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journal
ktedir,
n dizinlenmektedir.

Kendisine klasik İsl6m düşünce geleneğini temdr a|aı " Kutatlgrırilry Felsefe-Bilim
Araştırmalan Dergisi" sayfalarını bir felsefileşmiş ktiltür inşaasına katkıda bulunmak
iddiasını taşıyan rtlsefe -'varlık' ile 'bilgi' öğIetileri, 'bilim teorisi', 'ahl6k', 'dil',
'din', 'taıih' ile 'toplum'* araştrrmalarrna; mcıntık ||e m.ııemqtik çalışmalarna ve bilim

fizik', 'gökbilim', 'yer bilimleri', 'kimya', 'canlılar bilimi'- incelemelerine açacak-
hT

* Kutad.gubilig"de aranan başta g_elen özellik, özgüntük, felsefe-bilim ciddiliği, en-
ginlik, derintik ile iüde giizelliğidir. Özgünlükıen kasdımız, öncelikle Türk müellifinin,
ele aldığı soruna er..velemirde klasikleşmiş İsl6m düşüncesinin bakış açısını da dikkatç
alaıak çözüm önermesi ke}fiyetidir, İfrde güzel|jğine gelınce; bundan murad olunan,
Türkcenin, yüzyılların zevk ile 1et6fet imbiğinden süzülefek günümüze erişmiş soylu
söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır.

Felsefe-bilim zihniyeti, taas§ub ile tek taraflılığı reddeder, Tersine, eleştiri taırıyla
yola koyulunur, Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yokfuI. HeI akılyürütme siİsi-
lesinin sonu gibi gözüken vaIgı, yeni bir gidişin başlangıcını bağnnda taşır. Ancak, eleş-
tirel tutum, özellikle ahlak-tarih-toplum-siyaset çerçeve§inde, açısızlık, görüşsüzlük ile
ifödesizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözü-
kiirse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kahcı bir anlam kazanamaz,
Havaya saçılmış tohumları andınr. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların,
miinbit topraklara atılmaları ic6b eder, Benzer biçimde, düşünceler ile varsayım]arın ka-
lıcı, etkileyici ve evrensel anlamlaı kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğ!
nin(öcole) içerisine doğup bağnnda neşvünemA bulmalarına bağlıdır, İşİe,
"Kutqdgubilig", Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasrna zemin hazırlayabi-
lirse, kıruluş_amricı doğıultusuırda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalaıında yazı-
laııyla yer aİacak felsefeci-bilimadamlarrmızrn, dialektik bir anlatışta, düşünceİerini
'çarpıştıncak' bil ortama ka\.,uşmalaıı dileğimizdir.

" fuıtadgubilig", yılda iki defa yayımlanacak. Her sayı, sırasıyla felsefe çalışmaları,
din-dil-edebiyat-lcırih-toplum araştırma|arı ile bilim incelemeleri biçiminde bölümlene-.
cek.

Dergi, sayfalarını en az elli oranında, İngilizce özetleriyle birlikte, Türkçe telif ya_
zılara açacak. Bunlann yanısıra, zaman zamaıJ başta İngilizce olmak üzre, Aıapca, Al-
mança ile Rusca kaleme alınmış felsefe-bilim çalışmaları ile bunların Türkceye yapıl-
mış tercümelerine dahi yer verilecek. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında,
öncelikle eski yazıyla, çıkmış önemli çalışmalar d a, ''Kutadgubiliğ'in sayfalarııda unu-
fuImaktan kul1arılacaklardır, Dergi, gönderilen çalışmaları, bir hakem kuru|una inceletip
onun olurunu aldtktan sorıra ancak, basar. Basılmayanlar da, yayımlananlar gibi, iadİ
olunmayıp arşivlenirler,

" Kutüıdgubilig", yayımladığı çalışmalarda izhör olunmuş düşünceler ile görüşlerin
soıumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifhde biçimleıinıle nisbi bir oıtaklığı sağla-
mak amacıyla müdAhale hakkınl mahfüz tutar.
Saygılarımız ve sel6mlarımızla, 'mutluluk veren bilgi' '' Kutadgtıbilig''.

DÜZELTi VE ÖZÜR DeEiünizin 9. sayısında yaylmla»an stanley N. sallhe'nin..Çevrebjlim FeIseftsi: Fi_
zik,Kiıııya Açıklaııalanna Kaşı Vitalizın, s. l8]-l93" (Ecological Philosophyl Vitalisın versus physical-
chemical cxplanations. s. l95-206) adh makalesinin mütcrcimj Esİa Fazlıoğl!ı olaoakiır. Dtizclıiı, ınüierci»ı ve
okuyucularımızdan özür dileriz.
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Kutadgubilig (Wtsdom of Rrıyal Glory) is biannually -March 
& October-

appearing periodical devoted to the study of and reflexion on metaphysics -thal 
is

'ontolgy', 'gnoseology' and 'ethics'-, physics 
-'nat.ıral 

history' and 'nafural

philosophy'- and culfural, political and socioeconomic problems; and with

Turkish as its offıcial language. However, it is also open to texts in some other

languages, such as English, Arabic, German and Russian together with their

relevant Turkish translations. Kutadgubilig pırsues a language policy where at least

fifty percent of its texts must be in Turkish.

Although identified with the Islamic tradition, Kutadguöllig welcomes in its

pages a plurality of philosophical perspectives, its only requirement being that the

work to be published be of superior qualitly, reveal scholarly integıity, and observe

the recommended methological guidelines for the formal and sci€ntific plesentation

oftexts.

The joumal bears a distictly philosophical charactel, analyical and critical by

definition. Its principal aim is to provide an entellectual forum to primarily Turkish,

but also foreign philosopher-scientist, who then will be fact that Kutqdgubilig's

editorial policy does not subscribe to any philosophical posfure, it is interested in

the debate between different positions and accepts any standpoint as long as it is

supported by professional philosophy's analyical and argum€ntative rigour,

Nevertheless, the journal expects to find in its pages ground-breaking ideas that

may eventually lead to new theories and siystems.

For evaluation and arbitraıion of any article submitted for publication,

consistency of arguments and coherence as strategies of the disçourse will be

assessed; priority will be granted to those papers both critical and crealive and those

within the boundaries of academical and scientific rigour, are imaginative and

sugg€stive. Two instances of evaluation will be held: one fiom the journal's

Directive Board and another from ve re{iee who will remain unknown to the

author/S.

All tlpescripts submitted should be sent to the Journal either by mail, or,

preferably by e-mail, in good quality printing or typing. Upon submitting their

papers, authors are implicitly authorising the7bırnal to publish them,

vefhtının İk

The ı

Mı

Babasr
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ye|aıınn ikiyüziincu Yllnda J manuel Kant1 lnarken

Tarihi inançlar değişir. Farkh çağlarda toplumlann değişik dinleri olmuştur,

Bunlann öğretileri ile ib6det şekilleri farkh olsa da, müminlerine vaki ödev nite-

likli talepler heme1 hep aynı kalmlşhr.'o Filhukiku "yasa koyucu ilahi akıl, bizim-

kiyle bağlanhh olup en üstün sistem birliğini ifhde eder, O, yasa koyıou aklın
8l

menşei nenbardrr."" İnsanın kendini bağladığı ahlAk ile bunun ctıdifiö edil,miş

tiirevi ile uzantısı hukuk kurallannrn, y6ni kanunlann da doğada vargördüğümüz

yasalann da ill< baş belirleyici akıl (L&Y intellectus arche5pus) Tannnrnkisidir,82

NihAyet .Kaııl'tan esinlenerek şöyle bir sav ileri sürmek yanhş olmasa gerek: Ale-

me 'düşünme-anlama-anlamlandırma gücü' bakımından bir silseleimeritip, bir

sıradüzeni hAkimdir. Alemi aşkın makamda, zikrolunan gücün yaratlcısl ve a},nı

zamanda tiimcü (Y---+Fr holiste) uygulayanı 'ilahi akıl' 'oturmak'tadır, Onun a-

lemde, deyişimiz yerindeyse, 'halife'si gidimli (Fr discursif) işleyen 'insan ak-

1ı'dır. Bu, bir yandan, kendi hesabına çahşıp üıetirken -ılumenoıl-; 
öte yanda da

olay 
-fainomenon- çıkışlı dulı:lan değerlendirip anlamlandırarak algılan üre-

ten 'zihn'i yönlendirir, yönetir, gözetim altında tutar,

Hül6sa: Alernin yaratıhş gayesi ile şahikası insan olup onun da sıklet merkezi

akıldır. Akıl varhğı insanın özderı hür oluşunun 6şikör tezihürü kendini inş6a er

mesidir. lnsarun kendini inşaa etme çabasrnın ürününeyse ahl6k diyoruz, İşte, 6le-

min, gerek işleyişi gerekse gAyesi bakımından, özü özeti,

(18) Sonuçta, bir dirim varhğı olarak beşeri insan kılan kefiyetin akıl oldu-

ğunu öne süfıı Kün\ onun lşığrnda felsefeyi bilimle birarada yeniden inş6a et-

miştir. Bu, Artstoteles,ten sonra birlikli, bütiinlüklü sistem olarak felsefe.bilimin

ikinci inş6ası olup ilkinden daha sıkı bir biçimde örülü, daha iıkız bir yapı görü-

nümünü arzetm€ktedir. GörünüŞüne bakarak kurduğu sistemi J(cııl, "mimöri yapİ'

şeklinde nitelemiştir. Kendisini doğuran annesi bilgeliği de yeniden felsefeye baş

tacıkılmlştlr.Sistemininbeyıimetafizikolupfelsefenin,bilimleizdivAcınıt6ze-
lemiştir. Ahlikın ilahiyöttaki menbaınr felsefeye akıtıp verimlendiren bilgeliği

lalrk olduğu oruna ofurtmakla kalmayp artık dewini kapatmış olduğu sanılan

bilgece bir ömür sürmüştiir. Başka bir deyişle, özü ile sözünü çakıştrrarak taşradan

'" Bk ,l. Korr."Z,, 
"wigen 

Frie(len" ("Iibedİ Bdnşğ"),z,Abs, l,Züısatz.4 An,n, vI l47,

'' " Kriıik d"r r"ir"n l/ernunfl" , ıranszendenta le Dialeklill, Anh 7jü Endabsichl V ( l 5 8 5 - Rc 73 l 0,

" Bk ,|. Kanr."Ptolegornend", §53 Anm Ill l l3.
i] 

Aıisıoıeles,Ien farklı olarak 1(dıı. sistemini canhlar aleminin ardştınlınasü üstiine değil de. can!ı_

oi-u.runiu.rn in""ı.nm"si. dem€kki ktasik ııekanik ._Newton mekaniği esestna dayanarak kurmuştur.

vi"" a", .**"" 
"ar, 

rcyınamlş rıtmakla birlikıe, yeni diimbilinbiyoloji fclsefesinin kuruousu olarak

ronı,, anııal yanı,ş oımasa gerci< __bkz: ,.Kıı;i der tJ eitskü.af!" (" yqrcügtüciiniin Dleşıiri, i",), l|. Kls1,11_






































































































































































































































































































































































































































































































































