söylenebilmektedir (s.60-62).
Yazar, Herodotos’un eserinin bütününde göze çarpacak tutarlı bir yöntemden söz etmenin
zor olduğunu belirtmekle birlikte, genel bir değerlendirme yaparak, onun işitme (kulaktan
dolma bilgiler), görme (tanıklıkla edinilen bilgiler) ve kanaat belirtmeyi (kulaktan dolma
veya tanıklıkla edinilen bilgileri karşılaştırarak temellendirme yahut çürütmeye dayanan
yargılar) temel alan bir yöntem izlediğini belirtmektedir (s.68-69; s.79-80). Bu iddiayı
temellendirmek için ise yazar, Herodotos’un eserindeki Arion, Nil’in Taşması ve Kayıp
Kase hikayeleri üzerinden bir değerlendirme yapmaktadır. Bu örnekler aracılığıyla,
Herodotos’un araştırma yönteminin şüphe, soruşturma, karşılaştırma, sınama, görüş
belirtme türünden aşamaları içerdiğini ve eleştirel yaklaşıma dayandığını göstermektedir.
Yazar, bu araştırmalarda beliren ve daha sonra Aristoteles elinde sistemleştirilecek olan
tümevarım temelli yaklaşımın, üçüncü bölümde ele alınacak olan Hippokrates’in insan
doğasına yönelik araştırmalarında görüleceğini de bu kısımda dile getirmektedir (s.100).
Bu da, eserde Herodotos ve Hippokrates isimlerinin birlikte işlenmesinin nedenlerinden
biri olarak yorumlanabilmektedir.
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Eserin üçüncü bölümünün konusunu hekimliğin babası sayılan Hippokrates’te
araştırma sorunu oluşturmaktadır. Yazar, Hippokrates Külliyâtı’nı temele alarak yürüttüğü çalışmada, ilk olarak hekimlik anlayışını geliştiren aklileştirme çabasından
ve hekimliğin felsefe-bilim temelleri üzerinde gelişiminden söz etmektedir. Burada,
Sokrates öncesi filozoflarda görülen doğanın akıl ve tecrübe verileriyle açıklanması
gibi, insan doğasının batıl inançlardan uzak bir yöntemle açıklanması çabası ön plana
çıkarılmakta ve Hippokrates, hekimliği felsefi temeller üzerine inşa eden isim olarak gösterilmektedir (s.104-105). Yazar, erken dönemlerde görülen dini nitelikli ve
büyü temelli hekimliğin, Hippokrates’in akli temellendirmelerine dayanan hekimlik
anlayışını benimsemiş hekimlerce felsefi akılyürütmeler kullanılarak çürütüldüğünü,
hastalıkların tanrısal değil doğal nedenlere dayandırılarak açıklanması ve tedavi edilmesi yönünde çaba güdüldüğünü öne sürmektedir (s.118). Yazara göre bu aklileştirme
çabası, hekimliği bir araştırma alanı (historia) olarak belirleyerek, felsefe-bilime giden
yolu da açmıştır. Böylelikle, ikinci bölümde Herodotos’ta görülen akıl ve tecrübeye
dayanan araştırma yaklaşımının derinleştirilmesinde, İyonyalı filozofların yanısıra,
Hippokrates ve onun izinden giden hekimlerin çabalarının da önemli bir rolü olduğu
açığa çıkarılmaktadır. Hippokrates’in, insan bedenini açıklarken kullandığı “dört
salgı” görüşü örnek gösterilerek, araştırmalarında gözlem ve tecrübeden ayrılmayan
ve temellendirilmemiş varsayımlardan uzak duran tutumu öne çıkarılmakta, onun
tümdengeliş yerine tümevarışı işaret eden yöntemi ile kendi araştırma alanını felsefe-bilim çizgisine taşıdığı gösterilmektedir. Bütün bunlar, Herodotos gibi Hippokrates’i
de İyonya aydınlanmasının örnek isimlerinden biri haline getirmektedir (s.144-145).
Özetle, ikinci ve üçüncü bölüm, antik çağda historianın, Herodotos ve Hippokrates
üzerinden düşünülmesi gerektiğini ve iki ismin felsefe-bilim yolunda Aristoteles’i
öncelediğini açığa çıkarmaktadır.
Üç bölümde aktarılanlar ile, antik çağda historianın ortaya çıkış aşamaları gösterilmiş olmaktadır. Yazar, mitolojik kavrayışın karşısında, gözlem ve tecrübeye dayanan,
insana, doğaya ve evrene dair yeni bir araştırma anlayışı olarak beliren historianın
anlamını, Herodotos ile Hippokrates örnekleri aracılığıyla açık kılmıştır. Antik Yunan’da historianın, bugün günlük dilde sıklıkla kullanılan anlamıyla “tarih”ten farklı bir
anlam içeriği olduğunu ve bu anlamın, logosun keşfine, mitostan logosa geçiş sürecine
işaret ettiğini gösteren eser, konuya merak duyan kişilerin ihtiyacını karşılayabilecek
kapsama sahiptir. Eser için bu değerlendirmeyi yapmaya olanak tanıyan özelliklerden
biri, üç ayrı ek kısmına sahip olmasıdır. Bölümlerde kullanılan temel kavramlara dair
bir sözlük ekine, çalışmada söz edilen zaman diliminin önemli olaylarını kapsayan
bir zaman çizelgesi ekine ve antik çağ metinlerinden alıntılanan pasajları içeren bir
eke yer verilmiştir. Böylelikle okur, hem bölümleri şekillendiren temel kavramların
anlamlarına vakıf olabilmekte, hem ele alınan dönemin felsefi ve kültürel gelişmelerinin
neler olduğunu görebilmekte, hem de alıntılanan pasajların anadildeki karşılıklarına
ulaşabilmektedir. Özellikle ilk iki ek, eserin geniş bir okuyucu kitlesine hitap edebil-
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mesinin önünü açmaktadır. Aynı zamanda, dilin ustalıklı kullanımı sayesinde birbirine sıkıca bağlanmış bölümlerden oluşan eser, ele alınan sorunu, okuru yormaksızın
serimlemektedir. Öte yandan eserde, dizinin yanısıra bir yer dizininin bulunması da,
akademik araştırma açısından eserden faydalanmak isteyen kişiler için önem taşımakta
ve eserin değerini ortaya koyan özelliklerden bir başkası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu nitelikleriyle Historia: Antikçağda Araştırma Fikrinin Doğuşu, titiz ve verimli bir
araştırmanın ürünü olarak kendisini göstermekte, Eyüp Çoraklı’nın düşünce dünyamıza
sunduğu yeni bir armağan olarak belirmektedir.

DOĞUŞUNDAN GÜNÜMÜZE İSLAM FELSEFESİ
Ali Sertan Beşer*
Roy Jackson, Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi, çeviren Atilla Alan, Litera Yayıncılık, İstanbul 2017, 295 sayfa.

Roy Jackson, Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi başlıklı bu eserde, öncelikle
kitabın içeriği, terimlerin kullanılış şekli, yazım tarzı gibi konularda okuyucuya bilgi
vermektedir. Kitabın başında bulunan “Bu Kitapta Ne Yer Almıyor?” başlıklı bölümde
İslam felsefesi konusunda merak uyandırmaya çalıştığını, kitabın içeriğinde birçok
konunun bazı sınırlılıklar nedeniyle bulunmadığını itiraf etmektedir. Diğer taraftan
yazdığı bu eserin birçok başka konu ve filozofun araştırılmasına vesile olmasını umut
ettiğini belirtelim. İslam felsefesi gibi bir başlığın çok geniş bir alanı içerdiği ve tek
bir kitapta tüm konuların ele alınamadığı makul karşılanabilir.
İlk bölümde, “İslam Felsefesi Nedir?” başlığıyla konuya giren Roy, İslam, felsefe,
İslamî bilimler gibi konuları ele almaktadır. Okuyucuya bilgilendirici bir giriş olduğunu
düşündüğümüz bu başlıklarda temel kavram ve anlayışlar açıklanmakta ve daha ileri
çalışmalar için kaynaklar da önerilmektedir. Gözümüze çarpan bir husus ise “İslam
felsefesi nedir?” sorusunun pek tartışılmamış veya bu tartışmanın çok kısa tutulmuş
olduğudur. Hâlbuki İslam felsefesinin ne anlama geldiği ve ne zaman ortaya çıktığı
meselesi önemlidir. Özellikle on sekizinci yüzyıl Oryantalistleri tarafından ortaya atılan “İslam felsefesi” tabiri üzerinde durmamak, İslam felsefesi konusuyla ilgili ortaya
konulan meselelerin en önemlilerinden birini göz ardı etmek demektir. Fârâbî, İbn Sina
veya Gazzâlî, “İslam felsefesi” tabirini mi kullanıyorlardı? Yoksa “felsefe” kelimesi
mi söz konusuydu? Bu ayrım üzerine kitapta herhangi bir tartışmanın bulunmaması
bize göre en büyük eksikliktir.
Diğer taraftan, kitabın Yunan felsefesi ve Acem mirasıyla beraber, ilk Müslü*

Yrd.Doç.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum bilimleri Bölümü, besertan@
hotmail.com. Yazı geliş tarihi: 01.03.2018; kabul tarihi: 19.03.2018.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2018, Sayı 37, s. 523-526

524

Ali Sertan Beşer

man filozoflar, Kindî, Fârâbî, İbn Sina, İbn Rüşd gibi klasik İslam döneminin önemli
filozoflarını okuyucuya iyi bir şekilde sunması, iman ve akıl arasındaki ilişki üzerine tartışmaları önemli şahsiyetler üzerinden takdim etmesi okuyucu için oldukça
bilgilendirici olduğunu belirtmek gerekmektedir. “İslam ve Devlet” adlı başlığın ise
diğer bölümlere göre daha dar kapsamlı ve daha çok Şeyh Seyyid Mevlânâ Ebu’l A’lâ
Mevdudî ekseninde ele alındığı görülmektedir ki yazar kitabın ileriki bölümlerinde
de Mevdudî’ye sık sık dönüş yapmaktadır. İslam ve devlet, modernite konuları ele
alınırken, özellikle yirminci yüzyılın diğer Müslüman felsefecilerine değinilemez
miydi? Mesela Muhammed Abid El-Cabirî, Muhsin Mehdi gibi yirminci yüzyılın
önemli düşünürlerinin hiç anılmaması kitabın eksiklerindendir.
Yazarın kitapta ilgi çeken başlıkları dâhil etmesiyse heyecan vericidir. Bu ilgi çeken
başlıklar özellikle günümüzün ahlakî meselelerine ait konular hakkındadır. Acı çekmek,
kürtaj, klonlama, hayata son verme, eş cinsellik, kadın hakları, gayrimüslimlerin hakları
başlıkları günümüzün öne çıkan konuları olması bakımından yer verilmesi önemlidir.
Yazar, acı çekme, kürtaj, klonlama ve hayata son verme konularında sorgulayan bir
yaklaşım benimseyerek okuyucuyu düşündürmektedir. Eşcinsellik konusunda ise
bazı öne çıkan ayetlerden bahsettikten sonra ‘kadına benzeyen erkekler’ konusundaki
yorumları dikkat çekicidir. Yazar, cinsiyet değiştirmenin zamanın Arabistan’ında bilinmeyen bir şey olmadığını ifade ettikten sonra bu konuya Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
muhalif olmadığını hatta kadına benzeyen erkeklerin hanımları arasına karışarak
insanları eğlendiren gösteriler yapmalarına ve musiki icra etmelerine izin verdiğini
iddia etmektedir. Ancak yazar, bu iddiasını desteklemek için herhangi bir kaynak
göstermemektedir. Hatta bu iddiasının geçerli olmadığı peygamberin bu örneklere hoş
gözle bakmadığına dair yayıncının dip notu olduğunu görmekteyiz. Dahası, yazarın,
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1858 yılında eşcinselliği yasallaştırdığına dair iddiası da
oldukça çarpıcıdır. Yine yayıncının dipnotunda belirttiği üzere eşcinselliğin eğilim
olarak kabulü başka yasal olması başka bir durum olup bu konuda herhangi bir belge
bulunmamaktadır. Gerçekten de bu konunun üzerine daha fazla çalışma gerekmekte
olup söz konusu iddiaların temellendirilmesi iddiaların geçerliliği için elzemdir. Kitaptaki haliyle yazarın iddiaları dayanaksız gözükmektedir.
Kitabın diğer bir önemli başlığı da “Cihat ve Haklı Savaş Teorisi” olup özellikle
son yıllarda hem Batı’da hem de Doğu’da öne çıkan tartışmalı bir meseledir. Yazar, ilk
olarak, İslamî olmayan haklı savaş teorisinin nasıl anlaşıldığına yönelik açıklamalarla
konuyu ele almaktadır ki bu meseleyi İslamî-İslamî olmayan ayrımıyla ele alması
bize göre yerindedir. “Bir savaş nasıl haklı olabilir?” sorusunu tarihî arka planıyla
ele alan yazar, haklı savaş kavramının Çiçero’daki kurallarına işaret ettikten sonra,
savaşın meşruluğuna dair çağdaş ilkeleri okuyucuya hatırlatmaktadır. Yazarın işaret
ettiği üzere çağdaş düşüncede savaşın meşruluğuna dair altı ilke gözetilmektedir; ȃdil
sebep ilkesi, meşru otorite ilkesi, iyi niyet ilkesi, başarı ihtimali ilkesi, orantılılık ilkesi,
son çare ilkesi. Yazar, çağdaş hukukta savaş başladığında ihtilaf durumunda uyulma-
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sı gereken kuralların ise orantılılık ve ayrımcılık temel ilkeleri altında toplandığını
belirtmektedir. Haklı savaş ilkesinin fiiliyata dökülmüş bir örneği olaraksa 11 Eylül
örneğinin verildiğini görmekteyiz. Roy, Haklı Savaş Teorisinin 11 Eylül olaylarına
nasıl tatbik edilebileceğini sorarak ortaya koyduğu söz konusu ilkeler üzerinden bu
olayı değerlendirdiğini görüyoruz. Bu konuyu objektif bir yaklaşımla ele aldığı, bu
anlamda bilimsel tavır takındığını düşünmekteyiz. Diğer taraftan İslami olmayan haklı
savaş teorisinin bir örneği olarak 11 Eylül meselesinin, “İslam felsefesi” başlığı altında
yer almasının ne kadar uygun olduğu bizce tartışmalıdır. Çünkü söz konusu olan bir
terör eylemidir. “İslamî olmayan” haklı savaş örneği olarak bu meselenin, teröristler
tarafından ‘haklı’ olarak görülmesi sebebiyle bunu “fiiliyata dökülmüş bir haklı savaş”
başlığıyla verilmesi bizce problematiktir. 11 Eylül olayları farklı açılardan ele alınması
gereken çok boyutlu bir konudur.
Günümüz İslam felsefesi başlığı altında değerlendirilebilecek dârülharp, dârüssulh, cihat gibi kavramların da kitapta yer alması önemlidir. Zira günümüzde Ortadoğu
bölgesinde özellikle cihat kavramının sıkça telaffuz edilmesi söz konusudur. Yazar,
İslam’da özellikle “savaş” teriminin kökenine değinerek, dârülharp, dârüssulh, cihat
kavramlarını Kur’an ayetlerine ve hadislere işaret ederek okuyucuya bunların nasıl
anlaşıldığını açıkça sunmaktadır. Özellikle cihat konusunu Hasan El-Benna, Seyyid
Kutup, Mevdudi ve son olarak İbn Rüşd’ün anlayışlarıyla ele almaktadır. Bu bölümde
cihat kavramının sürekli olan bir mücadele olduğuna vurgu yapılmaktadır. Özellikle
Benna ve Mevdudi gibi düşünürlerin “müminlerin dünyası” ile “neo-cahiliye dünyası”
şeklinde modern bir ayrımın yapıldığına dikkat çeken Roy, Mevdudi’de ise cihatın insanları zorlamak değil, fitne ve fesattan korumak anlamına geldiğinin altını çizmektedir.
Kavramsal açıdan cihat kavramının açıklanmasında yazarın okuyucuyu bilgilendirmenin yanı sıra bahsi geçen düşünürler açısından konunun ince ayrıntılarını verdiğini
görmekteyiz. Bu anlamda cihat kavramının zihinlerde oluşan anlamının ötesinde çok
daha yapıcı, koruyucu anlamlarının olduğunu belirtmesi bakımından bizce başarılıdır.
Son bölümde ise “İslam ve Ortak Ahlaki Değerler” başlığı belirlenmiş olup 11 Eylülden bu yana İslam’da hoşgörü, insan hakları ve çoğulculuk gibi meselelerin gündeme
geldiğinin altı çizilmektedir. Yazar, İslam’da hoşgörü, insan hakları ve çoğulculuğun
olup olmadığını tarihsel perspektiften ele alarak tartışmaktadır. Yazar, tarihi süreçte
zaman zaman hoşgörünün, insan hakları ve çoğulculuk kavramlarının öne çıktığını,
bazı dönemlerde ise hoşgörüsüzlüğün hâkim olduğuna dikkat çekmektedir. İslam’da
hoşgörünün sınırlarının anlaşılması ve modern zaman açısından yorumlanmasının
gerekliliğini de ifade eden yazar, tarihteki hoşgörüsüzlük uygulamalarını İslam’a mal
etmenin yanlış olacağını belirterek bize göre yerinde bir tespitte bulunmaktadır. Günümüzde özellikle Batı’da yükselen İslam’ın hoşgörüsüz olduğuna dair düşüncelere
karşı böyle bir tespitte bulunmanın önemi açıktır.
Genel olarak bakıldığında Roy, Doğuşundan Günümüze İslam Felsefesi adlı
kitabında aslında çok geniş olarak ele alınabilecek konuları, okuyucunun ilgisini çe-
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kebilecek ölçüde vermeye çalıştığını görüyoruz ki kendisi de bu çalışmanın bir “iştah
açıcı” olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere
“İslam felsefesi nedir?”, “İslam felsefesi tabiri nereden gelmektedir?” soruları yeterince tartışılmamış olsa da İslam felsefesinin Yunan ve Acem kaynaklarından başlayıp
Ortaçağ’daki gelişmelerle beraber konuyu çağdaş döneme getirmesi geniş bir zaman
diliminin bir kitapta, merak uyandırma amacı da hesaba katıldığında, yeterli düzeyde
verilerek amacına ulaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yukarıda belirttiğimiz üzere bazı konuların çok kısa geçildiği veya yeterince temellendirilmediğini
söylemek de mümkündür. Diğer taraftan çağdaş dönemin ahlaki ve siyasi konularını
ele alması ve okuyucuyu bazı kavramlar hakkında bilgilendirmesi bakımından faydalı
olduğu kanaatindeyiz. Ancak “Cihat ve Haklı Savaş Teorisi” bölümünün “İslam felsefesi” başlığı altında değerlendirilmesinin ne derece uygun olduğu bize göre tartışmalıdır.
Bu konunun daha çok “uluslararası siyaset” veya “siyaset felsefesi” başlığı altında ele
alınabileceğini düşünmekteyiz. Kitabın her bölümünün sonunda bulunan kaynakçalar,
sonunda ise tüm kitap hakkındaki kaynakçayla eser tamamlanmaktadır. Bunun yanında İslamî isimler listesi ve Terimler sözlüğü ayrı ek bölümler şeklinde verilmiş olup
indeks bulunmamaktadır. Kitabın çeviri açısından dili oldukça başarılı olup edisyon
hataları da bulunmamaktadır. Bu anlamda da eserin Türkçe nüshası oldukça başarılıdır.

TARİH FELSEFESİ
Ferdi Ertekin*
Ayhan Bıçak, Tarih Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul 2015, 260 sayfa.
“Her kitap yarımdır. Kitabı insanlık yazar.
Ne mutlu ona bir hece ekleyebilene.” (Cemil Meriç)

Türkiye’de tarih felsefesi denilince akla gelen sayılı isimden biri olan Prof. Dr.
Ayhan Bıçak bir felsefeci olarak tarih meselelerine öteden beri derinlemesine kafa
yoran, bu konuda birçok eser ortaya koyan Türk düşünce tarihinin yaşayan en müstesna simalarından biridir. Bu zamana kadar, tarih, felsefe, felsefe tarihi, tarih felsefesi,
siyaset felsefesi, Türk düşüncesi alanında birçok eser kaleme almıştır. Tarih Felsefesi
eseri de Bıçak’ın tarihin geçirdiği aşamaları felsefi bir düzlemde ele alıp teşrih ettiği
neticede XXI. yüzyılın yerli yeni bir analitik tarih felsefesi denemesi yaptığı olgunluk
eserleri arasındadır. Eser, içerik olarak; 1. Bölüm, Tarih Düşüncesi (13-25), 2. Bölüm,
Geleneksel Tarihçilik (26-39), 3. Bölüm, Modern Tarih Düşüncesi (40-130), 4. Bölüm,
Tarih Yöntemi (131-151), 5. Bölüm, Yöntem Unsurları (152-182), 6. Bölüm, Modern
Tarih Düşüncesinin Sorunları (183-193) ve 7. Bölüm, Tarih Bilgisi (194-242) olmak
üzere toplam 7 bölüme ayrılmıştır.
Giriş ile birlikte birinci bölümde, “tarih” kelimesinin anlamı, kökeni, zaman
içinde geçirdiği değişim, tarih düşüncesinin evren tasavvuru ve kendilik bilinci ile
olan ilişkisi, XIX. yüzyılda, doğa bilimlerinde kullanılan yöntemin tarih disiplinine
de teşmil edilmesiyle tarihin bilimselliği tartışmaları, modern dönemde tarihin “ulus/
millet” merkezli hale gelmesi bunun sömürgecilik ve tarihte ilerleme anlayışıyla bağlantısı, modern tarihin Avrupa merkezli hale gelmesi gibi meselelere temas edilmiştir.
Modern dönemde tarihi bilginin imkânı, yapısı, güvenilirliği; tarihçiliğin konumu,
*
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Avrupa merkezli tarih ve tarihçilik sorunu ele alınmıştır.
Prof. Dr. Ayhan Bıçak, tarihi, “en geniş anlamıyla, insan olmanın şartlarını
oluşturan ve sürekliliğini sağlayan ve insan tarafından üretilen kültürel yapı” olarak
tanımlar (s.13). Tarih düşüncesi ile kendilik bilinci (bireysel ve toplumsal), evren
tasavvuru ile değer anlayışının sıkı bir ilişkisi olduğunu ortaya koyar. Hatta insan
olmak ile tarih arasındaki ilişkiyi biri olmadan diğeri olmaz anlamında varoluşsal
kabul eder (s. 14). Bu tespiti son derece önemlidir çünkü tarihlilik ile insanlık/kendilik
bilinci ya da salt bilinç arasında birbirinden kopmamacasına zaruri bir bağ vardır. Bir
anlamıyla, zaman dilimi olarak geçmiş manasına gelen tarih, insanın yapıp etmelerinin
ürünü olduğundan hem bireysel hem de toplumsal hafızayı teşkil eder. Hafızasız insan,
modern tıpta alzheimer olarak tabir edilen bir hastadır ve bırakın değerler üzerine
dünya tasavvuru oluşturup bekâsını temin etmeyi gündelik hayatın en temel-zaruri
gereklerini bile yerine getirmekten mahrum ve yine zaruri olarak salt yaşayakalabilmesi
(survival) için dahi bir başkasına muhtaçtır. Bıçak; Avrupa merkezli, ilerlemeci, ulus/
milletçi tarih anlayışının sömürgeci siyasi devletler eliyle yine Avrupa merkezli bir
tanımlama ile üçüncü dünya ülkelerine ‘medeniyet ve aydınlanma, düzen ve istikrar’
getirme vaadiyle Avrupa ve Amerika dışı toplum ve milletlerin kendilik bilinci-dünya
tasavvuru ve hafızasının felç edilmesi noktasında son derece dikkatli olunması gerektiğinin özellikle altını çizer.
Tarih düşüncesinin kapsadığı alan olarak ise 4 ana unsur ortaya koyar: 1-Köken,
2-Meşrulaştırma, 3-Kimlik, 4-Geçmiş olaylardan ders/ibret almak. İrade’yi mümkün
kılan aklın çalışma prensibinin karşılaşılan bir sorunu temeldeki ilkeyle, kökenle
irtibatlandırılmak olduğunu belirtir (s.16). Tarih felsefesi bağlamında köken sorunu,
meşrulaştırma ve kimlik ile kimlik ise ölçülülük, aklın çalışma tarzı ve kendilik bilinci
ile ilişkilendirilir. Bıçak’ın önerdiği yöntem bireyden (şimdi ve buradaki insan) topluma, toplumdan diğer toplumlara (kıyaslama) ve oradan da insanlık fikrine ulaşmaktır.
Yine bir başka önemli tespiti, belli bir zaman ve mekânda belli bir sorun karşısında
üretilen çözümün bağlamından kopartılarak başka bir zaman ve mekânda benzeri
sorunlarla meşgul toplumların dertlerine deva olarak görülmesinin yanlış olduğu, bu
çeşit ithal çözüm yönteminin, bu ithalatı yapan toplumun sorun çözme becerisini felce
uğratacağı yönündeki görüşüdür.
İkinci Bölüm, tarih düşüncesinin tarih boyunca geçirdiği aşamaları konu alır.
Bunlar sırasıyla; köken efsaneleri, tarihçilik (geleneksel ve modern), tarih felsefesi
ve tarih metafiziğidir. Bu bölümde modern tarihçilik öncesi tarih tasavvurlarının
yapısı ve işlevinin ne olduğu üzerinde durulur. Kabaca, genellikle efsane temelli, din
merkezli, bir kutsal merkezinde toplanan, başlangıçtaki/kökendeki efsanenin idealize
edilmesi üzerine kurulu, olayları belli bir nedensellik bağlamında ele almak ve doğru
olup olmadıklarına bakmaksızın aktaran, (vak’anüvislik) şifahi unsurların da bu bölük
pörçük anlatıda önemli bir yer tuttuğu genellikle hükümdarın hükmetme yetkisinin
meşrulaştırılması yahut bir kahramanın veya büyücünün (kutsal kişi) etrafında örülü,
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siyasi tarih ve savaş tarihini ön plana çıkaran nakilci, ibretlik hikâyelerden müteşekkil
tarih anlayışı: geleneksel tarihçilik. Bıçak, modern tarihçiliğin ortaya çıkışı olarak ise
iki temel unsurdan bahseder: belli bir akli ilke etrafında kurulu nedensellik ve aktarılan
bilginin güvenilirliğini sorgulayan şüphe. Şüphe ile bilginin güvenilirliğinin sorgulanmasını XIX. yüzyılda tarih felsefesinin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirip, bu arada İslam
medeniyetinde sosyolojinin ve tarih felsefesinin kurucusu kabul edilen İbn Haldun’un
ismini hiç anmamış olmasını, XIX. yüzyılda modern tarihçiliğin kurumsallaşması
meselesiyle ilişkisine yorabiliriz.
Üçüncü bölümde, XVII. yüzyıldan başlayıp sonu XIX. yüzyılın sonuna kadar
devam eden sürede Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Sanayi Devrimi gibi büyük
dönüşümlerden geçen Batı Avrupa düşüncesinde geleneksel tarih anlayışının modern
tarih düşüncesine nasıl evrildiğinin teşrihi yapılmaktadır. Bahsi geçen dönemde ortaya
çıkan modern tarih düşüncesinin ürünü olup dine ve bilgeliğe değil bilim ve felsefeye dayalı analitik tarih felsefesi ve spekülatif tarih metafiziği konusu XX. yüzyıl
tarihçilerinden örneklerle izah edilir. Modern tarih düşüncesinin oluşumunda tarih
felsefesi terimini ilk kez kullanan Voltaire’dir. XVIII. yüzyılda Vico’nun dâhil olduğu
rasyonalist tarih okulu, tarihi metinleri dini yorumlardan arındırmış, deist anlayış ve
Newtoncu astrofizikten hareketle evreni ve toplumu genel mekanik teorisi çerçevesinde
değerlendirmişler ayrıca bakışlarını hükümdar ve devletten; ticaret, toplum, medeniyet
gibi alanlara çevirmişlerdir. Ayrıca eskinin kutsanması ve idealize edilmesinin yerini
Rönesansla birlikte ortaya yeni olan şey değerlidir, anlayışı almıştır (s. 49). Diğer birçok
Batı Avrupalı düşünür arasında özellikle Hume ve Voltaire ile birlikte geleneksel tarih
anlayışının merkezinde yer alan dine ve Kilise otoritesine karşı bir başkaldırı ortaya
çıkmış, bilgi kutsallık halesinden sıyrılarak dünyevileştirilmeye başlanmıştır (s. 55).
Dönüşümün anlatıldığı ve çeşitli tarih tanımlarının yapıldığı muhteva olarak
oldukça zengin olan bu bölümde XIX. yüzyıl, tarih çağı olarak anılır. Tarihin bilimselleşmeye başlaması Alman tarih okulu, Ranke ile pozitivizm tarihçilik anlayışının
ortaya çıkışı; XX. yüzyıldaki Annales Okulu’nu tarihçinin bakışının savaş ve siyasetin
dışındaki alanlara çekmesi; Vico’nun katkılarıyla tarih disiplininin doğa bilimlerinden
farklılıkları; tarihin nesnesi ve yönteminin ne olması gerektiği gibi tartışmalar ele
alınır. Vico, modern tarih biliminin tümevarıma dayalı olması gerektiğini belirmiştir
(s. 90). Olayları neden ve etkileriyle sorgulayan ve ilk milli tarih eserini kaleme alan
kişi İngiliz David Hume’dur (s. 97). Dilthey, doğa bilimleriyle tarih-toplum-kültür
bilimlerinin nesnesinin birbirlerinden farklı olduğunu bu sebeple aynı yöntemle ele
alınamayacaklarını belirtmiştir. Darwin tarafından evrim teorisinin ortaya atılması ile
doğa bilimlerine dayalı pozitivist tarih anlayışının Avrupa’da yeniden güçlenmesine
sebep olmuştur. Felsefi bağlamdaki gelişmeler bilgi sorunuyla başlamış ve Descartes’in
bilginin açık-seçikliği ve kesinliği hakkındaki görüşleri sonraki süreçte tarih bilgisinin
yapısının süreklice sorgulanmasına neden olmuştur. Bilginin mutlak ve genel-geçer,
değişmez değil tarihsel olduğu gerçeği, bilgi anlayışları arasında önemli değişimlere
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neden olmuştur. Tarihin fizik temeline, gözlem ve deneye dayalı bir bilim olup olmadığı
tartışması tarihselcilik düşüncesi bağlamında tartışılmıştır. Bölüm, yerli ve yabancı
çeşitli düşünürlerin tarih tanımlarıyla sona ermiştir.
Dördüncü bölümde, insanın varoluşunun temelini oluşturan bilgi, üç ana öbekte
ele alınır: 1-Temel bilgiler, 2-Teknik-Uzmanlık Bilgisi, 3-Teorik Bilgi (s. 131). Doğa
bilimleri ile tarihin kendilerine konu kıldıkları nesnelerin farklı olmasından dolayı
yöntemlerindeki farklılık tartışılmışytır. Popper, her çeşit sorunun çözümünün deneme-yanılma yöntemiyle ilerlediği söyler (s. 142). Popper, tarih ile doğa bilimlerinin aynı
yöntemle iş gördüklerini, yalnız doğa bilimlerindeki deneyin tarihte eleştiri yöntemiyle
denetlenebileceğini belirtmiştir. Popper, tarih metafiziklerinin birer teori değil yorum
olduklarının altını çizmiştir. Popper, yanlışlanabilirlik ilkesi çerçevesindeki doğa bilimi
eleştirileri Einstein’e ve Kuantum fiziğine dayanan modern fiziğin; Newtoncu klasik
fizikten farkının evrensel, mutlak, genel-geçer yasalar keşfetmekten ziyade olasılık ve
istatistikleri hesaba katarak modeller oluşturma üzerine eğildiğini belirtir. Popper’a
göre tarihte yasa, teori yoktur, yorum vardır. Tez ve antitezi içeren oldukça uzun ve
farklı tartışmaların yer aldığı bu bölümde okuyucu, kendisini analitik tarih felsefesinin
epistemoloji ve yöntem tartışmalarının içinde bulacaktır.
Beşinci Bölümde, tarihi belgelerin niteliği ve kapsamı üzerinde durulur. Tarihi belge
ve tarihçinin ona yaklaşımı belli bir yorum ortaya koyar. Bu yorumun oluşma sürecinde,
gözlem, tarihçinin rolü, yeniden kurmak, anlamak, yorumlamak, nesnellik, nedensellik,
diyalektik ve zaman gibi kavramlar ön plana çıkartılır (s. 152). Ayhan Bıçak, bu bölümde bu kavramları tek tek ayrı başlıklar halinde ele alır ve yorumlar. Eleştirinin, tarihte
mantık görevi gördüğü, tarihi bilginin güvenilirliğinin eleştiri ve karşılaştırma temeline
dayandığının belirtilmesi bu başlıklar arasında bahsedilmeye değer önemli tespitlerden
yalnızca bir tanesidir. Sosyal, tarihi olaylarda zorunlu nedenden ziyade yeterli neden vardır. (s. 173). Eleştiri, diyalektik yöntem olan tez-antitez-senteze dayanmalı, her sentezin
kesin sonuç olmayıp yeni bir tez olduğu gerçeği tarihçilik için son derece önemli bir yer
tutar (s. 175). Zaman kavramı, mantık ve diyalektif düşünce süzgecinden geçirildiğinde
kronoloji ve nedenselliğin ortaya çıkışı meseleleri tartışılmıştır.
Altıncı bölüm, modern tarih düşüncesindeki sorunlar başlıklar halinde ele alınır
bu başlıklar: 1-Avrupa merkezcilik. 2- Ulusçuluk. 3-İlerleme anlayışı. 4-İnsanlık Tarihi. 5-Değerler. 6-Bilimsel Tarihçilik. Tarih, siyasetin aracı haline getirildiğinde tarih
yazıcılığı ulusçuluğun bir parçası olmuştur (s. 188). 7-Siyasi Tarihçilik. XIX. yüzyılda
tarihin doğa bilimleri yöntemleriyle bilimselleştirilmesi çabalarının XX. yüzyıldaki
eleştirisi tartışma konusu kılınır. Tarih disiplininin siyaset elinde sömürgeciliğin ve
eşitsizliğin meşrulaştırılmasına hizmet ettiği, bunun önüne geçilmesi için daha fazla
çaba harcanması, bu bağlamda ahlakın ön plana çıkarılması gerektiği sorunu tartışılmıştır. Bıçak, kendi analitik tarih felsefesini sistemleştirirken hem ahlaktan ne
anladığını tanımlamış hem de bu tanım çerçevesinde ahlakı kendi kurduğu yapının
merkezine yerleştirmiştir.
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İlk altı bölümde geleneksel dönemden bugüne değin tarihin geçirdiği aşamalar,
bu aşamalarda karşılaşılan sorunlar, Avrupa’daki olaylar merkezli (Avrupa merkezli
değil) bir bakış açısıyla ele alınmışken Ayhan Bıçak yedinci bölümde XXI. yüzyılda
özgün bir analitik tarih felsefesi denemesi yapmıştır. Bu denemede bilginin yapısı,
imkânı tartışılmış daha sonra sırasıyla, başlıklar halinde, “1-Yetiler hakkında bilgiler: Ruh, akıl, dil, 2-Zorunlu ihtiyaçların giderilmesini sağlayan bilgiler: Zanaatlar,
3-İnsanın kökenini, nitelikleri ve ebediliğini açıklayan bilgiler: Dini bilgi, 4-Evrene
ilişkin bilgilerin güvenilirliğini arttırmak için geliştirilen bilimsel bilgi, 5-Yönetime
ilişkin siyaset bilgisi, 6-Varoluşun açıklanması ya da kendilik bilgisi: Tarih bilgisi”
ele alınıp yorumlanmıştır.
Ayhan Bıçak, geleneksel dönemde doğruluğu sorgulanmadan ibret niteliği taşıyan
modern dönemde ise doğruluğu, güvenilirliği ön plana çıkartılan XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşatılan birçok felaketin aracı haline getirilen tarih bilgisinin, nasıl kullanılması
gerektiğiyle ilgili sorunda ahlakilik kavramının ön plana çıkarılması gerektiğini süreklice vurgulamaktadır (s. 237). Bıçak’a göre modern dönemde ortaya çıkan bilginin
bilimsellik adına doğruluk değeri taşıması mecburiyeti, ahlakiliği arka plana itmiştir.
Artık bilginin doğruluğu kadar ahlakiliği de önemsenmelidir. Çünkü tarih bilgisi
doğa bilimlerinin bilgisi gibi nesnelleştirilememektedir (s. 239). Ahlaklılık temeline
dayanan yeni bir tarih anlayışı, insanlığın geçmişi ve geleceği hakkında daha olumlu
bir tasvir sunacaktır (s. 242).
Prof. Dr. Ayhan Bıçak’ın tarih boyunca tarih bilgisinin kökenini, yapısını, niteliklerini, işlevini ve epistemolojik paradigmanın değişmesiyle almış olduğu yeni
biçimleri, bu biçimlerin insanlık tarihindeki tezahürlerini olumlu ve olumsuz boyutlarıyla tasvir etme; peşi sıra kendi tarih felsefesi denemesini ve teklifini ortaya koyması
açısından hem Türkiye’deki tarih hem de felsefe bölümlerinde okutulması elzem bu
özgün eserinin yalnız felsefeciler için değil Türkiye’de tarihçilik mesleğini amatör ya
da profesyonel olarak icra eden tüm tarihçiler nazarında tartışma yaratması dileğiyle.
Son olarak bu eseri Türk Düşünce tarihine kazandıran Sayın Prof. Dr. Ayhan Bıçak’a
ve mal paylaşıldıkça azalır, bilgi paylaşıldıkça çoğalır, düsturu gereğince eseri basan
ve yayınlayan Dergâh Yayınları’na müteşekkirim.

ANTİK YUNAN’DAN ROMA’YA İLETİŞİM VE SİYASET
Merve Kumdereli*
Necdet Ekinci, Antik Yunan’dan Roma’ya İletişim ve Siyaset, Birinci Basım, Ankara, Gece
Kitaplığı, Temmuz 2017, 219 sayfa.

Necdet Ekinci eserinde günümüzdeki siyasal iletişim kavramlarının geçmişten
günümüze nasıl oluştuğunu ve bu kavramların tarihsel süreç içerisinde toplumlar üzerindeki etkisini anlatmaktadır. Yazar, Tarih bilimini çeşitli etkenlerin ortaya çıkardığı
siyasal yükümlülükleri ile siyasal kimlikleri karşılaştırılarak her birinin kendi zamanı
içerisinde eleştirisini fikirleriyle sunmuştur.
Yazar Antik Yunan’da toplumda saygı görebilmenin ve yurttaş olabilmenin yolunu
siyasal iletişim ve propagandaya bağlarken, günümüzde sadece seçim kampanyalarına
indirgenmiş olmasını eleştirmektedir. Antik Yunan siteleri ile oluşan ve Roma İmparatorluğu’nda gelişerek devam eden kamusal alan, propaganda, kamuoyu, yurttaş gibi
kavramlar, önemli düşünürlerin fikirleriyle zenginleştirilerek siyasal iletişim konusu
bir bütün olarak sunulmuştur.
Eser, içerik olarak üç bölümden oluşmaktadır. Genel bir giriş niteliğindeki ilk
bölümde, Antik Yunan ve Roma’da Siyasal alanın oluşumu anlatılmaktadır. Toplumsal
yaşamda sözlü iletişimin yerine yazının kullanılmasıyla başlayan siyasi söylevlerin,
agora, akropol ve antik dönem tiyatrolarında egemen ideolojiyi nasıl yansıttığına
değinmiştir. Dönemin ünlü düşünürleri Sokrates, Platon, Aristoteles’in yapıtlarında
işledikleri siyasal düşüncenin toplumdaki etkisinden bahsedilmiştir. Yönetim şekillerinin tartışılmasıyla anayasaların oluşması, edebiyatın, kültürün, sanatın, kutsal ve
kamusal alanlarda kullanılmasıyla gerçekleşen bir (pax) barış ortamı süreci ve sürecin
sonlanışı sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir.
*

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan ve Toplum Araştırmaları Yüksek Lisans öğrencisi,
mervekumdereli@trakya.edu.tr. Yazı geliş tarihi: 23.02.2018; kabul tarihi: 19.03.2018.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Mart 2018, Sayı 37, s. 533-535

534

Merve Kumdereli

Birinci bölüm olan kutsal ve kamusal alanlarda siyasal iletişim değerlendirildiğinde, çalışmada Antik Yunan sitelerinde bayramlar ve toplu etkinlikler propaganda
kapsamında siyasal içerikli eğlenceler olarak değerlendirilmiştir. Okuyucuya bu
durumu kanıtlayan örnek eserlere pasajlarda yer verilmesi, günümüz siyasal düşünce
anlayışından ne derece farklı olduğunu görebilmemizi sağlayabilir. Antik Yunan toplum yapısında özel alan ayırımının detaylandırılması okuyucunun merakını gidererek
kamusal alandaki yurttaşlık kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Tiranların
kendilerine sunulan yasaları kabul etmeleri demokratiklik olarak algılanırken tiranlık
başlığı altında Otokratik devlet yönetimi günümüz demokrasi anlayışıyla bağdaştırılamamaktadır. Demokrasinin siyasal iletişimdeki biçimlenme süreci anlatılarak bölüm
sonlandırılmaktadır.
Eserin ikinci bölümünde, Antik Yunan ve Roma’da siyasal alanın iki önemli
öğesi Retorik ve Propaganda kavramları anlatılmaktadır. Yazar bu bölümde ilk çağ
devletlerinde yöneticilerin propaganda öğesini kullanıp kullanmadıklarını tartışmaya
açmıştır. Propaganda öğesini kamusal alanları süsleyen heykeller, gösterişli anıtlar,
zafer törenleri, müzik, edebiyat kısacası tüm kültürel öğeleri topluma dayandırılan
siyasal iletişim etkinliği içinde değerlendirmiştir. Yazılı kültürün ideolojilere nasıl bir
siyasal ruh kazandırdığını anlatırken Yunan düşüncesini geliştiren felsefeciler; Platon
ve Aristoteles’in görüşleriyle temellendirmiştir. Tiranlar, Aristokratlar, Yurttaşlardan
oluşan meclisin demokratik sayılabilecek eylemler ile halka sunduğu yasalar anlatılmıştır. Dönemin ünlü sofistleri ve yöneticilere sundukları ses yönetimi dersleri eserleriyle
anlatılmıştır. Yazarın, dönemin ünlü yöneticisi Perikles’in ideolojisini yurttaşlara nasıl
sunduğunu gerçek metin alıntısıyla belirtmesi ilgi çekici olmuştur. Fetihlerin sonucunda devlet sınırlarının genişlemesiyle propagandanın siyasal niteliğinden uzaklaşarak
yönetimde entelektüel tartışmalar kapsamında kalması ile bölüm sonlandırılmıştır.
İkinci bölüm olan retorik ve propaganda değerlendirildiğinde, propagandanın üç
türde yapıldığını söyleyen yazar, daha çok söylemin biçimsel öğesine dikkat çekmiştir. Bu yüzden Tiranlar tarafından halkları himaye ederken kullandıkları toprak, para,
anıtlar propaganda aracı olarak görülmüyor muydu? Oysa önceki bölümde kamusal
alanlarda ideolojinin herkes tarafından görülmesi amacıyla anıtların daha güçlü olduğu
belirtilmektedir. Okuyucuda yazarın dönemsel bir farklılığı göz ardı ettiği hissi uyanabilir. Perikles’in propagandayı ezici, yok edici, zor kullanarak, baskıcı bir dilden
ziyade retoriği kullanması, günümüz siyasal iletişim anlayışından farkını en güzel
şekilde temsil etmektedir. Yazarın bölüm sonunda propaganda öğesinin kullanımını
Makedonyalı Filip dönemiyle bağdaştırması okuyucunun dönemler arasındaki geçişi
tarihsel olarak algılayamamasına sebep olmaktadır. Denilebilir ki bölüm, Romanın
politik, siyasi, askeri sistemlerinin tarihten günümüze birçok imparatorluk tarafından
basamak olarak kullanıldığını ve yönetimdeki düşünce yapısının izlerini günümüz
siyasal iletişimlerinde görmekteyiz.
Eserin üçüncü bölümünde, Antik Yunan ve Roma siyasal alanların oluşmasın-
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da siyasal düşüncenin yeri anlatılmaktadır. Siyasal iktidar ve siyasal yaşamın ortak
amaçlarına yer verilerek, bu kavramların ortaya çıkma sebepleri açıklanmıştır. Yazar
toplumdaki farklı sınıfları gereksinimleri çerçevesinde inceleyerek; yönetenler açısından
amaç, iktidarın güçlendirilerek varlığının sürdürülmesi iken, yönetilenler açısından,
siyasal iktidarın sınırlandırılarak hak ve özgürlüklerin elde edilmesi gerektiğinde
iktidarın değişmesi fikriydi. Toplumda oluşan bu düşünce yapısının güç savaşına
dönüşerek bir imparatorluğun sonunu nasıl etkilediği anlatılmaktadır.
Üçüncü bölüm olan Antik Yunan ve Roma Siyasal alanlarının oluşmasında siyasal düşüncenin yeri değerlendirildiğinde, Roma’da siyaset incelemelerinde bulunan
düşünürler; Polybius, Cicero, Seneca’nın eserleri tanıtılmıştır. Hıristiyanlığın imparatorlukta yayılmasıyla siyasal otoritenin varlığının sorgulanması; tanrısal ve siyasal
iktidar öğretilerinin çatışması sonucu siyasal ideolojinin Ortaçağ’daki sürecinden
bahsedilmiştir. Bölüm Roma İmparatorluğun çöküşüyle sonlandırılmıştır.
Eserin bütününü incelediğimizde; Yazar, siyaset ve iletişim birlikteliğini sanılanın
aksine eski dönemlerden itibaren var olduğunu tartışmaya açmıştır. Yazar Antik Yunan
Siteleri ve Roma İmparatorluk dönemlerindeki en belirgin siyasal olayları günümüz
bakış açısıyla yorumlarken fikirlerini yerli ve yabancı çalışmalarla temellendirmiştir.
Platon ve Aristoteles’in kamuoyu kavramlarına ilişkin düşüncelerini kitapta detaylı
bir şekilde anlatması, dönemin siyasal alanının okuyucu tarafından daha net anlaşılmasını sağlamaktadır. Yazar eserinde yerli ve yabancı makale, kitap, orijinal belgeler
kullanarak geniş bir kaynak incelenmesinde bulunmuştur. Herodotes’ten Bauman’a
kadar geniş ve birincil kaynaklara başvurulması da bu durumun açık bir göstergesi
olarak değerlendirilebilir. Cümlelerime son verirken keyifle okumuş olduğum bu eseri
günümüz siyasal iletişimlerinin nasıl oluştuğuyla ilgilenen tüm okurlara tavsiye eder
ve kitabı bize kazandıran Gece Kitaplığı Yayınevi’ni kutlarım.

