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

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük, 
felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, ön-
celikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İslâm düşüncesinin 
bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde güzelliğine gelince; 
bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek gü-
nümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır. 

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tavrıyla 
yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürütme silsile-
sinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel 
tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâde-
sizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözü-
kürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz. 
Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit 
topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların kalıcı, etki-
leyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğinin (école) 
içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağlıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-Bi-
lim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırla-
yabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında 
yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamlarımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini 
“çarpıştırıcak” bir ortama kavuşmaları dileğimizdir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmakta olan 
akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında yılda iki defa yayım-
lanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2016-2018 yılları arasında Mart, Ha-
ziran, 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 Fel-
sefe-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 sayfa-
larında unutulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları, 
tarih, toplum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kitabiyat biçiminde bölüm-
lenecektir.

Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakem-
ler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayan-
lar da, yayımlananlar gibi, iâde olunmayıp arşivlenmektedirler. Yayım ilkeleri ve makale 
formatı hakkında detaylı bilgi için web sitemize (www.kutadgubilig.com) bakınız. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olunmuş 
düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde biçimlerinde 
nisbî bir ortaklığı sağlamak amacıyla müdâhale hakkını mahfûz tutar. Saygılarımız ve 
selâmlarımızla, “mutluluk veren bilgi”: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları.



Kutadgubilig takes its ground on the Islamic philosophy tradition, and now it is going 
to welcome in its pages the studies on philosophy –doctrines on ‘existence’ and ‘knowle-
dge’, ‘theory of science’, ‘ethics’, ‘religion’, ‘language’, ‘history’ and ‘society’–, on logic 
and mathematics, and researches on science –’physics’, ‘astronomy’, ‘geometry’, ‘che-
mistry’, ‘biology’– that claim providing for the establishment of a philosophical tradition. 

First requirements are individuality, gravity on philosophy and science, immensity, 
depth, and beauty of expression. What we mean by individuality is the assessment of 
the classical early Islamic thought by the author (especially the Turkish author) while 
examining the question that he chooses and then provide a solution. As for the beauty of 
expression, what is desired is the revealed Turkish eloquence with its esteemed, charming 
and extant vocabulary. 

The mentality of science and philosophy rejects the unilateralism. On the contrary, 
it sets off with an attitude of criticism. It is an endless road. Every end is a beginning. 
However, the attitude of criticism, does not, shall not and will not mean an agonic or exp-
ressionless attitude especially on the ethical-historical-social-political ground.

A philosophical and scientific fruit can not bear a permanent meaning unless it is 
supported by a tradition no matter how original it looks. It resembles the seeds thrown to 
the air. They should be sowed first. It is the same with the ideas. They should begin their 
existence in an école. That is why the periodicals’ aim is to prepare a ground for a tradi-
tion of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds 
in the papers of the periodicals.

Kutadgubilig 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 refe-
rees and the editorial board. The ones that are not being published are not sent back, but 
archived. For further information on publishing principles and the format of the articles, 
please visit our website (www.kutadgubilig.com).

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies does not take the responsibility of the 
views and thoughts expressed in the articles. It does, however, keep the right of inter-
vention so as to provide a relative cooperation on language and expression manners. Best 
regards, ‘uplifting knowledge’, Kutadgubilig Philosophy-Science Studies.
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EDİTÖR’ÜN NOTU
 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Eylül 2019 tarihli 40.sayısı, 
biri kitabiyat olmak üzere toplam on yazıdan oluşmaktadır.

Mete Ulaş Aksoy,  “Elitist Felsefe ve Ezoterik Diktatörlük : Leo Strauss Özelinde 
Bir Tartışma” başlıklı makalesinde, Strauss’un felsefesini tiranlık ve ezoterizm ek-
seninde tartışmaktadır.Yazar, Strauss’a yönelik tiranlık eleştirileri üzerinde durarak, 
onun politika felsefesinin, gizli bir diktatörlük ve tiranlık savunusu ihtiva etmediğini 
iddia etmektedir. 

“Descartes’ın Doğa Felsefesinin Madde Kavrayışı” adlı yazısında Alper Darıcı, 
Descartes’ın doğa felsefesinin modern düşünceye etkilerini araştırarak, filozofun 
madde, uzam ve hareket üzerine görüşlerine değinmektedir. 

Şükran Fazlıoğlu, “Genel ile Özel Arasında Osmanlı Tasnîfu’l-ulûm Literatürü-
ne Giriş” başlıklı makalesinde, Taşköprülüzâde’nin ilimler konusunda genel ile özel 
arasındaki ilişkiye dair görüşleri üzerinde durmakta ve Osmanlı tarihi boyunca geneli 
ve özeli konu alan ilim sınıflandırmalarına ilişkin yaygın literatürde bilinen eserleri 
çözümlemeyi denemektedir. 

Hacı Kaya, “Fârâbî’nin Bölme ve Sentez Teknikleriyle Kanıt Kaynağı Yerler 
(Mevâzı‘) Analizinde  Metafizik Perspektiften İnşa Ettiği Mantıksal İlkeler Kuramı” 
başlıklı çalışmasında, Fârâbî’nin, Kitâbu’t-Tahlîl adlı eserinde beş sanatı kapsayan ve 
yerler (mevâzı‘) diye adlandırdığı en üst tümel ilkeler üzerinde durmakta ve filozofun, 
klasik mantığın hem formel hem de içeriksel yapısını kullanarak metafizik perspektiften 
bir mantıksal ilkeler kuramı geliştirdiğini iddia etmektedir.

“Adalet, Siyaset, ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümüne Bir İtiraz” 
adlı yazısında M.Akif Kayapınar, modern devlet idealini sorgulamakta ve “iyi yöne-
tim”in, kökenleri insan tabiatında yatan “adalet düzeni” algısına referansla tanımlanması 
gerektiği üzerinde durmaktadır. Yazar, Batı medeniyetinin kendi özgün tarihsel ve 
kültürel bağlamında vücuda gelmiş liberal değerlerin dünyanın geri kalanına yegane 
iyi yönetim formu olarak dayatılmasına yönelik itirazını sunmaktadır.

Engin Koca, “Aristoteles ve Descartes: Metafizik, Bilim ve Teknik Arasındaki 
İlişkinin Dönüşümü” başlıklı makalesinde, Aristotelesçi dizgede metafiziğin, bir varlık 
kuramı olarak ideal durumları ve o ideal durumların İyi (Tanrı) ile ilişkisini açıkladığını, 
Descartes’ın ise, bu İyi’nin karşısına Özne’yi koyarak, Aristoteles’in metafizik, bilim 
ve teknik arasında kurmuş olduğu ilişkiyi değiştirdiğini belirtmektedir.

“Uygur Manihaizmi’nde Ruhların Kurtuluşuna Açılan Kapılar: İki Işık Sarayı” 
adlı çalışmasında Betül Özbay, hem Doğu hem de Batı Manihaizmi için önemli olan 
Güneş ve Ay tanrılarının Türk, İran, Çin ve Kıpti dillerinde yazılmış metinlerde nasıl 
yer aldığını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Yazar, Eski Uygur Manihaizmi’nde 
Güneş ve Ay tanrıları için iki ışık gemisi ya da taşıtı yerine iki ışık sarayı ifadesiyle kar-
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şılaşıldığını belirtmekte ve bu kavramın Uygur Manihaizmi’ndeki yerini anlatmaktadır. 
“Epikuros’un  Ahlak Felsefesinde Mutluluk Kavramı” başlıklı yazısı ile Hande 

Tetik, Epikurosçu kosmoloji, ruh ve ahlakı inceleyerek Epikuros’un felsefesindeki 
mutluluk anlayışını açıklamakta ve filozofun ahlak felsefesinde arzu, haz ve mutluluk 
arasındaki ilişkiye dikkat çekmektedir.

Mustafa Yavuz, “Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme” adlı 
çalışmasında, “Canlılık nedir?”, “Canlılığın farklı dereceleri var mıdır?” ve  “Varsa, 
en temel canlılık hâli nedir?” sorularına cevaplar aramaktadır. Yazar ayrıca, biyolojik 
olgu ve olayların açıklanmasında indirgemeci bir bakıştan ziyade belirimci bir bakış 
önermektedir.

Mesut Sabancı, “Zihin Üzerine Teoriler” adlı kitabın tanıtımını yapmaktadır.
Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak dileğiyle.



EDITORIAL NOTE 

Kutadgubilig: Journal of Philosophy and Science Studies has reached its 40th issue 
with this September 2019 issue, it has nine articles and a book review.

Mete Ulaş Aksoy’s article, entitled “Elitist Philosophy and Esoteric Dictatorship: 
A Discussion of Leo Strauss,” tackles with Strauss’ philosophy with regard to the 
concepts of tyranny and esotericism. After laying out the criticisms against Strauss 
suggesting that his political philosophy secretly defends dictatorships and tyranny, 
Aksoy argues against these claims.

Alper Darıcı’s article “Understanding of Matter in Descartes’ Philosophy of Nature” 
investigates the ways in which philosopher’s thinking influenced modern thought. In 
doing so, Darıcı explores the philosopher’s views on matter, space, and movement.

Şükran Fazlıoğlu, in her article entitled “Between the General and the Particular: 
Introduction to the Ottoman Literature on the Classification of Sciences,” examines 
Taşköprülüzâde’s views about the general and the particular in the context of sciences 
and undertakes a review of other prevalent works written during the Ottoman era.

 Hacı Kaya’s article “Farabi’s Theory of Logical Principles Constructed from 
A Metaphysical Perspective by Using the Methods of Division and Synthesis in his 
Analysis of the Places (or Topics) [Mevâzı‘] on the Origin of Proof ” focuses on phi-
losopher’s Kitâbu’t-Tahlîl and his universal principles that comprise the five arts and 
called places (or topics) [Mevâzı‘].” He analyzes how the philosopher, utilizing both 
the form and content of the classical logic, develops a theory of logical principles 
from a metaphysical perspective.

M. Akif Kayapınar’s article “Justice, Politics, and Good Governance: An Obje-
ction to the Discursive Dominance of Liberalism” questions the ideal of the modern 
state, and argues that ‘good governance’ must be defined in reference to ‘the order 
of justice’ whose origins lie within the human nature. Kayapınar objects to the ways 
in which Western civilization imposes the liberal values, which have originated from 
West’s specific historical and cultural context, upon the rest of the world as the sole 
form of good governance.

  Engin Koca’s article “Aristoteles and Descartes: Transformation of the Rela-
tionship between Metaphysics, Science, and Art [Technê]” argues that the Aristotelian 
metaphysics, as an ontology, explains the ideal states and their relationship to the Good 
(God). For Koca, Descartes posits the Subject against the Good, and thus transforms 
the relationship Aristotle establishes between metaphysics, science and art [technê].

Betül Özbay’s article “Doors Opening to the Salvation of Souls in Uighur Ma-
nichaeism: Two Palaces of Light” comparatively explores the ways in which gods 
of Sun and Moon –important for both the Eastern and Western manichaeism- are 
represented in Turkish, Iranian, Chinese and Coptic texts. Özbay points out that in the 
ancient Uighur manichaeism, instead of two ships of light or two vessels of light, gods 
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of Sun and Moon are represented as two palaces of light and she explains the role of 
this phrase in the context of Uighur manichaeism.

 Hande Tetik’s article “The Concept of Happiness in Epicurus’ Moral Philo-
sophy” examines epicurean cosmology, soul, and ethics and then explains the concept 
of happiness in his philosophy. She particularly focuses on the relationship between 
desire, pleasure, and happiness in his moral philosophy.

 In his article entitled “A Novel Assessment of Vitality and Biotics” Mustafa Ya-
vuz seeks to answer the questions like ‘What is vitality?’, ‘Are there different degrees 
of vitality?’ and ‘If there are, what is the most fundamental state of vitality?’. Yavuz 
argues for an emergentist rather than a reductionist approach with regard to biological 
facts and events.

Mesut Sabancı reviews Stephen Priest’s Theories of the Mind: A Compelling In-
vestigation into the Ideas of Leading Philosophers on the Nature of the Mind and Its 
Relationship to the Body (1992) which was translated into Turkish as “Zihin Üzerine 
Teoriler” (2018)

We wish to meet again with new topics in new issues.



ELİTİST FELSEFE VE EZOTERİK DİKTATÖRLÜK: 
LEO STRAUSS ÖZELİNDE BİR TARTIŞMA

Mete Ulaş Aksoy*

ELISTIST PHILOSOPHY AND ESOTERIC DICTATORSHIP: 
A DEBATE IN THE CASE OF LEO STRAUSS

ÖZ
Strauss 2000’li yıllardan itibaren popüler basında ve akademide, üzerine çok söz 
söylenen bir akademik figür haline gelmiştir. Bu ilgi artışının sebebi, Strauss’un 
gizli bir tiranlık öğretisi savunduğu ve bu öğretinin ABD’nin dış politika ve gü-
venlik elitlerinde mühim bir tesir oluşturduğu iddiasıdır. Bu noktada, Strauss’un 
özellikle ezoterizm hakkındaki görüşleri ve klasiklere dönüşü savunan politika 
felsefesi, yoğun bir şekilde incelenmiş ve tartışılmaya başlanmıştır. Makalede, 
Strauss’un felsefesi, tiranlık ve ezoterizm üçgeninde şekillenen bu tartışmaların 
ana hatları verilecektir. Birinci bölümde bu tartışmaların genel çerçevesi ortaya 
konmuştur. İkinci bölümde, Strauss’un ezoterizmden ne anladığı açıklanmış ve 
Strauss’a yönelik tiranlık eleştirilerin ana hatları gösterilmiştir. Üçüncü bölüm-
de, bu eleştirilerin genel bir değerlendirilmesi sunulmuştur. Makale, Strauss’un 
politika felsefesinin, gizli bir diktatörlük ve tiranlık savunusu ihtiva etmediğini 
iddia etmektedir. 
Anahtar Kelimler: Ezoterizm, Klasik Politika Felsefesi, Leo Strauss, Tiranlık.

ABSTRACT
After 2003, Leo Strauss has become a prominent political philosoper in popular 
media and academy due to the controversial and polemical articles. The reason 
for the increase in both public and academic attention to Strauss is the alleged 
influence of Strauss over the elits governing the USA.’s foreign and security 
policies. In this context, this attention has provoked an intense and lively debate 
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which addresses Strauss’s understanding of classical political philosophy and his 
views on esoterism. In this study, we are going to analyze the basic elements of 
the debate on Strauss’s esoterism and tyranny. The first part of the paper presents 
the general framework of the debates on Strauss. In the second part, the basic 
arguments of the critics claiming the existence of (esoteric) tyrannical elements 
in Strauss’s political philosophy is to be presented. In the last part, we offer a 
critical analysis of the claims viewing Strauss philosophy as being motivated 
by the tyrannical elements. The article claims that Strauss’s political philosophy 
does not contain an esoteric tyrannical teaching. 
Keywords: Esotericism, Classical Political Philosophy, Leo Strauss, Tyranny.

...

Giriş 

Leo Strauss, vefatının üzerinden geçen uzun seneler boyunca, kamuoyu tarafın-
dan pek tanınmayan bir akademisyen olarak kalmıştır. 2003 yılı ile birlikte bu durum 
hızla değişmiş ve Strauss, bu tarihten itibaren, popüler medyanın ilgisine yoğun bir 
şekilde mazhar olmuştur. Strauss’a gösterilen ilginin kaynağı, ABD’nin güvenlik ve dış 
politikasını yönetenler üzerinde onun önemli bir tesiri olduğu iddiasıydı. Washington 
Post, New York Times ve Le Monde gibi, popüler basının önemli mecralarında Strauss 
hakkında birbiri ardına çıkan makaleler, Strauss’u ABD’nin Irak’ı ve Afganistan’ı işga-
linde rol oynayan felsefi esin kaynağı olarak göstermiştir.1 Popüler basında hâkim olan 
Strauss tartışması, kısa sürede akademik camiyaya da sıçramış ve Strauss’un politika 
felsefesi ve klasikler üzerine kaleme aldığı incelemeleri, bu eleştiriler doğrultusunda 
tekrar değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Böylelikle 2003 tarihine kadar, ancak poli-
tika felsefesi üzerine çalışan az sayıda akademisyenin tanıdığı Strauss, gerek popüler 
medyada gerekse de akademik dünyada üzerinde yoğun bir tartışmanın cereyan ettiği 
bir düşünür haline gelmiştir.2

Strauss hakkındaki iddiaların birleştiği nokta, Strauss’un gizli bir tiranlık öğretisi-
nin fikir babası olduğudur. Strauss demokrasi düşmanı bir filozoftur ve bu düşmanlığı 
tespit etmek, Strauss’un ezoterik yazım tekniklerini kullanması nedeniyle son derece 

1 James Atlas, “Leo-Cons; A Classist’s Legacy: New Empire Builders,” New York Times, 4 Mayıs, 2003. 
Allain Frachon ve Daniel Vernet, “The Strategist and the Philosopher,” Le Monder, 19 Nisan, 2003. 
William Kristol, “What was Leo Strauss Up To?” Public Interest, Sonhabar 2003. Jim Lobe, “Neo-
Cons Dance a Straussian Waltz,” Asia Times Online, 9 Mayıs, 2003, http://www.atimes.com. Jet Heer, 
“The Philosopher” Boston Globe, 11 Mayıs, 2003. William Pfaff, “The Long Reach of Leo Strauss,” 
International Herald Tirbune, 15 Mayıs, 2003.

2 Catherine Zuckert ve Micheal Zuckert, The Truth About Leo Strauss, (Chicago: The University of 
Chicago Press, 2006), 1. 
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zordur.3 Bu iddialardan bağımsız bir şekilde onun eserlerine baktığımızda, Strauss’un 
felsefesindeki hakim temanın, modernitenin neden olduğu kriz ve bu krizin kendini 
gösterdiği siyasi, etik ve felsefi problemler olduğunu görmekteyiz. Strauss’un mo-
derniteye dair temel tespiti, modernitenin mevcut ontolojik ve epistemolojik yapısı 
itibariyle bu problemleri çözme yetisinden mahrum olduğudur.4 Strauss’un eserle-
rinin iskeletini teşkil eden modernite eleştirisi, adalet ve erdemin tekrardan esaslı 
bir şekilde düşünülmesi ve bu konuda klasiklerin sunduğu bilgelikten azami ölçüde 
istifade edilmesini çare olarak ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, tiranlık tartışmaları 
Strauss çalışmalarına damgasını vurmadan önce, akademideki Strauss imajı (bir kaç 
istisna hariç), varoluşçuluk, tarihselcilik ve pozitivizm üçgeninde unutulmaya yüz 
tutan klasik politika felsefesini canlandırmak için emek harcayan bir akademisyen 
tablosu çizmekteydi. 2000’lerden sonra ortaya çıkan tablo ise bambaşkadır. Strauss, 
demokrasi düşmanı emperyalist bir politika felsefesini, erdem ve adalet gibi kulağa 
hoş gelen söylemler ile kamufle ederek, yaymaya çalışan karanlık bir şahsiyettir.5

Strauss’un gerçekten bir demokrasi düşmanı olup olmadığını, dahası Strauss’un 
demokrasiye olan yaklaşımının ne olduğunu tespit etmek gayet kolaydır. Strauss’un 
külliyatından seçilecek bir kaç makale bu konuda tatmin edici cevabı bulmamızı 
sağlayacaktır.6 Ancak demokrasiye gizli bir husumet besleyen bir Strauss imajında bu 
tespiti yapmamızı zorlaştıran unsur, meselenin ezoterizm ile iç içe girmiş olmasıdır. 
Strauss hakkında ortaya atılan iddialarda ısrarla vurgulanan nokta, Strauss’un eserlerine 
hâkim olan hak, adalet ve erdem gibi değerlerin aslında, ezoterik gündemi saklamak 
amacıyla kaleme alınmış fikrî maskeler olduklarıdır. Strauss hakkındaki tartışmayı 
çetrefil hale getiren şey, bu meselenin Strauss’un eserlerinin düz okuması ile içinden 
çıkılamayacak bir noktaya gelmesi ve tartışmaların bir noktadan sonra niyet okuma 
uğraşısına dönüşmesidir. Strauss’un şahsında yaşanan otoriteryenlik ve demokrasi 
tartışmalarının kilitlendiği bu nokta, meselenin özünü ortaya koymaktadır. Strauss’un 

3 Shadia B. Drury, Ideas of Leo Strauss, (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 4-5. Willaim H. F. 
Altman, “Leo Strauss in 1962,” Perspectives on Political Science, sayı: 39 (2010): 104. 

4 Leo Strauss, On Tyranny, (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), 23-24. Leo Strauss, “An 
Epilogue,” An Introduction to Political Philosophy, (Detroit: Wayne State University Press, 1989), 
134.

5 Shadia B. Drury, “Taming the Power,” Leo Strauss, Education and Political Thought, der. J.G. York 
ve M. A. Peters, (Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 2011), 179.

6 Bu konuda Strauss’un, “Liberal Education and Responsibility” adlı makalesi bize yardımcı olabi-
lecektir. Bu makalede Strauss’un demokrasi hakkındaki görüşlerinin en özlü ve net halini bulmak 
mümkün: “What then are the prospects for liberal education within mass democracy? What are the 
prospects fort the liberally educated to become again a power of democracy? We are not permitted 
to be flatterers of democracy precisely because we are friends and allies of democracy. While we 
are not permitted to remain silent on the dangers to which democracy exposes itself as well as 
human excellence, we cannot forget the obvious fact that by giving freedom to all, democracy 
also give freedom to those who care for human excellence. Leo Strauss, “Liberal Education and 
Responsibility,” An Introduction to Political Philosophy, (Detroit: Wayne State University Press, 
1989), 343-344. 
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ezoterizm ile olan ilişkisi netleşmedikten sonra, tartışmalar kısır bir hale gelme riski 
taşımaktadır. O zaman, Strauss’un demokrasi düşmanı olup olmadığını sormadan önce, 
üzerinde durulması gereken mevzu, Strauss’un ezoterik bir yazar olup olmadığıdır. 

Strauss, XVIII. yüzyıldan itibaren unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan ezo-
terik yazımı akademik dünyanın gündemine getirebilmek için yoğun bir çabanın 
içerisine girmiştir. Strauss’un ezoterizme yönelik ilgisi, ezoterizmin düşünce tarihini 
doğru bir şekilde okuyabilmek için kritik bir yerde durmasından kaynaklanmaktadır. 
Eğer geçmiş filozoflar ve düşünürler eserlerini ezoterik yazım tekniklerini kullanarak 
kaleme aldılarsa, biz modernlerin bu tekniklerden bihaber olmamız, felsefe tarihine 
dair bilgimizi ve fikriyatımızı, en hafif tabirle, temelsiz ve asılsız hale getirecektir. 
Strauss’un akademik hayatının en önemli parçalarından birinin neden ezoterizm oldu-
ğunu böylelikle anlayabiliriz. Peki Strauss, gündeme getirdiği ve varlığına bizleri ikna 
etmeye çalıştığı ezoterik yazımı kendisi uygulamış mıdır? Bu soruya verilecek cevap 
Strauss’a dair yaşanan tartışmanın can alıcı noktasını teşkil etmektedir. Dolayısıyla ilk 
elden yapılacak şey, Strauss’un ezoterik bir gündeminin olup olmadığını belirlemek 
olacaktır. Ancak Strauss özelinde ezoterizm meselesini çözüme kavuşturmak pek kolay 
gözükmemektedir. Çünkü sadece Strauss eleştirmenleri değil, Strauss’un bazı talebe-
leri ve takipçileri bile onun ezoterik bir düşünür olduğunu, yani felsefesinde ezoterik 
bir boyutun olduğunu dile getirmişlerdir.7 Demek oluyor ki, tartışmalar Strauss’un 
talebelerinin bile netliğe kavuşamadığı bir zemin üzerinde yürütülmektedir.

Strauss’un ezoterizm ile bağlantısı hakkında üç farklı yaklaşımın mevcut olduğunu 
söyleyebiliriz. Birinci grupta, Strauss’a hasım olanları görmekteyiz. Çeşitli farklılıklara 
rağmen bu grupta yer alan kişilere göre, Strauss demokrasi karşıtı bir öğretiyi, ezote-
rizmin yardımıyla üstü kapalı bir şekilde taliplerine aktarmaktadır. Bu gruptakiler için 
Strauss’un ezoterizmi kötü niyetlidir ve ABD’yi emperyal ve muhafazakar bir siyaset 
aygıtına dönüştürmeye kast etmiştir.8 İkinci grupta yer alanlara göre, Strauss’un poli-
tika felsefesi ezoterik bir gündeme sahip değildir ama Strauss çalışmalarında ezoterik 
teknikleri kullanmıştır. Bu noktada özellikle Kenneth Hart Green ve Larry Peterman’ın 
görüşleri dikkat çekmektedir. Peterman’a göre Strauss Machiavalli hakkında yazarken, 
Green’e göre de Halevi’yi okurken ezoterik teknikler kullanmıştır.9 Ancak bu teknikler, 
yeni bir öğreti oluşturma mahiyetinde değildir. Strauss, belli başlı filozofların görüşlerini 
ezoterik formüller kullanarak saklı bir şekilde ifade etmiştir. Bu grubun tespitlerinde 

7 Stanley Rosen, Hermeneutics as Politics, (New York: Oxford University Press, 1987), 125-6. Lauren-
ce Lampert, Leo Strauss and Nietzsche, (Chicago: The University of Chicago Press), 3.

8 Shadia B. Drury, “Leo Strauss an the American Imperial Project,” Political Theory, sayı: 35 (2007): 
62-3. William H. F. Altman, The German Stranger: Leo Strauss and National Socialism, (Maryland: 
Lexington Books, 2012), 516. 

9 Larry Peterman, “Approaching Leo Strauss: Some Comments on “Thoughts on Machiavelli,” Politi-
cal Science Reviewer, sayı: 16 (1986): 318. Kenneth Hart Green, “Religion, Philosophy and Morality: 
How Leo Strauss Read Judah Halevi’s Kuzari,” Journal of the American Academy of Religion , sayı: 
61 (1993): 256. 
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dikkat çeken husus, iddiaların pek zayıf bir netice husule getirmesidir. Ezoterik olarak 
ifade edildiği söylenen tezler ya Strauss tarafından zaten çeşitli bağlamlarda açık bir 
şekilde dile getirilmiştir ya da Halevi örneğinde olduğu gibi, bu tespitlerin aktif siyaset 
ile net bir ilişkisi yoktur.10 Üçüncü grupta, Strauss’un ezoterik gündemi olduğunu dile 
getiren talebeleri ve takipçileri vardır. Bu grupta bulunanlara göre, Strauss’un politika 
felsefesinde ezoterik bir boyut vardır ancak söz konusu boyutun, birinci gruptakile-
rin dile getirdiği gibi, emperyal bir proje ile herhangi bir bağlantısı yoktur. Üçüncü 
gruptakiler arasında özellikle ön plana çıkan isimler, Laurance Lampert ile Stanly 
Rosen’dir. Aralarındaki farklara rağmen, bu iki düşünür Strauss’un ezoterik öğretisi 
olarak Nietzsche’yi adres göstermişlerdir. Onlara göre Strauss, Nietzsche’nin peşinden 
giden yahut ondan büyük ölçüde esinlenen bir nihilisttir.11

Strauss’un ezoterizmin neresinde durduğu meselesini çetrefil hale getiren şey, 
Strauss’un düşünce dünyasının çok katmanlı olmasıdır. Onun hakkında, Heidegger ile 
İbn Meymun’u, Nietzsche ile Farabi’yi, Xenophon ile Rousseau’u yan yana okumayı 
mümkün kılmış bir düşünce virtiözüdür diyebiliriz. Bu durumu daha da karmaşıklaştıran 
şey ise, Strauss’un 2500 yıllık geleneğin köşe başı isimlerini şerh ederken, kendine 
mahsus dünya görüşünü de bu metinler üzerinden inşa etmeyi başarabilmiş olmasıdır. 
Bütün bu noktalar hesaba katıldığında, Strauss hakkında neden bir fikir birliğine varıla-
madığını anlayabiliriz. Daha açık bir şekilde ifade edersek, Strauss’un sergilemiş olduğu 
çok boyutlu felsefeyi, tek bir boyuta hapsederek anlama ve anlamlandırma durumunda, 
Strauss’un felsefesini Nietzsche, Heidegger yahut Machievalli’in bir uzantısı olarak 
görmek mümkün olabilmektedir. Ancak böyle bir bakış açısının Strauss’un felsefesini 
layıkıyla ve bütüncül bir şekilde ortaya koyabildiğini düşünmek mümkün değildir. Bu 
durum belki de kendini en net olarak Nietzsche konusunda göstermektedir. Strauss’u 
emperyal bir projenin gizli savunucusu olarak gösterenler için, Nietzsche Strauss’un 
idealidir.12 Böyle düşünenler, Strauss’u Nietzsche üzerinden kurulacak bir hat ile Martin 
Heidegger ve Carl Schmitt’e kolaylıkla bağlamaktadır.13 Strauss her ne kadar Jacob 
Klein’e yazmış olduğu mektupta,  Nietzsche’yi 30 yaşında okumayı bıraktığını açıkça 
belirtmiş olsa da ve dahası “Modernite’nin Üç Dalgası” adlı çalışmasında Nietzsche 

10 Cathrine Zuckert ve Michael Zuckert, The Truth about Leo Strauss: Political Philosophy and Ameri-
can Democracy, (Chicago: The University of Chicago Presss, 2006), 139-41.

11 Laurance Lampert, “Nietzsche’s Challange to Philosopy in the Thought of Leo Strauss,” The Review 
of Metaphysics, sayı: 58 (2005): 590. Stanley Rosen, Hermeneutics. Strauss’un Nietzsche ile ilişkisi 
üzerinde uzun uzadıya durulması gereken bir konudur. Strauss’un takipçileri arasında da Nietzsche 
vurgusu yapanlara bir örnek olarak da Remi Brague verebiliriz. Ona göre de Strauss, her ne kadar 30 
yaşından beri Nietzsche okumamışsa da Nietzsche’nin ağır etkisi altındadır. Bkz. Remi Brague, “Leo 
Strauss and Maimonides,” Leo Strauss’s Thought, der. A. Udoff, (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 
1991),105. 

12 Drury, The Political Ideas of Leo Strauss, s. 170.
13 Alan Gilbert, “Leo Strauss and the Principles of Right: An Introduction to Strauss’ Letter,” Constella-

tions, sayı: 16 (2009): 78. 
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hakkındaki görüşlerini net bir şekilde orta koymuşsa da14, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
Strauss’un takipçileri arasında bile Strauss’un bir Nietzsche hayranı olduğu ve gizli 
öğretisinin Nietzsche’den esinlenmiş bir nihilizm olduğunu söyleyenler çıkmıştır.15

Strauss’un ezoterik bir yazar olup olmadığı sorusuna direkt bir cevap ararsak, 
Strauss’un Xenophon yahut Farabi tarzında bir ezoterik yazar olmadığını söyleyebiliriz. 
O enigmatik şifrelemelerin yazarı olmaktan ziyade, kamuoyunu aydınlatmak isteyen 
ancak kamuyonun tepkisini çekmemek için radikal fikirlerini sessiz bir şekilde ifade 
eden bir düşünürdür. Radikal görüşlerini kamuoyu tepkisiyle otosansüre tabii tutan 
bir Strauss imajı, Strauss’u ilginç bir şekilde, klasiklerden ziyade, aydınlanmaya ve 
moderniteye yaklaştırmaktadır.16 Strauss, gerçek görüşlerini zıt ve çelişik fikirlerin 
içine gizleyen bir premodern filozoftan ziyade, sansür memuruna karşı (ki bu durumda 
söz konusu memur, davranışsalcılık ve tarihselcilik ile şekillenmiş akademik dünyanın 
yayın teamülleri olmaktadır) gerçek görüşlerini uzun şerhlerin satır aralarına saklayan 
bir Sovyet yazarı olarak gözükmektedir. Ancak üzerinde durulması gereken nokta, bu 
ezoterik boyutun emperyal bir dış politika ile bir bağıntısının olup olmadığıdır. 

Strauss’un ezoterik olarak dile getirdiği şey, aslına bakarsak, klasiklerden miras 
aldığı geleneğin ezoterik söyleminden başka bir şey değildir. Bu ezoterik söylem, poli-
tika ile Hikmet arasındaki radikal ayrılık ve çatışmaya işaret eder. Strauss için klasikleri 
modernlerden ayıran da budur. Politika ve hikmetin radikal kopukluğunda söz konusu 
olan şey, politik insan ile filozof arasındaki tezattır. Politik insanın hikmete ulaşması 
söz konusu değildir. Hikmetin olmadığı yerde kemalat; kemalatın olmadığı yerde ise 
barış olmayacaktır. Eleştirilerin Strauss’un nihilizminde yahut amoral yaklaşımında 
gözden kaçırdıkları nokta da tam olarak budur. Strauss’un ahlâkı parantez içine alması 
ve ona şüpheyle yaklaşması, onun ahlâka karşı olmasından kaynaklanmaz. Ahlâkın 
üzerine konulacak soru işareti, onun hikmet ile olan irtibatını görünür kılmak içindir. 
Böyle bir yaklaşım sayesinde fark edilecektir ki, hikmetden koparılmış ve amaç haline 
getirilmiş bir ahlâk, taklide; taklit ise kaçınılmaz bir şekilde çatışmaya ve savaşa sebe-
biyet verececektir.17 Strauss’un karşı olduğu ahlâk budur. Dahası, öteki/biz ayrımına 
göre şekillenen siyasî ahlâktan farklı olarak, filozofun ahlâkı kozmosdaki ahengi 
yansıtacaktır, dolayısıyla bu ahlâkla sıfatlandığı sürece, filozof kimsenin kendisinden 
zarar görmediği kişi olarak karşımıza çıkacaktır. 

Bu noktada Strauss ile Nietzsche arasındaki fark dikkat çekicidir. Strauss’un 
nihilizmi, Nietzsche’deki gibi üstün insan fikriyatına yahut değerlerin red edilmesine 

14 Leo Strauss, “The Waves of Modernity,” Intorduction to Political Philosophy, (Detroiot: Wayne State 
University Press, 1989), s. 94-99.

15 Rosen, Hermeneutics as Politics. Laurance, Nietzsche’s...
16 Arthur M. Melzer, Philosophy Between the Lines: The Lost History of Esoteric Writing, (Chicago: The 

University of Chicago Press, 2014), 331.
17 Taklid ile çatışma arasındaki yapısal bağ için bkz: Rene Girard, Violence and the Sacred, çev. P. Gre-

gory, (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1989).
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dayanmamaktadır. Onun felsefesine nihilizm adı verilecekse, söz konusu nihizlizm 
vatandaş ahlâkında söz konusu olan sıkıntıların ve açmazların, polis’ten ziyade ken-
dini kozmosa göre ayarlayan hikmet ile aşılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, 
Strauss’a yönelik eleştirilerde, Strauss’un felsefesindeki transcendental boyutun 
hesaba katılmadığını görebilmekteyiz. Strauss’un politika felsefesi, antropos (sıra-
dan insan), andres (asil) ve sophos (bilge) üçgeninde şekillenmektedir. Antropos’un 
hayatı, acı ve zevk üzerine kuruludur ve polis’in onur ve şeref üzerine kurulu hayatı, 
antropos’un dar ve sığ bakış açısını aşar. Ancak polis her ne kadar bireye göre aşkın 
konunumdaysa da kozmosun bütünselliğinden ve ahenginden uzaktır. Gösteriş ve şa-
tafat toplumunda onur ve yiğitlik mücadeleleri ön plana çıktıkça, vatandaş ahlâkının 
kavgacı ve emperyal bir hal alması kaçınılmaz olacaktır. Bu kısmen barışçı kısmen de 
kavgacı ahlâkın aşılmasını sağlayacak olan tek şey ise, Bütün’ün bilgisi peşinde koşan 
Bilge’nin hikmeti olacaktır. Bu ise polis’in değerlerinin red edilmesinden ziyade, bu 
değerlerin kozmosun değerleri ile kontrol altında tutulması anlamına gelecektir. Ancak 
söz konusu polis-kozmos gerilimi, kutuplardan birinin red edilmesini gerektiren bir 
ikilik üzerine temellenmekten de uzaktır. Kozmozun bir üst hakikat olması, polis’in 
bertaraf edilmesini gerektirmez. Bu zaten mümkün de değildir. Yapılacak tek şey, 
Bütün’ün dengesi ve ahengini, mümkün olduğunca polis’te yansıtabilmektir. 

Strauss, bu yansıtma çabasının, idealizm ile karıştırılmaması için ömrü boyunca 
yoğun çaba içerisinde olmuştur. Kozmosun bütünselliğine ve dengesine gözlerini 
diken klasik politika felsefecisini, hayalperestten ayıran şey, polis’in indirgenemez 
bir hakikat düzlemi olarak, kozmik bakış açısını, her seferinde kırarak yansıtacak 
olmasıdır. Klasik politika felsefesi için, İdeal Toplum Tasarımları, kapalı bir toplum 
dizayn etmekten ziyade, polis’in mutlak anlamda ıslahının imkansız olduğuna işaret 
eden parodilerdir.18 Strauss’un ezoterik öğretisi, siyasetin Hikmet’i her koşulda ancak 
çarpıtarak kabul kabul edebileceği gerçeğinde aranmalıdır. Hatta bu çarpıtma, çoğu 
zaman, Hikmet’in tahkir edilerek dışlanması ve bastırılması şeklini alabilmektedir. 
Strauss’un gerek Xenophon gerekse Plato üzerine yaptığı çalışmalarda ısrarla altını 
çizdiği nokta budur. Politik insan, ister antropos olsun ister andres, sonuçta her zaman 
filozofa fenalık yapabilecek insandır.19 Bu tespiti liberal demokrasilere doğru uzatmaya 
başladığımızda, Strauss’un ezoterik öğretisinin mahiyetini sezmeye başlayabiliriz. Bu 
noktayı netleştirmek için şu soruyu sorabiliriz: Liberal demokrasiler, aristokrasilerde 
ve imparatorluklarda sözkonusu olan Hikmet-polis gerilimini aşmayı başarabilmiş 
midir? Liberal demokrasiin kazanımlarını red etmek her ne kadar akıl karı değilse de, 
Strauss için liberal demokrasiler, bu sorunu çözmek bir yana, modern teknolojinin 
beraberinde getirdiği sıkıntılar ile işleri içinden çıkılamaz bir hale getirmiştir. Liberal 
demokrasiler ve modernite, Hikmet’i kapı dışarı etmemiştir ancak onu, kendilerine 

18 Waller R. Newell, Ruling Passion: The Erotics of Statecraft in Platonic Political Philosophy, (Lan-
ham: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), 89.

19 Leo Strauss, On Tyranny, (New York: The Free Press, 1991), 27.
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tabii bir kapıkulu haline getirmek suretiyle, tanınmaz hale getirmekten geri de kalma-
mışlardır. Bu da modern teknolojinin yeryüzü üzerinde global bir tiranlık projesine 
dönüşmesinden başka bir şey değildir.20

Hâsılı, Strauss’un gizli öğretisi, emperyal bir dünya siyaseti savunusuna irca edile-
meyecek kadar eleştirel bir mahiyete sahiptir. O, gizli bir şekilde, polis’in indirgenemez 
bir hakikat olarak, liberal olsun olmasın, her daim bir fesad kaynağına dönüşebilecek 
olmasına dikatimizi çeker. Ancak Strauss, bu tespitin pratik bir okumaya dönüşmesine 
de razı değildir. Onu, daha sonra gelen post-yapısalcı düşünceden ayıran da budur. O, 
polis’e nomos’suz olmasını tavsiye etmemektedir. Tam tersine, polis olduğu sürece 
nomos olacaktır ve dahası, polis’i (yani mağarayı) aşmak, kişisel tecrübeler dışında, asla 
mümkün olmayacaktır. O zaman filozofa düşen görev, nomos’un bir fetişe dönüşmesi 
tehlikesine karşı, yani nomos’un tiranlığına karşı, polis’i uyarmaktdır. Filozofun bunu 
yapabilmesinin tek yolu da yeri geldiğinde nomos’u parantez içine alabilmesidir. Ancak 
bu parantez içine alma işlemi, pratik bir faaliyet değil ancak ve ancak tefekkürden öteye 
gitmeyen bir theoria olacaktır. Strauss’un okumalarındaki ezoterik boyutu tiranlık ile 
özdeşleştiren eleştirilerin gözden kaçırdığı nokta burasıdır: Bu nevi bir yaşam tarzı, 
bedenî arzuların ve dünyevî menfaatlerin kaosu içinde debelenerek polis’i tarumar eden 
bir tirana değil, kozmosun hakikati ve bütünselliği ile uyumlanabilmiş bir Sophos’a 
işaret etmektedir. Çalışmamızın genel çerçevesini bu şekilde çizdikten sonra, Strauss’a 
yöneltilen eleştirileri daha detaylı bir şekilde ele alabiliriz.

Strauss, Ezoterizm ve Eleştiriler

Strauss’a yönelik ezoterizm eleştirilerini detaylı bir şekilde incelemeye başlamadan 
önce, Strauss’un ezoterizm hakkındaki düşünceleri üzerinde durmak ve Strauss’un bu 
meseleyi hangi bağlam içinde değerlendirdiğini anlamak yerinde olacaktır. Bu nok-
tada söyleyeceğimiz ilk şey, Strauss’un ezoterik yazım teknikleri ile felsefe arasında 
yapısal bir ilişki görmesidir.21 Strauss’a göre, ezoterizm, bir uslub ve ifade meselesi 
olmaktan çok daha fazla bir şeydir; o felsefe yapmanın doğasından kaynaklanan bir 
zorunluluktur. Bu zorunluluğun ne olduğunu anlamak için Strauss’un felsefeden ne 
anladığına bakmak yararlı olacaktır. Strauss felsefeyi tanımlarken, onun kuramsal 
dogmaların nakline indirgenmesine ısrarla karşı çıkar. Filozoftan beklenen şey, nakli 
ilkelere dayanarak, epistemolojik ve ontolojik sistemler inşa etmekten ziyade, belli 
bir yaşam biçimine sadık bir şekilde yaşamaktır. Bu yaşam biçiminin en mühim 
vasfı ise sorgulamayı merkeze alması ve enformasyon ile yetinmeyerek Bütün’e dair 

20 Leo Strauss, “Restatement, Leo Strauss on Tyranny, der. V. Gourevitch ve M. S. Roth (New York: The 
Free Press, 1991), 208. Mete Ulaş Aksoy, “Modernite ve Tiranlık, FLSF, Sayı: 26  (2018), 235.

21 Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, (Chicago: The University of Chicago Press, 1952), 
21. 
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bilginin peşinde koşmasıdır.22 Bu nevi bir yaşam biçimi, Bütün’e dair temel esaslara 
ve doğrulara ulaşmak için, her şeyi ve herkesi ister istemez sorgulanabilir kılacaktır. 
Felsefenin sonu gelmez bir sorgulama faaliyeti içerisinde olması, onun polis ile ge-
rilim yaşamasına ve çatışma içinde olmasına sebeb olacaktır. Kendini koşulsuz bir 
sorgulama faaliyetine adayan filozof, bir noktadan sonra, mensublarından itaat taleb 
eden polis’in temel kanaatleri ve kabulleri üzerine soru işaretleri koymak durumunda 
kalacaktır. Dolayısıyla, filozof, belli bir aşamada, polis tarafından ister istemez tehdit 
olarak algılanacaktır. Bu noktada, filozofun karşısında iki tane tercih bulunmaktadır. Ya 
ortodoksinin keyfini kaçıracak görüşlerini açık bir şekilde dile getirecek ve akabinde 
vuku bulacak hadiselerin yaratacağı sıkıntılara katlanacaktır. Ya da toplumsal uyum ve 
itaat açısından tehlike yaratan görüşlerini, ancak çok az sayıda kişinin anlayabileceği 
bir şekilde gizli olarak ifade edecektir. 

Filozof eğer ikinci yolu seçerse, yazacağı metinler ve dile getireceği söylemler 
iki katmandan oluşacaktır:  Metnin yüzeyinde yer alan, herkesin anlayabileceği ve 
kamuya açık anlam katmanı ile ancak sınırlı sayıda ehil kişinin anlayabileceği gizli 
olan alt anlam katmanı. Metnin açık anlamını gizli anlamını gizlemeye yönelik bir 
paravan olarak kullanan filozof, tehlikeli görüşlerini dikkatlerden kaçırmak için çeşitli 
tekniklere başvuracaktır. Saklı/örtük anlamın metnin orta kısmına yerleştirilmesi, bu 
tekniklerden biridir. Bir metnin baş ve son kısımları okuyucunun en çok dikkat edeceği 
yerlerdir. Buna karşılık, metnin orta kısımlarında okuyucunun dikkati dağılma eğilimi 
gösterecektir. Resmi görüşlerin dışında kalan ve tepki toplaması muhtemel fikirlerin 
gizli bir şekilde ifade edilmesi için metnin ortası, uygun bir ortam sağlamaktadır.23 
Filozofun yardımına koşan diğer araçlar ise, ifade hataları, çelişkiler ve kalem sürç-
meleridir. Strauss özellikle çelişkilere ve yazım hatalarına dikkat kesilmemizi salık 
verir. Metnin orta kısımına yerleştirilmiş olan basit mantık ve ifade hataları, filozofun 
gerçek görüşlerini tespit etmek için son derece mühim işaretlerdir. Bunlara ilave olarak, 
tekrarlar da ezoterik yazımda önemli bir rol oynamaktadır. Gereksiz tekrarlara kayıtsız 
kalmamız gerektiğini savunan Strauss’a göre, tekrarlar arasındaki nüanslar, filozofun 
ifade etmek istediği örtük anlamı tespit etmek için önemli ipuçları sağlamaktadır.24 
Felsefi metinlerin ezoterik boyutunu fark edebilmek için dikkat edilmesi gereken bir 
diğer nokta da sayılardır. Bölümlerin ve paragrafların sayısı da, bu ezoterik anlamı 
ifade etmek için bir araç olarak kullanılabilir.25 

1940’ların ortalarından itibaren, Strauss’un ezoterizme olan ilgisi akademik 
mahsullerini vermeye başlamış ve bu mahsuller Strauss’un çalışmalarında gitgide 

22 Leo Strauss, “What is Political Philosophy?” Introduction to Political Philosophy, (Detroit: Wayne 
State University Press, 1989), 38. 

23 Leo Strauss, Art of Writing, 24-26.
24 Strauss, a.g.e., 25-26. 
25 Bu konuda, Strauss’un Machiavelli’yi nasıl okuduğuna dair, bkz. Leo Strauss, Thought on Machiavel-

li, (Illinois: The Free Press, 1957), 52.
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mühim bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra felsefi metinlerin ezoterik 
boyutunu ortaya koymak için yoğun bir çaba içine giren Strauss, özellikle hayatının 
son dönemlerinde Xenophon’dan Platon’a, Farabi’den  Locke’e kadar kadar pek çok 
filozofun eserlerinin ezoterik boyutunu ortaya koymaya çalışmıştır. Bu noktada şöyle 
bir soru kritik hale gelmektedir: Ezoterizmi unutulduğu sandıktan çıkarmak için bu 
kadar emek harcamış olan Strauss, başarısı gizliliğine bağlı olan bu teknikleri kendisi 
kullanmış olabilir mi? Bu soruyu kritik hale getiren şey, 2003’ten itibaren Strauss’a dair 
dile getirilen iddiaların vehametidir: Strauss ezoterik teknikleri kullanarak bir tiranlık 
öğretisi telkin etmiştir ve dahası bu telkin ABD’deki siyasi elitler üzerinde dönüştü-
rücü bir tesir bırakmıştır. Strauss hakkında bu vahim tabloyu ortaya koyanlara göre, 
Strauss’un eserlerinin iskeletini teşkileden erdem, adalet ve yücelik gibi temaların esas 
gayesi, bu eserlerin altında yatan bir tiranlık öğretisini gizlemektir.26 Strauss’un gerek 
modernite eleştirisi gerekse klasiklere dönüş arzusu, demokrasi düşmanı bir elitizmi 
kamuoyundan saklayan maskelerdir. Strauss karanlık bir dehadır ve bu dehanın felse-
fesindeki ezoterik boyut, liberal demokrasiye düşman bir filozof-kral anlayışıdır. Ne 
var ki bu filozof-kral, erdemin ve adaletin timsali olan Platonik bir filozoftan ziyade, 
değer tanımaz ve kötülük yapmaktan çekinmeyen bir stratejisttir.27

Strauss’a yönelik bu eleştirileri daha detaylı bir şekilde incelemek için, kamu-
oyunda otoriteryen Strauss imajının ortaya çıkmasında aktif ve öncü rol oynayan 
Shadia Drury’nin eleştirilerine odaklanmak yerinde olacaktır. Drury’e göre Strauss’un 
felsefesindeki tehlikeli boyut kendini en çok Doğal Hak kavramında göstermektedir.28 
Strauss’un savunduğu klasik Doğal Hak anlayışı, doğa ile toplum arasında radikal 
bir ayrım varsayar. Modernler için doğa ile toplum arasındaki ayrılık, doğanın neden 
olduğu sıkıntıların ve dezavantajların, toplumsal araçlar (sözleşme vs.) ile giderilmesi 
şeklinde ortaya çıkar. Klasiklerin anlayışı ise bu yaklaşımın tersidir. Klasik düşünce-
ye göre, doğal olan ideali temsil etmektedir ve toplumsal formasyon, hakikat yerine 
kanaatlere ve önkabullere dayandığı sürece, insanı doğasından uzaklaştıracaktır. Top-
lumsal kanaatlere göre şekillenen bir gerçek ile Bütün’e dair Doğal Hakikat arasındaki 
gerilimli ilişkide filozofa düşen görev, evrensel hakikate ulaşmak için dikey bir seyir 
izlemek, toplumsal anlayışları parantez içine almak ve böylece toplumsal kanaatlerden 
kendini kurtarmaktır. Ancak bu anlayış, Drury göre, son derece tehlikelidir.29 Çünkü 
klasik Doğal Hak görüşü, toplumsalı aşma ve hikmete ulaşma konusunda herkesin 
eşit donanımı haiz olmadığı kabülünden hareket eder.30 Toplumun büyük çoğunlu-

26 Shadia B. Drury, “Leo Strauss’s Classic Natural Right Teaching,” Political Theory, Sayı: 15 (1987): 
304-5. 

27 Shadia B. Drury, Political Ideas of Leo Strauss, 113.
28 Shadia B. Drury, “Leo Strauss’s Classic Natural Right Teaching,” 303-4.
29 Shadia B. Drury, Political Ideas..., 95.
30 Alfons Söllner, “Leo Strauss: German Origin and American Impact,” Hannah Arendt and Leo Strauss: 

German Emigres and American Political Thought, der. P. G. Kielmansegg, H. Mewes ve E. Gla-
ser-Schmidt, (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 131
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ğu, toplumsal dogmaların gölgesi altında memnuniyetle hayatlarını sürdürebilirken, 
ancak çok sınırlı sayıda insan, Doğal Hak’a ulaşabilir. Bu tarz bir okumanın siyasi 
çıkarımlarını kestirmek güç olmayacaktır: toplumu kaostan kurtaracak olan şey, ka-
naatların ve dogmaların dayattığı kısa vadeli çıkarları aşabilmiş filozofların iktidara 
sahip olmasıdır.31 Drury’e göre, bu durum liberal demokrasi ile taban tabana zıt olan 
ve otoriteryen eğilimler taşıyan bir elitizmden başka bir şey değildir.32

Drury’nin Strauss’a yönelik eleştirilerini ilginç kılan nokta, felsefe tarihinin pek 
çok önemli ismini de Strauss’un suç ortağı yapmış olmasıdır. Platon’dan Farabi’ye 
Farabi’den Nietzsche’ye kadar uzanan bir çizgide karşımıza çıkan şey, hikmet ile 
eşitliğin yanyana gelemeyeceğinin, filozof-kral veya üstün-insan gibi idealler aracılı-
ğıyla insanlığa telkin edilmesidir. Drury’e göre, Strauss binlerce yıllık bir geleneğin 
sözcüsüdür.33 Bu gelenek tarihi koşullarda farklı isimler ve görünümler almışsa da özü 
değişmeden Strauss’a kadar gelmiştir: Hakikate ulaşmaya ve nufüz etmeye muktedir 
küçük bir azınlık ile heva ve hevesinin esaretinde gaflet halinde yaşamaya alışmış 
büyük bir çoğunluk. Filozofların demokrasiye düşman olmalarının sebebi bu noktada 
yatmaktadır. Bir rejim olarak demokrasi, sayısal çoğunluğu arkasına almış gafletin ve 
cehaletin hikmet üzerinde iktidar kurmasından başka bir şey değildir. Demek oluyor ki, 
demokrasi hikmet peşinde koşan küçük bir azınlığın, dogmatik bir çoğunluk tarafından 
meşru bir şekilde boyunduruk altına alınmasıdır. Drury’e göre, Strauss’un düşünce-
lerinin neşvünema bulduğu zemin tam olarak burasıdır ve bu zeminin Amerika’da 
sansürsüz bir şekilde ortaya konması mümkün değildi. Strauss’un eserlerine hakim 
olan erdem, adalet ve değerler üzerine yapılan vurgu, Strauss’un demokrasi karşıtı 
elitizmini gizlemeye yönelik kılıflardan başka bir şey değildir.34 Strauss, filozofların 
diktatörlüğünü temel alan bir politika felsefesini, modernite eleştirisi gibi cazip bir 
başlığın altına saklamıştır.

Drury’nin eleştirilerinde dikkat çeken bir diğer nokta da, Platon ile Strauss ara-
sındaki ilişkiyi kurgulayış şeklidir. Strauss gibi, Platon da ezoterik bir yazardır ve 
gerçek fikirlerini, tepki toplamamak için diyaloglarındaki bazı şahsiyetlere söyletmiştir. 
Mesela Devlet’de Platon’un gerçek sözcüsü Sokrates değildir.35 Sokrates, Platon’un 
tepki toplayacak görüşlerini kamufle eden bir figürdür. Platon’un gerçek görüşü Thra-
simakhus tarafından dile getirilen realizmdir. Toplumsal kodların ve yasaların aslında 
bir hiç olduğunu ve esas olanın güçlü olmak olduğunu savunan Thrasimakhus’un 
görüşü, Drury’ye göre, Platon’un ezoterik öğretisidir. Drury, Strauss’un Platonik po-
litika felsefesinin bu halini kendi koşullarına uyarladığını iddia eder. Strauss’un gizli 

31 Shadia B. Drury, Political Ideas..., 28. 
32 Shadia B. Drury, “Taming the Power Elite,” Leo Strauss, Education and Political Thought, der. J. G. 

Yokr ve M. A. Peters, (Maryland: The Rowman & Littlefield Publishing, 2011), 176. 
33 Shadia B. Drury, Political Ideas of Leo Strauss, 28-31.
34 Drury, a.g.e., 200.
35 Shdia B. Drury, “The Esoteric Philosophy of Leo Strauss,” Political Theory, Sayı:  13 (1985): 317.
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sözcüsü Machiavellidir. Nasıl ki Plato hoşa gitmeyecek görüşleri için Thrasimakhus’u 
seçmişse, Strauss da aynı şekilde kendine sözcü olarak Machiavelli’yi seçmiştir. Stra-
uss’un Machiavelli eleştirisi sadece görünüştedir. Yöntem konusundaki bir iki istisna 
hariç, Strauss esasa dair Machiavelli ile tam bir fikir birliği içerisindedir. Bu nedenle, 
Thoughts on Machievalli, Strauss’un en ezoterik ve enigmatik metinlerinden biridir. 
Ve ancak hızlı ve dikkatsiz bir bakış, Strauss’un tuzağına düşerek, bu eserde bir Mac-
hiavelli eleştirisi yapıldığı zehabına kapılabilir.36 Drury, bu tespiti temellendirmek için, 
Strauss’un gündeme getirdiği ezoterik teknikleri Strauss’un çalışmasına uygular. Bu 
noktada en çok dikkat çeken şey, Strauss’un satır aralarında Machiavelli’den övgü ile 
bahsetmesidir. Drury Strauss’un Machiavelli’yi tasvir etmek için kullandığı sıfatlara 
odaklanmamızı ve bu sıfatların formüle edilişindeki imayı yakalamamızı ister: Strauss, 
Machiavelli’den bahsederken dinsiz, anti-Hıristiyan, kötü, şeytanî, ahlâksız, itici, şok 
edici, şaşırtıcı ve garip gibi sıfatlar kullanmıştır. Bunca sıfata rağmen Strauss, eserinin 
hiç bir yerinde Machievalli için “yanlış” ibaresini kullanmamıştır.37

Strauss’un Machiavelli’e karşı eleştirel bir tavır içine girmiş olmasının temel 
nedeni, Drury’e göre, Machiavelli’nin ezoterizm konusundaki yaklaşımıdır. Machi-
avelli, klasiklerin gizli bir şekilde ifade ettiği hakikati, açıkça ortaya koymuştur.38 
Açıksözlü Machiavelli, klasiklerin toplum ile felsefe arasındaki ayrımı koruma ça-
balarını da bir kenara bırakmış ve felsefeye toplumu şekillendirme projesinde aktif 
bir rol vermiştir.39 Bu durum, felsefeyi iktidar mücadelelerinde kullanılacak bir araç 
mesabesine indirmiştir. Klasiklerin felsefeyi korumak için geliştirdikleri esaslı bir 
silah olan ezoterizmi ihtiyatsız bir şekilde kenara bırakan Makchaivelli, felsefeyi 
iktidar karşısında korumasız hale getirmiştir. Machiavelli’in tetiklediği modernite ile 
birlikte eşitlikçi olmayan Doğal Hakk’ın yerini eşitlikçi Doğal Hukuk’a bıraktığını 
hatırladığımızda, Strauss’un Machiavelli’e karşı olduğu diğer bir nokta da ortaya 
çıkar. Machiavelli siyasi anlatısının merkezine, klasik politika felsefesinin modeli 
olan Sparta yerine demokratik temayyülleri olan Roma’yı yerleştirmiştir.40 Strauss’un 
Machiavelli karşısındaki çekincesinin esas nedeni, ne Machiavelli’in klasik erdem 
anlayışını terk etmiş olmasıdır ne de değerlerden azade edilmiş bir Güç Politikasını 
savunmuş olmasıdır. Drury’e göre, Strauss ile Machiavelli arasında realizm ve güç 
politikası konusunda tam bir fikir birliği vardır.41 Strauss’un Machiavelli’ye muha-
lefetinin esas olarak iki nedeni vardır. Bunlar Machiavelle’in açık sözlü olması ve 
demokratik temayyüller göstermesidir.

36 Shadia B. Drury, “The Hidden Meaning of Strauss’s Thoughts on Machiavelli,” History of Political 
Thought, Sayı: 6 (1985): 584. 

37 Shadia B. Drury, “The Hidden Meaning of Strauss’s Thoughts on Machiavelli.” History of Political 
Thought, Sayı: 6 (1985): 578-79.

38 Shadia Drury, Political Ideas..., 123. 
39 Drury, a.g.e., 130.
40 Drury, “Strauss’s Thoughts on Machiavelli,” 586. 
41 Drury, a.g.e., 590.
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Otoriteryen bir Strauss imajının oluşmasında Drury gibi etkin bir rol oynayan diğer 
bir kişi de William H. F. Altmandır. Altman’ın özellikle üzerinde durduğu noktalar Stra-
uss’un ateizmi ve nihilizmidir. Atlman’ın anlatısı, Strauss’un ateizmini ve nihilizmini, 
onun Amerika’ya olan düşmanlığı ile sıkı bir şekilde irtibatlandırır.42 Strauss sadece 
Amerikan demokrasisine muhalif değildir. Onun Amerika’yı Amerika yapan bütün de-
ğerler ile sıkıntısı vardır. Altman’ın çizdiği Strauss tablosuna göre, Strauss Nazi hayranı 
olan nihilist bir filozoftur.43 Bu nihilist filozofun en büyük amacı Amerika’nın zirvesini 
teşkil ettiği batı medeniyetine karşı beslediği husumeti, gizli bir öğreti ile talebelerine 
yaymaktır.44 Dahası Strauss, Nazi hayranlığıyla şekillenmiş nihilizmini talebelerine 
yaymak için, klasikleri bilinçli bir şekilde yanlış okumaktan da geri durmamıştır.45 Bu 
bağlamda, Strauss’un Sokrates figürünü ön plana çıkaran bir politika felsefesi ortaya 
koyması, vahiye ve dinlere olan düşmanlığını, İsa benzeri bir figür ile örtmekten başka 
bir şey değildir. Hakikatte Strauss’un ne Sokrates ile ne de İsa ile bir alakası yoktur.46 
O Nietzsche ile başlayan, Heidegger ve Schmitt ile zirveye ulaşan ve Nazi hareketi ile 
toplumsal gerçekliğe dönüşen bir hareketin hayranı ve savunucusudur.47 Hatta Strauss, 
Nazi’lerden bile daha aşağıdadır.48 Çünkü Nazi’lerin Amerika düşmanlığı anlaşılabilir 
bir yerde durmakteyken, Nazilerden kaçarak Amerika’ya sığınan bir Yahudinin, kendini 
koruyan ve kollayan Amerika’ya karşı hasmane bir tavır içine girerek, gizli bir şekilde 
Nazi hayranlığı yapması, kabul edilebilecek bir şey değildir.

Drury ve Altman’ın görüşlerini ortaya koydukta sonra, Strauss’un liberalizm ve 
modernite karşıtlığını eleştiren ancak bu karşıtlığı Amerika’yı global bir işgal ma-
kinesine çevirmekle eş tutmayan eleştirmenlerinin bulunduğunu belirtmekte fayda 
vardır. Bunlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri  Stephen Holmes’dir. Holmes 
de Strauss’un felsefesindeki hâkim anti-liberal tonu ve liberalizme alternatif ufuk 
arayışlarını eleştirmektedir. Ancak Holmes Strauss’u derin ve karanlık bir düşünür 
olarak tasvir etmemiştir. Holmes açısından, Strauss’un felsefesindeki sıkıntılı nokta, 
söz konusu anti-liberal tavırın seçkinci karakteridir. 49 Strauss’un demos karşıtı tavrının 
güç politikası ile alakası yoktur. Mevzu, Strauss’un felsefesinin seçkinci bir bakış açısı 
ile şekillendirilmiş olmasıdır. Bu noktada Holmes gibi, Richard Bernstein da örnek 
verilebilir. Bernstein da Strauss’un düşüncesine mesafelidir ancak onun anlatısında 
Washington’u ele geçiren Strauss imajı ortaya çıkmamaktadır. Bernstein’e göre Stra-

42 William H. F. Altman, The German Stranger, 382-83. 
43 William H. F. Altman, “Leo Strauss on German Nihilism: Learning the Art of Writing,” Journal of 

History of Ideas, Sayı: 68 (2007): 594-95.
44 Altman, a.g.e., 594.
45 William H. F. Altman, “Altruism and the Art of Writing: Plato, Cicero and Leo Strauss,” Humanitas, 

Sayı: 22 (2009): 72-3. 
46 Altman, a.g.e., 75-6.
47 Altman, German Strangers..., 171.
48 Altman, a.g.e., 510.
49 Stephen Holmes, The Anatomy of Antiliberalism, (London: Harvard University Press, 1996), 77
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uss muhafazakar bile değildir.50 İşin ilginci, Strauss’un muhafazarkarlar tarafından da 
pek tasvib edilmediğini görmekteyiz. Onlara göre, Strauss’un görüşleri liberalizm ile 
uyum içerisindedir.51 Bu noktada, Drury ve Altman ile aynı kampta yer alan Nicolas 
Xenos’un eleştirilerine değinmek de yerinde olacaktır. Xenos’a göre, Strauss’un fel-
sefesinin barındırdığı nihilizm son derece tehlikelidir. Söz konusu nihilizm, Amerikan 
güvenlik ve dış politika elitlerine, değerleri hiçe sayan militer bir realizmi benimsemek 
ve emperyalist bir dış politika izlemek için gerekli felsefi zemini sağlamıştır.52 Bununla 
birlikte, Strauss’un nihilizmini tehlikeli bulan Xenos, Strauss’un Amerikan elitlerini 
dönüştüren karanlık bir projenin mimarı olarak görmez. Strauss’un nihilizmi, karanlık 
olan güçlere gereken fikri alt yapıyı sağlamıştır.53

Strauss’a yönelik bu bölümde sergilemeye çalıştığımız eleştirilerin detaylı bir 
yorum ve analizine başlamadan önce, Strauss’a yönelik eleştirileri kısaca şu şekilde 
belirtebiliriz. Birincisi, Strauss’un felsefesi ezoterik bir boyuta ve gizli bir öğretiye 
sahiptir. Bu öğreti, elitlerin (filozofların) tiranlığıdır ve bu öğretiye göre, dünyayı haki-
kate sahip olabilme kapasitesine sahip elitlerin yönetmesi gerekmektedir. İkincisi, elit 
olmanın en önemli özelliği, sıradan insanları bağlayan değer yargılarından bağımsız 
olmaktır. Yani elit nihilisttir; kanunları ve değerleri önemsemez. Üçüncüsü, bu hakikati 
halktan gizlemek gerektiği için, elitler perde arkasında kalmalı ve dünyayı perde önüne 
koydukları, görünürde değerleri el üstünde tutan ama elitlerin terbiyesinden geçmiş 
takiyeci asiller (gentleman) ile yönetmelilerdir. Dördüncüsü, Strauss’un bu öğretisi, 
akademide ve hükümet mecralarında önemli yerlere gelmiş talebeleri tarafından uygu-
lamaya konulmuştur. Beşincisi, bu elitler şu an Amerikan güvenlik ve dış politikasını, 
Strauss’dan öğrendikleri anlayışla şekillendirmektedirler. 

Eleştirilerin ve İddiaların Genel Olarak Değerlendirilmesi

Otoriteryen Strauss imajının oluşmasına neden olan eleştirilerde en çok dikkat 
çeken nokta, eleştirilerin birbiriyle taban tabana zıt ve uzlaştırılması çoğu zaman da 
mümkün olmayan öğeler ve tespitler içermesidir. Strauss, aynı zamanda hem Platoncu 
hem Nietzscheci, hem muhafazakar hem ateist, hem Yahudi hem gizli Nasyonel Sos-
yalist, hem nihilist hem tavizsiz bir nihilizm aleyhtarı, hem Xenophon’un hayırsever 
tiranlık öğretisine bağlı hem Thrasimakhus’un kaba realizmine taraftardır. Listeyi 
uzatmak mümkün ancak söz konusu zıtlıklar bile Strauss’u eleştirenlerin ciddi bir 

50 Richard Bernstein, “The Nation; A Very Unlikely Villian (or Hero),” The New York Times, Ocak 29, 
1995. 

51 Catherine Zuckert ve Micheal Zuckert, The Truth about Leo Strauss, 5.
52 Nicholas Xenos, Unveiling Leo Strauss and the Rhetoric of American Foreign Policy, (New York: 

Routledge, 2008), 135-37.
53 Xenos, a.g.e., xiii-xiv.
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tutarlılık sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedirler. Bütün bu zıtlıkların 
ve tutarsızlıkların ötesinde, suçlamaların pratik dünyaya dair çıkarımları mevcuttur: 
Strauss dünyanın en büyük devletini, tiranlık öğretisi ve değer tanımaz bir siyasi rea-
lizm eşliğinde ele geçirmek istemektedir. 

Bu tespitler ışığında eleştirilere baktığımızda, ilk söyleyeceğimiz şey, eleştirmenle-
rin iddiaların işaret ettiği vehemeti kaldıracak ağırlıkta kanıtlar ortaya koyamamasıdır. 
Tabiri caizse, eleştirmenler Strauss’u bir türlü suçüstü yakalayamamaktadır. Bir nasyonel 
sosyalist olarak Amerikan derin devletini dönüştürmek için Amerikan hükümetine, 
basınına ve akademisine sızmak çok ciddi bir iddiadır ve bunun Strauss’un gerek özel 
hayatıyla gerekse eserleriyle, niyet okumanın ötesine geçecek şekilde, net bir şekilde 
ortaya konması gerekir. Bu noktada belki eserlerden de daha belirleyici olan şey özel 
hayat ve özel hayata dair yazışmalardır. Strauss eleştirmenlerinin bu bağlamda, tek 
ciddi suçüstü olarak sundukları şey, Strauss’un 1933 yılında Karl Löwith’e yazdığı 
mektuptur (İlginç olan şudur ki bu tarihte Strauss Amerika’da değildir).  Altman ve 
Drury gibi eleştirmenlere göre, söz konusu mektup faşizmden övgü ile bahsetmektedir 
ve Strauss’un otoriter siyasete olan sempatisini gözler önüne sermektedir. Ancak bu 
metni tarihi koşulları içine yerleştiren dikkatli bir okumanın bu mektuptan yola çıkarak 
Strauss’un bir tiranlık heveslisi olduğu sonucuna ulaşması pek kolay olmayacaktır. 
Strauss, Alman posta servisinin kontrolüne takılma ihtimaline karşı hayli muğlaklaştı-
rılmış mektubunda, Löwith’e, nasyonel sosyalizm karşısında, liberalizme meyletmenin 
doğru bir tercih olmadığını ifade etmektedir. Bir Roma olduğu sürece Haç’a yaranmaya/
dalkavukluk etmeye lüzum yoktur lafzını dile getirdikten sonra, faşizm geliyor diye 
liberalizmin haçına da yaranmaya/dalkavukluk etmeye gerek olmadığını dile getirir. 
Bu mektubun işaret ettiği şey şudur: Nazizme karşı liberalizm ve liberaller herhangi 
bir çare olamazlar; Nazizme direnebilecek güçler, muhafazakar ve sağ kuvvetlerdir. 
Kısacası, Nazizm tehlikesi, Nazizme neden olan liberalizmi sempatik gösteremez. 
Ancak Strauss bununla da yetinmez ve mektubunun Strauss eleştirmenlerince genel-
likle göz ardı edilen kısmında kendi tercihini ortaya koyar: Ne liberalizmin haçı ne de 
başka bir haç! Buna gamalı haç da dahil. Strauss’un tercihi bellidir: Strauss, Löwith’e 
Getto’yu tercih ettiğini ve edeceğini açıkça deklare eder.54

Strauss’un Getto’yu tercih etmesi, onun hem liberalizme hem ezoterizme olan ba-
kışını ortaya koyar. Tarihi seyrine baktığımız zaman ezoterizm, muktedirlerin kullandığı 
bir araç olmaktan ziyade gettodakilerin, yani azınlıkların/dışlanmışların dili olmuştur. 
Ezoterik yazım, iktidar kurmaya talip makronun dili olmaktansa, iktidar karşısında 
kendini korumaya çalışan “mikro”nun çaresi olmuştur. Strauss’un liberalizme karşı 
olan tavrı da getto tercihi ile yakından irtibatlıdır. Bu açıdan meseleye baktığımızda, 
Strauss’un liberalizm karşısındaki mesafesinin, bir Yahudi olarak Weimar Almanya’sın-
da yaşadığı sıkıntılardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Liberalizm, ontolojisinden 

54 Bu mektubunun İngilizce tam metni için bkz. Altman, German Stranger, s. 226-228.
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kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle relativizm ve tarihselciliğe savrulmak durumunda 
kalmış ve günün sonunda mikro’ları korumak konusunda çok başarılı olamamıştır. 
Dinsel ortodoksiyi alaşağı eden liberalizm ve aydınlanma, ortodoksiyi tarihten silerken 
gösterdiği başarıyı, dışlanmışların hürriyetini korumak ve bekasını sağlamak konu-
sunda gösterememiştir. Strauss’un Carl Schmitt’e yaklaştığı yer burasıdır. Liberalizm, 
egemen olmanın gerektirdiği kararlılığı bir türlü gösterememiş ve toplumsal istikrarı 
sağlayamammıştır. Dahası her tür dünya görüşü karşısında eşit mesafede olma iddi-
asıyla, kendine düşman olan ideolojiler karşısında pasif kalmıştır. Buna ilave olarak, 
ekonomik menfaat dışındaki kültürel ve manevi unsurları ikinci plana atmak suretiyle, 
yabancılaşmaya ve parçalanmışlığa davetiye çıkarmıştır. Ancak Strauss ile Schmitt 
arasında ciddi bir fark vardır. Strauss, liberalizmi eleştirirken, Weimar tecrübesinin 
acılarını yaşayan bir Yahudi olarak eleştirmektedir. Bu eleştiride söz konusu olan şey, 
Schmitt’teki gibi hırçın bir atılganlıktan ziyade, hayal kırıklığının eşlik ettiği korkudur. 

Bu noktada Strauss’un liberalizme olan tavır ve mesafesini anlamak için üç 
faktörün hesaba katılması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi, Strauss’un 
Yahudi kimliğidir. İkincisi, bu kimliğin Weimar tecrübesinde yaşamış olduğu travmalar 
ve sarsıntılardır. Üçüncüsü ise, iki savaş arası Avrupa’daki hâkim olan entellektüel 
iklimdir. Strauss’u otoriter bir emperyal siyasetin ezoterik mimarı olmak ile suçlayan 
eleştirilerde, bu üç noktanın şekillendirdiği tarihi koşullar hesaba katılmıyor gibi gö-
zükmektedir. Bu bağlamda Strauss’un Yahudi kimliğine odaklandığımızda, bu kimlik 
ile onun entellektüel tercihleri ve felsefeye yaklaşım biçimi arasındaki sıkı irtibatı 
kolaylıkla fark edebiliriz.55 Özellikle Sokrates figürünün Strauss için bu kadar ön plana 
çıkmasında, Strauss’un Sokrates’te dışlanmış/yadırganmış/yargılanmış bir figür görmesi 
önemli bir noktada durmaktadır. Yahudi kimliğinin yanında Strauss’un entellektüel 
seyrini ve düşünce dünyasını anlamak için Weimar tecrübesi de olmazsa olmaz bir 
yerde durmaktadır. Bu durum sadece Strauss için değil pek çok Alman entellektüel için 
de geçerlidir.56 Topluma özgürlükler getirmesi beklenen liberal anayasal düzen, aşırı 
görüşlerin karşısında kendini bir türlü sağlam zemine oturtamamış ve bunun neticesi 
olarak yaşanan çalkantılar ve travmalar, Alman entelektüellerinin, Weimar özelinde 
liberalizmi ciddi bir şekilde sorgulamasına neden olmuştur. 

55 Daniel Tanguay, Leo Strauss: An Intellectual Biography, (New Haven: Yale University Press, 2003), 6.
56 Weimar bağlamının siyaset ve felsefe açısından nasıl bir zemin olduğuna dair, Strauss’un Alman dü-

şünce dünyasının o günkü koşulları hakkındaki şu tespitleri yeterli intibaı verecektir: “Neo-Thomism 
ve Marksizm dışında, ortada bir felsefi pozisyon kalmamış durumdadır. Bütün rasyonel liberal yak-
laşımlar, önemlerini ve kuvvetlerini kaybetmiş durumdalar. Bu üzücü olabilir fakat, doğru olmadığı 
ortaya çıkmış hiç bir felsefi yaklaşıma bağlanamam. Korkarım ki, rasyonel liberalizme sağlam bir 
zemin bulmak için çok büyük bir çaba sarfetmemiz gerekiyor. Bizi bu kötü durumdan sadece büyük 
bir düşünür çıkarabilir. İşte sıkıntı da bu. bizim çağımızda tek büyük düşünür var, O da Heideggerdir.” 
Leo Strauss, “An Introduction to Heideggerian Existentialism,” The Rebirth of Classical Political 
Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss, der. Thomas Pangle, (Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press, 1989), 29. 
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Üçüncü nokta ise, iki savaş arası dönemde, sağ ve sol entellektüeller arasında 
hakim olan anti-liberal tavırdır.  Dönem sadece sadece Schmitt ve Heidegger gibi Nazi 
yanlısı düşünürlerin değil, sol entellektüellerin bile Faşizm ve otoriterliğe nispeten 
ılımlı baktığı bir dönemdir. Bu dönem, Walter Benjamin’in Schmitt’e övgü dolu mek-
tup yazdığı, Georges Bataille’ın Faşizmin Psikolojik Yapısı adlı çalışmasında faşizmin 
bugünkü starndartlara göre oldukça olumlu bir okumasını sunduğu, Roger Callois’ın 
topluluğa adanmış ve menfaati hiçe sayan fedakâr insan tabloları çizdiği, Frankfurt 
Okulu’nun aydınlanmayı ve liberalizmi yerden yere vurduğu bir çağdır. İlginç olan 
şudur ki Strauss, Avrupalı ve Alman pek çok meslekdaşına karşın, yaşanan süreci de-
ğerlendirirken itidali kaybetmemiştir.57 Strauss, tabiri caizse Apollon (mevcut düzen) 
ile Dionisos (tepkisel alternatifler) arasındaki bu savruluşlara tevessül etmekten ken-
dini kurtarmak adına, unutulmaya yüz tutmuş olan klasik Platonik siyaset feselfesine 
dönmenin yollarını aramıştır. 58

Bu noktada Strauss’un dönemin hakim anti-liberal söylemlerinden kendini nasıl 
farklılaştırdığını anlamak açısından, 1939 yılında yayınlanan “The Spirit of Sparta 
and The Taste of Xenophon” adlı makale mühim bir yerde durmaktadır. Bu makale, 
Xenophon’un Sparta Anayasası adlı eseri üzerine bir incelemedir. Genel kabule göre, 
Xenophon’un bu eseri, Sparta yaşam biçiminin ve devlet teşkilatının övgüsüdür. Ancak 
Strauss, Xenophon’un eserindeki Sparta övgüsünün sadece göstermelik olduğunu iddia 
eder.59 Metnin ihtiva ettiği ezoterik boyut, Sparta sosyal ve siyasi hayatının içler acısı 
halini ortaya koyma amacını taşımaktadır. Bu noktanın farkına varmak için, Strauss söz 
konusu eserin satır aralarına odaklanır. Strauss’un satır aralarında yakaladığı tabloya 
göre Sparta, vatandaş ahlâkının, kamuya adanmış sarsılmaz iradenin ve toplumsal 
fedakârlığın tarihi timsali olmaktan çok uzaktır. Xenophon’un gözlerden saklayarak 
çizmeye çalıştığı bu Sparta tablosuna göre, Sparta kadınları iffetsiz ve ayyaş, Sparta 
erkekleri hırsız ve takiyeci ve Sparta yöneticileri de menfaatperest ve düzenbazdır.60 
Metnin sadece yüzeydeki anlam katmanına takılan bir okuma, bu eserin Sparta yaşam 
biçimini övdüğünü ve onu öykünülecek bir şey olarak tasavvur ettiğini zannedecektir. 
Ancak durum hiç de öyle değildir. Ancak dikkatli bir okur, Xenophon’un bu eserde, 
Sparta övgüsü adı altında bir Sparta yergisi ve eleştirisi yaptığını fark edecektir. 

Strauss’a yönelik eleştirilerden birinin Sparta hayranlığı olduğunu hatıra getirdi-
ğimiz anda Strauss’un bu tespitlerinin önemi farkedilecektir. Strauss, Xenophon’un 
aracılığıyla klasiklerin Sparta övgüsünün göstermelik olduğunu ortaya koyarak, Spar-

57 Strauss’un itidalli tavrı kendini en çok Kojeve ile tinranlık üzerine giriştiği tartışmada gösterir. Bu 
tartışma bağlamında, Strauss’un dönemin sağ ve sol entelektüellerinden farkını anlamak için Mark 
Lilla’nın kitabı önemli bir yerde durmaktadır. Mark Lilla, The Reckless Mind: Intellectuals in Politics, 
(New York: New York Review of Books, 2016).

58 Mark Lilla, Shipwreck Mind: On Political Reaction, (New York: New York Review of Books, 2016).
59 Leo Strauss, “The Spirit of Spart and the Taste of Xenophon,” Social Research, Sayı: 6 (1939): 530. 
60 Strauss, a.g.e., 504, 507-8, 527-28.
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ta’nın aslında bir ideal teşkil etmekten çok uzak olduğunu göstermektedir. Strauss’un 
dile getirdiği bu Sparta eleştirisi başka bir açıdan daha mühim bir yerde durmaktadır. 
Bu makale 1939 yılında yayınlanmıştır. II. Dünya Savaşının eşiğinde ve başlangıcın-
da yazılmış olan bu makale, Heidegger ve Schmitt’in felsefelerinde ifadesini bulan, 
savaşı sıradanlığın ve banallığın ötesine geçmek için göze alınması gereken bir kader 
olarak gören anlayışa cevap teşkil eder.61 Sıradanlığın ötesine geçmeyi cesaret ve 
kahramanlığa endeksleyen iradeceliğe karşı Strauss, cesaret ve kamuya adanmışlığın 
timsali olarak gösterilen Sparta üzerinden Heidegger’e ve Schmitt’e cevap vermektedir. 
Savaş ve Sparta, Strauss için, ideal ve yüce olmaktan ziyade, zorunlu ve düşük olana 
işaret eder. Sparta ve Sparta ahlâkının en büyük açmazı, ikiyüzlüğün ve takiyeceliğin 
beraberinde getirdiği bir yozlaşma ile malul olmasıdır. Bu sadece Sparta’ya mahsus 
değildir. Felsefe ile kıyaslandığında, daha doğrusu hikmetin emri altında olmadığı 
zaman savaşçılık ve cesaret yozlaşma eğilimi gösterecektir. 

Strauss’un onur, cesaret ve cengaverlik gibi değerleri merkeze alan asilzade erdemi 
ile hikmeti ve bilgeliği merkeze alan filozof erdemi arasındaki tezatlığı net bir şekilde 
ortaya koyması, Drury ve diğer eleştirmenlere de bir bakıma cevap olarak değerlen-
dirilebilir. Otoriteryen Strauss imajının ortaya çıkmasında en önemli iddialardan biri, 
Strauss’un filozof-kral modelini referans alan gizli bir tiranlık öğretisi telkin ediyor 
olmasıdır. Bu tiranlığın en büyük unsurlarından biri ise, filozofun terbiyesinden geçmiş 
asilzadelerin, perde arkasındaki filozof adına, geniş kitleleri itaat altına almalarıdır. 
Ancak Strauss tam tersi bir şekilde hareket ederek, filozoflar ile asillerin arasındaki 
ilişkinin problemli mahiyetini ortaya koymuştur. Dahası, bilgiye verilen değer bağlamın-
da, filozof ile asillerin arasındaki yakınlığın sadece göstermelik olduğunu göstermeye 
çalışan Strauss, klasik politika felsefesinin ezoterik öğretilerinden birine dikkaatimizi 
çekmeye çalışır: Arzularının tesiri altında kalma konusunda, asiller ile demos arasında 
nitelik değil nicelik farkı vardır. Filozof karşısında, gerek demos gerekse asiller, bir 
noktadan sonra, tirandan pek farklı hareket etmeyeceklerdir.62 Strauss’a göre, sadece 

61 Richard S. Ruderman, “Through the Keyhole: Leo Strauss’ Rediscovery of Classical Political Philo-
sophy in Xenophon’s Constitution of Lacedaemonians,”  Brill’s Companions to Leo Strauss’ Writing 
on Classical Thought der. T. W. Burns, (Leiden: Brill, 2015), 214.

62 Leo Strauss, On Tyranny, (Chicago: The Univesity of Chicago Press, 1991), 90-1. Bu nokta sadece 
Xenophon ile sınırlı değildir. Bu durumun genel olarak klasik politika felsefesinin temel yaklaşımı 
olduğuna işaret edebilmek için, Platon’un Devlet’ine bakabiliriz. Strauss’a göre, Platon’un yapmaya 
çalıştığı şey, Karl Popper’in iddia ettiği gibi, İdeal toplum tasarımından ziyade, ideal toplumun olma-
yacağına dair, yani polis’in Hikmet’in yönetimi altına giremeyeceğinin temsilidir. Devlet’in 8. ve 9. 
kitapları bu perspektiften okunduğunda görülecektir ki, aslında bütün rejimler tiranlık ile maluldür ve 
tiranlığa en yakın rejim demokrasidir. Bu durum kendini en net, felsefi eğitimden geçen muhafızların 
günün sonununda filozof-krallara isyan edecek olmasında gösterir. Detaylar için bkz. Plato, Repub-
lic, çev. Allan Bloom, (Basic Books, 1991), 224-227 ve Leo Strauss, The City and Man, (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1964), 111-13. Tiranlığın bütün rejimlerde mevcut gizli bir hastalık 
olduğuna dair, bkz. Roger Boesche, Theories of Tyranny: From Plato to Arendt, (Pennsylvania: The 
Pennsylvania State University Press, 1996), 26-31.
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“The Spirit of Sparta and the Taste of Xenophon” değil, Xenophon’un pek çok eserinde 
hakim tema, asiller ile hikmet arasındaki gergin ve çatışmalı ilişkidir.63

Strauss, hayatının son dönemlerinde, Xenophon ve Platon’un eserlerinde, bu iki 
farklı erdem/ahlâk tipolojisinin kendini nasıl gösterdiği üzerinde durur. Asil/vatandaş 
erdemi, dosta iyilik ve düşmana kötülük yapmak üzerine temellenmiştir. Vatandaşın 
ahlâkı, içinde yaşadığı siyasi toplumun gereklerine ve ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu 
yüzden evrensel değildir; coğrafya ve tarihe göre değişiklik gösterir. Filozofun erdemi 
ise hikmete dayalıdır ve hikmet bütün toplumsal bağlardan azade bir şekilde hakikatin 
emrinde olmayı gerektirir. Dolayısıyla, felsefi erdem ve ahlâk, coğrafyanın ve tarihin 
ötesine geçmeyi gerektirir. Vatandaşı harekete geçiren güdü onurdur. Filozofun arzula-
dığı şey ise hakikattir. Vatandaş en nihayetinde fani şeyler ile meşgul olurken, filozof 
baki, evrensel ve mutlak olanın peşinde koşar. Vatandaş kimliği ile filozof kimliğini 
böyle bir tezat içinde okumak, Strauss’a göre klasik politika felsefesinin gizli öğretisidir. 

Strauss’un liberalizme karşı gizli bir öğretisi olup olmadığını anlamak için, hikmet 
ile polis yani filozof ile vatandaş arasındaki gerilimin liberal demokrasilerde kendini 
hangi koşullarda ifade ettiğine bakmak gerekir. Strauss, moderniteyi ve kitle toplu-
munu, sahip oldukları demokratik ethos nedeniyle değil, felsefeyi toplumsal bir araç 
mesabesine indirdikleri için eleştirmektedir. Strauss’un özellikle altını çizdiği nokta, 
Machaivalli ile başlayan ve gittikçe artan bir şekilde, felsefenin topluma hizmet eden 
bir yardımcı konumuna indirgenmesidir. Felsefe toplumun hizmetlisi haline geldik-
çe, toplumu ve siyaseti aşan bir hakikat dizgesi ortadan kalkmıştır. Kısacası, hikmet 
topluma aşkın olma vasfını yitirdikçe, hakikat istatistiksel ve matematiksel olarak 
hesaplanabilir bir şey haline dönüşmektedir; bunun sonucu olarak da felsefe, yeryüzü 
üzerinde egemenlik kurmanın ve toplumsal mücadelenin bir propaganda aracı haline 
dönüşmektedir. Topluma entegre edilerek ideoloji haline dönüşmüş felsefe ise, insanları 
iktidar konusunda uyarmak ve bilinçlendirmek bir yana, iktidarların propagandasını 
yapar hale gelmiştir.64 Strauss’a göre, toplumun emrine girmiş bir felsefe, Hikmet’in 
doxa’nın mağarasına kapatılmasından başka bir şey değildir. İdeal ve Yüce olanın 
peşinde koşarak toplumsal formasyonlara eksikliklerini gösteren felsefe, modernite ile 
beraber, toplumsal mobilizasyonun emrine amade kılınmış bir ideoloji haline gelmiştir.65 

63 Leo Strauss’un hayattayken yayınlanan son iki kitabı Xenophon’un Sokrates olan eserlerinin üzerine 
uzun şerhlerdir. Bu iki eserde de Strauss’un üzerinde ısrarla durduğu nokta, asiller ile felsefe ara-
sındaki gerilimdir. Bu gerilim İktisat Üzerine’de, kendini en çok Isomakhus ile Sokrates arasındaki 
diyalogda gösterir. Leo Strauss, Xenophon’s Socratic Discourse, (South Bend: St. Augustine’s Press, 
1970), 158. Strauss, aynı temayı Xenophon’un Sokrates’in Savunması ve Şölen adlı çalışmaları bağ-
lamında da inceler. Bkz. Leo Strauss, Xenophon’s Socrates, (Ithaca: Cornell University Press, 1972), 
158 ve 177.

64 Bryan-Paul Frost, “Who Won the Strauss-Kojeve Debate? The Case for Alexandre Kojeve  in His 
Dispute with Leo Strauss,” Philosophy, History and Tyranny: Reexamining the Debate Between Leo 
Strauss and Alexandre Kojeve, (New York: State University of New York Press, 2016), 181.

65 Mete Ulaş Aksoy, a.g.e., 234.
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Bu noktaların tespit edilmesi, Strauss’un liberal demokrasi ile olan ilişkisinin 
mahiyetini netleştirmek açısından önemli bir yerde durmaktadır. Clinton Rosister’in 
Anayasal Diktatörlük kitabının yayınladığı bir dönemde, yani demokrasilerin hayatta 
kalmak için otoriter yöntemlere başvurmasına cevaz veren siyasi realizmin revaçta 
olduğu II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde, Strauss’un liberal demokra-
silerin de aslında tiranlık temayülleri ile malul olduğunu ifade etmesine pek imkân 
yoktu. Strauss bunu ancak, klasiklerin yaptığı gibi üstü kapalı bir şekilde yapabilirdi. 
Ancak bu durumun, Strauss’u Platon ve Farabi tarzında bir ezoterik yazar yaptığını 
iddia etmek biraz zorlama olacaktır. Strauss’da söz konusu olan ezoterizm, enigmatik 
şifrelemeler ve metnin ortasına yerleştirilen bilinçli hatalardan ziyade, akademik ve 
sosyal ortamın tepkisini çekmemek için, asıl ifadeyi uzun şerhlerin içine saklamak ol-
muştur. Yani Strauss gizemli bir ezoterizm uygulaması içinde olmaktan ziyade, eleştirel 
tonunu kısan bilinçli bir akademisyen ve yurttaş olmayı tercih etmiştir. Bu da Strauss’u 
ilginç bir şekilde, klasik ezoterizmden ziyade, modern ezoterizme yaklaştırmaktadır.

Strauss’u tiranlık savunusu yapmak ile eleştirenlerin, Strauss’un düşüncesinde 
gözden kaçırdıkları bir nokta da, klasikler için merkezi bir yere sahip olan ama modernite 
ile birlikte gittikçe unutulan pratik akıl ile teorik akıl arasındaki hiyerarşik yapıdır. Bu 
hiyerarşik yapıyı tam olarak hesaba katmamak, Strauss’un felsefesindeki realist boyutu 
otoriteryenlik savunusu olarak değerlendirmeye neden olmaktadır. Klasikler için, teorik 
ve pratik akıl arasındaki ilişki, metafizik theoria ile praxis arasındaki gerilimde kendini 
gösterir. Bir metafizik tefekkür çabası olarak teorik akıl, evrensel/baki/mutlak olanın 
müşahedesi peşinde koşarken, pratik akıl da sonsuz olasılıklar evreninde zuhura gelen 
benzemezliklerin neden olduğu istisnalar ile uğraşmak durumunda kalmaktadır. Pratik 
aklın istisnalar yaparak işlemesi, kaçınılabilecek bir şey değildir.66 Ancak Strauss’un 
Schmitt’ten farkı kendini bu noktada göstermektedir. Strauss’un düşüncesinde, istisna 
(yani pratik akıl) egemen değildir; o yüce olanın temaşasına adanan ve mutlak olanın 
peşinde koşan theoria’ya tabi kılınmıştır. Dolayısıyla, praxis’e anlamını veren şey 
theoria’dır ve bu theoria’nın biz modernlerin anladığı anlamda, metodoloji ile yahut 
fenomeni açıklayacak somut ve işgörür yasalar ile alakası yoktur.67 İşte Strauss’un 
modernitede sıkıntılı ve tehlikeli bulduğu yer burasıdır: pratik aklı (yani istisnayı), 
kuşatacak ve terbiye edecek bir theoria’nın yitirilmiş olması ve theoria’nın hayatta 
maddi sonuçlar üreten bir fikriyata dönüşmüş olmasıdır. Strauss’un eleştirmenlerinin 
ıskaladığı nokta burada yatmaktadır. Strauss’un istisna okuması Schmitt’ten farklı 
olarak, istisnaya kurucu bir rol vermemektedir. Bu nokta Strauss’un liberalizmde 
neyi sıkıntılı bulduğuna da işaret etmektedir. Kısacası, Strauss’un liberalizm eleştirisi, 
demokrasiye düşman olmak bir yana liberal demokrasilerdeki tiranlık eğilimlerini de 
göstermektedir.  

66 Leo Strauss, Natural Right and History, (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), 161.
67 Hans Jonas, “The Practical Uses of Theory,” The Phenomenon of Life, (Illinois: Northwestern Univer-

sity Press, 2001), 188.
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Strauss’a yönelik tiranlık eleştirilerinin incelemesinden sonra, şu soruyu sorarak 
çalışmamızı sonlandırabiliriz: otoriteryen ve ezoterik bir Strauss imajının ortaya çık-
masında Strauss’un hiç mi payı yoktur? Bu soruya cevap vermek, Strauss’un klasik 
felsefeyi ne şekilde kabul ettiği meselesini gündeme getirecektir. Strauss, her ne kadar 
klasik felsefenin yılmaz bir savunucusu olmuşsa da klasik felsefenin temelini teşkil eden 
klasik kozmolojiye ve ontolojiye karşı kayıtsız kalmıştır. Strauss’un sırtını kozmolojiye 
ve ontolojiye ısrarlı bir şekilde dönmesi ve klasik felsefeyi sadece bir yaşam tarzı olarak 
kabul etmesi, beraberinde bazı sorunlar getirmiştir. Klasik felsefenin temel taşları olan 
teleolojiyi, sonlu evren anlayışını ve hiyerarşik kozmolojiyi hesaba katmamak, felsefenin 
varlık nedeni olarak Strauss için geriye sadece hazcılığı bırakmıştır.68 Ancak kozmolo-
jinin ve ontolojinin göz ardı edildiği noktada, Strauss’un hazlar arasında ayrım yapacak 
kriterden mahrum kaldığını görüyoruz. Strauss bir yandan, hazlar arasında hiyerarşik 
bir ayrım kabul ederken, diğer yandan da bu hiyerarşiye temel teşkil edecek kozmojiyi 
ve ontolojiyi ortaya koymamaktadır. Daha açık bir ifade ile, Bütün’ün Bütün’e en açık 
Parça’sının, Bütün’e dair Bilgi’ye ulaşmak için bunca çileye ve acıya, diğer hazlar var-
ken, neden katlanacağı sorusu, Strauss için belirsiz bir yerde durmaktadır. Bu sebeble, 
ontolojik ve kozmolojik zeminden yoksun bir hazcılık, Strauss’un referans evrenine aynı 
derinlik ve hakimiyet ile vakıf olamayan biz modernlerin gözünde, saygılı filozof ile 
takiyeci nihilist arasındaki ayrımı silikleştirme riski taşımaya devam edecektir.
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Giriş

Hegel, Felsefe Tarihi Dersleri isimli eserinde modern felsefeyi anlatmaya başlar-
ken, Descartes’tan uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra varılan bir ada gibi söz eder: 
“Burada diyebiliriz ki, artık evimizdeyiz ve fırtınalı bir denizde uzun bir yolculuktan 
sonra bir denizcinin yapması gerektiği gibi, görünen sahili selamlamalıyız; Descartes 
ile modern zamanların kültürü, modern felsefe düşüncesi, bugüne bizi getiren uzun 
ve meşakkatli bir yolculuktan sonra gerçekten kendini göstermeye başlar.”1 Benzer 
şekilde bir 19. yüzyıl düşünürü ve Descartes yorumcusu olarak Alfred Fouillee de 
Descartes’ı bütün skolastik kuruntuların ve hayallerin silinip süpürülmesini başlatan 
kişi olarak görür.2 

Hegel ve Fouillee gibi yorumcuların belirttiği bu hususlar, birçok bilim ve felsefe 
tarihçisi tarafından da kabul edilmiş, felsefi terminolojide modern dönem ağırlıklı ola-
rak Descartes’la başlatılmış ve Descartes, bilen özne, onun sahip olduğu akıl ve onun 
tasarımı olan doğa kavrayışı gibi, modern felsefesinin kurucu öğelerinin temellerini 
atan filozof olarak sayılmıştır. 

Bununla beraber ünlü bilim tarihçisi Koyre’ye göre ise tarih, ani sıçramalarla 
yürümez, kesin dönemlere ve çağlara bölümleme yalnızca ders kitaplarında vardır. Bu 
sebepten ele aldığımız konuları biraz daha yakından ve derinlemesine incelediğimizde 
var olduğu sanılan kopukluklar kaybolur. Öyle ki Koyre’ye göre 20. yüzyılda bazı 
tarihçiler Descartes’ı yeniden skolastik düşünce içine yerleştirmekten ya da modern 
düşünceyi Thomas Aquinas’a kadar geri götürmekten kaçınmamışlardır.3 Biz çalışma-
mızda mümkün olduğu kadar bahsi geçen her iki yorumu da göz önünde bulundurarak 
önce modern felsefeyi, sonra da Descartes’ın modern felsefeye ve onun doğa anlayışına 
yaptığı katkıları anlamaya çalışacağız.

Modern felsefe genellikle, 17. yüzyılda Fransa’da Rene Descartes ve İngiltere’de 
Francis Bacon’la birlikte tam anlamıyla kimliğini kazanan yeni bir felsefe anlayışı 
olarak kavramsallaştırılır. Bu felsefeyi önemli kılan şeyi anlayabilmek için önce modern 
düşüncenin doğmasına imkân veren ve fakat ona benzemeyen, Skolâstik felsefeyle 
modern felsefe arasında bir geçiş dönemi olarak izah edilebilecek Rönesans sürecini, 
sonrasında ise 17. yüzyılda oluşan bu yeni felsefe ve bilim anlayışının ilk temsilcile-
rinden olan Descartes’ı anlamak gerekir.

1 G.W. Friedrich Hegel, Lectures on the History of Philosophy, trans. by E. Haldane and F. Simson, 
Kegan Paul, London, Trench, Trübner & Co, 1896, vol. III, p. 217.

2 Alfred Fouillee, Descartes, çev. Atakan Altınörs, Ankara, Eflatun Yayınevi, 2009, s. 21.
3 Alexandre Koyre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, çev. Kurtuluş Dinçer, Gündoğan Yay., Ankara, Eylül 

2000, s. 9.
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1. Bir Ara Dönem Olarak Rönesans

Modern dönem öncesinde görülen toplumsal, siyasi ve ekonomik değişimler, Batı 
dünyasının düşünce ve kültür anlayışında anlamlı bir dönüşüme yol açar. 16. yüzyıl-
dan başlayarak, Batı öz bilinci için geçmişten fark edilir ölçüde bir kopuş söz konusu 
olur. Bu öz bilince sahip modernitenin ortaya çıkışına, keşif seyahatleri, Rönesans ve 
Reformasyon gibi tarihi olaylar katkıda bulunmuştur. Bu üç olay modern zamanlarla 
Ortaçağ arasında bir eşik mesabesindedir.4

Keşiflerin ve diğer toplumsal gelişmelerin sonucunda Rönesans entelektüellerinde 
oluşan sosyal kimlik hissi, onları tarihe merak duymaya ve özellikle kendilerini Antik 
Roma ve Antik Yunan’ın ihtişamına entelektüel varis görmeye sevk etmiştir. Aynı 
zamanda Antik felsefenin ve matematiğin eserleriyle ilgilenmişlerdir.5

Bu dönemde Skolâstik düşüncenin doğa tasarımı ve dünya tasavvuru, yeni kıtaların 
ve uygarlıkların bulunmasıyla yetersiz kalmaya başlamıştır. Ama eski dünya tasavvu-
runun böylece tükenişi, beraberinde henüz yeni bir dünya tasavvurunu getirmemiştir. 
Rönesans’ın bu temsilcileri, Hristiyanlığı yadsırken büyücülüğe inanır, Aristoteles’le 
tartışırken, Ortaçağ’ın uygarlık dışı olduğunu düşündüğü uzak diyarların “ilkel” ka-
bileleriyle aynı doğa anlayışını paylaşır gibidirler.6

O halde denilebilir ki Rönesans’ta bir tür paradoks yaşanmıştır. Rönesans, doğanın 
düşünülmeden önce duyulduğu ve bu duygunun Skolâstiğin duymak yerine bilmek 
isteyen akla zorla kabul ettirdiği çerçeveleri yıkmaya çalıştığı bir ara dönemdir.7

Rönesans’ın kendisiyle mücadele içinde olduğu, Klasik ve Hristiyan öğretilerin 
kompleks bir sentezi olan Skolâstik paradigmaya göre düzenli ve anlamlı bir kozmos 
vardır. Bu görüşte doğanın, insanlık dâhil, bütün unsurları, tutarlı, düzenli ve anlamlı 
bir evren içindeki yerlerine göre anlaşılır. Hem anlamın hem de amacın kendi içinde 
olduğu bu dünya, Tanrı’nın eseri ve onun iradesinin ifadesi olarak görülür.8 

Skolâstik düşünce aynı zamanda, Aristoteles’in, bitkilerin ve hayvanların ge-
lişimlerini onların nihai formu ve erişmeye çalıştıkları telosla açıklayan, teleolojik 
biyolojisini de kabul etmektedir. Aristoteles için psykhe bir bedeni canlı kılan ve 
dolayısıyla, özde cisimleşmiş olan şeydir. Zihin ve madde arasında keskin bir ayrım 
yoktur; bundan dolayı Aristoteles felsefesinde, bitkilerin ve hayvanların nihai bir amaç 
(telos) için çalışması, bir gayeye yönelmesi gibi teleolojik biyolojiye ilişkin izahlar 
dışarıda bırakılmaz.

4 David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, İstanbul, Paradigma Yayıncılık, 2013, s. 29.
5 John Henry, Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri, İstanbul, Küre Yayınları, 2009, s. 10-11.
6 Tülin Bumin, Tartışılan Modernlik: Descartes ve Spinoza, İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2012, s. 12-13.
7 Bumin, a.g.e, s. 18.
8 West, a.g.e, s. 32-33.



38 Alper Darıcı

Bunlara ilave olarak, Aristoteles’in mantığı, niceliklerin ve fenomenlerin mantığı 
olmaktan çok, bir “nitelikler” ve “özler” mantığı olarak anlaşılmalıdır. Bu mantıkta eşya/
şeyler, bir nitelikler sistemi olarak mülahaza edilir. Nitelik bir kez tayin edildikten sonra 
cinsler ve türler altında sınıflandırılır. Özetle, şeyler özleri vasıtasıyla açıklanmaktadır.9

Her ne kadar Rönesans düşüncesi Skolastik düşünceden kopmaya çalışmışsa da, 
mevcut sorulara yeterli ve tutarlı cevaplar verebildiği düşünülen, dini ve siyasi yapılarla 
kaynaşıp bütünleşen işbu sistemin değiştirilmesi 17. yüzyıla gelinceye kadar mümkün 
olmamıştır.10 Temel kategorilerin amaç, anlam ve Tanrısal irade olduğu, Skolâstik 
Aristotelesçilik olarak adlandırılan bu görüş, pek çok eleştiriye ve kırılmaya rağmen, 
17. yüzyıla kadar, eleştirilen noktaların eklektik şekilde yamanması dışında pek bir 
değişikliğe uğramamıştır.11 

Bu açıdan bakıldığında modern felsefenin ilk düşünürleri, geleneksel felsefenin 
yanında Rönesans’tan da ayrılmak istemiştir. Çünkü Rönesans’ın doğa imajı, henüz, 
Descartes’ta net olarak ortaya çıkacak olan bilen özne ve onun tasarımının konusu 
olarak doğa kavramlarını oluşturmuş değildir. Bu tablonun ortaya çıkmasını mümkün 
kılacak olan ise 17. yüzyıl düşünürlerinin ortaya koyacağı makine-doğa tasarımı şek-
linde zuhur edecek yeni mekanikçi anlayıştır.

2. 17. Yüzyıl Rasyonalitesi: Mekanikçi Doğa Felsefesi

17. yüzyıl bilimsel devrimini başlatan temel dinamik, yukarıda da açıklanmaya 
çalışıldığı üzere, en genel anlamda gelenek ve otorite karşıtlığı olarak açıklanabilir ki 
burada “gelenek” ile Aristoteles, “otorite” ile de Kilise kurumu kastedilmektedir. Bu 
karşı çıkış sonrasında felsefe teolojinin, akıl ise Kutsal Kitap’ın hizmetinden çıkmış, 
sonuçta teoloji dışı akılcı felsefe bu dönemde güç kazanmıştır.12 Bu yeni modern an-
layışın en çarpıcı boyutları, dünyanın işleyişini anlamada matematiğin giderek daha 
fazla kullanılması, gözlem ve tecrübeye yapılan yeni vurgu ve doğa bilgisinin faydalı 
olması gerektiğine ilişkin tavrın yaygınlaşmasıdır. 

Collingwood’a göre, 16. ve 17. yüzyıllarda, doğa kuramı iki ana aşamadan geçer. 
Bunlar Aristoteles’e karşı aldıkları tavır, gayeliliği reddedişleri, biçimsel ve etkin 
nedenlerin doğada içkin olduğunu vurgulamaları bakımından birbirine benzer; aynı 
zamanda niteliksel farklılıkların temeli olarak matematiksel yapıyı vurgulamaları 
bağlamında bir çeşit yeni-Platonculuk ya da yeni-Pythagorasçılıktırlar. İki aşama 
arasındaki fark beden ile ruh arasındaki ilişkiye değin görüşlerindedir. İlk aşamada, 

9 Alfred Fouillee, a.g.e, s. 16.
10 İshak Arslan, Çağdaş Doğa Düşüncesi, İstanbul, 2011, Küre Yayınları, s. 58.
11 Henry, a.g.e, s. 63.
12 Arslan, a.g.e, s. 59
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16. yüzyılda, natura naturata denen doğa dünyası, hâlâ içkin enerjileri ve güçleri, 
özü bakımından dirimsel ve ruhsal olan canlı bir organizma olarak tasarlanır. Bu 
yönleriyle 15. ve 16. yüzyılların doğalcı felsefeleri ve onların kozmolojileri, Platon ile 
Aristoteles’inkine benzer, hatta daha da çok Sokrates öncesi filozoflarınkine. Ancak 
17. yüzyılda gelindiğinde, matematiksel eğilimlerin baskın hale gelmesiyle beraber, 
doğayı bir organizma olarak gören bu canlımaddecilik (hylozoism) tasarımı, yerini bir 
makine olarak doğa tasarımına bırakmıştır.13 

Oysa Antikçağ ve Skolâstik Ortaçağ felsefesi doğayı açıklarken, canlı organizma-
ya/insana benzeşim yaparak, doğanın hareketini ruha, düzenini ise akla bağlamıştır. 
Bir başka deyişle mikrokozmos olarak gördüğü insanın niteliklerini, makrokozmos 
olarak gördüğü doğaya uyarlamıştır.

Böylece 17. yüzyılda bilim, tamamen özel bir anlamda bir madde dünyası, uzamı 
bakımından sonsuz ve baştan başa devinimle dolu olan, ancak en son niteliksel fark-
lılıklardan yoksun bulunan, birörnek ve salt niceliksel güçlerle devindirilen ölü bir 
madde dünyası keşfetmiştir. “Madde” sözcüğü yeni bir anlam kazanmıştır; artık üzerine 
biçim yüklenerek her şeyin kendisinden yapıldığı biçimsiz şey değil, niceliksel olarak 
düzenlenmiş devinen şeyler bütünüdür.14 Doğa artık, Rönesans’ta yapılmaya çalışıldı-
ğı gibi, bir takım doğaüstü marifetlerle, sihir ve büyüyle egemenlik altına alınamaz. 
Ancak onun kanunlarını bilmekle kontrol altına alınabilir. Çünkü bilgi güç demektir.15

Modern dönemin bilim ve felsefesiyle birlikte ortaya çıkan bu yeni dünyada 
artık, ahlâkî ve dinî manayla dolu olan anlamlı bir düzenin aksine deney ve gözlem 
yoluyla ortaya çıkartılabilecek, dini bir zorunluluk ve anlam taşımayan bir bağıntılar 
kümesi vardır. Descartes’ın bilen özne ve doğa felsefesi anlayışı da, bu fiziki dünyanın 
resminin önemli bir kaynağıdır. 16 

3. Descartes’ın Doğa Felsefesinin Madde Kavrayışı Descartes Düalizmi

Descartes’ın felsefesini, Aristoteles’in felsefesini yeni ve daha iyi bir alternatifle 
değiştirmek için ortaya konan büyük çapta bir programın parçası olarak anlamak ge-
rekir.17 Bu program mekanikçi doğa kavrayışının programıdır ve bu anlayışa felsefi 
kesinliğini kazandıran Descartes olmuştur.18

Bu minvalde değerlendirdiğimizde, Descartes’ın, skolastik düşüncede görülen 
Aristoteles’in hylomorfik madde-form anlayışı yerine dualistik bir yaklaşım getirmiş 

13 R.G. Collingwood, Doğa Tasarımı, çev. K. Dinçer, Ankara, İmge Kitabevi, Ekim 1999, s. 113-114.
14 a.g.e, s. 131-132.
15 Francis Bacon, Novum Organum, ed. J. Dewey, New York, P.F.Collier&Son, 1902, p.11 [3].
16 West, a.g.e, s. 33.
17 Daniel Garber, Descartes Embodied, Cambridge, UK, Cambridge University Press, March 2001, p. 2.
18 Richard S. Westfall, Modern Bilimin Doğuşu, çev. İ. Hakkı Duru, İstanbul, Alfa Yayınları, 2015, s. 49.
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olduğunu görürüz.19 Kartezyen düşüncenin, Aristotelesçi Skolastik düşünceden belir-
gin şekilde ayrıldığı ve kendini Kartezyen devrim olarak ortaya koyduğu yerlerden 
birisi burasıdır.

Aristotelesçi Skolastik düşünce tüm kozmosu hylomorfik olarak görmüştür. Bu 
görüşe göre, madde, canlı veya cansız fark etmeksizin içinde potansiyel taşıyan ve 
aktüalitesi olan, düzenlilik barındıran şeydir. Descartes ise maddeyi bağımsız hale 
getirip zihinden ayırarak ve onu ayrı bir töz yaparak bu düşünceyi değiştirmiştir. De-
nilebilir ki önceki hylomorfik evren, artık zihinden ayrı bir töz olarak sadece yayılımlı 
bir madde haline gelmiştir. 20 

Descartes’a göre, sonlu ve sonsuz olmak üzere iki tür cevher/töz (substance) 
vardır. Sonsuz cevher Tanrı’dır. Tanrı kendinden vardır, yaratandır fakat düşüncenin 
bir objesi, inceleme konusu değildir. Bu iki cevherden birisi olan Tanrı asıl olandır. 
Sonlu cevher ise, asıl cevher olan Tanrı tarafından yaratılmıştır. Sonlu cevher/töz, res 
cogitans ve res extensa olmak üzere birbirine indirgenemeyen iki ayrı tözden oluşur. 

Doğa bilimleri açısından uzamı cevher kabul ederek yapılan bu ikili ayrımın en 
önemli sonucu, bütün psişik niteliklerin, katı bir biçimde madde dünyasının dışında 
bırakılmasıdır ve bu durum Rönesans doğalcılığına karşı bir tepki oluşmasını sağlamıştır. 
Rönesans doğalcılığında zihin ve madde, ruh ve beden ayrı şeyler olarak düşünülmez-
di; her bir cisimdeki en son gerçeklik, zihnin ya da ruhun niteliklerini hiç değilse bir 
ölçüye kadar paylaşan, cismin aktif ilkeleriydi. Aristoteles’in “biçim” ilkesi, benzeri 
bir rolü daha incelikli bir doğa felsefesinde oynamıştı. Descartes’ın ortaya koyduğu 
Kartezyen ikiliğin etkisiyse, tam tersine, ruhsal her bir izi maddesel doğanın dışına 
atarak, ruhu sadece eylemsiz madde parçalarının duygusuz darbelerine açık cansız bir 
alem haline getirmek olmuştur.21 

Kartezyen düalist düşünceden doğan bu alem tasavvuru, Descartes’tan sonra tüm 
Batı düşüncesini etkileyerek modern doğa düşüncesinin temelini oluşturmuştur. Res 
cogitans’ın yani düşünce öznenin veya ruh’un res extensa’dan ayrılmış olması, fizik 
dünyanın kendine has kuralları olduğunun kabul edilmesine ve bu kuralların araştı-
rılmasına zemin hazırlamıştır. Daha sonraki dönemde, felsefe ve doğa bilimleri artık 
res cogitans ile res extensa arasındaki bu ayrımdan yola çıkarak ona göre gelişecek 
ve doğa bilimi tüm dikkatini res extensaya yöneltecektir.22

Descartes, bu ikici ayrımı yaptıktan hemen sonra, fiziki dünyayı oluşturan mad-
denin niteliklerini araştırmaya koyulmuştur.

19 Roger Ariew, Descartes Among the Scholastics, the Netherlands, Koninklijke Brill NV, 2011, p. 127.
20 Ariew, a.g.e, a.y.
21 Westfall, a.g.e, s. 49-50.
22 Werner Heisenberg, Fizik ve Felsefe, çev. Yılmaz Öner, İstanbul, Belge Yayınları, 2000, s. 60.
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Maddenin Temel Niteliği Olarak Uzam

Bilindiği üzere Descartes, aramakta olduğu ve kendisinden kuşkulanılamaz olan 
kesinliği Cogito kavramsallaştırmasında bulmuştur. Cogito, Descartes’ın özne kavrayışı-
nın kavramsallaştırılmış ismidir. Kendisinden şüphe edilemeyecek, mutlak bir kesinliğe 
ve açıklığa sahip olan bilginin elde edilme şartlarını araştıran Descartes, nihayetinde bu 
bilgiyi cogito ergo sumun yani “Düşünüyorum, öyleyse varım” önermesinin kesinliği 
ve açıklığında sezmiştir. Bu önermenin bilgisi artık, aracısız, doğrudan doğruya sezilen 
ve kavranan kesin bir bilgidir. Bu bilgi insan zihninin ve bilincinin kendi varoluşunu 
kavrayışıdır. Varlık ile ilgili bütün güvenilir bilgiler artık bu kaynaktan türeyecektir.

 Descartes’ın cogitosunda benlik, tecrübenin hem fiziki cisimleşmesinden hem de 
anlamlı bir doğa düzeni içindeki yerinden, özü itibariyle bağımsız olan, fiziki olmayan 
bir özne olarak anlaşılır. Benlik artık, Aristotelesçi Skolâstik gelenekte olduğu gibi 
özsel bir amaçla daha fazla tanımlanamaz, yalın bir biçimde telosu gerçekleştirmekle 
sınırlanamaz. Descartes’ın karakteristik benliği, bilincin soyut ve cisimleşmemiş 
öznesidir. Benlik, sadece arızi olarak fiziki, fakat özü itibariyle zihinseldir; “…ben 
artık yalnız düşünen bir şeyim, yani bir zihin, bir ruh, akıl ya da mantık.”23 Eğer ben 
özü itibariyle düşünen bir şey isem, bu takdirde benliğimle bedenim arasındaki bağ 
sadece özsel olmayan veya arızi bir bağdır. Bir insan varlığının, onun fiziki olarak 
cisimli olmasından dolayı türeyen özellikler, sadece, özü itibariyle bedenden ayrı olan 
bir benliğin arızi özellikleridir. Demek ki artık, amaç ve anlam, düzenli bir evrendeki 
yerimizden çıkarılamaz. Benlik artık, varoluş amacını ve anlamını kendi içinde bul-
malıdır. Bir başka deyişle özne, kendi kendini tanımlayan özne haline gelmelidir.24 

Böylece Cogito yeni bir bilgi teorisinin temeli olmuştur. Bundan yola çıkan Des-
cartes, önce Tanrı’nın varlığına, sonra da fiziksel dünyanın varlığına ulaşmıştır. Böylece 
Descartes, kendi doğa kavrayışını açıklamadan önce bize iki varoluşsal önermenin; 
“Ben varım” ve “Tanrı vardır” önermelerinin gerçekliğine dair bir inanç sunmuş olur. 
Bununla beraber açık ve seçik olarak gördüğümüz şeylerin tümü ise olanak alanına 
aittir. Demek ki biz onların yaratılmış olduklarını bilmesek bile Tanrı tarafından ya-
ratılabilirler.25 Böylelikle Kartezyen bilim ve fizik için hem bir olanak alanı hem de 
metafizik bir temel sağlanmış gibi görünür.

Görüldüğü üzere, epistemolojik gerekçelendirmesini içselci bir temelcilik üzerin-
den inşa eden Descartes, solipsizm çıkmazından kurtulabilmek için Tanrı’yı kendine 
dayanak noktası olarak almıştır. Bu metafizik dayanak noktasını sağlamış olan Kar-
tezyen bilim, sonrasında onu geri planda tutarak ama tam olarak dışarı da almayarak, 

23 Descartes, Metafizik Üzerine Düşünceler, çev. Ç. Dürüşken, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2013, s.43.
24 West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, s. 34-35.
25 Frederick Copleston, A History of Philosophy, vol IV, Modern Philosophy: From Descartes to Leibniz, 

New York, Image Books, 1994, p. 116.
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fiziksel görüngülerin açıklanmasını, maddenin uzam olarak kavranmasında ve evrenin 
(uzam ile hızın çarpımı olarak ölçülen) sabit bir hareket miktarı içerdiği varsayımdan 
hareketle temellendirmeyi amaçlar.26

Bu temellendirmeyi en açık şekilde gördüğümüz çalışma Descartes’ın Felsefenin 
İlkeleri isimli eseridir. Descartes, Felsefenin İlkeleri kitabının 2. bölümünde, kendi 
fizik teorisinin temel prensiplerine değinir ve onun fizik teorisinin, mekaniğin ve 
madde teorisinin bir sentezi olduğunu görmemizi sağlar.27 Kartezyen fiziğin, geomet-
rik birimlerin fiziği olarak anlaşıldığı ve birbirini direkt olarak etkilemekte olan bu 
birimlerin bütün özelliklerinin, onların uzamlarının modusları yani hareketleri olduğu 
böyle bir fiziğin temeli ise etki ve hareketin yasalarıdır. Hareket yasaları ve etkinin 
temelinde ise, Descartes’ın ortaya koyduğu maddenin korunum kanunları vardır ve 
bunlar doğrudan Tanrı’nın faaliyetlerinden türetilen koruma yasalarıdır.28 

Böylece Descartes’ın doğa felsefesinin temel yapıtaşları önümüzde belirmiş olur; 
temel niteliği uzam olarak kavranan madde, onun korunum kanunları ve hareket yasa-
ları. Hareketle ilgili görüşlerine geçmeden önce, Descartes’ın uzamı nasıl kavradığına 
değinmek gerekir.

Descartes uzamdan, onun gerçek bir cisim mi yoksa sadece bir boşluk mu olup 
olmadığına bakmaksızın uzunluk, enlilik ve derinliği olan her şeyi anlar.29 Bunlar maddi 
nesnelerin maddi olabilmeleri için sahip olmaları gereken niteliklerdir. Bu niteliklere 
sahip olan madde, yani kendisine yer kaplama (uzam) özelliği yüklenmiş olan madde 
yeterince iyi bir biçimde donanmış olur ve bilinmeye yatkın duruma gelmiş olur: 
“Maddenin özünü (doğasını), ağırlık, sertlik, renk vb. değil yalnızca uzam oluşturur.”30 
Demek ki maddeyi kavramak için onu uzamını kavramak gerekir: “Maddi töz uzam 
olmaksızın açıkça anlaşılamaz.”31

Ruh ne kadar bölünemeyen bir şeyse, madde de öylesine bölünebilen bir şeydir: 
“Bölünemeyen hiçbir atom ya da küçük madde yoktur.”32 Öyleyse dünyada var olabi-
len ve uzamı olan her şey özü gereğince her zaman bölümlere ayrılabilir. Descartesçı 

26 John Cottingham, A Descartes Dictionary, Oxford, United Kingdom, Blackwell Publishers, 1993, 
p.131. (ayrıca bkz. J. Cottingham, Descartes Sözlüğü, çev. Aliye Kovanlıkaya, Ankara, Doruk Yay., 
2002, s. 101).

27 Stephan Gaukroger, Descartes’ System of Natural Philosophy, England, Cambridge Uni. Press, 2003, 
p. 93.

28 Garber, Descartes Embodied, p. 136. (ayrıca bkz. Rene Descartes, Principles of Philosophy in “The 
Philosophical Writings of Descartes” vol. I, trans. J. Cottingham, R. Stoothoof, D. Murdoch, Cambri-
dge, Cambridge Uni. Press, 1984, Part II, 36, p. 240. Bundan sonra PP olarak kısaltılacaktır.)

29 Rene Descartes, Rules for the Direction of the Mind in “The Philosophical Writings of Descartes” 
vol.I, trans. J. Cottingham, R. Stoothoof, D. Murdoch, Cambridge, Cambridge Uni. Press, 1984, p.59, 
r. XIV. 

30 Descartes, PP, p. 224, [2.4].
31 Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. Mesut Akın, İstanbul, Say Yayınları, 2010, s. 106, [2,7].
32 Descartes, PP, p. 231, [2,20].
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düşünceye göre buradan, atomculuğun yanlış bir fikir olduğu ve evrenin boşluk kabul 
etmeyeceği fikri ortaya çıkar: “Fizik dünya doludur, filozofların anladığı anlamda bir 
boşluk olamaz.”33 Dolayısıyla içinde töz bulunmayan bir mekân, bir uzam bu evrende 
var olamaz: “Yer ve gökler tek ve aynı maddeden yapılmıştır, dolayısıyla birçok dünya 
olamaz”34 

Descartes’ın bu sözlerinden anladığımız ise tek maddenin olduğu ve onun da 
özünün uzam olduğudur. Biz maddeyi uzam aracılığıyla kavrayabiliriz. Uzam da ge-
ometriye indirgenebilir bir şey olduğundan, dolayısıyla maddenin bilgisini elde etme, 
onu geometrik konumu içinde ölçerek kavramaktır.35

 Descartes’ın madde ve uzam üzerine söylediği bu ifadeler, onun Skolastik gele-
nekten ayrıldığı noktaların netleşmesini sağlar. Zira Aristotelesçi Skolastik düşünceye 
göre, duyular yoluyla gerçekliği doğrudan doğruya ve vasıtasızca kavrıyoruz. Yine 
bu düşünceye göre, duyulur nitelikler bizde meydana gelen ve bize bağlı olan basit 
olaylar değil de, bizim dışımızda, fizik gerçekliğin kurucularıdır. Uzam da, duyulur 
niteliklere konu olan olayların ve cisimlerin yerleşmek imkanını bulduğu, kendiliğinden 
boş bir kap veya zarftan başka bir şey değildir. Aynı zamanda madde de, saf ve sırf bir 
imkan veya kuvveden başka bir şey değildir. O, kendiliğinde ne kavranır ne de ifade 
edilir. Ancak dışardan faaliyete getirme, kuvveden fiile geçirme ile bir tayin alabilir 
ve varlığa gelebilir. Buna rağmen, yine de ebedi olmaktan geri kalmaz.36

Yine Laberthonniere göre, Descartes ise maddeyi yaratılmış olarak tasavvur etmiş-
tir. Ona göre madde kendiliğinde vardır, ama asla kendiliğinden var değildir. O ancak 
Tanrı ile vardır ve Tanrı ile varlıkta daim ve baki kalmaktadır. Kendiliğinde var olan 
ve kendiliğinden bilinen gerçek bir cevherdir, bu cevher de bizde fikri bulunan uzam-
dır. Böylece uzam gerçekliktir, boşluk değildir, mutlak olarak dolu bir gerçekliktir.37

Descartes bu görüşleriyle, 17. yüzyılın doğa felsefesi düşüncesine belki de en 
büyük öneme sahip bir koşul daha eklemiş olur. Her ne kadar fiziksel dünyanın varlığı 
zorunlu deliller yardımıyla kanıtlanabilirse de, bunun duyuların tanımladığı dünyayla 
herhangi bir benzerliğe sahip olmasını gerektiren hiçbir zorunluluk söz konusu değildir. 
Böylelikle duygu durumlarından ve doğaüstü güçlerden zaten arınmış bulunan fiziksel 
dünyadan şimdi de Aristoteles felsefesinin gerçek değerleri de atılmaktaydı. Aristoteles’e 
göre bir cismin kırmızı görünmesinin nedeni, yüzeyinde kırmızılık oluşuydu. Bir cisim 
sıcaklık niteliğine sahip olduğu için sıcak olarak duyumlanırdı. Nitelikler gerçek bir 
varlığa sahipti ve gerçeği duyularımızla doğrudan olarak algılardık. Descartes’a göre 
ise, nitelikleri bu şekilde düşünmek, Rönesans doğalcılığının psişik süreçleri fiziki 

33 a.g.e, p. 229, [2,16].
34 a.g.e, p. 232, [2,22].
35 Afşar Timuçin, Descartes, Kitaş Yayınları, İstanbul, 1972, s. 179.
36 Lucien Laberthonniere, Descartes Üzerine Tetkikler, çev. M. Karasan, Ankara, Maarif Basımevi, 

1959, s. 179
37 Laberthonniere, a.g.e, s. 180.
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dünyaya uyarlaması gibi, fiziki dünyayı duyularımızın bir izdüşümü olarak görmek 
demekti. Oysa Descartes için cisimler sadece, hareket halindeki madde parçacıkların-
dan oluşmuştu ve bütün görünen nitelikleri, (yer kaplamaları hariç) tamamıyla hareket 
halindeki cisimlerin sinirlere çarpmasıyla uyarılan duyulardan ibaretti. Böylece alışık 
olduğumuz duyusal deneyimler dünyası, tıpkı Rönesans doğalcılığının gizemli güç-
leri gibi hayal oluyordu. Dünya fiziksel zorunluluklar sonucu hareket eden, eylemsiz 
cisimlerden oluşmuş bir makineydi ve düşünen nesnelerin varlığından etkilenmezdi. 
İşte Descartes’ın mekanikçi doğa felsefesinin temel önermesi böyledir.38

Uzamın Modusu Olarak Hareket

Bununla beraber burada maddenin çeşitliliği ve değişikliği ile ilgili bir sorun 
çıkmış gibi görünür. Descartes’ın ifade ettiği şekliyle maddenin yalnızca uzam olarak 
geometrik kavranışı bize tek başına durgun bir evren tablosu verir. Ancak açıktır ki 
hareket bir olgudur ve incelenmesi gerekir.39 Descartes’a göre her geometrik değişme, 
ancak aynı türden ve sonsuz olan uzamın bölünmesiyle meydana gelir. “Maddede 
rastlanılan tüm değişiklikler ve şekil başkalıkları, bölümlerinin mekânda hareketinden 
ileri gelir.”40 Descartes için bu hareketin tanımı da mekânda bir yerden başka bir yere 
geçmek için yapılan harekettir. Aynı zamanda hareket, hareket edenin bir özelliğidir 
ve hareketten, bir tözü değil, durgunlukta olan şeyin bir özelliğini anlamak gerekir.41 

Bu durumda ortaya çıkan sonuç, maddi dünyada töz olarak düşünülen bir uzamın 
bulunduğu ve onun yanında da hareketin olduğudur. Şimdi, daha önce belirtildiği gibi, 
eğer maddi töz olarak uzamın geometrik kavranışını tek başına düşünürsek, bu bize 
durağan bir evren tasavvuru verir. Çünkü uzam, kendiliğinden hareket kavramını bize 
düşündürmez. Öyleyse hareket zorunlu olarak maddi töze eklenmiş bir şey olarak 
görülür. Böylece Descartes için hareket, maddi tözün bir kipi olmuş olur. 

Bununla beraber Descartes, bütün maddi hadiseleri hareketin kalıcılığıyla açıklar. 
Descartes tabiatın en temel yasası kabul ettiği bu ilkeye de Tanrı’nın varlığına dayanan 
bir çıkarımla, Tanrısal aracılık vasıtasıyla ulaşır.42 Tanrının varlığı sabit olunca, mü-
kemmelliğin temel niteliği olan kalıcılık ve değişmezlik tanrısal sıfatı da teslim edilmiş 
olur. Bu kalıcılık ve değişmezlik kabul olununca, Tanrı’nın yaratma esnasında tabiata 
verdiği hareketin, bir tür yaratma demek olan tabiatın muhafazası ve sürdürülmesi 
sırasında eksilip artmaması gerekir. Şu halde hareket, zamanla tabiatın çeşitli kısım-
larına, çeşitli suretlerle ayrılabilir. Fakat yeniden hareket vücuda gelmeyeceği gibi, 

38 Westfall, a.g.e, s. 51-52.
39 Friedrich Copleston, Felsefe Tarihi-Descartes, çev. A. Yardımlı, İstanbul, İdea Yayınları, 2010, s. 140.
40 Descartes, PP, p.232, [2,23].
41 a.g.e, p. 233, [2,25].
42 “Tanrı dünyadaki hareketin ilk nedenindir.” bkz. Descartes, PP, p.240, [2,36].
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yok da olamaz. Erişirgil’e göre bu haliyle Descartes’ın teorisi “enerjinin korunumu” 
prensibinin müjdecisi olmuştur.43 Descartes’ın Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya 
da Işık Üzerine Deneme eserinde bu durumu şu ifadelerle görürüz:

“...Bir tek Tanrı sabit ve hareketsiz olup daima aynı türde tesir ederek hep aynı sonucu 
üretir. Tanrı; maddeye, onu yarattığı ilk andan itibaren hep belirli bir miktarda hareket 
yerleştirdiği kabul edildiğinde, bu hareketi hep aynı miktarda tutar. Bunun aksi Tanrı’nın 
hep aynı türde tesir ettiğine inanmamak olur.44

 ...Tanrı, her bir şeyi, devamlı bir tesirle ve herhangi bir süre önce olduğu haliyle değil, 
onu muhafaza ettiği ilk anda nasıl ise öyle muhafaza eder.”45

Dolayısıyla diyebiliriz ki Tanrı dünyayı beli bir enerji miktarı ile yaratmıştır ve 
bu enerji, her ne kadar sürekli olarak bir cisimden bir başkasına geçse de dünyadaki 
enerjinin toplam niceliği aynı kalmıştır. Böylece Descartes’ın, hareketin niceliğinin 
korunumunu, metafiziksel öncüllerden, yani Tanrı’nın eksiksizliğinin incelenmesinden 
çıkarmaya çalıştığını görürüz.

Descartes hareketin temel yasalarını açıklarken de, bu yasaların metafizik ön-
cüllerden çıkarılabileceğini düşünür gibi konuşur. Bu düşünce, Descartes’ın felsefeyi 
tanımlarken kullandığı fiziğin metafiziğe bağımlı olması durumuyla uyum içindedir. 
Tanrı’nın yaptığı işin değişmezliği bize hareketin veya doğanın üç temel kanununu 
a priori olarak bilme imkânı verir.46 Descartes bu durumu şöyle ifade etmektedir: 
“Tanrı’nın hiçbir zaman değişmemesi ve her zaman aynı biçimde hareket etmesinden, 
kesin kurallar veya doğa yasaları olarak bildiğimiz ve tüm cisimlerde gözlemlediğimiz, 
çeşitli hareketlerin ikincil çıkış nedenleri olan belli kuralların bilgisine ulaşabiliriz.”47

Doğa yasalarıyla ilgili tüm bu açıklamalar, temelinde Tanrı anlayışının olduğu bir 
fiziki dünya kavrayışını düşündürür. Bu düşüncelerle beraber oluşan tablo, Tanrı’nın 
dünyayı, hareket halindeki bir maddeler sistemi olarak yarattıktan sonra kendi başına 
sürmeye bırakması şeklinde düşünülebilir. Bu bağlamda, Descartes ile aynı çağda 
yaşamış olan Fransız matematikçi ve düşünür Blaise Pascal, Pensees (Düşünceler) 
isimli eserinde Descartes’ı şöyle eleştirmiştir:

“Descartes’ı asla bağışlayamam. O eğer isteseydi, bütün felsefesinde, Tanrı’yı bir yana 
bırakabilirdi. Ama o Tanrı’ya, kendisine dünyayı harekete geçirtecek olan küçük bir dokunuş 
verdirtmenin ötesine geçemedi. Bundan sonra, artık ötesinde Tanrı’ya ihtiyacı kalmaz.”48 

43 Mehmet Emin Erişirgil, Descartes ve Kartezyenler, Konya, Çizgi Kitabevi, Mart 2006, s.113.
44 Descartes, Hakikatin Araştırılması ve Dünya ya da Işık Üzerine Deneme, çev. Atakan Altınörs, İstan-

bul, Paradigma Yayınları, 2011, s. 61. (ayrıca bkz. Descartes, The World and Treatise on Man in “The 
Philosophical Writings of Descartes”, vol. I, p. 93.)

45 a.g.e, s. 63. (ayrıca bkz. Descartes, The World and Treatise on Man, p. 96)
46 Olivier Lacombe, Descartes, çev. Mehmet Karasan, AÜ DTCF. Yayınları, Ankara, 1943, s. 84.
47 Descartes, PP, p. 240, [2,37].
48 Blaise Pascal, Pascal’s Pensees, New York, E.P.Dutton&Co., Inc., 1956, Fragment 77, p. 23. 



46 Alper Darıcı

Copleston, Pascal’ın bu yorumunu abartılı bulur. Şöyle ki, Descartes yukarıda 
görüldüğü üzere evrenin varolmayı sürdürebilmesi için Tanrısal bir muhafazanın 
zorunluluğu üzerinde diretmiştir ve bu muhafazanın sürekli bir yeniden yaratılış 
olduğunu ileri sürmüştür. Bu teori, onun hareket ve zamanın süreksizliği teorisi ile 
bağlantı halindedir.49 Descartes bu konu hakkında şunları söylemiştir:

“…hayatımın bütün zamanı sonsuz bölümlere ayrılabilir ve bunlardan her birisi hiçbir 
suretle ötekilere bağlı değildir; dolayısıyla eğer bu anda bir neden beni yeniden yaratmı-
yorsa, yani beni muhafaza etmiyorsa, bir an önce var olmamdan şimdi var olmam gerektiği 
çıkmaz. Doğrusu zamanın doğasını dikkate alanlar için şu o kadar açıktır ki; henüz var 
olmamış bir tözün yaratımında ne kadar kuvvet ve etkinlik gerekiyorsa, varlığını ömrünün 
her saniyesinde sürdürmesi için de o kadar kuvvet ve etkinlik gerekir. Bundan dolayı doğal 
ışık sayesinde bariz şekilde anlaşılacak şeylerden biri de varlığın sürdürülmesi ile yaratım 
arasındaki ayrımın sadece düşünsel bir ayrım olduğudur.”50

Görülüyor ki Descartes için zaman süreksizdir. Aynı şekilde bu konuyla ilgili 
olarak Felsefenin İlkeleri’nde Descartes belirtir ki zamanın doğası, parçaları birbirle-
rinin üzerine dayanmayacak ve hiçbir zaman bir arada varolamayacak bir türdedir.51 
Öyleyse zamanın bütün anları birbirinden bağımsızsa, varoluşumun bütün anları da 
kesikli ve bağımsızdır. Sürekli olarak yeniden yaratılışın zorunluluğu da buradan doğar. 
Descartes’ın burada zamanın süreksizliği ile kastettiği şey Tanrı’nın hiçbir zaman sona 
ermeyen yaratıcı etkinliği yoluyla sürekliliği sağlamakta olduğudur.52 

Bu düşünce dünyanın metafizik kavranışının ötesinde bir şeydir. Doğa düzeni ve 
Descartes’ın doğal yasalara yüklediği ardışıklıklar, Tanrının sona ermeyen yaratıcı et-
kinliği üzerine bağımlı olarak görünür. Nasıl ki yalnızca varoluşumun başlangıcı değil, 
ama ayrıca sürekli varoluşum ve benim ‘kendi’min sürekliliği de Tanrısal etkinliğine 
bağımlı ise, yine aynı şekilde hem maddi şeylerin sürekli varoluşları hem de hareketin 
sürekliliği aynı neden üzerine dayanır. Evren her an Tanrı’ya bağımlı görünür. 

Sonuç Yerine

Çalışmamızda Descartes’ın ortaya koyduğu doğa kavrayışının ve madde anlayışı-
nın temel niteliklerini belirlemeye çalışarak onun Aristotelesçi Skolastik düşünceden 
farklılaşan yanlarını ve eski geleneğe bağlı kalan taraflarını göstermeye çalıştık.

Bu niteliklerden en belirgini, Descartes’ın doğa ve madde kavrayışında kendisini 

49 Copleston, a.g.e, çev. Aziz Yardımlı, s. 144.
50 Descartes, Meditations on First Philosophy in “The Philosophical Writings of Descartes”, vol. II, 

trans. J. Cottingham, R. Stoothoof, D. Murdoch, Cambridge, Cambridge Uni. Press, 2005, III. Medi-
tation, p. 33.

51 Descartes, PP, p. 200, [1,21].
52 Copleston, a.g.e, çev. Aziz Yardımlı, s. 144-145.
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bulan ve Yeniçağ Maddeci Mekanikçi doğa tasarımı olarak nitelendirebileceğimiz 
paradigmayı mümkün kılan dönüşüm olan, niteliksel hareketin niceliksel harekete 
indirgenmesidir. Kavramsal düzeyde gerçekleşen bu dönüşümle birlikte niteliksel 
terimlerle tanımlanan organik tasarımlı Aristotelesçi ontolojinin yerine, niceliksel 
terimlerle tanımlanan mekanik tasarımlı bir ontoloji hâkim olmuştur.

Bu yeni doğa kavrayışında madde, ancak mekanik bir nedensellik çerçevesinde 
açıklanabilirse, istenilen amaca uygun olabilirdi. Çalışmamızda açıklamaya çalıştığı-
mız üzere, maddenin tözü olarak ele alınan uzam, maddenin sadece mekanik biçimde 
hareket edeceğini değil, aynı zamanda hareket ettirilebileceğine işaret ediyordu. Evren 
eylemsizdi ama düzensiz değildi çünkü Tanrı tarafından, mekanik bir yapıya uygun 
olarak yaratılmıştı. 

Oysa Antikçağ ve Skolâstik Ortaçağ felsefesi doğayı açıklarken, canlı organizma-
ya/insana benzeşim yaparak, doğanın hareketini ruha, düzenini ise akla bağlamıştır. 
Bir başka deyişle mikrokozmos olarak gördüğü insanın niteliklerini, makrokozmos 
olarak gördüğü doğaya uyarlamıştır.53 Böylece maddeye hem bir öz nitelik hem de 
bir amaç yüklenmiştir. Dolayısıyla, Aristotelesçi evren anlayışında, var olan her şeyin 
belirli bir amacının olduğunu ve bu amacı gerçekleştirmek için var olduğunu söylemek 
mümkündür. Buradan çıkarılacak temel sonuç ise özün varlığı öncelediği düşüncesidir. 

Rönesans felsefesi de bu paradigmayı değiştirememiş, bu görüşlerden uzaklaşmaya 
çalışırken doğanın, maddenin ve onun hareketinin açıklanmasında gizil güçlere ve 
büyüye başvurmuştur. Bunun sonucu olarak yeni bir bilim modeli ve madde anlayışı 
geliştirmekten uzak başka bir köşeye savrulmuştur.

Descartes’ın kavramsal çerçevesini çizmiş olduğu mekanikçi doğa tasarımı ise 
fiziksel olayları açıklamak için başka bir yola başvurmuştur. Maddedeki gayi nedenleri 
terk etmiş, yerine etkin nedenleri kullanmıştır. Böylece hem gayelilik hem de mahiyet 
fikrinden bütünüyle vazgeçilmesinin önü açılmıştır. Maddenin ölçülebilir hareketlerinin 
açıklanması temeli üzerine oturan bu doğa kavrayışı, Tanrı’nın anlaşılmasıyla ilgili 
değil de, sanki Tanrı’nın koyduğu kuralların anlaşılmasıyla ilgiliymiş gibi görünür. 
Descartes’ın bu yaklaşımı, Tanrı’nın sadece, insan ile maddi evren arasındaki ilişkiyi 
meşrulaştırmada bir aracı vazifesi gördüğü şeklinde yorumlanabilir ve Tanrı’nın bu 
bağlantı kurma işlevinin ötesine geçemediğini düşündürebilir. Çalışmamızda da değin-
diğimiz üzere Blaise Pascal, Descartes’ı bu sebepten eleştirmiştir. Ancak Copleston’un, 
Pascal’ın bu yorumunu abartılı bulduğunu da eklemek gerekir.

Yine çalışmamızda bahsettiğimiz üzere, 19. yüzyılda dönemin pozitivist ortamının 
da etkisiyle Alfred Fouileee, Hegel gibi isimler, Descartes’ın açıklamaya çalıştığımız 
bu fikirlerini skolastiğe vurulan bir darbe, Descartes’ı ise kendi çağdaşları gibi mo-
dern bir isim olarak görmüşlerdir. Oysa Laberthonniere gibi Descartes ile ilgilenmiş 

53 Collingwood, Doğa Tasarımı, s. 17-18.
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bir 20.yüzyıl teoloğu için ise Descartes’ın fikirleri Hristiyanlıkla oldukça iç içe, Des-
cartes ise her şeyden öte zamanının fiziğine ve bilimsel gelişmelerine uyumlu, yeni 
bir metafizik oluşturmak isteyen mümin bir Hristiyan, aynı zamanda dindar bir bilim 
insanı ve filozof olarak görülür. 

Filhakika biz de Descartes için, her ne kadar mekanikçi paradigmaya öncülük 
etmiş olsa da, kendisinde paradigmanın dogmatik unsurlarının ortaya çıkmamış oldu-
ğunu düşünüyoruz. Bu sebeple ne whiggish bir tarih okumasıyla Descartes’ı neredeyse 
pozitivizmin kavramlarını önceleyecek şekilde ve büsbütün Skolastik düşünceden 
ayrı görmek ne de whiggism54 tuzağına düşmemek adına, bir başka aşırı yorumla onu, 
tamamen Skolastik kavramlarla konuşan ve düşünen bir rahip-filozof gibi görmek 
gerektiğini düşünüyoruz.

Sonuç itibariyle Descartes için şunu söylersek yanılmamış olacağımızı düşü-
nüyorum; O, kurmuş olduğu doğa felsefesinden gayi sebepleri, maddenin içinden 
ise mahiyetini çıkarması açısından modern bir filozof ve fakat madde ve hareketin 
yekununu bir yaratıcıya bağlamak açısından, bir başka deyişle Tanrı’ya sisteminde 
yer vermesi açısından, modern doğa kavrayışının zaviyesinden skolastik düşünme 
biçiminin sınırları içinde kalan bir düşünürdür.
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TASNÎFU’L-ULÛM LITERATÜRÜNE GIRIŞ*
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INTRODUCTION TO THE OTTOMAN LITERATURE OF THE 
CLASSIFICATION OF SCIENCES BETWEEN THE GENERAL 

AND THE PARTICULAR 

ÖZ
Taşköprülüzâde Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinde ilmu tekâsî-
mi’l-ulûm başlığı altında, bu ilim dalının “en genel konudan en özel konuya 
tedricî inişi” araştırdığını belirterek, bu araştırmayla, herhangi bir ilim dalının 
münderic olduğu daha genelin tespit edilebileceğini belirtir. Bu ilke çerçevesinde 
konusu bakımından en genel ilim metafizik(el-ilmu’l-ilâhî) olduğundan tüm diğer 
ilimler onun furûu olarak ‘taksîm’ edilir; ancak bu hareket noktası açısından sıra 
düzeni(tederruc) “en özelden en genele” ya da “en genelden en özele”, iki farklı 
biçimde yapılabilir. Bu çalışmada Taşköprülüzâde’nin tasnîfu’l-ulûm bilim dalı 
için koyduğu bu ilkeye bağlı kalınarak, Osmanlı tarihi boyunca geneli ve özeli 
konu alan ilim sınıflandırmalarına ilişkin yaygın literatürde bilinen eserler tespit 
edilecek, kısaca incelenecek ve çözümlenecektir.
Anahtar Kelimeler: Taşköprülüzâde, Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde, ilm 
tekâsîmi’l-ulûm, istinbatî, istikraî

ABSTRACT
In his works Miftâh as-saâda wa misbâh as-siyâda under the title ilm taqâsim al-
ulûm, by explaining this science as a research of “gradual descend from the most 
general subject to the most specific” Tashkopruluzâdah remarks that any science 
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can be deducted as a part of a broader general. Within this principle, because 
the most general science in respect to its topic is metaphysics, all other sciences 
are divided as its branches. This is done by two different ways in the light of the 
alignment point “from the most specific to the most general” or “from the most 
general to the most specific”. In this article, abiding by this principle appointed 
by Tashkopruluzâdah for the science of tasnîfu’l-ulûm, the works concerning 
the classification of sciences which issue the general or the specific throughout 
Ottoman history will be detected, examined and analyzed.
Keywords: Taşkopruluzâdah, Miftâh as-saâda wa misbâh as-siyâda, ilm taqâsîm 
al-ulûm, deduction, induction

...

Osmanlı ilim ve kültür hayatında kuruluştan son döneme kadar kaleme alınan 
ve bir şekilde ilimlerin tasnifi ve taksimi ile ilgili muhtelif pek çok eser mevcuttur. 
Bu tasnifler sayesinde ilimlerin alanları ve birbirleriyle olan ilişkileri daha net bir 
şekilde ortaya çıkar. Tasnif ile ilgili eserler bir yandan doğrudan mevzûâtu’l-ulûm 
terimini tam anlamıyla temsil ederken, enmûzec başlığı altında ele alınabilecek bir 
kısmı sistemli bir şekilde muhtelif ilim dallarına ait değişik meseleleri yine düzenli bir 
şekilde incelemektedirler. Bir kısmı ise ya bir alimin sorularını ve cevaplarını ya da 
farklı ilim sahalarında alimler arasındaki tartışmaları ihtiva eden mesâil kitapları (e’sile 
ve ecvibe kitapları) olarak tanımlanabilirler. Başka bir ifadeyle, ister tam teşekküllü 
mevzûât kitapları, ister sistematik olarak ilimlerdeki değişik soruları ele alıp cevaplayan 
enmûzec çalışmaları, ister ise doğrudan farklı ilim dallarına ait soru ve cevapları içeren 
mesâil kitapları ya da özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern eğitim 
kurumları ve zihniyetiyle yükselen öğrencileri sınamak için kaleme alınmış imtihân 
metinleri olsun, söz konusu tüm çalışmalar açık, belirgin bir şekilde ya da örtük yani 
açık olmayan bir şekilde tasnîf ve taksîm kavramlarını göz önünde bulundurmuşlardır. 
Bu durumun teorik arkaplanına ilişkin bir açıklamayı Taşköprülüzâde’nin (ö. 968/1561)1 
Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinde ilmu tekâsîmi’l-ulûm başlığı altında 
verdiği bilgilerde bulmak mümkündür.2

1 Hayatı ve eserleri için bkz.: Yusuf Şevki Yavuz, “Taşköprizâde Ahmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, c. XL, Istanbul 2011, s. 151-152.

2 Taşköpîzâde, Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-Ilmiyye, 1985, c. I, s. 
300. Ayrıca bkz.: Ilhan Kutluer, “Miftâhu’s-Saâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 
XXX, Istanbul 2005,s. 18-19.
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I. İlmu tekâsîmi’l-ulûm’un ilimler sınıflaması içindeki yeri

Taşköprülüzâde Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinin a‘yâna (hâricî 
var-olanlara) ilişkin ilimleri incelediği dördüncü davhasında, öncelikle, konusu 
aynî varlıklar olan ilimleri kaynakları bakımından ikiye ayırır. Birincisi: Haricî var-
olanların ahvalini, beşerî sınırların imkanı oranında, yalnızca mücerred görüşe ve aklın 
gerekliliklerine göre araştıran hikemî ilimler. Ikincisi: Haricî var-olanların ahvalini 
şer‘î kurallara bağlı olarak inceleyen şer‘î ilimler; özellikle ilmu usûli’d-dîn. Daha 
sonra Taşköprülüzâde nazarî-hikemî ilimleri, kognitif soyutlama (tecrîd) teorisine göre, 
kendilerine konu edindikleri nesnelerin hariçte ve zihinde madde ile olan ilişkileri 
açısından ilm-i ilâhî (metafizik), ilm-i riyâzî (matematik) ve ilm-i tabîî (fizik) şeklinde 
üçe ayırır ve ilk olarak birinci şubede, ilm-i ilâhîyi, ikinci şubede ise ilm-i ilâhînin 
furûlarını inceler. Işte tam bu noktada Taşköprülüzâde ilm-i ilâhînin son fer‘î olarak 
ilmu tekâsîmi’l-ulûm başlığını açar. Başka bir deyişle, Taşköprülüzâde için, ilmu 
tekâsîmi’l-ulûm hem hariçte hem de zihinde (bahs) maddeden münezzeh aynî/haricî 
var-olanı inceleyen ilm-i ilâhînin bir alt dalıdır.3

Bunun nedeni nedir? Taşköprülüzâde bunun nedenini bizzat ilmu tekâsîmi’l-
ulûm’un tanımından hareketle verir. O’na göre, ilmu tekâsîmi’l-ulûm “en genel konudan 
en özel konuya tedricî inişi araştıran bir ilimdir”:

“Niçin?” sorusunun cevabında ise “bu araştırmayla söz konusu en genelin altına 
münderic olan ilimlerin konularını tahsîl etmek için” bilgisi yer alır.

Taşköprülüzâde’nin mukaddimelerinden çıkan sonuç açıktır: Konu bakımından 
en genel ilim, ilm-i ilâhî yani metafizik olduğundan taksîmu’l-ulûm, ilm-i ilâhînin 
furû‘undandır. Başka bir deyişle, ilimlerin sınıflandırılması, en genelden (ilm-i ilâhî’den) 
en özele (ilimlere) bir tür metafizik bir araştırmadır.

Diğer taraftan Taşköprülüzâde, tersi bir yaklaşımla ilmu tekâsimi’l-ulûm’da 
“zikredilenin aksine en özelden (konudan) en genele tedricî inişi araştırmanın mümkün 
olduğunu” da belirtir.

Yine de, Taşköprülüzâde’ye göre, birinci yol, yani en genelden en özele tedricî 
iniş daha kolaydır. Çünkü, istikradan hareket ederek külliye varmak imkan dahilinde 
iken, taʻlilden yani külliden cüzilere inmek daha kolaydır.

3 Taşköprîzâde, Miftâhu’s-seâde, c. I, s. 287-300.
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Şimdiye kadar Taşköprülüzâde’nin metnini tahlil ederek tespit ettiğimiz sonuçları 
daha da açık kılmak için denilenleri dönemin mantık diliyle şöyle ifade etmek 
mümkündür: Tahlile dayanan birincisinde, yani istinbâtî yani en genelden en özele 
giden yöntemde cinsin nevilere, nevilerin de sınıflara taksimi yapılırken; terkibe dayanan 
ikincisinde yani istikrâî yani en özelden en genele varan yöntemde aşağıdan yukarıya 
yani cüzlerden daha genele (eʻâm) ulaşmak istenir. Taşköprülüzâde’nin birinci yöntemi 
tercih etmesi, kanaatimizce, onun Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde’sindeki tasnifte 
Varlık (Vucûd) kavramını esas almasının da nedenidir; çünkü Varlık kavramı en genel 
(küllî) kavramdır ve bundan dolayı da en genel bilimin yani ilm-i ilâhînin konusudur. 
Bu nedenle en genel ile en özel arasındaki ilişkiyi, benzer ilişkisini ya da birlik ilişkisini 
idrak ederek ilimlerin aralarındaki ilişkileri umûm ve husûs açısından tertib eden, tasnif 
ve taksime tabi tutan ilmu tekâsîmi’l-ulûmu ilm-i ilâhînin bir fer‘i kılar.

II. ‘Var-olanlar’ın tabakaları ve ilimler

Koyduğu bu ilke ve yöntem çerçevesinde Taşköprülüzâde ilimleri, inceledikleri 
konuların ait oldukları varlık alanına göre tasnif eder.4 Bu tasnife göre, mevcûdât(var-
olanlar), mutlak varlıktan pay alma çerçevesinde var-olma itibarıyla dört ayrı diziliş 
gösterir: 1. Aynî (hariçte var olan); 2. Zihnî (zihinde var olan); 3. Lisânî (dilde var 
olan); 4. Hattî (yazıda var olan). Aynî var-olana ait bilgi hakikî bilgi olduğundan 
dinlere ve milletlere göre değişmez, yani küllidir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, bu 
varlık alanındaki bilgide sadece aklın ilkeleri göz önünde bulunduruluyorsa hikemî; 
yalnızca Islâmî esaslar göz önünde bulunduruluyorsa şer‘î ilim dalları ortaya çıkar. 
Zihnî var-olana ait bilgi ise mantık gibi manayla alakalı âlet ilimleridir. Lisanî (lafzî) 
ve kitabî (hattî) var-olanla alakalı ilim dalları ise saf âlet ilimleri olarak kabul edilirler. 
Taşköprülüzâde’ye göre zihnî, lisanî ve kitabî var-olanlarla alakalı bilgi sadece nazarî 
yöntemle elde edilirken; aynî var-olanla ilgili bilgiye bazılarınca nazarî ve bazılarınca 
tasfiye (tasavvufî tecrübe) yoluyla ulaşılır.

Diğer taraftan Taşköprülüzâde’ye göre ilimlerin tasnifinde var-olanların varlık 
bakımından dört farklı mertebesi bulunsa da biri diğerine hem istinbâtî hem de istikrâî 
cihetten delalet eder; böylece söz konusu dört ayrı varlık mertebesi arasında Mutlak 
Varlık kavramı çerçevesinde bir birlik oluşur. Buna göre, hattî var-olan lafzî var-
olana; lafzî var-olan zihnî var-olana; zihnî var-olanda aynî var-olana delalet eder. 
Mesela ağaç yazısı ağaç lafzına, ağaç lafzı ağaç kavramına ve ağaç kavramı haricî 
dünyada bulunan ağaca delalet eder. Yine de tüm var-olanlar arasında Mutlak Varlık 
kavramı çerçevesindeki tüm birlikteliğe rağmen hattî ve lafzî var-olanlar, ancak mecazî 

4 Taşköprîzâde, Miftâhu’s-seâde, c. I, s. 75-76. Ayrıca bkz: Şükran Fazlıoğlu, “Miftâhu’seâde ve misbâ-
hu’s-siyâde adlı eseri çerçevesinde Taşköprülüzade’nin dil ve dil bilimleri anlayışı”, Dîvân: Disiplin-
lerarası Çalışma Dergisi, Cilt 24, Sayı 46 (2019/1), s.129-131.
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bakımdan varlık değeri taşırlar. Zihnî var-olanların ise hakîkî yahut mecâzî olup olmadığı 
tartışmalıdır. Aynîye gelince, bu mertebedeki var-olanlara ilişkin bilimler, sadece 
kendileri için talep edilirse nazarî, kendilerinden başka bir şey için talep edilirse amelî 
ismini alır. Ayrıca, yukarıda da işaret edildiği gibi, nazarî ve amelî ilimlerden her biri 
de aklın gereğini yerini getiren hikemî ilimler ve dinin gereğini yerine getiren şer‘î 
ilimler olarak ikiye ayrılır. Sonuçta, Taşköprülüzâde’nin Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-
siyâde’sindeki ilimler arasında ortaya koyduğu bu tasnif Osmanlı medreselerinin temel 
amacı doğrultusunda, Kur’an-ı Kerim’i anlamaya götüren bir tertib gösterir.

III. İstinbâtî ve istikrâî yaklaşımlar açısından tasnîfu’l-ulûm literatürü

Taşköprülüzâde’nin yukarıda zikredilen istinbâtî ve istikrâî yaklaşımı açısından 
Islâm medeniyetindeki tasnîfu’l-ulûm literatürü bir incelemeye ve bir iç tasnife tabi 
tutulabilir. Ancak bu çalışma çerçevesinde, sadece daha önce telif edilmekle birlikte, 
Osmanlı kültür hayatında yaygın olarak kullanılan ve Osmanlı döneminde kaleme 
alınan konuyla ilgili yaygın olarak bilinen eserler göz önünde bulundurarak bir iç tasnif 
denemesinde bulunulacaktır. Yani buradaki niyet Osmanlı dönemindeki literatürün 
tam bir dökümünü vermek değil, Taşköprülüzâde’nin ilkesinin uygulanabilirliğini 
gösterecek miktarda yaygın bilinen eserler üzerinden bir iç tasnif denemesi yapmaktır.

Buna göre, istinbâtî tasnîf başlığı altında daha çok şu eserler düşünülebilir:
1. Ibnu’l-Ekfânî (ö. 749/1348), İrşâdu’l-kâsıd ilâ esne’l-mekâsıd:
Bu eser Osmanlı coğrafyasında yazılmamasına rağmen ilim kamuoyunda mütedavil 

olmuş ve Taşköprülüzâde tarafından ana kaynak eser olarak kullanılmıştır.5

2. Molla Lütfî, Lütfullah b. Hasan el-Tokadî (ö. 904/1498), el-Metâlibu’l-ilâhiyye 
fî mevzûâti’l-ulûmi’l-lugaviyye:

Her ne kadar dil ve dinî ilimler ile sınırlı ise de tasnif mantığı istinbâtî bir 
çerçevededir. Ayrıca Taşköprülüzâde dil ilimlerinin tasnifinde bu eserden oldukça 
faydalanmıştır6.

3. Taşköprülüzâde Ahmed Efendi (ö. 968/1561), Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-
siyâde fî mevzûâti’l-ulûm7:

5 Ibnu’l-Ekfânî, İrşâdu’l-kâsıd ilâ esne’l-mekâsıd, haz.: Mahmud Fahurî, Muhammed Kemâl ve Hu-
seyn el-Sıddîk, Beyrut: Mektebet el-Lubnân, 1998. Ayrıca bkz.: Ihsan Fazlıoğlu, “Ibnü’l-Ekfânî”, Tür-
kiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXI, Istanbul 2000, s. 22-24.

6 Şükran Fazlıoğlu, Dil Bilimlerin Sınıflandırılması: el-Metâlib el-ilâhiyye fî mevzûât el-ulûm el-luga-
viyye Tokatlı Hasanoğlu Lütfullah (Molla Lütfi), Istanbul: Kitabevi, 2012.

7 Taşköprîzâde, Miftâhu’s-seâde.
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Miftâh’ın bir tür özeti olan Medinetu’l-ulûm8 ile yine bu eserin ilk cildini büyük 
oranda içeren es-Se‘âdetu’l-fâhire fî siyâdeti’l-âhire9.

Özellikle Miftâh’ın kendinden sonraki teliflere etkisi büyük olmuştur. Ilmî etkisi 
yanında Osmanlı medrese sistemi üzerinde de ciddi bir tesiri olduğu söylenebilir. 
Nitekim, meçhul bir Osmanlı müderrisinin devletin isteği üzerine kaleme aldığı 
Kevâkib-i Sebʻa adlı eser, Miftâh’ın bir tür özeti gibidir10. Bu durum Miftâh’ın aynı 
zamanda resmî Osmanlı medrese zihniyetini temsil ettiğini söylememize imkan verir.

4. Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Katib Çelebi (1067/1657), Keşfu’z-zunûn 
an esâmi’l-kutub ve’l-funûn:11

Katip Çelebi’nin muhtelif kaynaklardan hareketle yaptığı tasnif, kadim teşebbüslerin 
bir ihyası olarak görülebilir. Çünkü Katip Çelebî, Keşfu’z-zunûn’unun mukaddimesinde 
istinbâtî tasnifin güzel bir örneğini verir. Onun metni, kendinden önceki teşebbüslerin 
derli toplu bir özeti olarak görülebilir. Diğer taraftan Keşfu’z-zunûn, bu çalışmada 
atıf yapılan ve yapılmayan, şimdiye kadar dile getirilen hem istinbâtî hem de istikrâî 
eserlerin geniş bir dökümünü de muhtevidir. Eserinin bir Fihrist gibi yaygın olarak 
kullanılması, söz konusu tasnifin de tedavülde olmasını sağlamıştır.12

5. Saçaklızâde Mehmed Efendi (ö. 1145/1732), Tertîbu’l-ulûm:13

Eser XVII. yüzyılın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısındaki tecdid 
arayışlarının zihniyetine göre yazılmıştır. Özellikle meşşâî felsefî geleneğinin sıkı bir 
eleştirisini de içerir.

Ayrıntılı ve dört başı mamur bir tasnif içermeseler de Abdurrahman Bistâmî’nin 
(ö. 857/1453), Kitâbu’l-fevâihi’l-miskiyye fî’l-fevâtihi’l-Mekkiyye14; Nev‘î’nin (ö. 

8 Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa nr. 1387. Miftâh’ın bir özeti olduğundan ilmu tekâsîmi’l-ulum 
maddesini ve tanımını birebir içermektedir. Ancak Miftâh’daki mevcut tanıma yeni bir bilgi ekleme-
mektedir. Sadece ‘tederruc’ kelimesi ‘tenezzul’ kelimesi ile yer değiştirmiştir. Bkz.: yaprak 63a-b.

9 Süleymaniye Kütüphanesi, Serez nr. 3927. Ayrıca bkz.: Taşköprîzâde Ahmed Efendi, es-Se‘âdetü’l-fâ-
hire fî siyâdeti’l-âhire, İlimler Tasnifi (Yüce Ahiret Makamına Götüren Değerli Mutluluk), Tahkik ve 
Tercüme: Sami Turan Erel, Istanbul 2016.

10 Meçhul, Kevâkib-i Sebʻa, Bibliothéque Nationale, Supplement Turcs, nr. 196, yaprak 51a-64b. Neşri 
için bkz.: Nasuhi Ünal Karaarslan, XVIII. Asrın Ortalarına Kadar Türkiye’de İlim ve İlmiyeye Dâir 
Bir Eser, Ankara 2015.

11 Katib Çelebi, Keşfu’z-zunûn an esâmî’l-kutub ve’l-funûn, haz. Kilisli Muallim Rıfat ve Şerefeddin 
Yaltkaya, c. I-II, Istanbul:Maarif Matbaası, 1941-43.

12 Ilhan Kutluer, “Keşfü’z-zunûn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXV, Istanbul 2002, s. 
321-322.

13 Saçaklızâde, Tertîbu’l-ulûm, haz. Muhammed b. Ismail es-Seyyid Ahmed, Beyrut: Dâr el-Beşâir el-Is-
lâmiyye, 1988. Çevirisi için bkz.: Zekeriya Pak ve M. Akif Özdoğan, Kahramanmaraş 2009. Ayrın-
tılı bir inceleme için bkz.: Adem Akın, ve Remzi Demir, “Saçaklızâde Muhammed Ibn Ebi Bekr el-
Mar‘aşî ve Tertîb el-‘Ulûm Adlı Eseri”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Dergisi, s. 16, Ankara 2014, s. 1-64.

14 Süleymaniye Kütüphanesi, Hafid Efendi, nr. 320. Ayrıca bkz.: Veysel Kaya, “Abdurrahman Bistâmî’nin 
Bilimler Tasnifi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35, (2016), 187-216.



Genel ile Özel Arasında Osmanlı Tasnîfu’l-Ulûm Literatürüne Giriş 57

1007/1599)15, Netâyicu’l-funûn ve mehâsinu’l-mutûn16; Ahmed Fâiz Efendi’nin (ö. 
1907’den sonra)17, Kitâb ikdu’l-leâl fîmâ havâ tarîfât el-ulûm ve yukrau alâ isney 
aşere minvâl adlı çalışmaları da bu kategori altında değerlendirilebilir.18 Yine Osmanlı 
coğrafyasında kaleme alınmamakla birlikte Osmanlı döneminde telif edilmiş eserlerden 
doğrudan ya da dolaylı istifade eden Tehânevî’nin Keşşâf ıstılâhâti’l-funûn19 ile Ebû’t-
Tayyib Muhammed el-Kannevcî Sıddîk Hasan Han’ın (ö. 1307/1890), Ebcedu’l-ulûm’u 
da20, yine bu başlık altında görülebilirler.

Başta Enmûzec türü eserler olmak üzere, Mesâil türü çalışmalar ikinci yani istikrâî 
tasnîf başlığı altında ele alınabilirler. Elbette bu eserlerde ilk bakışta felsefî manada bir 
tasnif görülmez; ancak konuların ele alınışında, hatta bazen sunuşunda, her bir eser için 
farklı olduğu da göz önüne bulundurularak, belirli bir tasnif bilinci eşlik etmektedir. 
Bu başlık altında aşağıdaki eserler dikkate alınabilir:

1. Dâvûd el-Kayserî (ö. 751/1350), el-İthâfu’s-Suleymânî fî’l-‘ahdi’l-Urhânî.21

2. Fenârizâde Mehmed Şâh Muhammed b. Hamza (ö. 839/1436), Enmûzecu’l-
ulûm.22

3. Fenârizâde Mehmed Şâh Muhammed b. Hamza (ö. 839/1436), Şerhu’l-
manzûme.23

4. Molla Hüsrev (ö. 885/1480), Nakdu’l-enzâr fi reddi’l-enzâr.24

15 Nejat Sefercioğlu, “Nev’î”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXXIII, Istanbul 2007, s. 
52-54.

16 Nevî Efendi, İlimlerin Özü[Netâyicu’l-Funûn], haz. Ömer Tolgay, Istanbul: Insan Yayınları, 1995.
17 Mustafa Uzun, “Ahmet Fâiz Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. II, Istanbul 1999, 

s. 64-65.
18 Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, AY, nr. 4691.
19 el-Tehânevî, Keşşâf ıstılahati’l-funûn ve’l-ulûm, haz. Ali Dehrûc, Abdullah el-Hâlidî ve Corc Zeynâtî, 

c. I-II, Beyrut: Mektebet el-Lubnân, 1996. Ayrıca bkz.: Nasuhi Ünal Karaarslan, “Keşşâfü ıstılaha-
ti’l-funûn ve’l-ulûm,”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XXV, Ankara 2002, s. 330-331.

20 el-Kannevcî, Ebcedu’l-ulûm, haz. Abdulcebbar Zekâr, c. I-III, Dımeşk: Menşurât Vizâreti’s-sekâfet 
ve’l-irşâdi’l-kavmî, 1978. Ayrıca bkz.: Cevat Izgi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. X, 
Istanbul 1994, s. 70-71.

21 Millet Kütüphanesi, Ali Emirî, Arabî, nr. 2173. Ihsan Fazlıoğlu, “Iznik’te Ne Oldu? Osmanlı Ilmî 
Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Der-
gisi, C: 4, S:1 Ekim 2017, s. 1-68.

22 Kemal Faruk Molla, “Mehmet Şah Fenarî’nin Enmuzecu’l-Ulum Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi Dö-
nemde Osmanlılarda Ilim Anlayışı ve Ilim Tasnifi”, Divan: İlmî Araştırmalar, 18 (2005/1), s. 245-73. 
Ayrıca bkz. Ihsan Fazlıoğlu, “Ithâf’tan Enmûzec’e Fetih’ten Önce Osmanlı Ülkesi’nde Matematik 
Bilimler”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (04-06 Aralık 2009, Bursa) –Bildiriler–, Bursa: 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Mart 2010, s. 131-63.

23 Ihsan Fazlıoğlu, “Ithâf’tan Enmûzec’e...”.
24 Ibrahim Halil Üçer, “Müteahhir Dönem Düşüncesinde Tanımın Birliği Sorunu: Molla Hüsrev’in Nak-

du’l-Efkâr fi Reddi’l-Enzâr’ı Bağlamında Bir Tahlil”, Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu (18-20 
Kasım 2011 Bursa) –Bildiriler-, ed. Tevfik Yücedoğru v.dğr., Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Yayınları, 2013, s. 119-50.
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5. Muslihuddin el-Lârî (ö. 979/1572): Enmûzecu’l-ulûm.25

6. Sipahizâde, Muhammed b. Ali el-Bursevî (ö. 997/1589), Enmûzecu’l-funûn.26

7. Sadreddinzâde Mehmet Emin Şirvânî (ö. 1036/1627), el-Fevâidu’l-
Hâkâniyyeti’l-Ahmed Hâniyye.27

8. Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Hanefi el-Tarsûsî (ö. 1145/1732)28, 
Enmûzecu’l-ulûm.29

Osmanlı döneminde telif edilmemiş olmasına rağmen Osmanlı döneminde 
kullanılan Fahreddin el-Râzî’nin (ö. 606/1210) Muhammed Şah Fenârî’nin yukarıda 
zikredilen Enmûzecu’l-ulûm adlı çalışmasının aslını oluşturan Câmi‘u’l-ulûm30; 
Celâleddin ed-Devvânî’nin (ö. 9081/1502), Enmûzecu’l-ulûm31, Mirza Can Habibullah 
b. Abdullah el-Şîrâzî ed-Dihlevî’nin (ö. 994/1585), Enmûzecu’l-funûn32 gibi eserleri 
de istikrâî tasnîf içinde düşünülebilirler.

IV. Sonuç

Taşköprülüzâde’nin Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’s-siyâde adlı eserinde literatürde 
daha çok tasnîfu’l-ulûm olarak bilinen ilimlerin sınıflandırılması konusunu, ilmu 
tekâsîmi’l-ulûm adıyla metafizik ilminin (el-ilmu’l-ilâhî) bir alt dalı olarak ele alması 
ve temellendirmesi bilebildiğimiz kadarıyla ilk defa karşılaşılan bir durumdur. İlmu 
tekâsîmi’l-ulûm adlı bu yeni disiplinde Taşköprülüzâde, ilimler arasındaki genel ile 
özel arasındaki ilişkiyi umûm ve husûs açısından belirlemiştir. Buna göre söz konusu 
ilişki “en genelden en özele” yani istinbâtî ile “en özelden en genele” yani istikrâî 
gibi iki farklı yoldan kurulabilir.

Bu çalışmada Taşköprülüzâde’nin bu ilkesinin genelde Klasik Islâm, özelde ise 
Osmanlı döneminde kaleme alınmış, literatürde herhangi bir ayrım yapılmaksızın 
top yekun ilimler sınıflandırılması içinde değerlendirilen eserlere uygulanabileceği 
vurgulanmıştır. Bir örnek olması için de Osmanlı döneminde bu alanda telif edilmiş 
yaygın bilinen eserler üzerinden Taşköprülüzade’nin ilkesinden hareketle bir 
sınıflandırma denemesi yapılmıştır.

25 Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Damat Ibrahim Paşa, nr. 791.
26 Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli nr. 2151.
27 Süleymaniye Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin nr. 321. Neşri ve çevirisi için bkz.: Sadreddinzâde 

Mehmed Emin Şirvânî, el-Fevâidü’l-Hâkâniyye –Şirvânî’nin Bilimler Tasnifi–, (Çeviri-Eleştirel Me-
tin), Editör: Ahmet Kamil Cihan, Istanbul 2019.

28 Abdullah Kahraman, “Tarsûsî Mehmed Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. XL, 
Istanbul 2011, s. 115-116.

29 Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi nr. 2958.
30 Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya nr. 3832.
31 Süleymaniye Kütüphanesi, Lala Ismail nr. 256.
32 Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdadlı Vehbi nr. 2096.
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Buna göre, Osmanlı ilim ve kültür hayatında ilimler arasında genel ile özel 
arasındaki ilişkiyi umûm ve husûs açısından tertib eden, tasnif ve taksime tabi tutan 
eserler ya en genelden en özele bir seyir takip eder ki bu istinbâtî anlayış içinde kaleme 
alınan tam teşekküllü mevzuât kitaplarıdır; ya da en özelden en genele bir seyir izler 
ki bu da istikrâî anlayış içinde telif edilen enmûzec ve mesâil eserleridir. Ancak daha 
sistematik olan enmûzec ile nispeten seçici olan mesâil ve imtihân kitaplarındaki umûm 
ve husûs ilişkisi açık/belirgin değil, örtük/kapalıdır; başka bir deyişle doğrudan esere 
yansıtılmaz; daha çok müellifin zihniyetine eşlik eder. Tam burada şu noktayı özellikle 
vurgulamak gerekir: Yukarıda da ilgili yerde işaret edildiği üzere, Kâtip Çelebî’nin 
Keşfu’z-zunûn’u hem istinbâtî hem de istikrâî yaklaşımı birlikte temsil eder. Keşfu’z-
zunûn’un bir fihrist gibi yaygın kullanımı bu yaklaşımın yaygınlaşmasının –ihtiyat 
kaydıyla– nedenidir denilebilir.

Bu çalışmada Taşköprülüzâde’nin bizatihi kendisinin ilk defa koyduğunu 
düşündüğümüz ilkesine dayanarak en genel anlamıyla Osmanlı ilimler sınıflandırılmasına 
ilişkin eserler için yaptığımız denemenin tüm literatürün incelenmesiyle fizibilitesinin 
doğrudan yapılmasının gerekliliği konusunda hiç bir şüphe yoktur. Bu da konuyla 
ilgili daha sonra yapmayı düşündüğümüz araştırma ve çalışmalarla test edilecektir.
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Zeynâtî, c. I-II, Beyrut: Mektebet el-Lubnân, 1996.

Uzun, Mustafa; “Ahmet Fâiz Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. II, Istan-
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Ek 1

Taşköprülüzâde, Miftâhu’s-seâde ve misbâhu’l-siyâde fî mevzuâti’l-ulûm, c. I, s. 
300; Medinetu’l-ulûm, Köprülü Kütüphanesi, Fazıl Ahmet Paşa nr. 1387, yaprak 63a-b.

Ilimlerin bölümlenmesi ilmi
Bu, en genelin altında dizilen ilimlerin konularını kendisiyle elde etmek için en 

genel konudan en özeline dizilişi araştıran bir ilimdir. Konu bakımından en genel ilim 
metafizik olduğundan ilimlerin bölümlenmesi onun uzantısı olarak alınmıştır. Bu ilimde 
dizilişin, zikredilenin tersine, en özelden en genele olarak yapılması da mümkündür. 
Ancak birincisi daha kolay ve daha kullanışlıdır. Bu ilmin konusu ve gayesi ile amacı 
ve faydası gibi konuların tümü hiç kimseye kapalı değildir. Ibn Sina bu ilimde, son 
derece incelikli bir Risâle33 kaleme aldı. Tenkîh ve tehzîb etmekte olduğumuz söz 
konusu risâle bu konuda son derece faydalıdır. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

33 Ibn Sînâ, “Risâle fî aksâmi’l-ulûmi’l-akliyye”, thk. Halide Yenen, “Ibn Sînâ’da Ilimler Tasnifi ve 
Risâle fî Aksâm el-Hikme”, Kutadgubilig 14 (2008), s. 59-95.

1





FÂRÂBÎ’NİN BÖLME VE SENTEZ TEKNİKLERİYLE 
KANIT KAYNAĞI YERLER (MEVÂZI‘) ANALİZİNDE 

METAFİZİK PERSPEKTİFTEN İNŞA ETTİĞİ 
MANTIKSAL İLKELER KURAMI

Hacı Kaya*

THE THEORY OF LOGICAL PRINCIPLES 
IN THE ANALYSIS OF THE PLACES OF PROOF SOURCE (MEVÂZI‘) 

WITH THE DIVISION AND SYNTHESIS TECHNIQUES IN AL-FÂRÂBÎ 
FROM METAPHYSICAL PERSPECTIVE

ÖZ
Fârâbî, Kitâbu’t-Tahlîl adlı eserinde metafizik perspektifle beş sanatı kapsayan 
ve yerler (mevâzı‘) diye adlandırdığı, bizim de kanıt kaynağı yerler diye açık-
layıcı bir tercümeyle aktardığımız en üst-tümel ilkelerin analizini yapmaktadır. 
Fârâbî, Kanıt kaynağı yerleri Tahlîl’de bir arada ve bir bütün olarak analiz et-
mekte ve daha eserin başında da ifade ettiği gibi bütün sanatları kapsayan kanıt 
kaynağı yerler üzerinden bir mantıksal ilkeler kuramı geliştirmektedir. Bu ilke-
ler, içeriksel mantığın yani beş sanatın en genel ilkelerini oluşturmaları bakımın-
dan mantıksal ilkelerdir. Fârâbî’nin Tahlîl’de yapmak istediği şey, klasik mantı-
ğın hem formel hem de içeriksel yapısını kullanarak metafizik perspektiften bir 
mantıksal ilkeler kuramı geliştirmektir.
Anahtar Kelimeler: İlke, yer, mantık, metafizik, kuram, bilim.

ABSTRACT
Al-Fârâbî gives place to analyze the highest-universal principles that covering 
five arts and he called them places and we translate as places of proof source 
in his work that is named Kitâbu’t-Tahlîl with a metaphysical perspective. Al-
Fârâbî analyzes the places of proof source together and as a whole and develops 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2019, Sayı 40, s. 63-91

* Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi SBBF Felsefe Bölümü, hacikaya5@gmail.com. Yazı 
geliş tarihi: 12.07.2019; kabul tarihi: 27.09.2019.



64 Hacı Kaya

theory of logical principles over places of proof source that cover all the arts 
in al-Tahlîl, as stated at the beginning of his work. These principles are logical 
principles in terms of creating the most general principles of contextual logic. 
What al-Fârâbî wants to do in al-Tahlîl is to establish a theory of logical prin-
ciples using both the formal structure and the content structure of classical logic 
from metaphysical perspective.
Keywords: Principle, place, logic, metaphysics, theory, science.

...

Giriş

Makalemizin konusunu, Fârâbî’nin (872-950) Kitâbu’t-Tahlîl’de bölme ve sentez 
teknikleriyle kanıt kaynağı yerler (mevâzı‘) analizinde metafizik perspektiften inşa ettiği 
mantıksal ilkeler kuramı oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak çalışmamızı üç alt başlıkta 
inceledik. Birinci başlığımız, Kitâbu’t-Tahlîl’de Metafizik Perspektif ve Kanıt Kaynağı 
Yerlerin Mantıksal İlkeler Oluşuna Dair’de kanıt kaynağı yerleri neden mantıksal 
ilkeler diye adlandırdığımızı ve Fârâbî’nin metafizik perspektifle bir mantıksal ilkeler 
kuramı inşa ettiği yönündeki tezimizi temellendirmeye çalıştık. İkinci başlığımız Bölme 
Tekniğiyle Elde Edilen Kanıt Kaynağı Yerler’de araştırma probleminin konusunun ve 
yükleminin bölünmesiyle elde edilen kanıt kaynağı yerleri, üçüncü başlığımız Sentez 
Tekniğiyle Elde Edilen Kanıt Kaynağı Yerler’de ise yine araştırma probleminin konusu 
ve yüklemine ilişkin sentezle elde edilen kanıt kaynağı yerleri ele almaya çalıştık.

Klasik mantıkta beş sanat1 bu kanıt kaynağı yerlerden hedeflerine ve çıkarımlarına 
uygun olanı alıp üst bir ilke olarak kullanabilmektedir.2 Fârâbî beş sanatın kullandığı 

1 Fârâbî Tavtie’de akıl yürütme kalıplarını kullanan sanatların felsefe –ki Fârâbî burada felsefe kavra-
mıyla apodeiktik (burhânî) sanatı kast etmektedir–, diyalektik,  safsata, retorik ve poetika olmak üzere 
beş sanattan ibaret olduğunu belirtmektedir. Apodeiktik sanat, bir şeye ilişkin kesin bilgiyi gerçekleş-
tirme özelliği olan şeylerle gerçeği (hakk) açıklama; diyalektik sanat, yaygın bilinen şeylerle muha-
taba üstün gelme; safsata sanatı sanıya dayalı şeylerle muhatabı yanıltma; retorik sanat, kesin bilgiye 
ulaşmaksızın muhatabı ikna etme yönünde etkileme; poetik sanat ise şeylerin sözlerle imgesel olarak 
aktarılması sanatıdır. Fârâbî, “et-Tavtie”, el-Mantık inde Fârâbî -I- içinde, thk. Refik el-Acem, Bey-
rut: Dâru’l-Meşrık, 1986, s. 57. Ayrıca bkz. “Mutluluğu Kazanma”, Fârâbî’nin Üç Eseri içinde, çev. 
Hüseyin Atay, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974, s. 4-6; İlimlerin Sayımı, İhsâu’l-‘Ulûm, 
çev. Ahmet Arslan, 5. Baskı, Ankara: Divan Kitap, 2015, s.  66-70; Ali Tekin, Varlık ve Akıl, Aristo-
teles ve Fârâbî’de Burhân Teorisi, 1. Baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2017, s. 34; Mehmet Özturan, 
Fârâbî’nin Epistemolojisinde Kesinlik Problemi (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2007. 

2 Kanıt kaynağı yerlerin (mevâzı‘) üst ilkeler ve çıkarımların yuvalandığı yerler olmalarından dolayı Ross 
onlar için “güvercin yuvaları” benzetmesinde bulunmaktadır. Bkz. David Ross, Aristoteles, çev. Ahmet 
Arslan, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2011, s. 104. Ayrıca bkz. Hacı Kaya, İbn Rüşd’de Meto-
doloji (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. 38.
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kanıt kaynağı yerleri Kitâbu’t-Tahlîl’de bir arada ve özet olarak analiz etmektedir. Bu 
çalışmadaki amacımız, eserdeki kanıt kaynağı yerlerden bölme ve sentez teknikleriyle 
elde edilen yerlerin analizi üzerinden Fârâbî’nin Tahlîl’deki perspektifini ve bu 
perspektifin ortaya koyduğu kuramı belirginleştirmektir. Kitabın adında yer alan tahlîl 
kavramının şüphesiz analitik bir perspektife işaret ettiği açıktır. Fakat bunun ne türden 
bir analitik perspektif olduğu sorusu çalışmamamızın temel problemini oluşturmaktadır. 
Biz bu çalışmada sözü edilen perspektifin metafizik perspektife denk geldiğini ve 
bunun kanıt kaynağı yerler üzerinden bir mantıksal ilkeler kuramı geliştirme gayesi 
güttüğünü ileri sürüyoruz. Çalışmamamızın, her şeyden önce Fârâbî’nin son derece 
kapalı Kitâbu’t-Tahlîl adlı eserini muayyen hale getirme, ikincisi bu gibi üretken klasik 
eserlerin okunması ve yorumlanmasının klasik felsefeyi yeniden konuşturma yönünde 
felsefe araştırmalarına katkı sunacağı kanaatindeyiz. Sağlayacağını umduğum bu katkı 
çalışmamızın önemini de tayin etmektedir.   

I. Kitâbu’t-Tahlîl’de Metafizik Perspektif ve Kanıt Kaynağı 
Yerlerin Mantıksal İlkeler Oluşuna Dair

Fârâbî, bize göre beş sanatın ilkeleri konumunda olan kanıt kaynağı yerleri 
metafizik perspektifle ortaya koymaktadır. Muallim-i Sânî, Tahlîl’in hemen başında 
bu perspektife işaret ettiğini düşündüğümüz şu ifadelere yer vermektedir: 

İmdi hangi sanatta olursa olsun, varsayılan her araştırma probleminin kıyasını nasıl bu-
lacağımız ve araştırma problemiyle ilişkili her bir kıyasın öncüllerini ve buna götürecek 
yolu nereden ve hangi şeylerden elde edeceğimiz hususunda konuşmamız gerekir. Bu, 
öncelikle kanıt kaynağı yerleri bilmekle mümkündür ki bunlar, ayrı ayrı her bir sanatta ve 
ayrı ayrı her bir kıyasta tikelleri büyük öncül olarak kullanılan tümel öncüllerdir. Zira bu 
yerlerden her biri, bir kısmı diyalektikte bir kısmı retorikte bir kısmı bilimlerde bir kısmı 
fikrî sanatlarda kullanılan birçok tikel öncülü kapsamaktadır.3

Fârâbî, Kitâb fi’l-Mantık el-Hatâbe’de beş sanatın en genel ilkelerini teşkil eden 
kanıt kaynağı yerlerini “Kıyaslarda bizzat kendileri kullanılmayan fakat tikelleri 
kullanılan en yüksek öncüller” diye tarif etmektedir. Bunlar herhangi bir cinse ya da bir 
bilime özgü olmayan, fakat birden çok bilim ve cins için genel ilkler olup bir cinse bir 
bilime özgü tikel önermeleri kapsayan en genel ilkelerdir.4 Bu ilkeleri mantıksal ilkeler 
diye adlandırıyoruz. Çünkü Fârâbî’nin analiz ettiği kanıt kaynağı yerler, İbn Rüşd’ün 
(1126-1198) de mantıksal şeyler (el-umûru’l-mantıkıyye) ya da mantıksal bilgiler 
(el-me‘ârifu’l-mantıkıyye) kavramıyla işaret ettiği gibi mantık biliminin ilkeleridir. 

3 Fârâbî, “Kitâbu’t-Tahlîl”, el-Mantık inde Fârâbî –II– içinde, thk. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Meş-
rık, 1986, s. 95.

4 Fârâbî, Kitâb fi’l-Mantık el-Hatâbe, thk. Dr. Muhammed Selim Sâlim, Mısır: Matba‘atu Dâri’l-Kütüb, 
1976, s. 53.
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Mantıksal ilkeler “Bir şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir” gibi herhangi bir bilime ve 
sanata özgü olmayan ve her birinin kendi konusuna indirgemek suretiyle kullanabildiği 
genel ilkelerden5 ayrılmaktadır. Zira genel ilkelerin bir türünü oluşturan kanıt kaynağı 
yerler sadece mantık sanatına özgüdür. Bu ilkelerle konunun veya yüklemin doğrudan 
kendisi değil yüklemin konuda bulunup bulunmadığı araştırılır.6 

Klasik metafiziğin işlevlerinden biri de, mantık sanatının ilkeleri de dahil olmak 
üzere sanatların genel ilkelerini üst perspektiften (‘alâ ciheti’l-efdal) araştırmaktır.7 
İlke’nin anlamlarından biri “Bir şeyin bilgisinin kendisinden başladığı şey” olmasıdır. 
Bütün ilkelerdeki ortak nokta onların, varlığın, oluşun veya bilginin kendilerinden 
çıktığı kaynak olmalarıdır.8 Kanıt kaynağı yerler de sanatların kanıt devşirdikleri 
kaynakları oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilimlerin kendilerine özgü ilkeleri, mantıksal 
ilkelerin kapsamındadır. Fârâbî beş sanata özgü olan, kendileri tümel fakat mantıksal 
öncüllerin kapsamında olduklarından tikel sayılan öncüllere ise türler (envâ‘) adını 
vermektedir. Bunlar herhangi bir cinse, bir bilime özgü olan ve kıyaslarda bizzat 
kendileri kullanılan tümellerdir.9 Mantıksal ilkeler ve özel ilkeler arasındaki bu cins-
tür ilişkisini ve metafiziğin, diğer bilimlerin en genel ilkelerini/formel yasalarını 
araştırmasıyla onların üstünde bir bilim olmasını dikkate aldığımızda kanıt kaynağı 
yerlerin, Fârâbî’nin Tahlîl’i özelinde söylediğimizde metafizik perspektiften analiz 
edilen ve tikel bilimlerin ilkelerini kapsayan mantıksal ilkeler toplamı olduğunu ifade 
etmemiz gerekir.10 

Diyalektik yöntem de metafizik bilimi gibi genel ilkleri araştırabilmektedir. 

5 Bu türden genel ilkelerin açıklaması için bkz. Aristoteles,  İkinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, 1. 
Baskı, İstanbul: YKY, 2005, 77a, s. 24-25; İbn Rüşd, “Tefsîru’l-Burhân”, Şerhu’l-Burhân ve Tel-
hîsu’l-Burhân li-Aristû içinde, nşr. Abdurrahman Bedevi, 1. Baskı, Kuveyt: El-Meclisu’l-Vatanî 
li’s-Sekâfe ve’l-Fünûn ve’l-Âdâb, 1984, s. 282, 305, 306, 327; Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, çev. Ömer 
Türker & Ömer Mahir Alper, 1. Baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2008, s. 41; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, 
II. Analitikler (Burhân), çev. Ömer Türker, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2006, s. 102, 103, 104, 
136, 137. Ayrıca bkz. Hacı Kaya, İbn Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi (Doktora Tezi), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013, s. 368-373.

6 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 326-327; Fârâbî, İlimlerin Sayımı, İhsâu’l-‘Ulûm, s. 57. Ayrıca bkz. 
Kaya, İbn Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 371. 

7 Bkz. Aristoteles,  İkinci Çözümlemeler, 76a, s. 22, 76a77b, s. 24-25; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin 
Orta Şerhi, çev. Hacı Kaya, 1. Baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2015, s. 59; Tefsîru’l-Burhân, s. 
296-300, 327-328; Metafizik Şerhi, çev. Muhittin Macit, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004, 
s. 5; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, Metafizik –I– (İlâhiyyât), çev. Ekrem Demirli & Ömer Türker, 1. Baskı, 
İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004, s. 3, 6. Ayrıca bkz. Hayrani Altıntaş,  İbn Sînâ Metafiziği, 2. Baskı, 
Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002, s. 37. 

8 Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, 3. Baskı, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2010, 1013a15-20, s. 
235.

9 Fârâbî, Kitâb fi’l-Mantık el-Hatâbe, s.53-54. Aynı kavramlaştırma için bkz. İbn Rüşd, Telhîsu’l-Hatâbe, 
thk. Abdurrahman Bedevî, Beyrut: Dâru’l-Kalem, t.y, s. 27-28, 225. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Rüşd’de 
Metodoloji, s. 93.

10 Bkz. Fârâbî, İlimlerin Sayımı, İhsâu’l-‘Ulûm, s. 71, 98; et-Tavtie, s. 58.
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Aristoteles (MÖ. 384-322) ve İbn Rüşd en genel ilkeleri araştırmak bakımından 
bir yöntem olarak diyalektikle bir bilim olarak metafiziğin ortak olduğunu ifade 
etmektedir.11 Fârâbî de bunu şöyle dile getirmektedir: “Zâtî olmayan mugalataları 
feshetmeye güç yetirmek ilk felsefenin (metafizik) ve diyalektiğin bir parçasıdır.”12 
Mantıksal ilkelerin klasik felsefede, başta diyalektik metinler olmak üzere mantık 
metinlerinde analiz edilmesini dikkate alırsak ilk bakışta Tahlîl’de kanıt kaynağı 
yerlerin diyalektik perspektiften ele alındığını düşünebiliriz. Ancak Tahlîl’e ilişkin 
bazı tespitlerimiz, Fârâbî’nin çabasını diyalektik bir çabadan çok metafizik bir çaba 
olarak değerlendirme noktasında bizi cesaretlendirmektedir. Aristoteles’in ifadelerinden, 
özellikle İbn Rüşd’ün açıklayıcı yorumlarından ve Fârâbî’nin de Kitâbu’l-Burhân’da 
yaptığı mukayeseden takip edilebileceği üzere hem metafiziğin hem de diyalektiğin 
mantıksal ilkeleri araştırmada ortak olduğu ifade edildikten hemen sonra bu araştırmada 
ikisi arasındaki perspektif farklılığına (vech ihtilâf)13 işaret edilmektedir. Fârâbî bunların 
ilkeler, araştırma tarzı (nahvü’n-nazar), verdikleri bilgi miktarı ve amaç bakımından 
ayrıldıklarını belirterek bu perspektif farklılığını açıkça ortaya koymaktadır.14 

Birincisi, diyalektik sanatı genel ilkeleri, araştırma problemini çelişik soru formunda 
ileri sürmesi ve bu çelişiklerden, nesnenin kendinde durumuna göre (bi-hasebi’l-emr 
fi-nefsihi) doğru olanı değil de soru soranın cevap veren kişinden ispatlamaya ya da 
çürütmeye uygun olan cevabı nasıl alacağını göstermek için analiz etmesi bakımından 
metafizikten ayrılmaktadır.15 Zira Aristoteles sisteminde diyalektik, hem ispatlamaya 
hem de çürütmeye elverişli yaygın ve olası öncüllerden kurulu akıl yürütmeler kullanan 
bir yöntem olarak konumlandırılmıştır.16 Analitik bilimlerde –ki bunların başında 
ilk felsefe metafizik gelmektedir– araştırma problemi dört bilimsel soru formuyla; 
“var mı?”, “nedir?”, “şu şunda var mı?”, “şu şunda niçin var?” soru formlarıyla ileri 
sürülür.17 Diyalektikte ise soru çelişiğin iki parçasıyla, özellikle biri kast edilerek 
sorulur. Örneğin, “Bir şeye eşit olanlar birbirine eşit midir?” sorusu analitik bir sorudur, 
fakat iki çelişikten kanıtlanmak istenen hangisi ise cevap verenin onu teslim etmesini 
bekleyerek “Bir şeye eşit olanlar eşit midir değil midir” ya da özellikle biri kast 
edilerek “Bir şeye eşit olanlar eşit değil midir?” diye ileri sürülen soru diyalektik 

11 Aristoteles,  İkinci Çözümlemeler, 77a, s. 25; İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 326-328. Ayrıca bkz. 
Metafizik Şerhi, s. 5.

12 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 68.
13 Bu kavram için bkz. İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328.
14 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 38.
15 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328-329. Diyalektik soru formu için ayrıca bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Bur-

hân, s. 66; “Kitâbu’l-Cedel”, el-Mantık inde Fârâbî –III– içinde, thk. Refik el-Acem, Beyrut: Dâ-
ru’l-Meşrık, 1986, s. 43, 52, 54. 

16 Bkz. Aristoteles, Organon V, Topikler, çev. Hamdi Rağıb Atademir, 2. Baskı, İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, 1967, s. 4. Ayrıca bkz. Ross, Aristoteles, s. 100; Nazlı İnönü, “Organon Üzerine”, Kutadgu-
bilig, Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Aristoteles Özel Sayısı, S. 34, 2017, s. 165.

17 Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, 89b, s. 53; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, s. 116-117; 
Fârâbî, Kitâbu’l-Cedel, s. 43; İbn Sînâ, Burhân (II. Analitikler), s. 18-21.
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sorudur.18 Nesnenin kendinde durumunu esas alan analitik bilimsel soruların ontolojik 
perspektife işaret ettiği açıktır. Kutluer’in de tespit ettiği gibi “İslâm filozofları felsefi 
araştırmayı mümkün kılan temel soruları (metâlib) belirlerken kaçınılmaz biçimde 
ontolojik perspektiften hareket etmek zorunda oluklarının farkındaydılar.”19 Tahlîl 
iyice irdelendiğinde görülecektir ki Fârâbî kanıt kaynağı yerlerde araştırma problemi20 
örneklerini çelişik soru formunda ileri sürmemekte ve epistemolojik ölçüt olarak yaygın 
kabullere ilişkin diyalektik ispatlama ve çürütmeyi değil bilginin doğru olmasını esas 
almaktadır. Bu durum, Fârâbî’nin çabasını, diyalektik perspektiften ziyade analitik, ilke 
araştırması söz konusu olduğunda dolayısıyla metafizik perspektife yaklaştırmaktadır. 

İkincisi, bir yönteme karşılık geldiğinden diyalektiğin belirgin bir konusu yoktur, 
oysa metafiziğin vardır ve bu, var olmak bakımından varlıktır; varlığın neliği ve 
özüdür. Burada özellikle “Diyalektik sanatın belirgin bir konusu yoktur” yargısındaki 
“belirgin” ifadesinin altını çizmemiz gerekir. Diyalektiğin de araştırmaya konu edindiği 
şeyler en nihayetinde İbn Rüşd’ün ifade ettiği gibi varlıklardır. Ancak bir sanatın ya 
da bir bilimin belirgin konusundan söz edebilmek için sadece ona ait özel bir konunun 
(mevz‘u hâss) bulunması gerekir. İtibarlarından arınmış bir varlık kavramı tek başına 
belirgin konu olamaz.21 Fakat var olması; neliği ve özü bakımından varlık, belirgin 
bir konudur ve burada varlık kavramını özelleştirerek özgü kılan “var olması; neliği 
ve özü bakımından” kaydıdır.22 Şu farkla ki, var olması; neliği ve özü bakımından 
varlık, diğer tikel bilimlerin konularıyla mukayese edildiğinde en tümel-özel konudur. 
Tikel bilimlerin konuları ise buna göre tikel-özel konulardır. Bu nedenle doğal olarak 
bütün bilimler tümel bir bilim olan metafiziğin kapsamında bulunmaktadır.23 Tahlîl’de 
Fârâbî’nin kanıt kaynağı yerleri analiz etmedeki temel ontolojik hareket noktası yaygın 
kanaatlere dayalı şu veya bu şekilde yorumlanan bir tür varlık anlayışı değil –ki bu 
Aristotelesçi klasik mantıkta bilimsel açıdan yetkin görülmeyen bir yöntem olarak 
konumlandırılan diyalektiğin hareket noktasıdır24– varlığın doğrudan doğruya kendisidir. 
Nitekim Fârâbî, poetik ve sofistik kanıt kaynağı yerlerde, kısaca bilim dışı yerlerde 
inancın varlığa tâbi kılınmadığını aksine varlığın inanca tâbi kılındığını söyleyerek 
açık bir biçimde kanıt kaynağı yerleri belirlemedeki ontolojik temel ölçütün, varlığın 

18 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 66. Ayrıca bkz. Aristoteles, Topikler, s. 8, 244; İbn Rüşd, “Telhîsu’l-Ce-
del”, thk. Gérard Jéhamy, Telhîsu Mantıki Aristû içinde, Beyrut: Câmiatu’l-Lübnâniyye, 1982, s. 637. 
Ayrıca bkz. Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 24.

19 İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık, 1. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002, s. 13.
20 “Araştırma problemi (mes’ele)” kavramının açıklaması için bkz. Fârâbî, “Kitâbu’l-Kıyâs”, el-Mantık 

İnde Fârâbî –II– içinde, thk. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1986, s. 19-20. Ayrıca bkz. Aris-
toteles, Topikler, s. 20-21. 

21 Bkz. Ömer Türker, “Metafizik: Varlık ve Tanrı”, İslâm Felsefesi Tarih ve Problemleri içinde, ed. M. 
Cüneyt Kaya, 2. Baskı, İstanbul: İsam Yayınları, 2014, s. 637.

22 Bkz. İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328; Aristoteles, Metafizik, 1061b 5-15, s. 454-455. Ayrıca bkz. 
Türker, Metafizik: Varlık ve Tanrı, s. 637.

23 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 42.
24 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328.
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kendisi olduğunu ifade etmiş olmaktadır25 ve varlığın kendisini ölçüt alan her üst-çaba, 
metafizik bir çabadır. 

Üçüncüsü, bir yöntem olarak diyalektiğin araştırdığı konulara metafiziğin konuları 
da dahildir. İbn Rüşd’ün ifadesiyle, diyalektik gerek tikel apodeiktik (burhânî) sanatların 
gerekse tümel apodeiktik sanatın –ki bu metafizik bilimidir (es-sınâtu’l-hikme)– 
konularını araştırabilmektedir. Fakat peripatetik felsefe geleneğinde bilimsel bir yöntem 
olarak kabul görmeyen diyalektik, tikel analitik bilimlerin ve tümel analitik bilim olan 
metafiziğin konularını –buna genel ilkeler de dahildir– araştırmayı üstlenirken onları, 
metafizik gibi var olmaları bakımından yani varlıkta ne iseler o olmaları bakımından 
araştırmayı hedeflememekte, bir tür varlık anlayışı (bi-eyyi vucûdin ittefeka) ve genel 
kabul görmüş yaygın kanaatler bakımından (min-kıbeli’ş-şöhre) araştırmaktadır.26 
Dolayısıyla diyalektik sanatın araştırdığı konulara metafizik biliminin konularının da 
dahil olduğunun ifade edilmesi, Fârâbî’nin de içinde bulunduğu Aristotelesçi peripatetik 
gelenekte metafiziğe özgü kılınan konuların aynı zamanda diyalektiğin de özel konuları 
olarak tayin edildiği ve bir yöntem olarak diyalektikle de metafizik yapılabileceğinin 
onaylandığı anlamına gelmez. 

Fârâbî’nin metafizik ve diyalektiğin, kullandıkları ilkeler, araştırma tarzı (nahvü’n-
nazar), verdikleri bilgi miktarı ve amaç bakımından birbirinden ayrıldıkları yönündeki 
vurgusundan yola çıkarak ve bunu ilke araştırması özelinde indirgeyerek diyebiliriz ki 
metafizik, araştırma konularından biri olan mantıksal ilkeleri ele alırken kabulü zorunlu 
metafizik ilkelerden; özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin imkânsızlığı ilkelerinden 
yola çıkar.27 Bunlar, metafiziğin, insan zihninin ontolojisini inşa etmek için zihne ve 
mantık bilimine sunduğu, sadece zihne dolayısıyla mantık bilimine irca edilemeyecek 
kabulü zorunlu ontolojik ilkelerdir. Macit’in ifade ettiği gibi “Zihin metafiziğin evidir/
konağıdır ve onun ontolojisi insanlık için genel geçer ilke ve yöntemlerin ortaya 
konulmasıyla açık edilmelidir.”28 Dolayısıyla Aristotelesçi metafizikte bu ilkelerin 
mantıksal bağlayıcı olmalarının öncesinde ontolojik bağlayıcılıkları vardır. Özellikle 
bu ilkelerin merkezinde duran çelişmezlik ilkesi, Macit’in tespitiyle metafiziği bir 
sitem olarak inşa eden temel dayanak noktası ve metafiziğin harcıdır.29 Diyalektiğin 
en temel ilkesi ise yaygın kanaattir. Bu anlamda Fârâbî’nin ifade ettiği gibi metafiziğin 
kendilerinden hareket ettiği ilkeler “kesin (yakînî) öncüller” olmaktadır. Metafizik 
bilimi mantıksal ilkeleri sözü edilen metafizik ilkelerden yola çıkarak bütün yönleriyle; 

25 Bkz. Fârâbî, et-Tahlîl, s. 120. Ayrıca bkz. Tekin, Varlık ve Akıl, Aristoteles ve Fârâbî’de Burhân Teo-
risi,  s. 69-70, 240.

26 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328; Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 38. 
27 Bkz. Aristoteles, Metafizik,  1005b 10-25, s. 201, 1011b, 25-30, s.  228; İkinci Çözümlemeler, 72b, s. 

12.
28 Muhittin Macit, İbn Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012, 

s. 25.
29 Macit, İbn Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, s. 25-28.
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apodeiktik, diyalektik, retorik, poetik ve sofistik olabilme yönleriyle irdelemektedir. 
Bu, metafiziğin araştırma tarzını (nahvü’n-nazar) ifade etmektedir. Diyalektiğin 
ilkeleri araştırma tarzı ise onları, bir tez ileri sürüldüğünde onun antitezinin nasıl 
ileri sürüleceğini göstermek için araştırma yönündedir. Metafizik, sanatların en genel 
ilkelerini araştırmakla da bu sanatlara ilişkin ulaşılabilecek en son sınıra kadar bilgi 
sunar. Bu ise metafiziğin verdiği bilgi miktarının ölçüsünü belirler. Diyalektiğin 
sunduğu bilgi miktarı ise yaygın genel kabul görmüş bilgiyle sınırlıdır. Metafizik, sözü 
edilen mantıksal ilkeleri araştırırken beş bilme yönteminin ve bunların sağladığı bilgi 
türlerinin en uzak yasalarını ve sebeplerini bilmeyi hedefler. Bu da mantıksal ilkeleri 
araştırmada metafiziğin amacını belirler. Diyalektiğin ilke araştırmasında asıl amacı 
ise bir şeyin ispat edilmesi ve çürütülmesinde alıştırma yapmaktır.30 

Bu açılardan bakıldığında Tahlîl’de yapılan ilke araştırmasında, konu ve yüklem 
arasında özsel ilişkinin bulunup bulunmadığı, bilginin dış dünyadaki nesnesiyle tam 
örtüşüp örtüşmediği, dış dünyadaki nesnesiyle çelişip çelişmediği yönündeki metafizik 
ilkelerden hareket edilmektedir. Buna dayalı olarak kanıt kaynağı yerlerin hangi durumlarda 
apodeiktik, diyalektik, retorik ve poetik veyahut sofistik yerler olduğu araştırılmakla da 
mantıksal ilkeler bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Böylece beş sanata özgü mantıksal 
ilkeler ve yasalar (el-kavânînü’l-hâssa)31 ortaya konulmakla hem bu sanatlara ilişkin en 
nihai bilgi verilmekte ve hem de metafizik hedef gerçekleştirilmiş olmaktadır.   

Bir yöntem olarak diyalektiğin, metafizik biliminin konularını da diyalektik 
perspektiften ele alabilmesi, Aristotelesçi felsefi sistemde iki perspektifin iç içe geçtiğini 
ve birbirinden farklı olmadığını göstermez. Her şeyden önce Aristotelesçi felsefi 
sistemde kabul gören metafizik, analitik-apodeiktik bir bilimdir ve Fârâbî açısından 
da böyledir.32 Diyalektik, tikel bilimlerin ve tümel analitik bir bilim olan metafiziğin 
konularına uzanabilse de o bunları, metafizik gibi yukarıda sözünü ettiğimiz yönlerden 
ele almaz. Dolayısıyla biz diyalektik ve metafiziği tartıştığımız problem bağlamında 
mukayese ederken esasında bir yöntemle bir bilimi değil tümel ilkeleri araştırmak 
bakımından ortak yönleri olan ve fakat ele alış biçimleri tamamen birbirinden farklı olan 
iki farklı perspektifi mukayese etmekteyiz. Şüphesiz Aristotelesçi sistemde diyalektik 
her şeyden önce bir yönteme karşılık gelirken metafizik bilimler tasnifinde üç teorik 
bilimden birini oluşturmaktadır.33 Ancak Aristoteles II. Analitikler’de, İbn Rüşd II. 
Analitikler’in büyük yorumu Tefsîru’l-Burhân’da ve Fârâbî de Kitâbu’l-Burhân’da 
tümel ilkeleri araştırma bakımından ortak fakat ele alış biçimleri bakımından farklı 
iki perspektif olmaları yönüyle diyalektik ve metafiziği mukayese etmektedirler. 
Çünkü metafizik dışındaki diğer bilimlerden hiçbiri genel ilkeleri araştırmamaktadır. 

30 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 38. Ayrıca bkz. Kitâbu’l-Cedel, s. 39. Metafiziğin, araştırma konularını 
bütün yönleriyle incelediğine ilişkin ayrıca bkz. Türker, Metafizik: Varlık ve Tanrı, s. 636.

31 Bkz. Fârâbî, et-Tavtie, s. 58; İlimlerin Sayımı, İhsâu’l-‘Ulûm, s. 71.
32 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 42, 45.
33 Bkz. Aristoteles, Metafizik, 1025b 5-30, s. 294-297, 1061b 5-30, s. 454-455.



Fârâbî’nin Metafizik Perspektiften İnşa Ettiği Mantıksal İlkeler Kuramı 71

Bu bakımdan yaptığımız mukayesenin böyle bir felsefi dayanağı bulunmaktadır.34 
Ayrıca biz burada metafiziğin kendisini ya da metafiziğin hangi yöntemle ele alınıp 
alınamayacağını tartışmamaktayız. Diyalektik, yaygın önermelerle gerek teorik gerekse 
pratik bilim alanlarına uzanmak isteyen bir yöntemdir. Dolayısıyla daha önce ifade 
ettiğimiz gibi Aristotelesçi sistemde kabul görmemekle birlikte –çünkü Aristotelesçi 
sistemde İbn Rüşd’ün ifade ettiği gibi metafizik tümel analitik/apodeiktik bilimdir 
(es-sınâ‘atu’l-burhâniyye el-külliyye)35– diyalektiğin, tıpkı Platoncu sistemde olduğu 
gibi metafizik bilimine de uzandığı ya da uzanabildiği ifade edilmiştir.36 Fakat Ross’un 
da belirttiği gibi Aristoteles felsefesinde “Diyalektik, bilimin sahip olduğu en yüksek 
değere sahip değildir.”37 Bu bağlamda Tahlîl’de Fârâbî’nin perspektifinin metafizik bir 
perspektif olduğu tezimizi temellendirmek için özellikle İbn Rüşd’ün, II. Analitikler’in 
büyük yorumu olan Tefsîr’inde yaptığı mukayeseye referansla, tümel ilkeleri araştırma 
yönleriyle ortak olan iki farklı üst perspektifi (‘alâ ciheti’l-efdal)38 mukayese ettiğimizi 
ifade etmek isterim. 

Dördüncüsü, analitik bilimsel araştırmada hedef çelişiğin iki parçasından doğru 
olanı ortaya koymak, diyalektikte ise çelişiğin iki parçasından gelişigüzel herhangi birini 
ispat etmeye çalışmaktır.39 Fârâbî’nin, kanıt kaynağı yerleri analiz ederken epistemolojik 
temel ölçütü doğruluk kriteridir. Doğru ise Fârâbî’nin tanımlamasıyla “Şeyin zihnin 
dışında, zihinde inanıldığı şekilde bulunmasıdır.”40 Mademki araştırmaya konu olan 
beş sanatın mantıksal ilkeleridir, o halde bütüncül bir perspektifle doğru bilgi verip 
vermemeleri bakımından mantıksal ilkeleri tayin eden ve kıymetlendiren analitik bilimsel 
araştırma, metafizik bir araştırmaya karşılık gelmelidir. Beşincisi, Aristotelesçi mantıkta 
yeniden yorumlanan ve bilimsel bir yöntem olarak kabul görmeyen diyalektik, muhataba 
galip gelmenin dışında başka bir şeyi hedeflemez. Metafiziğin hedefi ise varlıkların 
nedenlerini analitik bir biçimde ortaya koymaktır.41 Fârâbî, Tahlîl’de nedensellik 
(illiyet) şartını taşımayan bulunma-bulunmama kanıt kaynağı yerlerin apodeiktik değil 
retorik olduğu tespitinde bulunurken diyalektik bir perspektiften değil tam da metafizik 
bir perspektiften hareket etmektedir. Çünkü ilke araştırmasında neyin apodeiktik 
olduğunu neyin olmadığını, nedensellik soruşturmasından hareketle söz söyleme 
hakkına metafizik bilimi sahiptir. Aristotelesçi peripatetik bilim felsefesinde hiçbir 

34 Aristoteles ve İbn Sînâ özelinde diyalektik ve metafizik karşılaştırması için ayrıca bkz. Macit, İbn 
Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, s. 68-69.

35 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328. 
36 Bkz. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, 77a, s. 24-25. Ayrıca bkz. Richard Popkin, “Metafiziğin Kısa 

Tarihi”, Metafiziğe Giriş içinde, der. ve çev. Ahmet Cevizci, 1. Baskı, İstanbul: Paradigma Yayınları, 
2001, s. 132-141.

37 Ross, Aristoteles, s. 100.
38 İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, s. 5. 
39 İbn Rüdş, Tefsîru’l-Burhân, s. 329; Fârâbî, Kitâbu’l-Cedel, s. 52-53. 
40 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s.1.
41 İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 328; Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 38.
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bilim ve sanat kendi ilkelerini sorgulamak durumunda değildir. Bu üst soruşturmayı 
yapan ya da yapması gereken metafizik bilimidir.42 Fârâbî bunu İhsâu’l-‘Ulûm’da çok 
açık bir şekilde ortaya koyar: “O halde metafizik bilimi mantık biliminin ilkelerini 
inceler ve onları düzeltmeye, ana esasları ile özelliklerini tanımlamaya çalışır.”43

Sıralamış olduğumuz bu mukayeselerle aslında cevabını bulmak istediğimiz 
soru şudur: Kitâbu’t-Tahlîl’deki tahlîl kavramının işaret ettiği analitik çaba ne türden 
bir analitik çabadır? Fârâbî’nin çabasının Aristotelesçi anlamda bir analitik çaba 
olduğu çok açıktır. Zira burada bilimsel olan diyalektik değil analitik kabul edilir. 
Dolayısıyla bilim, analitik ve diyalektik gibi kavramların Aristotelesçi epistemolojide 
kazandıkları anlamlar hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. Platon’un (MÖ. 
427-347) bilimsel bilgiyle (episteme)44 diyalektiği eşleştirdiği noktada Aristoteles 
de analitiği eşleştirmektedir.45 Nitekim Fârâbî Kitâbu’l-Hurûf’ta Platon zamanındaki 
seviyesine ulaşıncaya kadar diyalektiğin en güvenilir yöntem olduğunu ve bu yolun 
bilimsel kabul edildiğini bize aktarır. Aristoteles’in zamanına kadar, der Fârâbî bu 
süreç böyle devam etmiş ve en nihayet onunla birlikte yöntemler birbirinden net bir 
şekilde ayrışmıştır. Aristoteles’le birlikte özel ihtisasa dayalı öğretim analitik-apodeiktik 
yöntemle yapılırken, halka açık öğretim diğer diyalektik, retorik, poetik yöntemlerle 
yapılmıştır.46 Böylece Ross’un ifadesiyle Aristoteles’in diyalektik mantığı ele aldığı 
Topikler’i çağdışı kılan onun kendi Analitikler’i olmuştur.47

Fârâbî’nin, Tahlîl’deki analitik çabasının tekil bir bilimin analitik çabası olmadığı 
açıktır. Çünkü her bilim kendi konusuna ilişkin problemleri analiz etmekle mükelleftir. 
Tahlîl’de ise tekil bir bilimin konusu irdelenmemektedir. Aristoteles’in I. Analitikler 
ve II. Analitikler’inde ve İslâm peripatetik felsefe geleneğinin ise kıyas ve burhân 
metinlerinde serimlediği analitik çabaya da işaret etmediği açıktır. Çünkü Tahlîl’de 
sözü edilen metinlerde olduğu gibi özel olarak ve sadece akıl yürütme formları ya 
da apodeiktik yöntem, bu yöntemin öncülleri ve türleri vs. gibi konular üzerinde 
durulmamakta, apodeiktik yöntem de dahil olmak üzere diyalektik, retorik, poetik 
ve sofistik yöntemlerin en üst ilkeleri/kanıt kaynağı yerleri araştırılmakta ve ortaya 
konulmaktadır. O halde, tüm bu gerekçeler ve açıklamalara dayalı olarak bize göre 

42 Bkz. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, 76a, s. 22; İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, s. 296-300; Fârâbî, 
Kitâbu’l-Burhân, s. 42. 

43 Fârâbî, İlimlerin Sayımı, İhsâu’l-‘Ulûm, s. 98.
44 Bkz. Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. ve haz. Hakkı Hünler, 1. Baskı, 

İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2004, s. 107. 
45 Bkz. Kurtul Gülenç, “Pre-Sokratiklerden Platon’a Mitos, Logos ve Diyalektik”, Felsefelogos Dergisi, 

Diyalektik ve Yöntem, C. 1-2, S. 35-36, 2008, s. 117. 
46 Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, çev. Ömer Türker, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2008, s. 86-87. Ayrıca 

bkz. “Platon Felsefesi”,  Fârâbî’nin Üç Eseri içinde, çev. Hüseyin Atay, Ankara: Ankara Üniversitesi 
Basımevi, 1974, s. 70-71; “Aristo Felsefesi”, Fârâbî’nin Üç Eseri içinde, çev. Hüseyin Atay, Ankara: 
Ankara Üniversitesi Basımevi, 1974, s. 109.

47 Ross, Aristoteles, s. 104.
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araştırdığımız sorunun cevabı şudur: Kitâbu’t-Tahlîl’deki tahlîl kavramının işret ettiği 
perspektif metafizik perspektiftir ve bunun gerçekleştirmek istediği şey de klasik 
mantıktaki beş sanatın üst ilkelerini şekillendiren bir mantıksal ilkeler kuramı inşa 
etmektir.

II. Bölme Tekniğiyle Elde Edilen Kanıt Kaynağı Yerler 

Araştırma probleminin konusu veya yüklemi cins olduğu takdirde Fârâbî’nin burada 
kanıt kaynağı yeri elde etmek için kullandığı teknik bölme yöntemidir.48 Eğer araştırma 
probleminin konusu cins ise bölme tekniğinden hareketle öncelikle bu konu yakın 
türlerine bölünür, ardından araştırma probleminin yükleminin, sözü edilen yakın türlerin 
tamamında ya da bir kısmında bulunup bulunmadığı araştırılır. Eğer bu araştırmada 
durum açık değilse yakın türler de son türlere varıncaya kadar bölünür. Bu adımda 
şayet yüklem, araştırma probleminin türlerinin tamamına yüklem oluyorsa, araştırma 
probleminin konusunun tamamında bu yüklemin bulunduğu açıklık kazanmış olur. Eğer 
araştırma probleminin yüklemi, bölümlenen türlerin tamamında bulunmuyorsa, araştırma 
probleminin konusunun tamamında da bulunmaz.49 Fârâbî bu iki durumda yani yüklemin, 
konunun türlerinin tamamında bulunması veya bulunmaması durumunda kullanılacak 
akıl yürütme formunun tümevarım ve bitişik şartlı kıyas olduğunu ifade etmektedir.50 

Fârâbî’nin bölme yöntemiyle konunun türlerine ve gerekirse en alt türlerine 
bölünmesinden hareketle elde ettiği, yüklemin konunun tamamına olumlandığı ya da 
tamamından olumsuzlandığı kanıt kaynağı yer, diyalektik bir yer olmasının yanı sıra 
İbn Rüşd’e atıf yaparak söylersek aynı zamanda apodeiktik bir yerdir. Bu yer kıyas 
formları içerisinde birinci şekilde dile getirilmeye en uygun yer olmasına51 rağmen 
Fârâbî’nin bunun için tümevarım ve şartlı kıyas formlarını öngörmesi tartışmaya değer 
bir problem olarak durmaktadır. İbn Rüşd bu yerin kategorik kıyasın birinci şeklinde 
dile getirileceğini ifade etmektedir.52 Aristoteles bu kanıt kaynağı yeri Topikler’de 
diyalektik bağlamda ele almakla birlikte apodeiktik bir yer olup olmadığına ilişkin 
herhangi bir değerlendirmede bulunmamaktadır.53

48 Mantıkta bölme yöntemi hakkında bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Elfâzi’l-Must‘amele fi’l-Mantık, Mantıkta 
Kullanılan Lafızlar, çev. Yaşar Aydınlı, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016, s. 56-58; Aristo-
teles, Birinci Çözümlemeler, çev. Ali Houshiary, 1. Baskı, Ankara: Dost Kitabevi,1998, 46a30-35, s. 
115; İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs”, Nass Telhîsu Mantıki Aristû, içinde, 
thk. Cirâr Cihâmi, 1. Baskı, Beyrut: Dâru’l-Fikri’l-Lübnâni, 1992, C. 4, s. 256-257.

49 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 96. Ayrıca bkz. Aristoteles, Topikler, s. 41.
50 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 96-97. Bitişik şartlı kıyasın tanımı için bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 31-32.
51 Apodeiktik bilgi veren çıkarımlar için en uygun ve bilimsel olan kıyas şeklinin birinci şekil olduğuna 

ilişkin bkz. Aristoteles, İkinci  Çözümlemeler, 79a, s. 28-29; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, 
s. 72.

52 İbn Rüşd, Telhîsu’l-Cedel, s. 531-532.
53 Bkz. Aristoteles, Topikler, s. 41-42.
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İbn Rüşd’ün yorumuyla konunun, türlerinden başlayarak türlerin türlerine ta ki 
fertlerine varıncaya kadar bölünmesiyle yüklemin konuyla ilişkisi ortaya konulmaya 
çalışılır. Yüklem konunun tamamında bulunuyorsa bu, kategorik kıyasın birinci şeklinde 
ortaya çıkabilecek bir sonuç önermesidir ve tümevarımsal değil apodeiktik (burhânî) 
bir önermedir. Yüklem, konunun hiçbirinde bulunmazsa bu da yine birinci şekilde 
olumsuz tümel önerme olarak ortaya çıkar.54 Bununla birlikte İbn Rüşd’ün Kitâbu’l-
Kıyâs’ta tümevarıma ilişkin analizini dikkate alarak söylersek, tekilleri tüketilmiş olan 
tümevarımın bize sunduğu bilgi zorunlu bilgidir. Bu türden bir tümevarımın sunduğu 
sonuç önermesinde yüklem konuya özsel (zâtî) olarak yüklem olur.55 Bu anlamda İbn 
Rüşd açısından da tekleri tüketilmiş olan ve yüklemin teklerin bütününde bulunduğu 
sonucunu veren tümevarım apodeiktik tümevarımdır. İbn Sînâ da (980-1037) bu 
türden tümevarımı “Fertleri tam olarak zikredilen tümevarım” diye tarif ederek açık 
bir biçimde apodeiktik tümevarım (el-istikrâu’l-burhâniyye) olarak adlandırmakta ve 
bu tümevarımın apodeiktik sanatta kullanılabileceğini ifade etmektedir.56

Aristotelesçi klasik mantıkta kesin ve zorunlu bilginin formel yapısının 
tümdengelim olduğu kabul edilmekle ve Nagel’in (1901-1985) tespitiyle 
“Aristoteles’in bilimin ideali olduğuna inandığı şeyin yapısını çözümlemesinden 
bu yana bilimsel açıklamaların her zaman mantıksal bir tümdengelim biçiminde 
sunulması gerektiği görüşü yaygın olarak kabul edilegelmiş”57 olmakla birlikte, 
Francis Bacon’un (1561-1626) iddia ettiğinin58 aksine deney ve tümevarım hiçbir 

54 İbn Rüşd, Telhîsu’l-Cedel, s. 531-532. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 37.
55 İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs, s. 351-352.
56 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 5. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 57. 
57 Ernest Nagel, Bilimin Yapısı, Bilimsel Açıklama Mantığında Problemler, çev. Aziz Yardımlı, 1. Baskı, 

İstanbul: İdea Yayınevi, 2013, s. 43.
58 Bkz. Francis Bacon, Novum Organum, çev. Sema Önal, 1. Baskı, İstanbul: Say Yayınları, 2012, s. 139-

140, 173. Modern bilimsel süreçlerin başlarında, 16 ve 17. yüzyıllarda gözlem ve gözleme daya-
lı tümevarımsal çıkarımlara duyulan istek çok açıktır. Bkz. Nicolaus Copernicus, Göksel Kürelerin 
Devinimleri Üzerine, çev. Cengiz Çevik, 1. Baskı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2010, s. 
4; Francis Bacon, Novum Organum, s. 121-123, 139-140, 173, 177-179; John Henry, Bilim Devrimi 
ve Modern Bilimin Kökenleri, çev. Selim Değirmenci, 2. Baskı,  İstanbul: Küre Yayınları, 2011, s. 2; 
Richard S. Westfall, Modern Bilimin Oluşumu, çev. İsmail Hakkı Duru, 4. Baskı, Ankara: Tübitak Ya-
yınları, 1995, s. 4; Steven Gimbel, Bilimsel Yöntemin İzinde, Bilim Felsefesinin Öğretilmesinde Yeni 
Bir Yaklaşım, çev. Özlem Ünlü, 1. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları, 2017, s. 70. Fakat 19. yüzyıl Ay-
dınlanma felsefesinde Kant’la (1724-1804) birlikte kesinlik problemi etrafında, 16. yüzyıldan itibaren 
tümevarıma duyulan aşırı güven rasyonalist felsefe tarafından yeniden sorgulanacak, analitik-apriori 
bilginin eşlik etmediği sentetik-aposteriori bilgi ve çıkarımlara güven sarsılacaktır. Bkz. Kant, Arı 
Usun Eleştirisi, çev. Aziz Yardımlı, 5. Baskı, İstanbul: İdea Yayınları, 2017, A1, A2, s. 39, A7, B11, 
B12, B13, A10, B14, s. 44-46. Kant, sentetik aposteriori bilgiyle apriori bilginin sentezi üzerinden, 
Weset’in ifadesiyle, hem empirizmin hem de rasyonalizmin vukuflarını bir araya getirmeye çalışacak-
tır. David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş, Rousseo, Kant ve Hegel’den Foucult ve Derrida’ya, 
çev. Ahmet Cevizci, 2. Baskı, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2005, s. 42-43. Nihayet 20. yüzyıla ge-
lindiğinde mantıkçı pozitivistlerin bilimde deney ve tümevarımı merkeze alarak doğrulamacı kuramı 
teklif ettikleri noktada (bkz. Rudolf Carnap, “Bilim ve Felsefe”, çev. Cemal Yıldırım,  Bilim Felsefesi 
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zaman için önemsiz görülmemiştir.59 Genel olarak tümevarımın varsayımsal sonuçlara 
götüren bir çıkarım olduğu teslim edilmekle birlikte yüklemle konu arasındaki özsel 
bağı ortaya koyabilme dolayısıyla zorunlu bilgi verebilme ihtimali hiçbir zaman 
için göz ardı edilmemiştir. İslâm peripatetik geleneğe bağlı filozoflar için de bu 
böyledir. Başta Fârâbî olmak üzere İbn Sînâ ve İbn Rüşd tarafından konu ve yüklem 
arasında zorunlu özsel bağı ortaya koyan tümevarım, tam tümevarım (istikrâ tâmm), 
bilimsel tümevarım (istikrâ ilmî), apodeiktik tümevarım (istikrâ burhâniyye) ve 
özsel tümevarım (istikrâ zâtî) gibi kavramlarla karşılanarak onun kesin bilgi veren 
bir çıkarım olduğu teslim edilmiştir.60 Varsayımsal sonuçlara götüren tümevarım ise 
İbn Sînâ’nın kavramlaştırmasıyla ihtimalli yargı (tasdîk ihtimâlî) bildiren tümevarım 
diye adlandırılmıştır.61 O nedenle bu türden “Tümevarım görünüşte tam olan ya da 
tam olduğu ileri sürülen tümevarım”62 olduğundan diyalektik tümevarım olmaktadır. 
Çünkü olasılıkların bilgisi Aristotelesçi mantık biliminde diyalektik sanata bırakılmıştır.63

İhtimalli bilgi veren tümevarımda tekler doğası gereği tekler olsa bile, tekleri 
tüketildiğinden emin olunmadığından bu tümevarım apodeiktik yöntemde kullanılamaz. 
Fârâbî, tam kesin ve zorunlu bilgi vermediğinden dolayı bu türden tümevarımın 
diyalektik tümevarım (istikrâ cedelî) olabileceğini ifade etmektedir.64 Çünkü Fârâbî’nin 
Tahsîlu’s-Sa‘âde’de ifade ettiği gibi “Sadece varlıkların anlaşılmasını sağlamaktan başka 
bir isteği olmayan her ilmin gayesi, türlerinin bilinmesi istenen cinsin içine aldığı her 
nesnenin varlığını kesince bilmektir.”65 Apodeiktik tümevarımın, iki koşulu; teklerin 

içinde, 10. Baskı, İstanbul: Remzi Kitapevi, 2005, s. 162-167; A. Kadir Çüçen, Bilim Felsefesine 
Giriş, 3. Baskı, İstanbul: Sentez Yayıncılık, 2017, s. 141-167) yanlışlamacı kuramı teklif eden Karl 
Popper’ın (1902-1994) Bilimsel Araştırmanın Mantığı’nda yaptığı tümevarım eleştirisiyle, Bacon’la 
birlikte ikinci plana itilen tümdengelim, en azından bilgide kesinlik arayışları bağlamında yeniden 
konumunu sağlamlaştıracaktır. Bkz. Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur Aka & 
İbrahim Turan, 7. Baskı, İstanbul: YKY, 2017, s. 54. Ayrıca bkz. Alan F. Chalmers, Bilim Dedikleri, 
Bilimin Doğası, Statüsü ve Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme, çev. Hüsamettin Arslan, 1. Baskı, 
İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2008, 61-93; Gimbel, Bilimsel Yöntemin İzinde, Bilim Felsefesinin 
Öğretilmesinde Yeni Bir Yaklaşım, s. 174-178.

59 Bkz. Aristoteles, Metafizik, 981a 5-20, s.77-78;  Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, 100a, 100b, s. 76-77.
60 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 2; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 5; İbn Rüşd, 

Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs, s. 352. Ayrıca bkz. Fahrettin Olguner, Fârâbî, 2. 
Baskı, İzmir: Akademi kitapevi, 1993, s. 82-83; İbrahim Emiroğlu,  Klasik Mantığa Giriş,  3. Baskı, 
Ankara: Elis Yayınları, 2005, s.197; İbrahim Çapak, Ana Hatlarıyla Mantık, 2. Baskı, İstanbul: Ensar 
Neşriyat, 2013, s. 234-238.

61 İbn Sînâ, el-Hidâye li-İbn Sînâ, nşr. Muhammed Abduh, 2. Baskı, Kahire: Mektebetü’l-Kâhireti’l-Ha-
dîse, 1974, s. 111; İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, çev. Ali Durusoy & Muhittin Macit & Ekrem 
Demirli, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005, s. 57. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Sînâ’da Bilimsel 
Kanıtlama Teorisi, s. 214.

62 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 5.
63 Nihat Keklik, İslâm Mantık Tarihi ve Fârâbî Mantığı, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1969-

1970, C.1-2, s. 50.
64 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 2.
65 Fârâbî, Mutluluğu Kazanma, s. 8.
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tüketilmiş ve tamamının gözlemlenmiş olması ve bu teklerin doğası gereği tekler 
olması koşullarını kendisinde bulundurması gerekir. Tümevarımda zorunlu sonucun 
özsel (zâtî) ve bilimsel olması için tüketilmesi ve tamamı sayılması gereken tekler, 
yaygınlık kazanmış, yaygın bilgilere konu olan tekil şeyler değil doğası gereği ve 
gerçekte tekil şeyler olmak zorundadır. Çünkü tekilleri tüketilmiş olmakla birlikte yaygın 
olan tümevarım da, tıpkı doğası gereği tekler olmakla birlikte tekillerinin tamamının 
gözlemlenmediği ve sayılmadığı tümevarım gibi apodeiktik değil diyalektik tümevarım 
olmaktadır.66 Çünkü apodeiktik kabul edilmeyen bu tümevarımlarda, Fârâbî’nin işaret 
ettiği gibi yargının ilişkili olduğu şeyin dış dünyadaki varlığının, kişilerin inancından 
farklı olması mümkündür.67   

Bir tümevarımın apodeiktik olması için teklerinin doğası gereği ve gerçekte tekil 
olması koşulu son derece önemlidir. Peripatetik gelenekte tümevarımı analitik dolayısıyla 
bilimsel kılan ölçüt sadece epistemolojik bir ölçüt olarak teklerin tamamının tüketilmesi 
değil aynı zamanda ontolojik ölçüt olarak bu teklerin, doğası gereği ve gerçekte tekler 
olmasıdır. Bu ontolojik koşulda, hangi tümevarımın apodeiktik hangisinin diyalektik 
olduğunu belirleyen doğrudan varlıktaki durumun kendisidir. Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân’da 
Aristoteles’e referansla kesin zorunlu yargıların, onlardaki konu ve yüklem arasındaki 
özsel bağı belirgin bir şekilde ortaya koymak adına tümevarıma tâbi tutulması ve ardından 
“Bu amacın kast edildiği tümevarımın başka bir adı olması gerektiğini” ifade etmektedir. 
Buradan anlaşılan o ki Fârâbî de apodeiktik yöntemde kullanılan ve başka bir adı olması 
gerekir dediği tümevarımı, teklerinin bütününün içine aldığından emin olunamayan 
tümevarımdan,  dolayısıyla kesin ve zorunlu bilgi vermeyen eksik tümevarım olarak 
gördüğü tümevarımdan ayırmaktadır.68 Bize göre İslâm felsefesinde tümevarıma ilişkin bu 
teknik ayrımlar ve genel olarak tümevarımın her zaman için yasa niteliğinde kesin bilgiler 
sunmasa da sunabilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması bilimsel araştırmalar 
için son derece ufuk açıcıdır. Elbette ki burada Aristotelesçi peripatetik felsefedeki, 
Chalmers’ın kavramlaştırmasıyla “naif tümevarım”ın, modern dönemlerde daha kompleks 
bir yapı arz eden, daha teçhizatlı “sofistike tümevarım”la eşdeğer olduğu iddiasında 
değiliz. Ancak kabul edelim ki, yine Chalmers’ın ifadelerine yaslanarak söylersek, 
bütün tümevarımcılar tümevarımın temel esprisi itibariyle ortak bakışa sahiplerdir. 
Bu ortak bakış onların, “Bilimsel teoriler doğrulanabildikleri ölçüde, deney tarafından 
sağlanan az ya da çok sağlam bir temel üzerinde kendilerinin tümevarımlı bir şekilde 
haklı çıkarıldıklarını öne sürmelerinde” yatmaktadır.69 

66 Bkz. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs, s. 352. Ayrıca bkz. İbn Sînâ, Kitâbu’ş-
Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 5.

67 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 2.
68 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 2.
69 Chalmers, Bilim Dedikleri, s. 24. Aristotelesçi klasik tümevarımla Bacon’ın önerdiği tümevarım kar-

şılaştırması için ayrıca bkz. Emiroğlu, Klasik Mantığa Giriş, s. 197.
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Fârâbî açısından deney, zorunlu kesin bilgiye ulaşıncaya kadar tekilleri incelemek, 
araştırmaktır. Fârâbî’ye göre bu çaba tümevarıma benzemekle birlikte genel olarak 
tümevarımdan tümel hükme ilişkin kesin bilgi ortaya çıkmazken deneyden tümele 
ilişkin kesin bilgi ortaya çıkabilmektedir. Fârâbî bazı mantıkçıların bu iki kavramı birbiri 
yerine kullandığına değinmekle birlikte her ikisindeki temel esprinin, zihnin kapsayıcı 
bir yargıya ulaşma eğilimi olduğunu belirtmektedir.70 Deney ve tümevarımdaki bu 
ortak espriyi ve deney tarifindeki “Zorunlu kesin bilgiye ulaşıncaya kadar tekilleri 
incelemek, araştırmaktır” vurgusunu dikkate alarak Fârâbî açısından şu genel çıkarımı 
yapabiliriz: Fârâbî’nin kesin bilgiyi ortaya koymak bakımından deneye duyduğu güven 
çok belirgin olmakla birlikte gerek deney gerekse tümevarım, eğer yüklemiyle konusu 
arasında özsel zorunlu bağın açık olduğu tümel çıkarımlar sunuyorsa bunlar ihtimalli 
(ihtimâlî) değil apodeiktik kesin bilgi sunan çıkarımlardır.

İbn Sînâ ise deneyi “Duyusal bir verinin birden fazla tekrarı neticesinde zihnin 
bunun bir tesadüf olmayıp öyle olduğuna ilişkin verdiği yargıyla ortaya çıkan bilgi” diye 
tarif etmektedir. İbn Sînâ tıpçı kimliğiyle sakamonyanın safrayı ishal ettiği yönündeki 
deneysel çıkarımı örnek vermektedir. Sakamonyanın safrayı ishal ettiğine ilişkin birden 
fazla duyusal veriyle birlikte zihin bunun tesadüfle gerçekleşen bir şey olmadığını fark 
ederek sakamonyanın safrayı ishal etme özelliğine sahip olduğuna hükmeder ve bu 
özelliğin sakamonyanın sürekli ilişen bir özelliği olduğuna ikna olur. İbn Sînâ tam da 
bu noktada, daha önce değindiğimiz üzere tıpkı Kant’ın sorduğu o can alıcı soruyu 
sorar: “Bu nedeni bilinmeyen bir durumdur. Nasıl oluyor da sakamonyanın doğası 
safrayı ishal eder, şeklinde bir inanç oluşuyor?!” Hatırlanacağı üzere Kant bu türden 
sentetik-deneysel yargılara eşlik eden apriori bilgiye işaret ederek bu soruya cevap 
vermişti. İbn Sînâ ise bu soruyu doğrudan zihnin dışında varlığın kendindelik durumuna, 
varlığına özüne işarete ederek cevaplandırmaktadır. İbn Sînâ’ya göre bu türden deneysel 
bilgiler, analiz edildiklerinde özleri (zât) gereği kendilerinde barındırdıkları bir nedenle 
öyledirler. Bu neden sakamonyanın özünde barındırdığı “ishal eden güç”tür ve bu 
“safrayı ishal eder” büyük teriminin, küçük terim olan “sakamonya”da bulunmasının 
nedenini, orta terimini teşkil eder. Böylece safrayı ishal etmenin, sakamonyanın doğası 
gereği zorunlu kıldığı bir durum olduğu bilinmiş olur.71 İbn Sînâ, deneyin zorunlu 
bilgi vermesini yalnızca yargıda bulunulan şeylerin çokluğuna değil kendilerinde saklı 
bulundurdukları ve gizli bir kıyasla dile getirilebilen özsel nedene ve “herhangi bir 
engel olmadığı sürece” kaydına bağlamaktadır. Dolayısıyla “Sakamonya özü gereği ve 
kendisinde bulunan bir doğa nedeniyle bir engelle karşılaşmadığı sürece safrayı ishal 
yapar.” demek durumundayız. Fakat zaten özünde barındırdığı özellikle zorunlu bilgi 
veren bu türden deneysel çıkarımların tamamı bu anlamda kayıtlı değil midir?! Örneğin, 

70 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 6. Fârâbî’de tümevarım hakkında değerlendirme için ayrıca bkz. Mehmet 
Özturan, “Fârâbî’ye Göre Bilginin Kesinliği Açısından Yargısal Bilgi Türleri”, İnsan & Toplum, C. 3, 
S. 5, s. 135-158. 

71 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 42, 168.
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ateş doğasında bulunan ve özü gereği yakıcılık özelliği ile pamuğu yakar fakat bir 
engelle karşılaşmadığı sürece, boşlukta duran cisim doğası gereği ve yerçekimine bağlı 
olarak yere düşer fakat tıpkı paraşüt örneğinde olduğu gibi sıkışmış ve yer çekimine 
direnen hava gibi bir engelle karşılaşmadığı sürece. O nedenle İbn Sînâ, “Herhangi 
bir engel olmadığı sürece” kaydından deneyin nedensel bilgi vermediği anlamının 
çıkarılmaması gerektiğini özellikle vurgular.72 O halde, İbn Sînâ açısından da gerek 
deney gerekse tümevarım, eğer yüklemiyle konusu arasında özsel zorunlu bağın açık 
olduğu tümel çıkarımlar sunuyorsa bunlar, ihtimalli (ihtimâlî) değil apodeiktik kesin 
bilgi sunan çıkarımlardır. 

Gutas’ın, İbn Sînâ epistemolojisinde hâkim unsurun deney olduğunu savunurken 
şüphesiz haklı gerekçeleri vardır.73 Ancak tespit edelim ki hem Fârâbî hem de İbn 
Sînâ’da bir yargının özsel zorunluluğunun ve kesinliğinin temel kriteri olan yüklemle 
konu arasındaki ontolojik özsel bağ, deney ve tümevarım da dahil olmak üzere bütün 
çıkarımların kesin olup olmadıklarının esaslı kriterini, gerçek manada hâkim unsurunu 
oluşturmaktadır. Hatta bu ontolojik özsel bağ keşfedildiği an, deney ve tümevarımda 
teklerin tamamını gözlemleme veya sayma koşuluna bile gerek kalmamaktadır. 
Yüklemin konunun tamamında bulunması özsel zorunluluk bağı garantilemezken, 
özsel-zorunluluk bağ yargıdaki tümelliği garantilemektedir. Ateşin pamuğu özü ve 
doğası gereği yakıcı olduğunu, tek bir duyumla ve gözlemle dahi fark etmişsek artık 
birden fazla duyum ve deneye gerek kalmaz. Bu keşfe dayalı olarak gözlemimizi tümel 
yargı formuyla “Her zaman ateş pamuğu yakar” şeklinde ifade edebiliriz ve bu tümel 
yargımız tümel özsel-zorunlu bilgi verir, yeter ki aradaki özsel zorunlu bağı keşfetmiş 
olalım. Nitekim İbn Sînâ deneyin kesin bilgi verebilmesinin, yalnızca ilişkili olduğu 
şeylerin çokluğu nedeniyle değil çokluğun kendinde bulundurduğu bir tür neden, öz ve 
doğa sayesinde gerçekleştiğini belirtirken tam da bu esaslı kritere işaret etmektedir.74 

Fârâbî Kitâbu’l-Cedel’de tümevarımda kesinliğin ve doğruluğun, doğrudan 
(evvelen) tümevarımın kendisinden değil aslında tümevarımdan sonra soyutlanan tümel 
mananın zihinde (nefs) tam olarak oluşmasıyla meydana geldiğini ve dolayısıyla bu tümel 
mananın aracılığıyla meydana geldiği için de dolaylı olarak (sâniyen) tümevarımdan 
ortaya çıktığını söylerken bize göre o da İbn Sînâ gibi deney ve tümevarımın kesin 
bilgi verebilmesindeki sözü edilen esaslı kritere işaret etmektedir. Fârâbî’nin “tümel 
mana” (m‘anâ küllî) teriminden doğrudan niceliksel bir mantık terimi olan tek başına 
“tümel” anlaşılmamalıdır. Bilimsel tümevarımda (istikrâ ilmî) “tümel mana” ile kast 
edilen şey, tümevarım yoluyla soyutlanan önermenin konusu ve yüklemi arasındaki 
sözünü ettiğimiz bütüncül özsel manadır. İşte bu bütüncül özsel mana zihinde oluşunca 
artık “her/bütün” nicelik edatıyla yüklemin konunun bütün teklerinde bulunduğu dile 

72 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 43.
73 Bkz. Dimitri Gutas, “İbn Sînâ Felsefesinde Empirizmin Yeri Üzerine”, İbn Sînâ’nın Mirası içinde, der. 

ve çev.  M. Cüneyt Kaya, 3. Baskı, İstanbul: Klasik Yayınları, 2010, s. 191-214.
74 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 43.
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getirilebilir.75 Fârâbi her ne kadar bilimsel tümevarım diye adlandığı bu tümevarım 
türünü apodeiktik bilginin aksiyomatik öncüllerinin anlaşılması için doğrudan bir araç 
olarak teklif etse de76 onun gözlemsel ve duyusal bilgiden kesinliğin ortaya çıkmasının 
asıl nedeni olan bu bütüncül özsel manaya gönderimde bulunması, bilimsel tümevarımın 
doğrudan (evvelen) değil fakat dolaylı olarak (sâniyen) tıpkı İbn Sînâ’da olduğu gibi 
onun açısından da doğrulamanın ve kesinliğin bir aracı olabileceğini göstermektedir.

Tümevarımla ilgili yaptığımız bu soruşturmanın ardından “Neden Fârâbî’nin bölme 
yöntemiyle konunun türlerine ve gerekirse en alt türlerine bölünmesinden hareketle 
elde edilen, yüklemin konunun tamamında bulunduğu ya da konunun hiçbirinde 
bulunmadığı sonucunu veren kanıt kaynağı yeri bir çıkarım formuyla dile getirmek için 
şartlı kıyasın yanı sıra tümevarımı da öngörmüştür?” sorusunun cevabı da ortaya çıkmış 
olmaktadır. Şöyle ki, konunun türlerine bölünmesinin ardından yüklemin konunun 
tamamında bulunup bulunmadığı araştırması ve bunu ifade etmenin formel kalıbı 
olarak tümevarım sorunu gündeme geldiğinde, yüklemin konunun hiçbir tekini dışarda 
bırakmaksızın tamamına yüklem olması ve bu “tamam”ın, ontolojik bir koşul olarak 
doğası gereği teklerin toplamı olması durumunda, Fârâbî’nin apodeiktik tümevarımı 
kast ettiğini; diğer taraftan teklerin tüketilmesi dolayısıyla yüklemin konunun hiçbir 
tekini dışarda bırakmaksızın tamamına yüklem olması fakat bu “tamam”ın yaygınlıktaki 
teklerin toplamı olması durumda ise diyalektik tümevarımı kast ettiğini ifade edebiliriz. 
Bu bağlamda Fârâbî’nin, gerek konunun gerekse yüklemin bölünüp de bulunup 
bulunmama durumları çarpıtıldığında bilimlerde kullanılması bir yana diyalektikte 
bile kullanılamayacağını ifade etmesi sözü edilen kanıt kaynağı yeri bahsettiğimiz 
bağlamlarda hem apodeiktik hem de diyalektik sanatı kapsayan genel bir yer olarak 
değerlendirdiğini göstermektedir.77 Dikkat edilirse tümevarım özelinde hangisinin 
apodeiktik hangisinin diyalektik olduğunu belirleyen buradaki perspektif metafizik 
perspektiftir. Çünkü metafizik, Macit’in ifadesiyle “insan zihninin varlık alanında 
bilinebilir olan eşyayı olduğu gibi bilmesini hedefler.”78    

Yüklem bölümlenen konunun türlerinin tamamında değil de bir kısmında 
bulunduğu veya bulunmadığı takdirde bu kıyas kategorik kıyasın üçüncü şeklinde 
ifade edilir.79 Çünkü böyle bir kıyas, sonucu tikel olacağı için formel olarak kategorik 
kıyasın üçüncü şeklinde dile getirilmeye elverişlidir.80 Üçüncü şeklin zorunlu sonuç 

75 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Cedel, s. 102. Fârâbî ve İbn Sînâ’da deney ve tümevarım problemi için ayrıca 
bkz. Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 43-58; İbn Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, 214-215; 357-
361.  

76 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Cedel, s. 102. Ayrıca bkz. Tekin, Varlık ve Akıl, s. 422.
77 Bkz. Fârâbî, et-Tahlîl, s. 99.
78 Macit, İbn Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, s. 22. 
79 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 96-97.
80 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 47b5-10, s. 120. Ayrıca bkz. Birinci Çözümlemeler, 28a10-15, 

s.27, 40b 15-20, s.87; İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs, s. 165-170. Katego-
rik kıyasın üçüncü şeklinin altı formu için bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 28-30; İbn Sînâ, en-Necât, 
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vermesinin koşulunu Aristoteles şöyle ortaya koymaktadır: Terimler ortancaya tümel 
bağlandığında ve her iki öncül olumlu olduğunda ikisinden biri zorunlu ise sonuç da 
zorunlu olacaktır. Biri olumsuz öteki olumluysa olumsuz olanı zorunlu olduğunda 
sonuç zorunlu olacaktır, olumlu olanı zorunlu olduğunda sonuç zorunlu olmayacaktır.81 
Yüklemin türlerin bir kısmında bulunması veya bulunmaması durumunda kıyas ters 
kıyas olarak da kurulabilir.82 Fârâbî’nin, bunun doğrudan kıyasın üçüncü şeklinde 
ifade edileceği gibi ters kıyasla da ifade edilebileceğini ileri sürmesinin nedeni, her iki 
kıyas türünün de aynı sonucu vermesinden dolayıdır. Fârâbî’nin buna ilişkin referansı 
Aristoteles’in yine I. Analitikler’de şu ifadeleri olmalıdır: “Doğrudan tanıtlamalı olarak 
tanıtlanan bir şey aynı terimler aracılığıyla olanaksıza ergi ile de çıkarımlanabilir ve 
olanaksıza ergi ile tanıtlanan bir şey de doğrudan tanıtlamalı olarak.”83

Fârâbî, tikel sonuç veren ve yüklemin, türlerin bir kısmında yahut birçoğunda 
bulunduğunu açıklayan fakat diğer geriye kalanında bulunup bulunmadığını 
açıklamayan bu kanıt kaynağı yeri bilimlerde dolayısıyla apodeiktik yöntemde 
tümel olarak kullanamayacağımızı ifade etmektedir. Bununla birlikte o, araştırma 
probleminin yüklemi konunun türlerinin çoğunda bulunduğu takdirde sözü edilen kanıt 
kaynağı yerin diyalektikte kullanılabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla yukarıda 
tikel sonuç veren yerle, araştırdığımız problemin yükleminin konunun türlerinin 
çoğunda bulunduğunu tespit ediyorsak buradan elde ettiğimiz öncül tikel olmakla 
beraber diyalektikte kullanılabilir.84 Tikel yargılar tümel ve sürekliliği olan evrensel 
bilgi vermez. Oysa apodeiktik yargılar, ilişkili olukları şeylerin dış dünyada varlığıyla 
birebir örtüşen ve dolayısıyla her zaman ve devamlı zorunlu ve kesin bilgi ifade eden, 
İbn Sînâ’nın ifadesiyle kendinde gerçek (hakk fî-nefsih) yargılardır.85 Fakat diyalektik 
yargılar çoğunlukla doğru olsa bile yanlış olma ihtimali bulunan ve kesin olmayan 
yargılardan oluşur.86 Diyalektik çıkarımlarda, çoğunlukla doğru olsa bile yargının 
ilişkili olduğu nesnenin varlığının, o yargının dile getirdiği inançtan ve bilgiden farklı 
olma ihtimali her zaman için saklı bulunmaktadır.87 Burada bir kez daha Fârâbî’nin, 
konunun bölünmesiyle elde edilen kanıt kaynağı yerlerin hangi durumlarda apodeiktik 
olup olamayacağını belirlerken ontolojik kıstas olarak varlığın kendindelik durumunu 
esas aldığına şahit oluyoruz. Varlıkların kendindelik durumunu, Fârâbî’nin ifadesiyle 

Felsefenin Temel Konuları, çev. Kübra Şenel, 1. Baskı, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2013, s. 38-39.
81 Aristoteles,  Birinci Çözümlemeler, 31a20-40, s.41-43, 31b5-40, s. 43-45.
82 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 96-97. Ters kıyasın tarifi için bkz. Kitâbu’l-Kıyâs, s. 34; Aristoteles,  Birinci Çö-

zümlemeler, 41a 20-25, s. 89, 45a 20-40, s. 109, 45b 5-10, s. 111,  61a 20-30, s. 185.
83 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 45a25-30,  s. 109. Ayrıca bkz. İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Analiti-

ki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-Kıyâs, s. 311-312.
84 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 97.
85 İbn Sînâ, el-Hidâye, s. 117. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 217.
86 İbni Rüşd, Telhîsu’l-Cedel, s. 513. Ayrıca bkz. Aristoteles, Topikler, s. 263, 265; Kaya, İbn Rüşd’de 

Metodoloji, s. 85.
87 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 2.
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nesnenin kendisini –ki burada nesnenin kendisiyle tam da Kitâbu’l-Hurûf’ta işaret 
edildiği anlamıyla nesnenin neliği (mâhiyyetu’ş-şey) kast edilmektedir88– esas alan 
ve buradan yola çıkarak epistemolojik üst ilkeleri belirlemeye çalışan her perspektif 
metafizik perspektif ve okumaya karşılık gelmektedir. 

Fârâbî’nin, konunun türlerine ayrılmasına ve yüklemin bu türlerin tamamına veya 
bir kısmına yüklem olup olmamasına bağlı olarak elde ettiği hem apodeiktik çıkarıma 
hem de diyalektik çıkarıma uygun olan bu kanıt kaynağı yerler, sofistik akıl tarafından 
çarpıtılıp muhatabı yanıltma yeri olarak da kullanılabilmektedir. Bu da İbn Rüşd’ün 
açıklamasıyla, konuyu parçalarına yani türlerine ayırmak ve yüklemin bu türlerden 
sadece birine yüklem olmasından hareketle tamamına yüklem olduğuna hükmetmek 
şeklindeki çarpıtmayla gerçekleşir.89

Araştırma probleminin konusu değil de yüklemi cins olduğu takdirde Fârâbî, 
bunun için öncelikle yüklemin, konusuna yalın olarak mı yoksa türemiş olarak 
mı yüklem olduğunu araştırmak gerektiğini belirtir. Şayet yüklem türemiş olarak 
konusuna yüklem olmuşsa bu durumda yapılması gereken onu türlerine bölmektir. 
Türlerinden biri türemiş ismiyle konuda bulunuyorsa araştırma probleminin yükleminin 
de konuda bulunması gerekir. Bu durumda kıyas kategorik kıyasın birinci şeklinin 
birinci formunda oluşturulur ve burada orta terim araştırma probleminin yükleminin 
türü olur.90 Kategorik kıyasın birinci şekli Aristoteles tarafından en yetkin ve bilimsel 
konum olarak nitelendirilmektedir.91 Ancak Aristoteles burada birinci şeklin bilimsel 
olduğunu söylerken birinci şeklin birinci formunu ve üçüncü formunu kast etmiş 
olmalıdır. Çünkü ikinci ve dördüncü formu tikel sonuç vermektedir. Oysa bilimsel 
çıkarımlarda esas olan tümel sonuçlara ulaşmaktır. Şayet yüklemin türlerinin tamamı 
türemiş isimleriyle konuda bulunmuyorsa yüklem de konuda bulunmaz. Bu durumda 
kıyas bitişik şartlı kıyas olarak oluşturulur.92

Yüklem cins olduğunda, yüklemin türleri veya bölen fasılları veya türlerinin 
hâssaları veyahut da gereği olan ilinekler hem türemiş isimleriyle hem de türemiş 
olmayan isimleriyle konuda bulunmuyorlarsa bu durumda yüklemin konuda her 
yönden bulunmaması gerekir.93 Buna bağlı olarak yüklemin türleri kendilerini kuran 
fasıllarına bölünür de bu fasıllardan hiçbiri ne türemiş olarak ne de yalın olarak araştırma 
probleminin konusunda bulunmazsa yüklem konunun hiçbirinde bulunmaz. Yüklemin 

88 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Hurûf, s. 46.
89 İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi’l-Mugâlata”, Telhîsu Mantıki Aristû içinde, thk. Gérard Jéhamy, Beyrut: 

Câmiatu’l-Lübnâniyye, 1982, s. 673-674. Ayrıca bkz. Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 37. 
90 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 98. Kategorik kıyasın birinci şekli için bkz. Aristoteles,  Birinci Çözümlemeler, 

47b5, s. 119.
91 Aristoteles,  İkinci  Çözümlemeler, 79a, s. 28; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, s. 72; Fârâbî, 

Kitâbu’l-Kıyâs, s. 23-24; İbn Sînâ, en-Necât, Felsefenin Temel Konuları, s. 36-37.
92 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 98.
93 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 99.
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türlerinin hâssaları alındığında da bu hâssalar araştırma probleminin konusunda 
bulunmazsa yüklem konunun hiçbirinde bulunmaz. Yine türlerden her birinin gereği 
olan ilinekler alınırsa ve bunlar konuda bulunmazsa yüklem de konuda bulunmaz. Bu 
durumlara ilişkin kıyas bitişik şartlı olarak oluşturulur.94

Fârâbî bütün bu bulunma ve bulunmama durumlarında yüklemin türlerinden biri 
konuda hangi tarzda bulunuyorsa yüklemin de o tarzda bulunması gerektiğini özellikle 
vurgular. Çünkü bu şart sağlanmadığı takdirde kanıt kaynağı yerler safsataya uygun 
yere dönüşür. Bu bağlamda yüklemin türlerinden biri yalın olarak veya türemiş ismiyle 
konuda bulunduğu vakit yüklemin de aynı tarzda bulunması gerekir. Türemiş ismiyle 
bulunursa yüklemin de türemiş ismiyle bulunması, yalın olarak bulunursa yüklemin 
de yalın olarak bulunması gerekir. Eğer tür bir yönden konuda bulunur yüklem de 
diğer yönden bulunursa veya tersinden tür bir yönden konuda bulunmaz yüklem 
de diğer yönden bulunmazsa bu durumda Fârâbî, hem apodeiktik sanatta hem de 
diyalektik sanatta kullanılmaya elverişli bu kanıt kaynağı yerlerin sofistik yere dönüşüp 
bilimlerde, dolayısıyla apodeiktik çıkarımlarda ve yanı sıra diyalektik çıkarımlarda 
kullanılamayacağını hatırlatır.95 Yine bu yerlerde konu ve yüklem ortak/homonim isim 
olur ve bunlar manalarına bölünüp de bu manalar türleri yerine konulursa yerler yine 
sofistik yere dönüşür.96 Çünkü bir önermenin bilimsel olmasının dilsel şartlarından biri de 
önermede konu ve yüklemin eşanlamlı olmasıdır. Zira konu ve yüklem eşadlı olduğunda 
önerme bir sayılmaz, aksine yüklemin ya da konunun kendilerine söylendiği manaların 
sayısı kadar olur. Yüklem eşadlı ise birden çok mana, tek bir yüklemin kendilerine 
yüklendiği birden çok konu olur.97 Yanı sıra apodeiktik bilimsel çıkarımlara uygun kanıt 
kaynağı yerler kullanılırken mecaz anlam ifade eden lafızlar ve anlatımlardan da uzak 
durulmalıdır. Bu sebeple Fârâbî eğretileme (müste‘âr) isimlerin bilimlerde, dolayısıyla 
bilimin yöntemi olan apodeiktik sanatta hatta diyalektik sanatta kullanılamayacağını, 
ancak retorik ve poetik sanatta kullanılabileceğini belirtmektedir.98 Bununla birlikte 
Fârâbî “töz”, “doğa” gibi, yaygın kullanımlarından çekilerek teorik bilimlere nakledilmiş 

94 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 98-99.
95 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 99. Türemiş isimler hakkında ayrıca bkz. “el-Fusûlu’l-Hamse”, el-Mantık İnde 

Fârâbî –I– içinde, thk. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1986, s.70; Aristoteles,  Organon I, 
Kategoryalar, çev. Hamdi Rağıb Atademir, 2. Baskı, Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1963, s.1; To-
pikler, s. 40; İbn Rüşd, “Telhîsu Kitâbi Katigoryas ev Kitâbu’l-Mekûlât”, Nass Telhîsu Mantıki Aristû 
içinde,  thk. Cirâr Cihâmi, Beyrut: Daru’l-Fikri’l-Lübnâni, 1992, C.2, s. 8. Sofistik yöntemlerden biri 
olarak lafızlarla oynama teknikleri için bkz. Fârâbî, “Kitâbu’l-Emkineti’l-Mugallita”,  el-Mantık inde 
Fârâbî –II– içinde, thk. Refîk el-Acem, Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1986, s. 132-138.

96 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 99; Fârâbî, Kitâbu’l-Emkineti’l-Mugallita, s.132-133. Eşadlı/homonim isimler 
hakkında ayrıca bkz. Aristoteles, Kategoryalar, s.1; İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Katigoryas ev Kitâbu’l-
Mekûlât, s.8; Telhîsu Kitâbi’l-Mugâlata, s. 673; Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 34.

97 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 113.
98 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 111. Eğretileme örnekleri için bkz. Aristoteles, Retorik, çev. Mehmet H. Doğan, 16. 

Baskı, İstanbul: YKY, 2018, 1411a 5-10, s. 185; İbni Rüşd, Telhîsu’l-Hatâbe, s. 271, 294. Ayrıca bkz. 
Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 83.
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ve bilimlerde ortaklıkla kullanılan kavramların, kast edilen bilimsel anlamın belirtmesi 
koşuluyla kullanılabileceğini belirtmektedir.99 Aristoteles’in ifadesiyle, bir terimin 
anlamlarını bilmek paralojizmalarla yanılgıya düşmekten kurtulmak demektir.100 
Dolayısıyla sözü edilen kanıt kaynağı yerler, kendilerini bilimsel kılan koşullar 
gözetilmediği takdirde görüldüğü gibi bilimsel birer yer olmaktan çıkmakta, safsata, 
retorik ve poetik sanatlara elverişli yerlere dönüşmektedir. Tespit edelim ki, bir şeyi 
bilimsel kılan mantıksal ilkeler ne kadar önemliyse bu ilkleri bilimsel kılan koşullar 
da o kadar belki daha fazla öneme sahiptir.

Fârâbî’nin, araştırma probleminin yükleminin bölünmesiyle elde edilen bu kanıt 
kaynağı yerlerin sözü edilen durumlarda safsataya dönüşüp apodeiktik ve diyalektik 
çıkarımlarda kullanılamayacağını ifade etmesi, bu yerlerin hem apodeiktik sanatta 
hem de diyalektik sanatta kullanılmaya elverişli yerler olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu sebeple bunları diyalektik yer diye okumanın yanlış değil fakat eksik olacağı 
kanaatindeyiz.101 Bu kanıt kaynağı yerlerde de Fârâbî’nin temel ölçütleri aynıdır. Bu 
da,  ontolojik ölçüt olarak varlığın kendindeki durumu ve yüklemin konuya özsel ve 
tümel olarak bağlanmasıdır. Bu yerlerden her iki şartı da sağlayan çıkarımlar apodeiktik 
çıkarımlar, değilse diyalektik çıkarımlar olmaktadır. Bu kanıt kaynağı yerleri kabule 
dayalı öncüllerle bir etkileme aracına dönüştüren çıkarımlar retorik, yerleri bilimsel 
kılan koşulları çarpıtarak birer yanıltma aracına dönüştüren çıkarımlar ise varlığın 
kendindelik durumuyla bütünüyle çelişen sofistik çıkarımlardır.102

III. Sentez Tekniğiyle Elde Edilen Kanıt Kaynağı Yerler

Fârâbî sentez yoluyla elde edilen kanıt kaynağı yerlerden birini, konunun cinsinin 
veya kurucu faslının veya hâssasının veyahut da ayrık ilineğinin alınması, ardından 
yüklemin, bunların tamamında bulunup bulunmadığının tespit edilmesiyle elde 
etmektedir. Eğer yüklem bunlardan her birinde bulunuyorsa yüklemin konuda zorunlu 
olarak bulunması ve bunu ifade eden kıyasın, kategorik kıyasın birinci şeklinin birinci 
formunda oluşturulması gerekir. Eğer yüklem hiçbirinde bulunmuyorsa yine konuda 
da zorunlu olarak bulunmaması gerekir ve kıyas, birinci şeklin üçüncü formunda 
oluşturulur. Eğer orta terim konunun cinsi veya kurucu faslı veya hâssası olursa olumlu 
kıyas birinci şeklin birinci formunda, olumsuzu ise birinci şeklin üçüncü formunda ifade 

99 Fârâbî, et-Tahlîl, s. 111-112. Fârâbî’de lafız çeşitleri hakkında detaylı açıklamalar için bkz. Fatma 
Dore, Fârâbî’nin Dil ve Anlam Kuramı (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, 2011, s. 57-67. 

100 Aristoteles, Topikler, s. 34.
101 Böyle bir okuma için bkz. Ahmet Kamil Cihan, “Fârâbî Mantığında Bölme Yöntemi”, Uluslararası 

Fârâbî Sempozyum Bildirileri, 1. Baskı, Ankara: Elis Yayınları, 2005, s. 127.
102 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 1, 2; İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, s. 70, 71; İbn Rüşd, Tefsîru’l-Burhân, 

s. 259-260.
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edilir. Orta terim konunun gereği olur ve bununla birlikte tümel olursa akıl yürütme, 
olumlusu ve olumsuzu birinci şeklin iki formundan biri içerisinde oluşturulur. Olumlusu 
birinci formunda olumsuzu ise üçüncü formunda ifade edilir. Tümel olmazsa birinci 
şeklin iki tikel formunda oluşturulur. Yani olumlusu ikinci formunda olumsuzu ise 
dördüncü formunda ifade edilir.103

Daha önce bölme tekniğiyle elde edilen kanıt kaynağı yerlerde de geçtiği üzere 
araştırma probleminin yükleminin, konusunun tamamında bulunması onda zorunlu olarak 
bulunması anlamına gelir. Zorunlu olarak bulunmayı ifade eden en yetkin kıyas formu 
ise birinci şekildir. Burada araştırma probleminin yükleminin konusunda zorunlu olarak 
bulunması, büyük terimin zorunlu olarak bulunması anlamına gelir ki, bu da zorunlu 
sonucu verir. Nitekim Aristoteles I. Analitikler’de birinci konumda bazen öncüllerden 
birinin dahi zorunlu olması durumunda zorunlu sonuçlu bir tasımı meydana getirdiğini, 
ancak bunun herhangi bir terimin dolayısıyla öncülün gelişigüzel zorunlu olması 
durumunda değil büyük terimin dolayısıyla büyük öncülün zorunlu olması durumunda 
mümkün olduğunu belirtir. Aristoteles tikel sonuçlu kıyaslarda da tümel öncül zorunlu 
olduğu takdirde sonucun zorunlu olacağını, sadece tikel öncül zorunlu olduğu takdirde, 
tümel öncül ister olumlu ister olumsuz olsun sonucun zorunlu olmayacağını hatırlatır.104 

Aristoteles’in ifade ettiği gibi kıyasta tümel öncül zorunlu olduğu takdirde 
tikel sonuç da zorunlu oluyorsa, o zaman yukarıda ifade edildiği gibi zorunluluk 
sadece kıyasın birinci şekliyle çıkarsanan sonucun yüklemininin konunun tamamında 
bulunmasıyla ilişkili olmamalıdır. Buna dayanarak şöyle soralım: Mademki apodeiktik 
çıkarımlar zorunlu ve kesin bilgi vermektedir ve çıkarımlarda zorunluluk zorunlu 
tümel yargıya bağlanmaktadır, o halde tikel öncüller de apodeiktik çıkarımlarda 
kullanılabilir mi? İbn Rüşd bu soruyu Tefsir’de doğrudan şöyle dile getirmektedir: “Bu 
hususta şüphe edilmekte ve ‘apodeiktik çıkarımlara tikel öncüller dahil midir?’ diye 
sorulmaktadır. Çünkü zorunlu içeriğe sahip tikel de zorunludur. Örneğin; bazı canlılar 
düşünendir.” İbn Rüşd, zorunlu tikel yargılardaki zorunluluğun ilineksel olduğunu ileri 
sürmektedir. Yani ona göre “Bazı canlıların düşünen olması”, “bazı” olmalarından 
dolayı değil, bu “bazı”nın “insan” olmasından dolayıdır. Dolayısıyla İbn Rüşd’e göre 
her ne kadar bu türden zorunlu kesin bilgi ifade eden tikel öncüller formel olarak 
tikel görünse de, bunlardaki zorunluluk dolaylıdır, yine tümel bir konudan dolayıdır. 
Fakat bu, tikel öncülün tümel öncülün kapsamında bulunmasından dolayı zorunlu 
olduğu anlamına gelmez. Çünkü “Bazı canlılar düşünendir”, “Her insan düşünendir” 
öncülünü kapsamında değil “Her canlı düşünendir” öncülünün kapsamındadır. “Her 
canlı düşünendir” öncülü ise zorunlu olmak bir yana doğru bile değildir. İbn Rüşd’e 
göre teorik analitik-apodiktik çıkarımlarda (el-mekâyis el-burhâniyye en-nazariyye) 
yani teorik bilimlerin kullandığı tümel apodeiktik çıkarımlarda (burhân ‘ale’l-küll) 

103 Fârâbî, et-Tahlîl, s.100. Kıyasın birinci şekli hakkında bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 23-24.
104 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 30a15-40, 30b20-25, s. 38-39.
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kesinlikle tekil (şahsî) ve tikel (cüz’î) öncülün yer almaması, kapsamında bulunmadığı 
tümel bir öncülden dolayıdır. İbn Rüşd’e göre, bu problemi aşmak için “apodeiktik 
çıkarımlarda tikel öncül zikredilmez, çünkü onlar tümelin kapsamındadır” görüşünü 
ileri sürerek tikelin tümelin kapsamında olduğunu gerekçe göstermek isabetli değildir.105 
İbn Rüşd, Fârâbî’nin Kitâbu’l-Burhân’da bu problemi çözmek için böyle bir yorum 
yaptığı yani apodeiktik çıkarımlarda tümelin kapsamında olduklarından dolayı tikel 
öncülün zikredilemeyeceğini ileri sürdüğü106 ve hataya düştüğü iddiasındadır. İbn 
Rüşd’e göre bu yorum diyalektik öncüller için geçerlidir ve Aristoteles Topikler’in 
ikinci kitabında bunu diyalektik öncüller için söylemiştir. Arisroteles’in Büyük Şârih’ine 
göre Fârâbî’ye bu mesele karmaşık gelmiş ve bunun hem apodeiktik sanatta hem de 
diyalektik sanatta böyle olduğunu zannetmiştir.107

İbn Rüşd’ün Fârâbî eleştirisi ve bizim bu eleştirinin izini sürerek tespitimiz 
isabetliyse İbn Rüşd’ün yorumladığı ve anladığı gibi tikel apodeiktik çıkarımlarda 
(burhân cüz’î) kullanılan tikel öncülün tümel apodeiktik çıkarımlarda kullanılmaması, 
Fârâbî tarafından tümel öncülün kapsamında bulunmasına dayandırılmaktadır. 
Dolayısıyla Fârâbî bize göre de “Yüklem her A’ya yüklendiği ispat edildiğinde bazı 
A’ya yüklem olduğu ispat edilmiş olur” şeklinde Aristoteles’in Topikler’de diyalektik 
bir kanıt kaynağı yer olarak ele aldığı yeri,108 Aristoteles’ten farklı olarak hem diyalektik 
hem de apodeiktik bir kanıt kaynağı yer olarak okumaktadır. Ancak İbn Rüşd’ün iddia 
ettiğinin aksine Fârâbî meseleyi karıştırmamıştır. Fârâbî epistemolojisinde bunun ne 
zaman apodeiktik ne zaman diyalektik olacağının ayrımları bize göre çok nettir. Çünkü 
Fârâbî de gerek Aristoteles gerekse İslâm peripatetik felsefenin iki büyük filozofu İbn 
Sînâ ve İbn Rüşd gibi tümel apodeiktik kanıtlamalarda (burhân ale’l-küll) öncüllerin 
özsellik anlamında zorunluluk ifade etmesini ve orta terimin uçlara özsel zorunlulukla 
bağlanmasını şart koşmaktadır.109 Fârâbî bunu “Buradaki zorunlulukla kastettiğimiz 
özsel (zâtî) zorunluluktur” şeklinde çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Çünkü her 
zorunluluk özsel değildir.110 Fârâbî’nin özsel zorunlu dediği, Aristoteles’in Metafizik’te 
sıraladığı zorunlunun anlamlarından dördüncü anlamıyla olduğundan başka türlü 
olması mümkün olmayan zorunludur.111 Nitekim Fârâbî’nin kesin ve zorunlu bilginin 

105 İbn Rüşd, Tefsîr, s. 288-289.
106 Bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 4, 8, 13-18.
107 İbn Rüşd, Tefsîr, s. 287-289.
108 “Gerçekte biz bütüncül (tümel) tezi koyarken veya çürütürken, aynı zamanda bölümcülü (tikel) de 

ispat ediyoruz; yüklem her A’ya aitse bazı A’ya da aittir. Hiçbir A’ya ait değilse bazı A’ya ait değildir.” 
Aristoteles, Topikler, s. 84. 

109 Bkz. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, 74b, s. 18, 75a, s. 19, 73b, s. 15, 74b, 75a, s. 18-19; İbn Sînâ, 
Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), s. 73; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, s. 41-42.

110 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 9. Ayrıca bkz. İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, s. 50.
111 Zorunlu (anάnké) kavramının anlamları için bkz. Aristoteles, Metafizik, 1015a20-30, s. 243-244, 

1015b5, s. 244; İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, s. 29. Ayrıca bkz. Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu 
Varlık, s. 27-28; Macit, İbn Sînâ’da Metafizik ve Meşşâî Gelenek, s. 198-199. Zorunluluk (anάnké) 
kavramının kelime anlamı için ayrıca bkz. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 36.
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koşullarıyla tayin ettiği apodeiktik bilgi, ontolojik olarak olduğundan başka türlü 
olması mümkün olmayan ve varlığı sürekli olanla tam örtüşen ve bu sebeple de 
olduğundan başka türlü olması mümkün olmayan bilgidir.112 Bu anlamda Fârâbî’ye 
göre yüklemin her A’ya özsel ve zorunlu olarak bağlandığı ispat edilmişse bazı A’ya 
da zorunlu olarak bağlandığı ispat edilmiş, şayet yüklem her A’ya özsel zorunluluk 
olmaksızın bağlandığı ispat edilmişse bazı A’ya da zorunlu olmaksızın bağlandığı 
ispat edilmiştir. Birinci ispat apodeiktik ikincisi ise diyalektiktir. Dolayısıyla o, bu 
kanıt kaynağı yeri sadece apodeiktik sanata hasretmiş değildir. Fârâbî yüklemiyle 
konusu arasında ontolojik bir koşul olarak özsel-zorunlu bağın bulunmadığı tümel 
öncüle, tikel öncülün zorunluğunun bağlanamayacağının farkındadır. Fârâbî’nin 
kast ettiği şey, sözü edilen yerin bu özsel zorunluluk koşuluyla ancak apodeiktik 
yer olabileceğine ilişkindir. Nitekim Fârâbî de bu türden zorunlu olmayan öncüllere 
dayalı olarak zorunlu kesini sonuç veren çıkarımları ilineksel olarak zorunlu kesin 
bilgi veren çıkarım diye nitelendirmektedir.113

İslâm peripatetik felsefede zorunlu/nedensel kesin bilgi, her şeyden önce öncüllerin 
özsel zorunlu olmasıyla ilişkilidir. Böyle bir bilgi için öncüllerin sadece formel anlamda 
tümel olması yetmez aynı zamanda onlarda orta terimle büyük terim ve küçük terim 
arasında özsel bağın olması gerekir. Bize göre bu, Fârâbî’nin felsefi sisteminde 
epistemolojinin ontoloji temelli, klasik felsefede ontolojinin metafizik biliminin içinde 
olduğunu dikkate alırsak114 dolayısıyla metafizik temelli olduğunun açık bir ifadesidir. 
Çünkü analitik-apodeiktik zorunlu kesin bilgide zorunluluk metafizik bir kavram olan 
“özsel” (zâtî)’likle doğrudan ilişkilidir. Yüklemi, konusunun özünde, doğasında içerilen 
veya konusu, yükleminin özünde, doğasında içerilen önerme gerçek manada zorunlu ve 
kesin bilgi verebilir. Bu ontolojik kıstas aynı zamanda neden Fârâbî mantığının ontoloji 
dolayısıyla metafizik temelli oluşunun da cevabını vermektedir. Bunun epistemolojik 
karşılığı şudur: Yüklem, konunun neliğinde/tanımında veya konu, yüklemin neliğinde/
tanımında bulunduğunda bu ikisinin bileşiminden oluşan öncüller ve bu öncüllerin 
sonuçları nedensel bilgi ifade eden apodeiktik dolayısıyla zorunlu ve kesin bilgidir.115 
Bu türden özsel zorunluluk bildiren yargılar Fârâbî’nin ifadesiyle ancak varlığı sürekli 
olan şeylerde mümkündür.116 Aristotelyen epistemolojide ve Fârâbî epistemolojisinde 
bu ontolojik-metafizik esas o kadar belirleyicidir ki, Ülken’in (1901-1974) ifade 
ettiği gibi “Aristoteles’in âlemi yani tabiattaki olanlarla yapma olanları anlamak için 

112 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 3; “Şerâitu’l-Yakîn”, el-Mantık inde Fârâbî içinde, thk. Macit Fahri, Bey-
rut: Daru’l-Meşrık 1987, s. 98. Ayrıca bkz. İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru, 
2. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2001, s. 149-163; Kaya, İbn Rüşd’de Metodoloji, s. 79.

113 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 4. Buraya kadar tartıştığımız problem hakkında ayrıca bkz. Kaya, İbn 
Sînâ’da Bilimsel Kanıtlama Teorisi, s. 289-291. 

114 Bkz. Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği, s. 2. 
115 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 9; Kitâbu’l-Hurûf, s. 47; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, II. Analitikler (Burhân), 

s. 73; İbn Rüşd, İkinci Analitiklerin Orta Şerhi, s. 41-42. 
116 Fârâbî, Kitâbu’l-Burhân, s. 3.
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kullandığı alet veya mantık sonradan işe karışır. Çünkü biz bütün hükümlerden ve akıl 
yürütmelerden önce varlığın içinde bulunuyoruz.”117

Sentez yoluyla kanıt kaynağı yer elde edilmesinin bir diğer yolu yüklemin cinsinin, 
kurucu faslının ve hâssasının alınmasıdır. Şöyle ki, yüklemin cinsi veya kurucu faslı 
veya hâssası alınır, eğer bunlardan birinin konuda bulunmadığı görülürse yüklemin 
de konuda bulunmaması gerekir. Bu durumda akıl yürütme, kategorik kıyasın ikinci 
şeklinin ikinci formunda oluşturulur.118 İkinci şeklin zorunlu sonuç vermesinin koşulu 
olumsuz öncülün zorunlu olmasıdır. Eğer olumsuz öncül değil de olumlu öncül zorunlu 
olursa sonuç zorunlu olmaz.119 Sentez tekniğiyle takip edilen bir başka yol yüklemin 
ilineğinin alınmasıdır. Yüklemin ilinekleri alınır ve bunlardan yüklemin gereği olan 
seçilir, eğer gerek olan ilinek yüklemde tümel olarak bulunur ve konunun hiçbirinde 
bulunmazsa yüklem de konunun hiçbirinde bulunmaz. Bu durumda da kıyas, kategorik 
kıyasın ikinci şeklinin ikinci formunda gerçekleşir.120 Yüklemin gereği olan ilinek 
yüklemin bir kısmında bulunur ve konunun hiçbirinde bulunmazsa araştırma problemine 
ilişkin kıyas oluşturulamaz. Çünkü burada büyük öncül ikinci şekilde tikel olmaktadır. 
Kategorik kıyasın birinci ve ikinci şeklinin şartı ise büyük öncülün her ikisinde de 
tümel olmasıdır.121 Yüklemin gereği olan ilinek yüklemde tümel olarak bulunup da 
konunun bir kısmında bulunmazsa araştırma problemine ilişkin akıl yürütme ikinci 
şeklin dördüncü formunda oluşturulur ve yüklemin konunun bir kısmında bulunmadığı 
sonucunu verir.122 Bu çıkarımlarda da sonuç önermesi her ne kadar zorunlu bilgi ifade 
etse de, daha önce de etraflıca tartışıldığı ve ifade edildiği gibi çıkarımın öncüllerinden 
küçük öncül olan tikel öncüldeki zorunluluk ilineksel olduğu için bu bilgi ilineksel 
olarak zorunluluk bildirmektedir.

Fârâbî, gerek araştırma probleminin konusuna gerekse yüklemine ilişkin sentez 
yoluyla elde edilen tüm bu kanıt kaynağı yerlerin hangi sanatta kullanıldığına ilişkin 
açık bilgi vermemekle birlikte onun, bölme yöntemiyle elde edilen kanıt kaynağı 
yerlere dair değerlendirmeler ve bizim yaptığımız analizler bağlamında aynı yorumu 
bu kanıt kaynağı yerler için de yapabiliriz: Araştırma probleminin yükleminin 
konunun tamamında bulunduğu sonucunu verenler hem apodeiktik hem de diyalektikte 

117 Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, 2. Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2014, s. 116-117. Fârâbî’de 
mantık biliminin ontoloji temelli olduğuna ilişkin ayrıca bkz. Mustafa Yeşil, Fârâbî ve Quine’da Dil, 
Anlam ve Doğruluk İlişkisi, 1. Baskı, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2019, s. 160-166.   

118 Fârâbî, et-Tahlîl, s.100. Kategorik kıyasın ikinci şekli hakkında bkz. Aristoteles, Birinci Çözümleme-
ler, 26b35, 27a, s. 21-23, 47b5-10, s. 119-120; İbn Rüşd, Telhîsu Kitâbi Analitiki’l-Ûlâ ev Kitâbu’l-
Kıyâs, s. 159-165; Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 25-27; İbn Sînâ, en-Necât, Felsefenin Temel Konuları, s. 
37-38; İşaretler ve Tenbihler, s. 63.

119 Aristoteles, Birinci Çözümlemeler, 30b10-25, s. 39.
120 Fârâbî, et-Tahlîl, s.100. Kıyasın ikinci şekli ve yorumu için bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 25-27.
121 Fârâbî, et-Tahlîl, s.100-101. Birinci ve ikinci şekil kıyas formları için bkz. Fârâbî, Kitâbu’l-Kıyâs, s. 

23-27.
122 Fârâbî, et-Tahlîl, s.101.
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kullanılmaya elverişli kanıt kaynağı yerlerdir. Sentez tekniğiyle elde edilen bu kanıt 
kaynağı yerlerde araştırma probleminin yüklemi, epistemolojik bir koşul olarak konunun 
tamamında bulunmakla birlikte ontolojik koşul olarak yüklem doğası ve özü gereği 
de tamamında bulunuyorsa, yani konuyla yüklem arasında özsel zorunlu bağ varsa 
çıkarım apodeiktik; yüklem konunun tamamına değil bir kısmına yüklem oluyorsa 
ve bir kısmından kast edilen konunun yarısından azı ya da yarısı değil çoğu ise veya 
yüklem konunun tamamına yüklem olmakla birlikte konunun tamamına doğası ve 
özü gereği bağlanmamış, fakat yaygın kanaatlere dayalı olarak bağlanmışsa çıkarım 
diyalektik olur.

Sonuç 

Bu çalışmada Fârâbî’nin, bölme ve sentez teknikleriyle elde ettiği kanıt kaynağı 
yerler üzerinden metafizik perspektifle bir mantıksal ilkeler kuramı geliştirdiği 
yönündeki tezimizi temellendirmeye çalıştık. Bize göre kuramın çatısını oluşturan 
sözü edilen ilkelerin temelinde metafizik perspektif yatmaktadır. Fârâbî beş sanatın 
kanıt kaynağı yerlerini belirlerken metafiziğin en temel kabullerine dayanmaktadır. 
Bunlar zihni ve mantık bilimini önceleyen özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü halin 
imkânsızlığı, nedensellik, özsellik, özsel zorunluluk, varlıkların doğası, nesnelerin 
zihin dışında ne iseler o olmaları anlamında varlıkların neliği ve kendindeliği gibi esaslı 
ontolojik ve kabulü zorunlu ilkelerden oluşmaktadır. Yol boyu Fârâbî, bilimsel olan ve 
olmayan üst mantıksal ilkeleri tayin ederken işte bu metafizik kabullere dayalı olarak 
meta-mantık dolayısıyla metafizik perspektifle sınırları çizilmiş bir analizle (tahlîl) 
ilerlemektedir. Bunu yaparken de mantık biliminin birer enstrümanı olan birtakım 
tekniklere başvurmaktadır. 

Bu çalışmada Fârâbî’nin bölme ve sentez teknikleriyle metafizik perspektiften 
inşa ettiği mantıksal ilkeler kuramını teorik olarak ortaya koymaya çalıştık. Şüphesiz 
Fârâbî’nin Tahlîl’de ortaya koyduğu mantıksal ilkeler kuramı sadece bölme ve sentez 
teknikleriyle elde edilen ilkelerden ibaret değildir. Bu kuram aynı zamanda tanım 
tekniğiyle elde edilen, karşıolum ve gerekliliklerden, karşılaştırmalardan ve dilsel 
tasarruflardan elde edilen kanıt kaynağı yerleri/mantıksal ilkeleri de kapsamaktadır. 
Hem kuramın örneklerle pratiği yani bilimlere nasıl uyarlandığı ya da uyarlanabileceği 
hem de diğer tekniklerle elde edilen mantıksal ilkeler, bu makalenin sınırlarını aşan 
ayrı birer çalışmanın konusu olabilir.
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ADALET, SİYASET VE İYİ YÖNETİM: 
LİBERALİZMİN SÖYLEMSEL TAHAKKÜMÜNE BİR İTİRAZ

M. Akif Kayapınar*

JUSTICE, POLITICS, AND GOOD GOVERNANCE: 
AN OBJECTION TO THE DISCOURSIVE HEGEMONY OF LIBERALISM

ÖZ
Son zamanlarda, özellikle de John Rawls’ın “Bir Adalet Kuramı” adlı eserinin 
yayımlanmasının ardından, siyaset felsefesi tartışmalarının merkezine oturan 
“adalet”in neliğine (mahiyetine) dair gerek insanlık tarihi boyunca farklı kül-
türler arasında gerekse de çağdaş tartışmalarda bir uzlaşıya varılamamış olması, 
bu kavramın özü itibariyle tartışmalı olduğu fikrini güçlendirmektedir. Bununla 
birlikte, bütün toplumlarda siyasal söylemin merkezinde yer almış olması ise 
adaletin ilgili toplumlarda oynadığı kritik rolü ya da işlevi öne çıkarmaktadır. 
Dolayısıyla, kültür-bağımlı bir değer olması nedeniyle, evrensel düzeyde mahi-
yeti itibariyle tanımlanamayan adaletin işlevi itibariyle tanımlanabileceği iddia 
edilebilir. Adaletin bu evrensel işlevi, tarihî tecrübenin gösterdiği üzere, iktidarı 
sınırlandırmaktır. Tarih boyunca bütün toplumlar iktidarın sınırlandırılması işle-
vini, kamusal düzenin kaynağı olan iktidarın temerküzü kadar önemli addetmiş-
lerdir; zira, sınırlandırılmamış bir iktidar insanların kişisel hak ve özgürlüklerini 
baskılayarak, onların insanî varoluşlarını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, insan-
lık tarihi boyunca bütün toplumlar, bir yandan kamusal düzenin tesisine, yani 
siyasal iktidarın bir merkezde yoğunlaşmasına yönelik adımlar atarken, diğer 
yandan adalet kavramını siyasetin merkezî unsuru addetmek suretiyle temerküz 
etmiş iktidarı bireyler lehine sınırlandırmaya çalışmışlardır. Yine bütün toplum-
larda, bu iki şartın eş zamanlı varlığı “adalet düzeni” ve “iyi yönetim” olarak 
yüceltilmiştir. Modern dönemdeki “iyi yönetim” anlayışı da aslında belli bir 
dünya görüşü ve tarihsel bağlam içerisinde oluşan bu adalet düzeni dengesidir. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2019, Sayı 40, s. 93-132

* Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, akifkayapinar@sehir.edu.tr. Yazı geliş tarihi: 30.07.2019; 
kabul tarihi: 27.09.2019.



94 M. Akif Kayapınar

16. yüzyıldan itibaren gelişerek zaman içerisinde optimum bir denge noktasına 
ulaşan ana akım modern siyaset tasavvurunun iyi yönetim modeli liberal değer-
lere bağlı demokratik ulus devlet sistemi olmuştur. Ancak, gerek bu modelin 
tarihsel gelişim süreci gerekse de ortaya çıkan denge durumunun işlevi dikkate 
alındığında, “liberal demokratik” devletin insanlık tarihi boyunca farklı toplum-
larda ulaşılan adalet düzeni modellerinden daha değerli olmasını gerektiren bir 
durum söz konusu değildir. Bununla birlikte, modern dönemde tecrübe edilen 
ve herhangi bir dünya görüşüne hasredilemeyecek kurumsal düzenlemelerin ve 
mekanizmaların genel insanlık birikimine bir katkı sağladığı, dolayısıyla evren-
sel düzeyde, muhtelif dünya görüşlerinin hizmetinde kullanıma açık olduğu ger-
çeği gözardı edilmemelidir. 
Anahtar Kelimeler: Siyasal düzen, adalet, iyi yönetim, güvenlik ve özgürlük

ABSTRACT
Justice, which has recently –particularly after the publication of Rawls’ A Theory 
of Justice– come to the center of the debates in political philosophy seems to be 
an essentially contested concept. The lack of universal consensus accross times 
and places on the whatness or essence of justice reinforces this idea. On the other 
hand, the centrality of justice in the political agenda of all societies underlines 
the role it plays in politics, which is the limitation of governmental power. It is 
a well-known fact that consolidation or concentration of governmental power 
for the emergence of public or political order is a necessity. Hence, all societies 
in history looked for physical and symbolic means for power to be concentrated 
in one center. Simultaneously, howevcer, these societies also searched for the 
means of limitation of power in order to protect individual human beings against 
the possible aggressions or abuse of governmental power. Eventually, the idea 
of justice came to play a key role in balancing the weight of the concentrated 
power. This point of balance between the consolidation and limitation of power 
is known as “the order of justice” and “good governance”. The vision of political 
order in modern times or the model for “good governance” relying on modern 
liberal values is nothing but the order of justice providing the above-mentioned 
point of balance in modern Western societies. Taking into account the historical 
process of reaching this point of balance and the functions it plays in modern 
societies, however, this liberal model should not be considered the unique form 
of good governance or more valuable than other historical models rleying on 
different worldviews. This, however, does not mean that the modern institutional 
inventions or mechanisms, which have nothing to do with a certain worldview, 
should be neglected at all. On the contrary they can be mobilized in the service 
of different worldviews and value systems. 
Keywords: Political order, justice, good governance, security and freedom 

...



Adalet, Siyaset ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümünde Bir İtiraz 95

Giriş

“Tıpkı hakikatin düşünce sistemlerinin birinci(l) fazileti olması gibi, adalet de 
toplumsal kurumların birinci(l) faziletidir. ... Her bir fert adalet üzerine kurul-
muş bir ihlal-edilemezlik zırhına sahiptir, ki toplumun topyekün refahı bile bu 
ihlal-edilemezlik kuralını ortadan kaldıramaz. Bu nedenle adalet, diğer insan-
ların paylaştığı daha büyük bir iyi uğruna bazılarının özgürlüğünün ihlalinin 
meşrulaştırılması fikrini reddeder. Adalet, çoğunluğun faydalandığı daha geniş 
avantajların azınlığa dayatılan fedakarlıkları haklı çıkarmasına izin vermez. Bu 
nedenle adil bir toplumda, eşit vatandaşl[arın] özgürlüğü [fikri] tartışma konusu 
değildir; adaletin teminat altına aldığı haklar siyasal pazarlığa veya toplumsal 
menfaatlerin muhasebesine konu olmaz. ... İnsanî eylemlerin birinci(l) fazileti 
oldukları için, hakikatten ve adaletten asla taviz verilemez (feragat edilemez).”1

“[N]ormatif siyaset felsefesinin yeniden doğuşu” olarak kabul edilen Rawls’un 
1971 tarihli Bir Adalet Kuramı adlı kitabı yukarıdaki ifadelerle başlar. Bu kitap çağdaş 
siyaset felsefesi için özellikle iki açıdan dönüm noktası mesabesindedir. İlk olarak, 
Rawls bu çalışmasıyla, aslında, uzunca bir süredir liberalizmin ana-akım yaklaşımı 
olagelmiş ve Batı toplumunda “geri planda gizli ... bir zemin olarak işlediğine inandığı” 
Faydacılık’ın içine düştüğü açmazlara çare bulma, onu yine liberalizmin “usûlü”ne bağlı 
kalarak “tashih” etme çabasındadır.2 Ancak bu çaba çok kısa bir zamanda, sınırlarını 
aşarak çağdaş siyaset felsefesine can veren bir hareketliliğin fitilini ateşlemiş ve özelde 
liberalizmin, genelde ise modern siyaset tasavvurunun temel umdelerini tartışmaya 
açan paradigmatik bir boyut kazanmıştır. İkincisi ve bu çalışmamız açısından daha 
önemlisi ise, Rawls bu kitabıyla, insanlık tarihi boyunca siyasetin başlıca meselesi 
olmuş olmakla birlikte, modern Batı siyaset düşüncesinde çok zamandır ihmal edilmiş 
veya “eşitlik” ve “özgürlük” tartışmalarının gölgesinde kalmış veyahut da en fazla 
diğer siyasal değerlerle aynı düzeyde ve değerlerden bir değer olarak ele alınmış olan 
“adalet” fikrini tekrar siyasal tartışmaların merkezine çekmiştir.3 Nitekim, o vakitten 
itibaren, giderek artan oranda adalet, “toplumsal felsefede en hararetli tartışılan konu 
başlığı” haline gelmiştir.4

1 John Rawls, A Theory of Justice (Massachusetts: Harvard University Press, 1971), s. 3-4.
2 Will Kymlicka, Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş, çeviren Ebru Kılıç (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniver-

sitesi Yayınları, 2004), s. 13; Allan Bloom, “Justice: John Rawls vs. the Tradition of Political Philosop-
hy”, Giants and Dwarfs: Essays 1960-1990 içinde, haz. Allan Bloom (New York: Simon and Schuster, 
1990), s. 316.

3 Amartya Sen, The Idea of Justice (Massachusetts: Harvard University Press, 2009), s. 52.
4 Robert C. Solomon, Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygular 

(1995), çeviren Ertuğ Altınay (İstanbul: Ayrınt Yayınları, 2004), s. 18. Modern siyaset düşüncesinde, 
“adalet” fikrinin her zaman bu şekilde merkezde olmadığını hatırlamak ilginçtir. Örneğin, ilk olarak 
1970 yılında yayımlanmış ve 1991 yılına kadar beş baskısı yapılmış olan Glenn Tinder’in artık kla-
sikleşmiş Political Thinking: The Perennial Questions adlı 246 sayfalık eserinde “adalet” için ayrılan 
alan yarım sayfadır. “İktidarın Amaçları” başlığı altında, özgürlüğün alternatifleri arasında, saadet, 
gelenek ve toplum ile birlikte zikredilen adalet Tinder tarafından toplumsal bir değer olarak tanımlan-
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Bununla birlikte, ne küresel düzeyde ne de Batı’nın kendi içinde üzerinde ge-
nelgeçer uzlaşı sağlanmış bir adalet tanımına da halen ulaşılabilmiş değildir. Daha da 
önemlisi, hakkında tartışılan argümanların kısa süre içerisinde metafizik varsayım-
lara ya da epistemolojik ve/ya metodolojik öncüllere râci olduğuna bakılırsa yakın 
gelecekte de böyle bir uzlaşı beklentisinin beyhude olduğu anlaşılmaktadır. Bu da 
ister istemez, evrensel bir tanımına ulaşma noktasında adaletin özünden kaynaklanan 
bir engel ile karşı karşıya olup olmadığımız meselesini bir sorunsal olarak karşımıza 
çıkarmaktadır. Ne var ki, bu durumun adalet-merkezli tartışmaların önemini azalttı-
ğını düşünmek doğru olmaz. Zira, adalet nosyonunun siyaset felsefesinde yeniden 
merkezîlik kazanması, henüz bu konuda yeterli bir farkındalığın oluştuğunu ifade 
etmek için erken gibi gözükse de, “liberal demokrasi” modelinin varsayımlarına ve 
paradigmatik ilkelerine sıkışıp kalmış olan “iyi yönetim” anlayışının, insanlık tarihi 
boyunca bütün toplumlarda olduğu gibi tekrar adalet üzerinden tanımlamasına imkan 
sunmaktadır. Bu da, evrensel düzeyde siyasetin ve iyi yönetim anlayışının, tarihsel 
akışta araya giren bir “modern fasıla”nın ardından, tekrar “normal”e dönmesi anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla, küresel düzeyde siyaset felsefesindeki normatif tartışmaların 
önümüzdeki süreçte daha da çeşitlenip zenginleşeceğini ve otantik kültürel formların 
daha fazla görünür olacağını öngörebiliriz. Başka bir deyişle, adalet kavramına dair 
kaçınılmaz olan kültürel/tarihsel farklılaşmalar, bugün itibariyle yegane olduğu iddia 
edilen “iyi yönetim” modelinin de çeşitli ve birbirine alternatif formülasyonlarını 
beraberinde getirecektir. 

Bu çalışmamızda, adaletin tanımlanmasına ve iyi yönetim anlayışına dair yukarı-
da dile getirilen sorunsallar belli bir sistematik içerisinde tartışılacaktır. Bu minvalde 
ilk olarak, adaletin evrensel düzeyde mahiyeti5 itibariyle tanımlanamayacağı iddiası 
savunulacak, ancak ardından adalet için evrensel düzeyde geçerliliği olan işlevsel bir 
tanım önerilecektir. Son olarak da, iyi yönetim ile özdeş hale geldiği düşünülen liberal 
demokrasi modelinin tarihsel bir çözümlemesi yapılacak ve iyi yönetimin kıstasının 
liberal değerler değil, adalet düzeni olduğu ileri sürülecektir. 

maktadır. Ne var ki, insanları birer atom gibi algılayan siyasal düşünce yaklaşımı için, diye gözlemler 
Tinder, böyle bir toplumsallık algısı üzerinde genel geçer bir uzlaşı bulunmamaktadır. Bkz. Glenn 
Tinder, Political Thinking: The Perennial Questions, 5th edition (New York: Harper Collins Publis-
hers, 1995), s. 165-168.

5 Arapça’da “mâ hüve/hiye” sorusundan oluşturulmuş “mahiyet” kelimesi bu çalışmada bir şeyin neli-
ğini, zatiyetini, özünü, cevherini niteleyen, bir şeyi o şey yapan yer ve zamanlar üstü özellik anlamında 
kullanılmaktadır. “Adaletin mahiyeti” ile kastedilen ise onun her yer ve zamanda aynı şekilde algılan-
masını sağlayan özsel veya zatî niteliğidir, ki çalışmamızda vurguladığımız gibi şu ana kadar böyle bir 
nitelik tanımlanabilmiş değildir. Mahiyet kelimesi için bkz. Tahsin Görgün, “Mahiyet” maddesi, TDV 
İslâm Ansiklopedisi, cilt 27 (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2003), s. 336-338.
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1. Evrensel Uzlaşıma Kapalı Bir Değer Olarak Adalet

Rawls’un yukarıda alıntılanan pasajında adalet ile hakikat arasında kurduğu benzer-
lik ilişkisi, –her ne kadar Rawls bunu kastetmemiş olsa da– aslında adalet kavramının 
siyasette birincil değer olmasından başka bir mühim yönünü de işaret etmektedir. Diğer 
bir deyişle, adalet, tıpkı hakikat gibi, evrensel ve mutlak anlamda tanımı olmayan bir 
değerdir. Zira, adalet bütün kültürlerde toplumsal düşüncenin merkezinde yer almakla 
ve hukuktan siyasete, ekonomiden kişisel ilişkilere kadar hayatın hemen her alanına 
hitap edebilecek derecede kapsamlı olmakla birlikte, bütün toplumları ve kültürleri 
yatay kesen ve üzerinde uzlaşılmış bir adalet tanımına ulaşmak şu ana kadar mümkün 
olmamıştır. Bu tarihsel gerçeklik de ister istemez adaletin, özü itibariyle kültürlerarası 
uzlaşıma kapalı bir kavram olduğu fikrini güçlendirmektedir. Zira, aşağıda kısaca deği-
neceğimiz üzere, her bir adalet tanımı ya da anlayışı pek çok kültür-bağımlı metafizik 
ve epistemolojik aksiyomu veya iddiayı varsaymaktadır ki, bu aksiyom ve iddiaların 
üzerinde evrensel bir uzlaşım oluşmadığı sürece adaletin tanımında da bir uzlaşıma 
varılması imkansız görünmektedir.6 Dolayısıyla, tıpkı hakikat gibi adalet de, siyaset 
söz konusu olduğunda, ne kadar önemli ve merkezî olursa olsun, özünde evrensel 
uzlaşıma kapalı bir değer olarak kalacaktır.

Adalete sözlüklerde “herkese hak ettiğini vermek,” “doğruluk,” “hakkaniyet,” 
“tarafsızlık,” “denge” ve “ahenk” gibi jenerik (muhtevadan yoksun) anlamlar veril-
mekle birlikte, “hangi durumda neyin doğru olduğu,” “kimin neyi ne kadar hak ettiği” 
ve “bunlara kimin karar vereceği” gibi mahiyete ilişkin sorulara mutlak ve evrensel 
cevaplar bulmak imkansızdır. Adalet kavramına farklı zaman ve kültürlerde yüklenen 
muhtelif manalara kısa bir göz atmak adalet kavramının bu özü itibariyle evrensel dü-
zeyde tanımlanamaz karakterini açıkça gösterecektir. İbrahimî dinlerde, mesela, adalet, 
diğer ahlâkî değerler gibi, ilâhî bir buyruklar sistemi veya nitelik olarak görülmektedir 
ve neyin doğru olduğu, kimin neyi ne kadar hak ettiği ve kime neyin nasıl verileceği, 
en azından ana hatlarıyla, kutsal metinlerde ifadesini bulan ya da onlardan neşet eden 
düzenlemelerle tesbit edilmiştir. Diğer bir deyişle adalet, ilâhî düzenle uyum içerisinde 
yaşamak ve ilâhî buyruklara boyun eğmekle eş anlamlıdır. Klasik Talmudî gelenekte 
adalet (mishpat veya tzedek), soyut ve genel anlamda “toplumun bütün kesimlerinin 
üstlerine ve astlarına karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeleri” şeklinde tanım-
lanırken, pratikte iki yüz kırk sekiz emirden ve üç yüz altmış beş nehiyden oluşan ve 

6 Burada kullandığımız “özü itibariyle uzlaşıma kapalı kavram” ifadesi ile Walter Bryce Gallie’nin “özü 
itibariyle tartışmalı kavramlar” kuramı, yakın anlamları taşıyor olsalar da, birbirine karıştırılmama-
lıdır. Zira, Gallie tartışmanın sebebinin psikolojik ve metafizik etkenlerin haricinde olduğunu iddia 
etmekle, bu ifadeyi kullanırken kültürel ve dolayısıyla metafizik farkları kastetmediğini belirtmektedir 
ki, bu bizim burada öngördüğümüz farklılık sebebini dışlamaktadır. Bununla birlikte Gallie’ye göre 
özü itibariyle tartışmalı kavramlardan biri de “toplumsal adalet”tir. Bkz. W. B. Gallie, “Essentially 
Contested Concepts”, Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, Vol. 56 (1955-1956), s. 
167-198. 
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mitzvot denilen bir kurallar manzumesi bütün hayatı kuşatan somut bir adalet çerçevesi 
sunmaktadır.7 Eski Ahit’te son derece merkezî bir yer tutan, siyasî iktidarın meşruiyet 
sınırlarını belirleyen ve mümessilliğini peygamberlerin yaptığı adaletin, Yeni Ahit’te 
ve erken dönem Hristiyanlığında bir karşılığının olmaması dikkate şayandır. Ebedî 
kurtuluşu tamamen imana ve imanı da Tanrısal inayete atfeden Pavlusçu Hristiyanlık, 
Musa hukukunu reddetmiş ve eylemi kurtuluş yolunda neredeyse tamamen değersiz-
leştirmiştir. Nitekim, Yeni Ahit’te yer alan “dikoi” kavramı ile, kendi özgür iradesi ile 
doğruluğu veya adaleti benimsemiş kişiler değil, Tanrı’nın inayetiyle imana kavuşmuş 
bir kısım “şanslı” seçilmişler kastedilmektedir.8 Hristiyanlığın Yunan felsefî geleneğinin 
etkisinde şekillendiği geç klasik dönemde bile bu Tanrısal inayetin tesirinin devam ettiği 
görülmektedir. Bu minvalde, genel anlamda “herkese hak ettiğini vermek” anlayışını 
benimsemiş olmakla birlikte, Augustinus için adalet, daha özelde, Tanrı sevgisi üzerine 
kurulmuş doğruluktur ve Tanrı’nın Krallığı (Civitas Dei) ile özdeşleşmiş olan gerçek 
adaletin bu dünyada herhangi bir insanî siyasal birimde karşılığı bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla, bu dünyada adaletten sadece itibarî manada söz edilebilir.9 Öte yandan, 
Aristotelesçi adalet anlayışını Hristiyanlıkla buluşturan Thomas Aquinas ise adaleti, 
Tanrı sevgisine dayalı münhasır ve bireysel bir husus olmaktan çıkarmış, tekrar sosyal 
ilişkiler bağlamına oturtmuştur. Geç Orta Çağ’dan itibaren Aquinasçı çizgide şekillenmiş 
olan Katolik Hristiyanlık, “herkese hak ettiğini vermek” olarak tanımlanmış adaleti 
Tanrısal kanunlara (akıl ve vahiy birlikteliği) uymak şeklinde yorumlamıştır. İbrahimî 
geleneğin son temsilcisi olan İslâm inancında ise adalet kavramsal olarak “herkese ve 
herşeye hak ettiğini vermek, denge ve ahenk içinde olmak ve doğru eylemek” şeklinde 
anlaşılırken, pratikte nihai gayesi “kulluk” olan “Allah’ın yeryüzündeki halifesi”nin, 
yani insanın, hayatının her alanını ve muhtemel bütün davranış biçimlerini “ef’âlu 
mükellefîn (farz, vacip, müstehab, mübah, mekruh, haram)” çerçevesinde kuşatan şeriat 
hükümlerinin bireysel ve toplumsal düzeylerde tatbiki olarak tanımlanmaktadır. Şeriat 
tarafından tarif ve tespit edilen hukukun (hakların) ve hakkaniyetin ihlali ise, adaletin 
zıddı olan “zulüm” kavramı ile ifade edilmiştir.

Diğer Eksen-Çağ geleneklerinde (Çin, Hindistan, Yunanistan) adalet, vahiy ve kutsal 
kitap menşeli hukukî hükümler ya da ahlâkî umdelerden ziyade, kainata içkin olduğu 
varsayılan ilâhî bir akla ve bu aklın insan zihnine yansıması kabul edilen tabiî hukuka 
referansla tanımlanan bir erdemdir. Budizm’de bu ahlâkî erdem ağırlıkla kişisel düzeyde 
dikkate alınırken, Konfüçyen gelenekte siyasal yönetim düzeyinde makes bulmuştur. 
Klasik Yunan düşüncesinin iki devinden biri olan Eflatun, alt başlığı “Adalet Üzerine” 

7 Corrigan, Denny, Eire, Jaffee, Jews, Christians, Muslims: A Comparative Introduction to Monotheistic 
Religions (New Jersey, Prentice Hall, 1998), 279-295.

8 Eugen Schoenfeld, “Justice: An Illusive Concept in Christianity”, Review of Religious Research, Vol. 
30, No. 3 (Mar., 1989), s. 237. 

9 Sheldon S. Wolin, Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought (Prin-
ceton: Princeton University Press, 2004), s. 114-115.
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olan Cumhuriyet adlı diyaloğunda, adaleti idealar aleminin bir unusuru olarak her yer 
ve zamanda bir ve aynı düzen kurucu öz olarak tasavvur etmektedir. Ona göre bu yüce 
erdem, bir bütünü oluşturan ve hiyerarşik biçimde yapılanmış farklı unsurların (ferdî 
düzeyde insan ruhunun, kolektif düzeyde ise toplumun bileşenlerinin) üzerlerine düşen 
vazifeyi en iyi biçimde yerine getirdiği ahenkli ve rasyonel bir kamusal (ya da ferdî 
düzeyde, ruhî) düzenin adıdır.10 Bu yönüyle, antik dünyanın diğer merkezlerinde yaygın 
olarak başvurulan onarıcı/cezalandırıcı adalet ve sosyal adalet fikirlerinin izleri adalete 
genel bir toplumsal-siyasî nizam olarak bakan Eflatun’un düşüncesinde görülmez.11 Öte 
yandan öğrencisi Aristoteles ise adaleti, Nikamakhos’a Ahlâk’ın adalet tartışmasına has-
redilmiş beşinci kısmında, “kanunî ve hakkaniyetli olan” şeklinde tanımlar. Hakkaniyetin 
ölçütü ise, diğer erdemlerde de olduğu gibi, iki uç arasındaki orta noktada bulunmaktır. 
Nitekim, bir şahsa hak ettiğinden daha fazlasını ya da daha azını vermek, adaletin belir-
leyici unsuru olan hakkaniyetten, dolayısıyla adaletten uzaklaşılması anlamına gelir.12

Modern dönemdeki adalet anlayışlarını kadim tariflerden ayıran en önemli husus, 
adaletin tanımında ve hakkaniyetin tespitinde İbrahimî dinlerin ve Eksen Çağ gelenek-
lerinin aşkın veya içkin bir ilâhî merciye yaptıkları referansın tamamen terkedilmesi, 
bunun yerine insan-merkezli ve araçsal aklın karar vericiliğine razı olunmasıdır. Erken 
modern dönemde, özellikle de sosyal sözleşme geleneğinin en radikal formu olan ve bir 
yönüyle Sofistik yaklaşıma geri dönüş anlamına gelebilecek Hobbesçu çizgide, özgür 
ve eşit bireylerin aralarında uzlaşarak inşa ettikleri bir siyasal düzenin öncesinde ve 
ötesinde tabiî ya da ilâhî bir adalet anlayışı söz konusu değildir. Dolayısıyla, böyle bir 
uzlaşının öncesini temsil eden tabiat halinde, Hobbes’un ifadesiyle, haksızlıktan ya da 
adaletsizlikten söz edilemez. Zira, “devletin olmadığı yerde adalete aykırı hiçbir şey 
yoktur.” Diğer bir deyişle, adaleti ve hakkaniyeti tesbit eden pozitif kanunlar henüz 
bir siyasal otorite tarafından vaz edilmemiştir.13 Daha sonraki dönemlerde, hukukun 
tabiî ve ilâhî arkaplanını reddeden ve adaleti hukukiliğe indirgeyen legal pozitivizm 
tarafından sürdürülecek olan bu yaklaşım, hukukun ve kanunların esas itibariyle ve nihâî 
kertede insanî bir inşâ olduğunu, bir konvansiyondan ibaret olan adaletin ise sadece ve 
sadece başlangıçtaki kurucu sözleşmeye uyulmasıyla gerçekleştiğini savunmaktadır.14 

10 Plato, Republic, İngilizcesi G. M. A. Grube (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1974).
11 David Johnston, A Brief History of Justice (West Sussex, Wiley-Blackwell, 2011), s. 54-59.
12 Aristotle, Nichomachean Ethics, İngilizcesi W. D. Ross, Great Books içinde (Chicago: The University 

of Chicago Press, 1982), s. 376-387. Mesela, Aristoteles için adalet, Antik Yunan dünyasına özgü ve 
polis denilen özel bir siyasal toplumun fonksiyonudur. Bu siyasal birim insan tabiatının açımlanması 
sürecinde tabiî bir biçimde vücuda gelir; dolayısıyla bazı özel karakterleri bünyesinde taşır. Son olarak 
da, Aristoteles’e göre insanlar arasındaki farklar, onları kategorik olarak birbirlerinden ayıracak kadar 
belirgin ve tabiîdir. Bkz. Johnston, A Brief History of Justice, s. 89.

13 Thomas Hobbes, Leviathan, çeviren Semih Lim (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1995), s. 96 ve 106.
14 Hatta bazı araştırmacılar, “egemen iradenin bir ürünü olduğundan, modern hukuk ve devlet anlayışı 

içerisinde kanunlara itaatsizlik hiçbir surette ahlâken ve mantıken gerekçelendirilemez” fikrinin altını 
çizmektedirler. Bkz. Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics and Modernity’s Moral 
Predicament (New York: Colombia University Press, 2013), s. 26
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Hobbes gibi, adaletin objektif ve mutlak bir erdem olduğu fikrine kuşkuyla bakan, 
bununla birlikte tarihsel ve felsefî açıdan tutarsız olduğu iddiasıyla sözleşmeci modelleri 
de reddeden Humecu ve bu çizgide şekillenen Faydacı yaklaşımda adalet sorusunun 
kendisine ircâ edilebileceği yegane referans noktası kamusal faydadır. Aslında kişisel 
ya da toplumsal fayda sadece adaletin değil diğer tüm değerlerin ve nitelik arzeden 
davranışların da yegane belirleyicisidir. Bentham’ın bir ifadesiyle söylemek gerekirse, 
Faydacı kamp için “aynı yoğunlukta ve uzunlukta haz veriyorsa, raptiye oyunu da bir 
şiir kadar değerli” olabilmektedir.15 Adaletin eylemin kendi (özsel) değerinden ziya-
de ortaya çıkaracağı net faydaya nispetle tanımlanmasından dolayı Faydacılığın bu 
adalet anlayışı “sonuççu” anlayış olarak da adlandırılmaktadır. Sonuççu yaklaşımların 
alternatifi ise ilk olarak Kant tarafından sistematik bir biçimde formüle edilmiş olan ve 
eylemin sonucunun “iyi” ya da “kötü” olup olmamasıyla ilgilenmeyen “de-ontolojik” 
adalet anlayışıdır ki, buna göre adalet şartlardan ve sonuçlardan bağımsız bir şekilde 
evrensel ve kategorik olarak özerk ve rasyonel bireylerin haklarına (liberal haklar) 
saygıyı zorunlu kılar. Zira rasyonel ve ahlâkî açıdan özerk olmak adil olmanın tabii 
bir gerekçesidir; adil olmak için başka bir sebep aramak manasızdır. Dolayısıyla, bazı 
şeyler, iyi olup olmadığına bakılmaksınız, doğru kabul edilir.16 

Kapitalizmin zayıfları eleyen ve zaman içerisinde katı ve hiyerarşik bir sömürü 
düzenine yol açan acımasız rekabetçiliğine karşı yükselen Sosyalist tepki yelpazesi bir 
uçta Komunizmden diğer uçta Sosyal Demokrasiye kadar uzanan pek çok tonu ihtiva 
etmektedir ki, bu kadar farklı yaklaşımın nihai kertede indirgenebileceği adalet anla-
yışı “eşitlik”e dayalı hakkaniyet olarak tarif edilebilir. Bazıları için bu mutlak manada 
eşit bölüşüm demekken, diğer bazıları içinse kaynakların herkese ihtiyacı nispetinde 
dağıtılması olarak anlaşılmalıdır. Yelpazenin daha açık tonlarına doğru ilerledikçe, 
bölüşümün harcanan çaba, sahip olunan nitelik ve ortaya konulan ürün bazlı olması 
gerektiği yönünde genel bir kabulleniş tebarüz eder. Mezkur yelpazenin açık tonları 
içerisinde yer alan Rawls için, mesela, adalet, farazî bir toplumsal cehalet perdesinin 
arkasında bulunan makul bireylerin üzerinde uzlaşıya varacakları hakkaniyet durumu-
dur. Rawls bu hakkaniyet durumunun iki unsura dayanacağını varsayar: Birincisi, her 
bir bireyin, diğer herkes için benzer özgürlük durumu ile uyuşacak şekilde, en geniş 
temel özgürlük hakkına sahip olması; ikincisi ise, toplumsal ve iktisadî eşitsizliğin bir 
yandan toplumun en düşkün (dezavantajlı) üyelerinin faydasına olacak şekilde, diğer 
yandan da hakkaniyetli bir fırsat eşitliğine dayalı, herkesin erişimine açık mevki ve 
makamlarla irtibatlı olarak düzenlenmesidir. Rawls’un bu hakkaniyete dayalı adalet 
anlayışına elbette ki, liberal, liberteryen ve komüniteryen kanatlardan şiddetli eleşti-
riler yöneltilmiş ve alternatifler geliştirilmiştir. Örneğin, bireysel hakların adaletten 
neşet etmesi gerektiğini iddia eden Rawls’a karşı, liberteryen pozisyonu temsil eden 

15 Kymlicka, Çaşdaş Siyaset Felsefesine Giriş, s. 17.
16 Johnston, A Brief History of Justice, s. 1.
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Robert Nozick adatelin doğuştan getirilen bireysel haklardan neşet etmesi gerektiğini 
savunmuştur.17

Farklı adalet anlayışlarına dair burada kısaca değinilen örnekler sayıca ve çeşit-
çe çoğaltılabilir veya daha da detaylandırılarak aralarındaki farklar uzun uzun izah 
edilebilir. Dahası, bu anlayış ve tanımlar arasında “mütekabiliyet” ve “nispîlik” gibi 
evrensellik olarak görülebilecek pek çok örtüşen nokta da bulunabilir ve pratik uygu-
lamalarda bu örtüşmeler belli bir düzeye kadar ve sınırlı bir süre zarfında işlevsel de 
olabilir. Ancak bu kuşbakışı taramayı yapmaktan maksadımız adalet hakkındaki farklı 
yaklaşımların teorik anlamda özü itibariyle telif edilemeyeceği fikrini vurgulamaktır. 
Zira, burada ele alınan yaklaşımlar pek çok farklı dünya görüşünün, pek çok farklı 
metafizik ve epistemolojik önkabülün ya da metodolojik ilkenin imtizacının bir yan-
sıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Eflatun ile öğrencisi Aristoteles arasında ideal 
adalet düzeninin mahiyetine dair ayrışma esasında bir yandan varlığın tasvirine dair 
metafizik, diğer yandan da bilginin kaynağına ve elde etme yollarına dair epistemo-
lojik ve metodolojik bir tartışmadır. İbrahimî dinlerin kendi aralarındaki farklı adalet 
tanımlarının arkasında, tarihsel ve kültürel koşulların yanı sıra, Tanrı’nın mahiyetine 
ve insanlarla münasebetine dair tamamen teolojik önkabuller yatmaktadır. Yine İb-
rahimî dinleri diğer Eksen-Çağ medeniyetlerinden ayıran temel unsur panteizm ya 
da politeizme karşı, benimsenen aşkın Tanrı inancına dayalı monoteizmdir. Genel 
olarak kadim yaklaşımlar ile modern yaklaşımlar arasındaki temel fark ise, yukarıda 
da değinildiği gibi, modern dönemde bilginin kaynağının insan-merkezli bir zemine 
kaymasıdır. Modern dönemde Batı’daki tartışmalar belki her durumda dünya-görüşü 
ölçeğinde bir farka ircâ edilemezse de, oradaki uzlaşmazlığın nedeni de yine büyük 
ölçüde metafizik ve epistemolojik anlayışlara indirgenebilecek olan ve “birey”, “top-
lum”, “devlet”, “mülkiyet”, “özgürlük”, “değer”, “ahlâk” gibi üzerinde uzlaşılması 
imkansıza yakın meseleler üzerindeki bir tartışmadır. 

Dolayısıyla, adalet tartışması, Rawls ne kadar kendi adalet kuramının metafizik 
değil siyasî olduğunu iddia ediyor olursa olsun, ister istemez bir metafizik ya da 
epistemolojik tartışmaya dönüşmek zorundadır. Nitekim Rawls ile başlayan adalet 
tartışması, Batılı akademik çevrelerde bile çoktan metafizik ve epistemolojik bir 
mahiyet kazanmış bulunmaktadır. Bu arkaplandan hareketle, adalet tartışmalarında 
öne çıkan çok önemli ve çetrefilli meseleler, (özellikle de bireyin tabiatı, insanların 
eşitliği, bireysel haklar ve özgürlükler, kaynakların bölüşümünün kriterleri, huku-
kun kökeni, adil savaş gibi) üzerinde teorik bir uzlaşı yakın gelecekte pek mümkün 
görünmemektedir. Sonuç olarak, şunu iddia edebiliriz ki, adalet büyük ölçüde dün-
ya-görüşü-bağımlı bir değerdir ve özü itibariyle kültürler ve dünya-görüşleri-arası 
bir uzlaşıya kapalıdır. Yine aynı gerekçe ile adalet özü itibariyle tanımlanabilir bir 
değer ya da kavram değildir. Tıpkı hakikat gibi.

17 Alan Ryan, Justice (Oxford: Oxford University Press, 1993), s. 3-4.
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Adaletin bu şekilde evrensel uzlaşıma kapalı ve göreceli bir değer oluşu mutlaklık 
ve evrensellik peşinde koşan modern bilim döneminde “adalet”in neredeyse bir bütün 
olarak ihmaline sebebiyet vermiştir. Mesela, yirminci yüzyılın en önemli hukuk filo-
zoflarından olan Hans Kelsen, bu itibarî ve öznel tabiatından dolayı adaleti, hukuka 
dair yaptığı “bilimsel” çözümlemenin dışında tutmuştur. Ona göre adalet “hukuk 
biliminin mantığı içerisinde bir yeri olmayan irrasyonel ve duygusal bir idealdir.”18 
Zira, tabiatı gereği, karşıt değerler arasında makul ve objektif bir kararın verilmesi 
imkansızdır. “Tam da bu durum nedeniyle gerçek anlamda trajik bir çatışma ortaya 
çıkar: bilimin temel ilkesi olan [bilimsel] Hakikat ile siyasetin üstün ideali olan Adalet 
arasındaki çatışma.”19 

2. Adaletin Siyasal İşlevi veya İşlevsel Tanımı

Bu noktada şu soru kaçınılmaz olarak kendini dayatmaktadır: Eğer, üzerinde 
uzlaşılan bir mahiyetten yoksunsa ve bu da hakkında evrensel bir tanıma ulaşmayı 
imkansız kılıyorsa, nasıl oluyor da adalet, bütün zamanlarda ve kültürlerde siyasetin 
temel değerlerinden biri, hatta bazen de en yüce değeri olabiliyor? Bu soruya veri-
lebilecek bir cevap, adaletin evrensel mahiyetinden ziyade toplumsal/siyasî hayatta 
oynadığı vazgeçilmez evrensel rol ile alakalı olmalıdır. Nitekim adalet nosyonunun 
insanlık tarihi boyunca tüm toplumlarda her zaman yaşayagelmiş bir ideal olması 
başka türlü izah edilemez. Dolayısıyla, adalet evrensel düzeyde mahiyeti itbariyle 
değil, ama işlevi itibariyle tanımlanabilir. Bu işlevi görebilmek için de adalet fikrini 
ortaya çıkaran çok daha derindeki bir zemine kadar inmemiz gerekir. 

Bu minvalde; bütün bileşenleriyle birlikte siyaset kurumu özü itibariyle ve nihaî 
kertede insanlık durumuna ilişkin temel bir ikileme indirgenebilir. Bu da insanoğlunun 
bir tür olarak yeryüzündeki varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu siyasal/top-
lamsal düzenin (kamu düzeninin) tesisi ve mahiyeti ile alakalıdır. Ayrıca bütün siyasal 
örgütler veya sistemler, insanlık durumuna dair bu çok temel ikilemi aşabildikleri 
oranda, durumda ve sürece bir denge noktasındadırlar. Günümüzde bazen “güvenlik 
ve özgürlük/haklar” ikilemi olarak formüle edilen bu ikilem, bir yandan toplumsal 
düzeyde insanların ontolojik güvenliğinin zorunlu kıldığı siyasal hiyerarşik iktidarın 
tesisi ile ilgili iken, diğer yandan aynı iktidarın bireysel düzeyde insanların ontolojik 
güvenlik ve özgürlüklerini ihlal etmesini önleyecek şekilde sınırlandırılması ile il-
gilidir. Birincisi siyasal toplumsal düzenin muhafazası ve insanların iktidara itaatini 
sağlarken, ikincisi muktedirlerin iktidarının ve keyfî yönetiminin sınırlandırılmasını 
mümkün kılar. James Madison’un işaret ettiği gibi, “eğer meleklerden değil de insan-

18 A. Javier Trevino, Hans Kelsen’in General Theory of Law and State’ine Giriş (New Jersey: Transac-
tion Publishers, 2006), s. xxiv.

19 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New Jersey, Transaction Publishers, 2006), s. xxxviii.
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lardan bahsediyorsak” bu ikilemi verili almak mecburiyetindeyizdir: “İnsanların diğer 
insanlar üzerinde yönetici olacağı bir hükümet sistemi teşkil ederken, karşılaşılacak 
[en] büyük zorluk şudur: Öncelikle hükmedenlerin hükmedilenleri kontrol etmelerini 
sağlayacak iktidar alanını oluşturmak, ikinci olarak da hükümeti kendi kendini kont-
rol etmeye icbar etmek.”20 Aynı şekilde Rousseau, Toplum Sözleşmesi çalışmasına 
başlarken nihai amacını bu ikileme cevap aramak şeklinde tarif eder: “Üyelerinden 
her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum biçimi 
bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği halde yine kendi buyruğunda kal-
sın, hem de eskisi kadar özgür olsun.”21 Bu ifadede “herkesle birleşmek”le kastedilen 
bir iktidarın hiyerarşik olarak yapılandığı kamu düzeni iken, “özgür olmak”la da bu 
iktidarın sınırlandırılması kastedilmektedir. 

Nitekim, siyaset biliminde “meşru iktidar” olarak da tanımlanan “siyasal otorite” 
aynı anda hem temerküz etmek22 hem de sınırlandırılmak gibi zor bir şartı sağlayan 
iktidar anlamına gelmektedir. Bu hassas dengeden her iki istikamette de (meşru olma-
yan iktidar, ya da iktidardan yoksun meşruiyet yönünde) yaşanacak bir sapma, siyasal 
otoritenin de ortadan kalkması, bir uçta tiranlığa diğer uçta ise kaosa uzanan durumların 
ortaya çıkması anlamına gelir. Her iki sapma durumu da siyaset kurumunun varlığının 
gerekçesi olan insanoğlunun varoluşsal güvenliğine bir tehdittir. “Güvenlik”ten ve 
“özgürlük”ten herhangi biri diğerinden daha önemsiz ve değersiz değildir; bu nedenle 
de biri diğeri uğruna feda edilemez. Zira, temerküz etmemiş iktidar durumunda insa-
noğlunun hayatı, Hobbes’un tabiriyle, “yalnız, yoksul, kötü, vahşi ve kısa sürelidir.”23 
Bunun aksi durumda ise, sınırlandırılmamış bir iktidar, çok temel ve doğal bir beşerî 
güdü olan sınırsız güç istencinin, ya da İbn Haldun’un ifadesiyle “teellüh/ilahlaşma” 
vasfının bir neticesi olarak, büyümeye, daha da büyümeye ve bireysel varoluşlara alan 
bırakmayacak şekilde bütün siyasal-toplumsal evreni kaplamaya mütemayildir. İşte 
“adalet düzeni” tarih boyunca bütün toplumlarda ulaşılmaya çalışılan bu siyasal denge 
durumunu ifade eden bir ideal olagelmiştir. Daha özelde ise “adalet”, temerküz etmiş 
iktidarı sınırlandıran karşı kuvvet işlevi görmektedir. Her bir toplumun, gerek dinî ve 
kültürel nedenlerle gerekse de tarihsel ve siyasî nedenlerle kabul ettiği denge durumu 
ya da dengeleyici kuvvet farklılaştığı için de adalet kavramının mahiyetine dair genel 
geçer bir uzlaşı mümkün olmamıştır. Ancak, insanoğlunun topluluk halinde var olduğu 
her yerde, insanlık durumunun bu çok temel ikileminden dolayı, bir dengeleyici kuv-

20 James Madison, The Federalist, The Gideon Edition (Indianapolis: Liberty Fund, 2001), s. 269.
21 J. J. Rousseau, Toplum Sözlemesi, Türkçesi Vedat Günyol (İstanbul, İş Bankası Yayınları, 2007), s. 14. 
22 Makalemiz boyunca sıklıkla kullanılacak olan “iktidar temerküzü” ifadesi, belli bir toplum içerisinde-

ki siyasal, askerî, ekonomik ve bunlara eşlik eden sembolik (meşruiyet) gücün bir merkezde toplan-
ması veya yoğunlaşması anlamına gelmektedir. Devletleşme olarak tanımlanabilecek bu süreç aynı 
zamanda zorlayıcı iktidar alanını oluşturan bir tekelleşme sürecidir. Örnek bir açıklama için bkz. Pier-
re Bourdieu, Devlet Üzerine: Collége de France Dersleri 1989-1992, Türkçesi Aslı Sümer (İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2015), s. 231-247. 

23 Hobbes, Leviathan, s. 94-96.
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vet ve siyasal denge noktası arayışı da var olmuş ve bu dengeleyici kuvvet ve denge 
noktası, sırasıyla, “adalet” ve “adalet nizamı” olarak nitelendirilmiştir. 

2.1. İktidarın Temerküzü ve Kamu Düzeninin Tesisi

İlk olarak, iktidarın temerküzü ile başlayalım. İktidar otomatik bir şekilde, ken-
diliğinden temerküz etmez. Bununla birlikte, iktidarın temerküzü temel bir insanî 
güdüyle kolaylaşmaktadır: “muktedirlik güdüsü veya iktidar istenci”. Tıpkı barınma, 
yeme-içme, korunma, çoğalma ve sahip olma gibi iktidar güdüsü de insanoğlunun 
tabiatında var olan bir niteliktir. Aynı derecede ve her koşulda bulunmamakla birlikte, 
tabiî olduğu için, her insanda potansiyel olarak bulunduğu düşünülür. Ancak, iktidar 
istencine sahip olmak ve hatta bu istikamette iktidar biriktirmek tek başına siyasal 
otorite kurmaya ve insanların itaatini garanti etmeye yetmez. Rousseau’nun dediği gibi, 
“Hiçbir muktedir, ne kadar kuvvetli olursa olsun, iktidarını hak ve itaati vazife şekline 
dönüştüremediği sürece asla muktedir olarak kalabilecek kadar kuvvetli olamaz.”24 Bu 
durumda, iktidarın temerküzü için çıplak kuvvetin (macht, force) ötesinde bir unsura 
daha ihtiyaç vardır ki bu da hükmedilenler nezdinde “iktidarın bir hakka ve itaatin bir 
vazifeye” dönüştürülmesini mümkün kılacak haricî bir destek ya da belirleyici olmalıdır. 

Bilindiği gibi, insanların bir arada yaşamasını mümkün kılan ve onları belli 
hedefler doğrultusunda ortak hareket etmeye sevkedebilen en iptidaî unsur kan ya da 
akrabalık bağıdır. Ancak, antropologlar şahsî ve yüzyüze ilişkilere dayalı akrabalık 
bağının bir arada tutabileceği bir toplumsal grubun en fazla yüz elli kişiden oluşabil-
diğini, grubun üyelerinin sayısının yüz elliyi aşması durumunda grup bütünlüğünün 
bozulduğunu ve fraksiyoner ayrışmaların yaşanmaya başladığını belirtmektedirler. 
Yüz elli rakamının insanlar için bir biyolojik ve zihinsel üst sınır olduğunu söyleyen 
Robin Dunbar, mesela, bunu “neokorteks grubu” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, 
üyelerinin sayısının yüz elliyi aştığı durumlarda grup kimliğini korumak, kolektif 
eylemi mümkün kılmak, grup üyelerini kontrol altında tutmak ya da onları belli başlı 
kurallara uymaya yönlendirmek için, kanbağının ötesinde, birbirini şahsen tanımayan 
ya da aralarında doğrudan temas bulunmayan insanların birliğini ve siyasal uyumunu 
tesis edebilecek “dilsel” bir etkileşim unsuruna ihtiyaç duyulmaktadır.25 On binlerin, 
yüz binlerin ya da milyonların kolektif eylemi, yönetimi veya kontrolü söz konusu 
olduğunda bu dilsel etkileşim aracı daha ziyade bir “ideoloji” ya da “anlam kurucu 
sembolik sistem” olarak temayüz etmektedir. Antony Black’ın ifade ettiği gibi: 

24 Rouesseau, On the Social Contract, The Basic Political Writings içerisinde, derleyen ve tercüme eden 
Donald A. Cress (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1987), s. 143. 

25 Robin Dunbar, Grooming, Gossip, and the Evolution of Language (Boston: Harvard University Press, 
1997), s. 69-79.



Adalet, Siyaset ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümünde Bir İtiraz 105

“Sembolik sistemler bizim hayatta kalmamız ve başarılı bir şekilde üreyip çoğal-
mamız için gerekli olan donanımızın bir parçasıdır. Ayrıca, klanların bölünerek 
ya da birleşerek kabile topluluklarına evrilmesiyle bu sembolik sistemlerin önemi 
daha da artmıştır. Birbirini şahsen tanımayan insanların aralarındaki toplumsal 
entegrasyonu ve hukuk düzenini bu yapılar mümkün kılabilmiştir. Sembolik sis-
temler bir grubun tanımlanmasında, o grubun üyelerinin bir kimlik kazanmasında 
ve diğer grupların üyelerinden ayrışmasında kan bağının yerini almıştır.”26 

İnsanlık tarihi boyunca, özellikle de ilk merkezîleşmiş siyasal sistemlerin ortaya 
çıkmaya başladığı kabaca milattan önce üçüncü bin yılın başlarından itibaren bu ideolojik 
haricî destek ya da sembolik sistem daima ilâhî bir kaynağa nispetle tanımlanagelmiştir. 
Bu minvalde, yine dünyanın her yerinde ve neredeyse her zaman krallara ya da yönetici 
seçkinlere tanrılık ya da tanrısallık (kutsiyet) atfetme temayülüne rastlanması bir tesadüf 
olarak görülmemelidir. Başka bir deyişle, uluhiyet ya da kutsiyet iddiası iktidar alanı 
oluşturmanın en iptidai, en kolay, maliyeti en düşük ve dolayısıyla da en yaygın formu 
olarak her yerde ve her zaman varolagelmiştir. Bu kutsiyet sayesinde geniş halk kitlele-
rinin, en yüksek katmanından en alt katmanına kadar iktidara (ya da farklı katmanlardaki 
iktidarlara) itaati dinî bir vecibeye dönüşmüş, siyasal birlik ve hiyerarşik kamusal düzen 
pek çok durumda zora başvurmaya gerek kalmadan nispeten kolayca tesis edilebilmiştir. 

Arkaik toplumlarda, yani henüz siyasal merkezileşmenin tam belirginleşmediği, 
aşkın olanla dünyevî olanın, tabiatla tabiatüstünün birbirinden net bir şekilde ayrışma-
dığı, insan-biçimli (antropomorfik) tanrıların insanlarla adeta iç içe yaşadığı durumda 
siyasal ve toplumsal düzen, bazen “kahramanlar” olarak da adlandırılan yönetici 
seçkinlere tanrısallık ya da yarı-tanrılık atfetmek suretiyle sağlanmıştır. Tanrıların 
himayesinde, onların yönlendirmeleriyle, bazen merhametiyle bazen de gazabıyla 
hareket ettiklerine inanılan bu kahraman seçkinler sıradan insanlardan ontolojik olarak 
farklılaşmakta ve onların yapıp ettikleri toplumsal ve siyasal standartları tayin etmek-
teydi. Diğer bir deyişle, “iyi”nin ve “doğru”nun kriteri soyut ve ilâhî ahlâkî ilkelerden 
ziyade, çoğunlukla tanrıların duygusal gel-gitleriyle ya da kaprisleriyle şekillendiği 
için zaman zaman birbiriyle çelişen ve her zaman için belli bir müphemiyet barındıran 
bu pratik tecrübelerden neşet etmekteydi. Hindu (Mahabharata ve Ramayana) ya da 
Yunan (İlyada ve Odessa) epik şiirleri bu toplumsal ve siyasal yapı biçimini günümüze 
kadar taşıyan metinlere örnek olarak verilebilir. 

Ancak gerçek anlamda iktidar temerküzünün yaşandığı bölgelerde ya da durumlarda, 
diğer bir deyişle kan bağına dayalı kabilevî örgütlenme biçiminden daha geniş ve mer-
kezîleşmiş toplumsal ve siyasal yapılara geçişlerde geniş halk kitlelerinin siyasal merkeze 
itaati krallara daha belirgin ve odaklanmış bir uluhiyet atfı ile mümkün olabilmiştir. Bu 
da, ana hatlarıyla iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birinci durumda, krallar bizzat tanrı 
olarak görülmüşlerdir. Mesela, Mısır ve kısmen Roma örneklerinde durum budur. Nitekim, 

26 A. Black, A World History of Ancient Political Thought (New York: Oxford University Press, 2009), 
s. 9-10.
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Antik Mısır’da kral (firavun), Horus ve Osiris’in enkarnasyonu, Ra’nın oğlu olarak kabul 
edilmiştir. Firavun’un ünvanı olan “nesu-bit,” “değişmez tanrı kral” anlamına gelmektedir. 
Dahası firavun, bütün canlılarda bulunan hayat-gücü (ka) üzerinden tebası ile ontolojik bir 
irtibat halindedir. Bir tanrı olarak firavun adaletin ve doğrunun kaynağıdır ve ne bu dünyada 
ne de öte dünyada yapıp ettiklerinden dolayı yargılanamaz olarak addedilmiştir. Bu da 
firavunun siyasette bir yöneticinin elde edebileceği en mutlak monarşik güce erişmesine 
imkan sağlayabilmiştir.27 Roma’da ise, cumhuriyet döneminde gerçek anlamda kutsiyet 
ve tanrısallık atfedilen birim Senato, kişiler ise aristokratik aileler ve onların soyundan 
gelenlerdi. Hatta son zamanlarda dile getirilen bazı bilimsel iddialara göre, cumhuriyet 
döneminde Senato’nun prestijini ve üstünlüğünü sağlayan asıl unsur “karışık rejim” ve 
bir denge-kontrol mekanizması öngören anayasal yapıdan ziyade Senato’nun temsil ettiği 
bu kümülatif dinî otorite (auctoritas) idi. Roma’da cumhuriyet döneminde pek görülme-
yen tanrı-kral anlayışı ise, ilk imparator Octavian Augustus’un iktidarından (M.Ö. 31) 
Canstantine’in Hristiyan oluşuna (M.S. 312) kadarki dönemin önemli bir özelliği olarak 
belirmektedir. Bu dönemde imparatorlar adına halkın tapınması için yapılan mabedler 
başta başkent Roma olmak üzere imparatorluğun her yerinde siyasal otoritenin halk ile 
metafizik bir boyutta irtibatını sağlamaktaydı.28 Ayrıca, her ne kadar lex regia ilkesi ile 
Imperium halka atıfla tanımlansa da, legibus solutus (imparatorun buyruğu/tercihi kanun 
hükmündedir) doktrini gereği imparatorlar hukukun da kaynağıydı. Hatta bazen impara-
torlar “yürüyen kanun” olarak adlandırılmaktaydı. Özellikle sonraki imparatorlar lex regia 
ilkesini neredeyse tamamen terkederek mutlak bir güç (plenitudo potestatis) iddiasıyla 
hukuk yapma yetkisini tamamen kendilerine hasretmişlerdi.29

Siyasal iktidarın temerküzünün ikinci biçimi ve tarihsel anlamda daha yaygın 
olanı ise krallara tanrılık değil de tanrısallık atfetmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
Bu örneklerde krallar bizzat tanrı değillerdir; ancak insanlar ile tanrı (ya da tanrılar) 
arasındaki bir ontolojik düzeye yerleştirilirler ve bir “köprü” vazifesi görerek bu iki 
varlık alemi arasındaki irtibatı sağlarlar. Ayrıca kralların siyasal otoritelerinin tanrı 
tarafından lutfedildiği, dolayısıyla krala ve buyruklarına itaatin dinî bir vecibe oldu-
ğu varsayılır. Çin’de, mesela, Xia, Shang ve Zhou hanedanlıklarında Tanrı’yı ya da 
Üstün Tanrı’yı işaret eden Tian, Haotian, Shangdi ve Di kavramları siyasal iktidarın 
meşruiyetinin kaynağını ve zeminini oluşturmaşlardır. Dolayısıyla arkasına, “kralın 
Tanrı adına yönetme hakkı” anlamına gelen “Tanrı’nın Vekaleti”ni (Tian Ming) alan 
siyasal iktidara itaatin Tanrısal bir buyruk olduğuna inanılmıştır.30 

27 Paul John Frandsen, “Aspects of Kingship in Ancient Egypt,” Religion and Power: Divine Kingship 
in the Ancient World and Beyond, ed. Nicole Brisch (Chicago: The University of Chicago, 2008), s. 
47; Black, A World History of Ancient Political Thought, s. 22.

28 Greg Woolf, “Divinity and Power in Ancient Rome,” Religion and Power: Divine Kingship in the 
Ancient World and Beyond, ed. Nicole Brisch (Chicago: The University of Chicago, 2008), s. 243-259.

29 Andrew Vincent, Theories of the State (Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1987), s. 32-33. 
30 Guo Qiyong, “On Confucian Political Philosophy and Its Theory of Justice”, Frontiers of Philosophy 

in China, Vol.8, No.1 (Mart 2013), s. 53-75. 
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Diğer bir büyük medeniyet merkezi olan Hindistan’da kabilesel örgütlenmeden 
merkezî devlet formuna geçişle birlikte kralların tanrısallığı da giderek daha fazla 
vurgulanmaya başlamış; Manu Kanunları’nda (VII:4,5), mesela, kralın pek çok tan-
rının (Indra, Yama, Varuna’ya ilaveten, Ateş, Rüzgar, Güneş, Ay ve Servet tanrıları-
nın) parçacıklarından müteşekkil bir varlık olduğu ve bu nedenle yeryüzünde hiçbir 
canlının ona denk olamayacağı ifade edilmiştir. Ayrıca, farklı dönemlerde kralların 
ilâhî otoriteleri Mahârâjâ (Büyük Kral), Râjâtirâja (Krallar Kralı) veya Devaputra 
(Tanrıların Oğlu) lakapları üzerinden pekiştirilmiştir.31 Bununla birlikte Hindistan’da 
kralların tanrısal otoritesi, esas itibariyle, Tanrılar tarafından inşa edilmiş daha geniş 
bir kozmik toplumsal düzenin organik bir parçası olarak tezahür etmiştir. Kast Sistemi 
(varna) olarak da bilinen bu toplumsal yapı dört unsurdan oluşur: görevleri hakikatin 
bilgisinin öğrenimi ve öğretimi olan Brahminler, görevleri yönetme ve savunma olan 
Kşatriyalar, görevleri ticaret ve tarımsal üretim olan Vaişyalar ve görevleri zanaat, 
işçilik ve kölelik olan Sudralar. Rig Veda’da yer alan bir pasaja göre her bir varna 
yaratıcı tanrının farklı uzuvlarından (Brahminler ağzından, Kşatriyalar kollarından, 
Vaisyalar uyluğundan ve Sudralar ayaklarından) meydana gelmiştir. Ayrıca toplumsal 
piramitin alt katmanlarında bulunanların sisteme entegrasyonunu ve siyasal iktidara 
itaatini sağlayan bir diğer unsur da, insanların bu dünyadaki konumlarının daha önceki 
hayatlarında tamamen kendi iradeleri ile yapıp ettiklerinin tabiî bir neticesi olduğu 
düşüncesini ifade eden “karma” inancıdır.32 Dolayısıyla kralların siyasal otoritesinin 
kaynağı bu tanrısal arkaplan ve kozmik/siyasal düzendir. 

İlginçtir ki, Kast Sistemi’nin bir izdüşümünü başka bir örnek olan Yunan dün-
yasında, Eflatun’un diyaloglarında görürüz. Cumhuriyet adlı çalışmasında, mesela, 
geniş halk kesimlerinin Filozof Kral’ın siyasal otoritesine itaatini ve onun kurduğu 
hiyerarşik toplumsal düzeni benimsemelerini sağlayabilmek için Eflatun, “metaller 
miti”ne başvurarak, Kast Sistemi’ni andıran üç sınıftan oluşan katı bir toplumsal yapı 
öngörür ve bu yapının, tamamen uydurma bir masal olsa bile, halka Tanrı tarafından 
inşa edildiğinin anlatılmasının öneminin altını çizer.33 

Yöneticilere benzer tanrısallık atıfları İran geleneğinde “Ferri İzedî” ya da “Kh-
varenah” yani “ilahî ışık”la,34 Turan geleneğinde ise “Kut” anlayışı ile ifa edilmiştir.35 
Uluhiyetin mutlak birliğine ve parçalanamaz oluşuna dayalı Tevhid ilkesinin merkezi-
liğine ve ulemanın çoğunluğunun net itirazlarına36 rağmen İslâm tarihinde bazı yöne-

31 H. Hoffmann, “King and Kingship in Indian Civilization”, East and West, Vol.4, No.4 (Ocak 1954), s. 
239.

32 Black, Ancient Political Thought, s. 72. 
33 Plato, Republic, s. 82-83.
34 Abolala Soudavar, The Aura of Kings: Legitimacy and Divine Sanction in Iranian Kingship (Califor-

nia: Mazda Publishers, 2003). 
35 Bkz. Halil İnalcık, “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri”, Osmanlı’da 

Devlet, Hukuk, Adalet içerisinde (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000), s. 20-21.
36 Abu’l-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah (The Laws of Islamic Governance), İngilizcesi Dr. 
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ticiler tanrısallık/uluhiyet alameti olan lakaplar kullanmaktan çekinmemişlerdir.37 Bu 
minvalde, mesela, siyasal iktidarlarını pekiştirmek üzere Emevî halifesi Abdulmelik’in 
ve Abbasi halifeleri Me’mun ve Nasır’ın “Halifetullah” lakabını, 38 diğer bazı emirlerin 
de “Şehinşah” veya “Meliku’l-Mulûk” lakaplarını kullanmaları ve yine aynı şekilde 
Abbasi döneminden itibaren Osmanlı sultanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda 
yöneticinin kendisini “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” olarak tasvir etmesini sayabi-
liriz.39 Teorik ve ilkesel olarak ise, Tevhid ilkesinin merkezî rolüne binaen, İslâm’da 
iktidar temerküzü meselesi yöneticilere tanrılık ya da tanrısallık atfı ile değil ama, 
siyasal otoriteye itaatin Şer’î bir yükümlülük olarak vaz edilmesiyle çözülmüştür. Bu 
yükümlülüğün kaynağı da yine Kur’anî bir ifade olan ve pek çok hadis ile desteklenen 
“sizden olan ulü’l-emre itaat edin” (4:59) ilâhî buyruğudur. 

Hristiyan dünyasında tanrısallık iddiası önce, özellikle de Yüksek Ortaçağ’da 
Roma Katolik Klisesi’nin papaları tarafından, sonra da, Geç Ortaçağ’da dünyevî 
krallar tarafından dile getirilmiştir. Roma dönemindeki en yüksek dinî makama kar-
şılık gelen ve etimolojisi itibariyle insanlar ile tanrılar arasında köprülük vazifesini 
işaret eden “pontifex maximus” ünvanını devralan papalar, dünyevî imparatorlarla 
giriştikleri iktidar mücadelelerinde kendilerini insanlar ile Tanrı arasında bir yerde 
konumlandırmışlar ve sonraki yüzyıllarda “egemenlik” kavramına dönüşecek olan 
“tam ve mutlak iktidar (plenitudo potestatis)” ilkesini savunmuşlardır. Geç Ortaçağ’da 
benzer bir konumu, “kralların ilâhî hakkı” iddiasıyla Avrupa’daki dünyevî iktidarlar 
kendileri için savunmuşlardır. 

Modern dönemde ise, iktidarın temerküzü, en az önceki dönemin krallarının be-
nimsediği kadar tanrısal olan “egemenlik” kavramı üzerinden formüle edilmiş, her ne 
kadar kadim geleneklerde gördüğümüz formda aşkın bir tanrısallık reddedilmiş olsa 
da, devletin bizzat kendisi tanrısal bir nitelik kazanmıştır. Modern siyaset tasavvurunun 
kurucu babası Hobbes, modern devleti “ölümlü bir tanrı”ya benzetirken metaforik 
bir dil kullanmıştı elbette. Ancak, tasvir ettiği “devlet”in özelliklerinin Tanrı’nın 

Asadullah Yate (Londra: Ta-Ha Publishers Ltd., 1996), s. 27.
37 İslâm tarihinde özellikle İran geleneğinin etkisi altında şekillenen siyasetname literatüründe yöneti-

cilerin, insanlarla Allah arasında “köprü” vazifesi gören yüce varlıklar ve Allah’ın halifeleri olarak 
tasvir edilmesi yaygınca rastlanan bir durumdur. Bkz. Ömer Dinçer, Siyasetnâmeleri Yeniden Oku-
mak: Bir Yönetim Bilimci Gözüyle Geleneksel Siyasi Düşünce (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018), s. 
54, 69, 73. 

38 Bernard Lewis, The Political Language of Islam (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), s. 
45-46.

39 Kanuni, Fransa Kralı I. Fransuva’ya gönderdiği mektup metninde kendi vasıfları arasında bunu da 
sayar: “Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren, Allah’ın yer yüzündeki 
gölgesi...” https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/ben-ki-hakanlar-hakani-sen-ki-fransa-vilayeti-kra-
li-fransuvasin/228408, en son erişim 23.07.2019. Ayrıca Topkapı Sarayı’nın halka bakan dış kapısının 
üzerinde bu ifade Arapça olarak yer almaktadır: “Sultan Allah’ın yeryüzündeki gölgesidir, bütün maz-
lumlar ona sığınırlar.” Burada, hem iktidarın tanrısallığının, hem de adalet ilkesinin eşzamanlı olarak 
vurgulanmış olması gözden kaçırılmamalıdır. 
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özelliklerinden pek bir farkı olmadığının da farkındaydı.40 Hegel’in formülasyonunda 
ise bu nitelik metaforik ya da sembolik olmanın ötesine geçerek metafizik bir boyut 
kazanmış ve devlet “Tanrı’nın yeryüzündeki yürüşüyü” olarak tasvir edilmiştir.41 
Bu açıdan, Schmitt’in dikkat çektiği gibi, “modern devlet kuramının bütün önemli 
kavramları[nın], dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramları” olması bir tesadüf değildir.42

 Sözü daha fazla uzatmadan, tekrar etmek gerekirse, tarihte merkezî devlet sis-
temlerinin ortaya çıkışından günümüze değin, belki bir kaç istisna haricinde, iktida-
rın temerküzü ve sürdürülmesi ancak ve ancak insanların ona itaatini bir vazifeye 
dönüştürmekle, bu da tanrısal bir iradeye atıfla mümkün olabilmiştir. Burada açıkça 
değinilmemiş olsa da, Maya ve İnkalar’dan Antik Mezopotamya’nın şehir devletlerine 
ve Afrika krallıklarına kadar hemen her durumda benzerî bir yapıya rastlanıyor olma-
sı, sürekli kendini tekrar eden ve büyük ölçüde insan tabiatına müteallik bir evrensel 
kalıbın varlığını bize göstermektedir.43 

2.2. İktidarın Sınırlandırılması ve Adalet Düzeninin Tesisi

Siyasetin insan tabiatından neşet eden evrensel ikileminin diğer boyutunu ise 
temerküz etmiş iktidarın sınırlandırılması meselesi oluşturur. Nitekim, bu hususta da, 
yine tarihte kendini sürekli tekrar eden bir kalıbın da gösterdiği gibi, tanrısal iktidar 
yine tanrısal bir dengeleyici unsurla, yani adalet ilkesi ile sınırlandırılmıştır.44 Dün-
ya’nın, tanrıların insansı kaprisleriyle yönetildiği “kahramanlar” çağında bile ilâhî bir 
adalet anlayışına rastlamak mümkündür. Homerik-Hesiodik kozmolojik dinin hüküm 
sürdüğü Antik Yunan geleneğinde, mesela, adalet duygusu, net bir şekilde tanımlan-
mamış olsa da, üstün tanrı Zeus’un “insanlara sunduğu en güzel şey” olarak nitelenir.45 
Adalet (Dike: Zeus’un sevgili kızı) ya da gözü bağlı, bir elinde kılıç ve diğer elinde 
terazi ile tasavvur edilen “Doğal Yasa” veya “Tanrısal Yasa” (Themis: Zeus’un karısı), 
insanların, ama özlellikle de kralların, davranışlarını kendilerine göre tanzim etmek 
zorunda oldukları tanrısal unsurlardır.46 

40 Thomas Hobbes, Leviathan, s. 130.
41 Bkz. Faruk Yalvaç, “Hegel, Dünya Tarihi ve Özgürlük Mücadelesi Olarak Uluslararası İlişkiler”, 

Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 21 (Bahar, 2009), s. 20.
42 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat: Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Türkçesi Emre Zeybekoğlu 

(Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2005), s. 41.
43 Örnek olarak bkz. David Freidel, “Maya Divine Kingship”, Religion and Power: Divine Kingship in 

the Ancient World and Beyond içinde, derleyen Nicole Brisch (Chicago: The University of Chicago 
Press, 2008), s. 191-206; Jerrold S. Cooper, “Divine Kingship in Mosopotamia, A Fleeting Phenome-
non”, Religion and Power: Divine Kingship in the Ancient World and Beyond içinde, derleyen Nicole 
Brisch (Chicago: The University of Chicago Press, 2008), s. 261-266. 

44 Ayhan Bıçak, Devlet Felsefesi: Eleştiriler ve Öngörüler (İstanbul: Dergah Yayınları, 2016), s. 115.
45 Hesiodos, İşler ve Günler, Türkçesi Furkan Akderin (Ankara: Say Yayınları, 2012), s. 26.
46 “Zeus’un kızı Dike adlı birisi vardı Olymposlular tarafından sevilen. Birisi kendisine haksızlık yapar-

sa, hemen tanrıların yanına gidip oturur, Kronos’un oğlu Zeus’a insanların kendisine yaptıkları hak-



110 M. Akif Kayapınar

Daha ilginç olanı ise, mutlak egemenliğe sahip tanrı-kralların bile adalet ilkesi 
ile sınırlandıkları inancıdır. Örneğin, belirli dönemlerde aşırılıklara kapı aralamış olsa 
da, Antik Mısır’da kainatın hayatiyeti ve düzeni firavunların adaletine atfedilmiştir. 
Firavunlar adil oldukları sürece güneş doğmaya, Nil akmaya devam etmiş ve tanrısal 
firavunlar halkın refah ve mutluluğundan da sorumlu tutulmuşlardır. “Maat” kavramı 
ile ifade edilen adalet, tabiattaki ve toplumdaki doğru düzene, ahlâkî, hukukî ve dinî 
ilkelere karşılık gelmekteydi. Hatta, bir firavunun adaletinin düzeyi onun tanrısallığı-
nın da düzeyini belirlemekteydi. Maat’ın efendileri Ra ve Amun fravunlar için örnek 
alınması gereken rol modeller olarak görülmekteydi. Bununla birlikte tanrı-kralların 
Maat’ı bilmek ve uygulamak için yazılı bir kanunlar ve kurallar setine ihtiyacı yoktu.47 
Dolayısıyla sıklıkla iktidarın temerküzü ile iktidarın sınırlandırılması arasındaki hassas 
denge durumu yöneticilerin kapasitesine ve ihtiyaçlarına göre kolayca ihlal edilmekte 
ve adalet nizamı bozulmaktaydı.

Kralların tanrısallığı ile pekişmiş olan iktidarın yine tanrısal bir adalet anlayışı ile 
dengelendiği erken döneme ait daha betimleyici örneklerden biri Hammurabi kanun-
larıdır. Babil İmparatorluğu’nun efsanevî kralı Hammurabi (M.Ö. 1811-1750), kendi 
hazırladığı 182 maddelik kanunnamesinin dibacesinde kendini bir yandan “kralların 
derin bilgelik sahibi tanrısı” ve üstün tanrıların onayı ve desteğiyle hüküm süren “kut-
sal prens” olarak tanımlarken, diğer yandan Mezopotamya kültürünün üstün tanrıları 
olan Anu ve Enlil tarafından Babil İmparatorluğu’nun sınırları dahilinde “adaleti 
tesis etmekle, kötülük ve günahkarlığı ortadan kaldırmakla, güçlünün zayıfı ezmesini 
engellemekle, insanlık üzerine Şamaş gibi doğup ülkeyi karanlıklardan aydınlıklara 
çıkarmakla ve insanları[nın] refahını artırmakla” görevlendirilmiş bir “çoban” oldu-
ğunu söylemektedir.48 

Hammurabi’nin ulaştığı bu başarılı denge durumunu M.Ö. ikinci bin yılın nispe-
ten başlarında gözlemlemek ilginçtir; zira bugüne kadar varlıklarını sürdüren pek çok 
medeniyette benzer nitelikteki bir denge durumuna Karl Jaspers’in “İnsanlığın bugün 
bildiğimiz haliyle vücuda geldiği” dönem olarak gördüğü ve Eksen Çağ (Achsenzeit) 
diye nitelediği M.Ö. 500 yılı civarında (daha spesifik olarak M.Ö. 800-200) yaşan-
mış olan devrimsel dönüşümden önce pek rastlanmamaktadır.49 Eksen Çağ dönemini 
konumuz açısından önemli kılan iki unsur vardır. Birincisi, bu dönemde pek çok me-
deniyette “aşkın düzen ile dünyevî düzen arasındaki çok temel gerilimin ortaya çıkışı, 
kavramsallaştırılması ve kurumsallaştırılması” söz konusudur. İkincisi ise, yine bu 

sızlıkları anlatır. Ondan sonra yapılanın cezasını herkes çeker. Adaletsiz davranan krallar da. Krallar! 
Bunları görüp düzgün kararlar alın.” Hesiodos, İşler ve Günler, s. 25. 

47 Black, Ancient Political Thought, s. 22-28.
48 M. E. J. Richardson, Hammurabi’s Laws: Text, Translation and Glossary (Londra: Sheffield Academic 

Press, 2004), s. 28-41.
49 Karl Jaspers, The Origin and Goal of History, İngilizcesi Michael Bullock (Massachusetts: Yale Uni-

versity Press, 1965).
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dönemde ilgili coğrafyalarda “entelektüel bir elitin dünyanın düzenini aşkın bir vizyon 
doğrultusunda inşa etme zorunluluğunun farkına varmış olmasıdır.”50 Bu dünyadan 
bağımsız bir aşkın ahlâkî ve metafizik düzenin var olduğu ve bu dünyanın düzeninin 
aşkın düzene nispetle kurulması ve yürütülmesi gerektiği inancı yöneticilerin kararları 
ve davranışları için normatif bir adalat düzeni çerçevesi oluşturmuş ve iktidarlar için 
daha önceki muadillerinden çok daha net bir meşruiyet sorunsalı ortaya çıkarmıştır. 
Bu meşruiyet sorunsalını daha da hayati kılan unsur ise bu medeniyet merkezlerinde 
aşkın ahlâkî ve metafizik düzenin sözcülüğünü ya da savunuculuğunu üstlenen yeni bir 
entelektüel elitin vücuda gelişidir. Mesela, Yahudi Peygamberler ve Rahipler, Yunan 
Filozoflar ve Sofistler, Çinli Literati sınıfı, Hindu Brahminler, Budist Sanghalar ve daha 
sonraki bir dönemde Müslüman Ulema yöneticilerin iktidarlarının meşruiyeti konusunda 
kilit roller oynamışlar, bazen muktedirlerin yanında, bazen de yönetilerinlerin safında 
etkin koalisyon ortakları olmuşlardır.51 Dolayısıyla, adalet ile meşruiyetin bu şekilde 
birbirine bağımlı hale gelmesi ve yeni entelektüel elitin aşkın ilâhî düzenin bir unsuru 
olan adaletin bu dünyadaki muhafızları olarak siyasette üstlendikleri kilit rol, her bir 
medeniyet için belli bir “adalet düzeni” veya “iyi yönetim” anlayışını oluşturmuş, bu 
vesileyle de yöneticilerin “hesap verme sorumluluğu” fikrine paralel olarak yönetilen-
lerin “hak”larının ve “özgürlük”lerinin muhafazasını daha kurumsal bir hale getirmiştir. 
Siyaset söz konusu olduğunda, ilâhî ya da ezelî kanunlar ile kralların koyduğu kanunlar 
arasındaki gerilim ya da senkronizasyon arayışı Eksen Çağlardan günümüze kadar geçen 
yaklaşık iki bin yılın temel bir karakteristiğidir. Bu ilkesel denge durumu, aşkınlığın 
reddedildiği ve egemenliğin tekrar bu dünya merkezli iktidara verildiği modern devletin 
ortaya çıkışına kadar böyle devam etmiştir. Bu açıdan “Tanrı-kral” anlayışı ile modern 
dönemdeki “Tanrı-devlet” anlayışı arasında adalet sorunsalı açısından bir benzerlik 
bulunmaktadır. Öte yandan, modern dönemlerdeki adalet problemi ana-akım siyasal 
yaklaşımda “birey” kavramına yüklenen metafizik içerimle çözülmüş ve nispeten orijinal 
bir denge üzerinde yeni bir adalet nizamı tesis edilebilmiştir.

Eksen Çağ kırılmasının bariz bir biçimde görüldüğü Çin’de, mesela, ideal adalet 
düzeni fikrinin oluşumu yönündeki tarihsel dönüm noktası Zhou Hanedanı’nın yükse-
lişi ve bu dönemin sonuna doğru ortaya çıkan Konfüçyanizm’in baskın dünya görüşü 
haline gelişidir. Shang ve Zhou hanedanları arasında yaşanan iktidar mücadelesinde 
Zhou’lu yöneticiler, “ataların Tanrı ile irtibatı” fikri yerine “ahlâkın Tanrı ile irtibatı”nı 
vurgulamışlar, böylelikle meşruiyeti kanbağı ve soy zemininden adalet ve ahlâk zemi-
nine taşımışlardır. Benzer şekilde Zhou Hanedanlığı kuruluş aşamasında “Tanrı’nın 

50 S. N. Eisenstadt, “The Axial Age: The Emergence of Transcendental Visions and the Rise of Clerics”, 
Comparative Civilizations and Mutiple Modernities: A Collection of Essays by S. N. Eisenstadt, II. 
Cilt, içinde (Leiden: Brill, 2003), s. 197. 

51 S. N. Eisenstadt, “The Emergence of Intellectuals and Clerics and the Reconstruction of the World”, 
Comparative Civilizations and Mutiple Modernities: A Collection of Essays by S. N. Eisenstadt, II. 
Cilt, içinde (Leiden: Brill, 2003), s. 201, 202. 
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Vekaleti”nin (Tian Ming) değişebilir ve transfer edilebilir olduğu inancını benimsemek 
suretiyle siyasal iktidarın ve meşruiyetin ilâhî adalet ve ahlâka ittiba şartına bağlı 
olduğunu kabul etmişler, kendilerinden önce Xia ve Shang hanedanlarının zamanla 
Tanrı’nın Dao’sunu ihlal ettiklerini, bu nedenle de Tanrı’nın Vekaleti’ni kaybettiklerini 
ve Tanrı’nın Vekaleti’nin “erdem (de)” sahibi Zhou Hanedanlığı’na geçtiğini iddia 
etmişlerdir. Böylelikle Zhou imparatorları bir taraftan Tanrı’nın oğlu (Tianzi) sıfatıyla 
ve Gök Tanrı’nın otoritesini kullanarak iktidarlarını pekiştirmişler, diğer taraftan da 
Tanrı’nın Vekaleti’nin mutlak ve sürekli olmadığını, tam aksine erdemin kaybedilmesi 
ve adaletin terkedilmesi durumunda başka hanedanlara transfer edilebilir olduğunu 
kabul ederek iktidarlarını teorik olarak sınırlandırmışlardır. Adaletin ve erdemin bu 
şekilde siyasette meşruiyetin esas kaynağı olarak belirginleşmesi Konfüçyüs ve ta-
kipçileri için metafizik bir zemin teşkil etmiş ve bu zemin üzerine Çin medeniyetinin 
“adalet nizamı” anlayışı inşa edilmiştir. Daha somut olarak, bu yeni anlayışta ve den-
ge noktasında Tanrı’nın bir siyasî muktedir hakkındaki niyetinin halkın o muktedir 
hakkındaki niyeti üzerinden ifade edildiği, diğer bir deyişle, halkın sesinin Tanrı’nın 
sesi olduğu düşünülmüş ve “eğer bir kral Tanrı’nın kendisi hakkında ne düşündüğünü 
bilmek istiyorsa, halkın kendisi hakkında ne düşündüğüne baksın” denilmiştir. Zira, 
Tanrı’nın Vekaleti’nin devamının şartı olan yöneticinin erdemi, onun halkını mutlu ve 
memnun etmesi, halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve halkına iyi davranması olarak 
tarif edilmiştir. Mencius’un ifadesiyle, “Tanrı halkımın gözüyle görmekte ve halkımın 
kulağıyla duymaktadır.” Bu anlayış, Konfüçyen gelenekte bir “devrim teorisi”nin 
gelişmesine de sebebiyet vermiştir. Diğer bir deyişle, Tanrı’nın Vekaleti, bir taraftan 
“krallara tanrısal bir yönetme hakkı” sağlarken, halka da, imparatorların adaletten ay-
rıldıkları durumlarda “tanrısal bir başkaldırı hakkı” vermiştir. Mencius’a göre, mesela, 
“eğer bir yönetici, kendisini iyi bir lider haline getiren ahlâkî niteliklerini kaybederse, 
insanlar isyan etmek hususunda ahlâkî bir hakka sahiptirler. Bu durumda hükümdarın 
öldürülmesi dahi hükümdar öldürme suçu sayılmaz.”52 Mandarin Çincesinde, “dev-
rim/Koming” kelimesinin “Tanrı’nın Vekaleti’nin geri alınması” anlamına gelmesi 
bu yaklaşımı özetlemektedir. Bu denge durumunun takibi, ilkelerinin tespiti, denge 
durumundan sapılması halinde iktidar sahiplerine gerekli uyarıların yapılması ve niha-
yetinde düzenin muhafazası ise omurgasını Konfüçyen entelektüellerin/bürokratların 
oluşturduğu ve adaletin mümessili olan bir eğitimli zümre (shi)’nin sorumluluğuna 
bırakılmıştır.53 Nitekim, bu denge durumunun ve Konfüçyen adalet düzeni vizyonunun 
ete kemiğe bürünüp, kurumsallaşması ise Han İmparatorluğu (M.Ö. 206-M.S. 220) 
döneminde yaşanmıştır. Bu düzen, sadece zamanı itibariyle değil, ulaştığı başarılı düzen 
ve yayıldığı coğrafya itibariyle de Roma İmparatorluğu ile kıyas edilebilir. Öyle ki, 
sanatta, siyasette, bilim ve teknolojide ulaşılan zirveler nedeniyle Han İmparatorluğu, 
Roma İmparatorluğu’nun Batı Medeniyeti içerisindeki statüsüne benzer bir şekilde, 

52 Bıçak, Devlet Felsefesi, s. 116.
53 Qiyong, Confucian Political Philosophy, s. 53-75; Black, Ancient Political Thought, s. 92-125.
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bir yandan Çin medeniyetinin medarı iftiharı, diğer yandan da sonraki dönemler için 
ilham kaynağı ve tekrar hayata geçirilmesi arzulanan bir model olmuştur. 

Hindistan’da ideal adalet düzeni vizyonunun tesisi de benzer şekilde vücut bul-
muştur. Kşatriya kastının temellük ettiği siyasal iktidarın oluşumunun ve otoriteye 
itaatin ilâhî Kast Sistemi zemininde sağlanmasına karşın, iktidarı sınırlandıran adalet 
anlayışı da yine aynı ilâhî düzen içerisinde “dharma” ilkesi ile tesis edilmiştir. “Ahlâk, 
dindarlık, fazilet ve toplumsal düzen” anlamlarına gelen dharma ilkesi, Greko-Romen 
Tabiî Hukuk anlayışından biraz farklı olarak ve Kast Sistemi’ne uygun bir şekilde 
her toplumsal tabaka için farklılaşan bir ahlâk ve adalet çerçevesi sunmaktadır.54 Bu 
ahlâkî ilkeler ve kurallar dharmasutra ve dharmaşastra denilen metinlerde muhafaza 
edilmiş ve çağlar boyunca insanlar için ideal davranış kodlarını oluşturmuşlardır. 
Dharmaşastraların en meşhurlarından olan Manu Kanunları, mesela, tıpkı Hammura-
bi Kanunları gibi, bir yandan kralın tanrısallığını tescil ederken, diğer yandan kralın 
sorumluluklarını, özellikle de adaleti tesis etme görevini, diğer bir deyişle iktidarının 
sınırlarını dile getirmektedir (Manu:VII). Dharma inancına göre, savaşçı ve yönetici 
Kşatriya kastının, mesela, esas görevi halkı, özellikle de Brahminleri ve toplumun 
zayıf ve korumasız kesimlerini dahilî ve haricî düşmanlara karşı müdafaa etmektir.55 
Kşatriyalar içerisinde özel bir konuma sahip olan kralın “artha” denilen daha hususi 
bir dharma’sı (râjadharma) vardır. Vedik metinlerde genelde Kşatriya sınıfının özelde 
de kralın vazifesi askerî görevler üzerinden ifade edilmektedir. Bu durumda kralın 
en önemli vazifelerinden biri fetihler yapmak, bu suretle kendi halkının mülkünü 
ve refahını artırmaktır.56 Bu adalet düzeninin ilkelerinin öğrenilmesi, öğretilmesi ve 
nihayetinde muhafazası görevi, diğer pek çok örnekte olduğu gibi, özel bir toplumsal 
sınıfa, Brahminlere emanet edilmiştir. Dolayısıyla, krallar yönetimlerinin meşruiyeti 
için Brahminlerin onayına ve desteğine ihtiyaç duymuşlar, bu da onların iktidarını 
belli ilâhî ve ahlâkî ilkeler çerçevesinde sınırlandırmıştır. Hindu adalet düzeninin ve 
iyi hayat vizyonunun tecessüm ettiği ve Hindistan’ın siyasal birliğini tesis etmiş olan 
siyasal yapılar ise meşhur Maurya (M.Ö. 320-M.Ö.185) ve Gupta (M.S. 320-550) 
imparatorluklarıdır. 

İktidarın temerküzünün tanrısal bir iradeye atıfla sağlanmasına karşın iktidarın yine 
tanrısal bir adalet anlayışına dayanılarak sınırlandırılmasının en bariz örneklerinden 
biri İran siyaset tasavvurunda, bir diğeri de büyük ölçüde onun etkisi altında kalmış 
olan Turan/Türk geleneğinde görülür. “İran devlet geleneğinde,” der İnalcık, “her şeyin 
üstünde hükümdarın mutlak otoritesi vardır. Hatta bu otorite kanun üzerindedir. Bu 
sınırsız otoriteyi yalnız adalet düşüncesi sınırlar.”57 Bu denge noktası özellikle pend-
nâme literatüründe detaylı bir şekilde tasvir edilmiştir. Sözkonusu eserlerde en fazla 

54 Black, Ancient Political Thought, s. 69.
55 Black, Ancient Political Thought, s. 77.
56 H. Hoffmann, “King and Kingship in Indian Civilization”, s. 240.
57 İnalcık, “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri”, s. 20.
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üzerinde durulan iki unsurdan biri sultanın otoritesinin tanrısal karakteri ve devletin 
dinle alakası, diğeri ise adaletin siyasal düzenin muhafazasındaki merkezî rolü, yani 
adaletin itaatle alakasıdır. Bu fikirler İran tarihinden canlı örneklerle savunulur. Sasani 
sultanlarının büyüklerinden Erdeşir ve Anûşirvân adalet düzenini başarılı bir şekilde 
tesis etmek ve sürdürmek açısından numune yöneticiler olarak öne çıkarılır.58 Nitekim, 
sonradan “Adalet Dairesi” şeklinde meşhur olacak olan formülasyonun ilk ve kısa 
versiyonu da Erdeşir’in vasiyetnamesi olarak bilinen Ahd-i Erdeşir’de yer almaktadır: 
“Sultan ancak askerlerledir; Askerler ancak malladır; Mal ancak imaretledir; İmaret 
ancak adalet ve iyi siyasetledir.”59 İran geleneği, adalet fikrine verilen önemin derecesi 
ile iktidar temerküzünün derecesi arasındaki korelasyonu göstermesi bakımından da 
ilginç bir tecrübe sunar. Zira, ilgili literatürün de açıkça gösterdiği gibi, emsalleri 
arasında adaletin kozmik ve siyasî önemine en fazla İran geleneğinde vurgu yapılır. 
Yine, iktidarın, özellikle teorik açıdan, emsalleri arasında, en fazla İran’da temerküz 
etmiş olması bir tesadüf değildir. İran örneğindeki kadar güçlü olmasa da, Türk/Turan 
geleneğinde de iktidar temerküzü “kut” anlayışı ile sağlanmış, ancak bu tanrısallık 
“törü”, yani kanun ilkesiyle dengelenmiştir. İnalcık’ın ifadesiyle, “Türk devlet gele-
neğinde törü, ‘Tanrı’dan gelen hakimiyet (kut)’tan ayrılmaz.”60 

Geç Eksen Çağ medeniyetlerinden biri olan İslâm’da ise Allah’ın isimlerinden 
biri Adl’dir ve hem Kuran’da hem de hadislerde adalete özel bir önem atfedilmiştir. 
“Umera ayetleri” olarak da bilinen, Nisa Suresi’nin ellisekizinci ve ellidokuzuncu 
ayetleri adeta insanlık durumunun bu temel ikileminin çözümüne hasredilmiş gibidir. 
Elli sekizinci ayette “emanetlerin ehline verilmesi ve insanlar arasında hükmedildiği 
zaman adaletle hükmedilmesi” emredilmektedir. Bu ayetin muhatabı esas itibariyle 
“yöneticiler gibi emanet ve adaletten kamu adına sorumlu olan şahıslar ve kurumlar-
dır.”61 Hemen peşinden gelen ayette ise bir yandan Allah’a ve Peygamberi’ne, diğer 
yandan da “sizden (Şeriat’e tabî) olan yöneticilere” itaat emri verilmektedir. Dahası, 
“bir konuda anlaşmazlığa düşülmesi halinde, çözümün Kuran ve Sünnet’te aranması 
gerektiği” tenbihlenmektedir. Bu ayetin muhatabı da, esas itibariyle yönetilenlerdir. 
Burada itaatin Şeriat’e uyma şartına bağlı olması, yöneticilerin kudretinin hukuk ile 
mukayyed olduğunu ifade etmektedir.62 Dolayısıyla bir yandan yönetim Kur’an ve 
Sünnet’e (hukuka) tabii kılınırken, diğer yandan da halk yönetime tabii kılınmaktadır. 
Diğer bir deyişle anayasal (meşrutî) bir yönetim kurulmaktadır. İtaat ilâhî bir emirle 

58 Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap Ahlâkî Aklı: Arap Kültüründeki Değer Düzenlerine Yönelik Çözüm-
leyici Eleştirel Bir Araştırma, Türkçesi Muhammet Çelik (İstanbul: Mana Yayınları, 2015), s. 187.

59 İlker Kömbe, “Dünya Düzeninin Temelleri: Adalet Dairesi Literatürüne Giriş”, Divan Disiplinlerarası 
Çalışmalar Dergisi, Cilt 18, Sayı 35 (2013/2), s. 143.

60 İnalcık, “Kutadgu Bilig’de Türk ve İran Siyaset Nazariye ve Gelenekleri”, s. 21.
61 H. Karaman, M. Çağrıcı, İ. K. Dönmez, S. Gümüş, Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir, II. Cilt (An-

kara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2007), s. 82.
62 H. Karaman ve diğerleri, Kur’an Yolu, II. Cilt, s. 87-89. 
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garanti altına alınırken, yönetim de yine adaletle sınırlandırılmıştır.63 Bu durumda, 
yukarıdaki diğer örneklerden farklı olarak İslâm’da bu temel insanî ikilem, yöneticilere 
tanrısal bir otorite atfetmeye gerek kalmadan, ulemanın muhafızı ve yorumlayıcısı 
olduğu ilâhî hukukun üstünlüğü ilkesi ile çözüme kavuşturulmuştur. Diğer bir deyiş-
le, İslâm Fıkhî anlayışında, tanrısal olan ve kendisine egemenlik atfedilen hukuktur. 
Yönetenler de, yönetilenler de eşit bir şekilde bu hukuka tabidirler. Ne yönetenlerin 
ne de yönetilenlerin kendilerinden menkul bir egemenlik alanları bulunmamaktadır. 
Abbasi İmparatorluğu’ndan Endülüs Emevîlerine, Babür İmparatorluğu’ndan Osmanlı 
İmparatorluğu’na kadar bir dizi siyasal sistemde bu adalet düzeni, pratikteki tüm mer-
kezkaç temayüllere rağmen, temel referans noktası olmuş, yönetenleri ve yönetilenlerin 
üzerinde birleştiği “iyi yönetim” vizyonunu teşkil etmiştir.

Görüldüğü gibi, adalet evrensel düzeyde mahiyeti itibariyle değil ancak işlevi 
itibariyle tanımlanabilmektedir. Zira adalet belli bir hakikat anlayışına dayalı olmak 
zorundadır ve bu bakımdan, teoride dünya görüşüne bağımlı bir değerdir. Öte yandan, 
adaletin siyasetteki temel işlevi iktidarı sınırlandırarak ve insanların haklarını muha-
faza ederek onlara bir özgürlük alanı açmak şeklinde özetlenebilir ki, “güvenlik” ile 
“özgürlük” unsurlarının optimum düzeyde birlikte varolduğu denge durumuna da 
“adalet düzeni” denir. İnsanlık tarihi boyunca her bir medeniyet, sahip olduğu dünya 
görüşü, ahlâk anlayışı ve tâbi olduğu tarihsel şartlar çerçevesinde böyle bir denge nok-
tasına ulaşmış ve bu dengeyi muhafaza edebildiği ölçüde varoluşunu siyasal birimler 
üzerinden sürdürebilmiştir.

3. Adalet Düzeni, İyi Yönetim ve Liberal Değerler

Buraya kadar zikredilen örneklerde “iyi yönetim” anlayışı, hangi dünya görüşü 
söz konusu olursa olsun, iktidarın temerküzü ile iktidarın sınırlandırılmasını eşzamanlı 
olarak sağlayan siyasal denge noktası ya da “adalet nizamı” üzerinden tanımlanmış, bu 
denge noktasından her iki istikametteki sapmalar ise “kötü yönetim” veya “gayri-meşru 
yönetim” olarak algılanmıştır. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren kendini diğer tecrü-
belerden ayrıştırarak “biricik” olduğunu iddia eden Modern Batı medeniyetinde de 
“iyi yönetim” ve “adalet nizamı” vizyonu konusunda hiç de farklı olmayan bir denge 
noktası arayışının ve tarihsel olgunlaşma sürecinin varolduğunu tesbit etmek ilginçtir. 
Nitekim, bu sürecin sonucunda ulaşılan denge noktası, diğer örneklerde olduğu gibi, 
sağlıklı bir karar alma ve alınan kararları etkin bir şekilde uygulamaya koyma kudretine 

63 Ahmet Davutoğlu, mesela, İslâmî adalet düzenini Alternative Paradigms’da, “ontolojik olarak araçsal 
(enstrümental), ama kurumsal olarak aşkın (transandantal)” olarak tarif ederken, bu ayetlerde dile geti-
rilen iktidar temerküzü ile iktidarın sınırlandırılmasının eş zamanlılığına dikkat çekmektedir. Alterna-
tive Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory (Maryland: 
University Press of America, 1994), s. 152. 
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sahip bir siyasal iktidarın bireysel hak ve özgürlükler ekseninde tanımlanmış adalet 
ilkesi ile sınırlandırılması olarak tezahür etmiştir. 

Çağdaş siyasal söylemde, özellikle de ABD merkezli siyasal tartışmalarda ve bu 
tartışmaların tercüme edildiği diğer pek çok gelişmekte olan ülkede popüler ve hatta 
entelektüel vurgu daha ziyade hükümet gücünün sınırlandırılmasına ya da insan hak 
ve özgürlüklerinin muhafazasına yapılıyor olsa da bu, iktidar temerküzünün ihmal 
edildiği ya da reddedildiği anlamına asla gelmemelidir. Modern siyaset bilimi disipli-
ninin klasikleri arasında zikredilen Değişen Toplumlarda Siyasal Düzen adlı eserinde 
Huntington, mesela, iyi yönetim anlayışını güçlü örgütlenme, etkin hükümet ve istik-
rarı tesis etme becerileri ile uzlaşı ve meşruiyete dayalı siyasal toplumun eşzamanlı 
varlığı olarak tanımlamaktadır. “Otoritenin kısıtlanabilmesi için öncelikle var olması 
gerektiği” hususunun altını çizen Huntington, iyi ve sağlıklı bir yönetim sistemi kura-
mamış toplumlardaki en büyük eksikliğin “siyasal toplumun ve etkin, otoriter, meşru 
bir hükümetin yokluğu” olduğunu belirtmektedir.64 Benzer şekilde, Huntington’dan 
yaklaşık yarım asır sonra Fukuyama da Siyasi Düzenin Kökenleri adlı çalışmasında 
iyi yönetimi “hukukun üstünlüğü ve hesap sorulabilir bir hükümet” unsurları ile “etkin 
bir devlet”in eşzamanlı varlığı olarak tanımlamaktadır.65 Dolayısıyla, tarihteki mua-
dillerine parelel olarak modern Batı’da da ulaşılan denge bir yandan temerküz etmiş, 
diğer yandan da sınırlandırılmış iktidar durumunda ancak yakalanmıştır. 

Daha spesifik olmak gerekirse, Batı’da ulaşılan bu denge noktası, Orta Çağ’ın 
“onto-teolojik”66 sentezinin çözülüşünün iyice belirginleştiği onaltıncı yüzyıldan itibaren 
yaşanan uzun süreçte ve tarihsel olarak kanlı mücadelelere eşlik eden felsefî tartışmalar 
neticesinde, “egemen” ulus-devlet anlayışının, “liberal” dünya görüşü ve “demokratik” 
hükümet mekanizması ile uyumlu bir imtizacı olarak kemale ermiştir. Dünyanın geri 
kalanınının siyasal düşüncesinin “Avrupâîleşmesi” ile birlikte de “liberal demokratik 
devlet” anlayışı tüm dünyada yegane “iyi yönetim” formu olarak kabul edilegelmiş-
tir.67 Bu durumun en iyi göstergelerinden biri, günümüzde bile neredeyse tüm dünyada 
üniversitelerin siyaset bilimi bölümlerinde ve ders kitaplarında temsil edilen ana-akım 
yaklaşımın “liberal demokrasi”yi yegane “iyi yönetim” modeli olarak görüyor olmasıdır.68 

Ancak, Batı’da bu denge noktası başından itibaren var olagelen bir durum değildir. 
Nitekim, “ancien régime” olarak bilinen ve feodal sistemin hüküm sürdüğü Orta Çağ 

64 S. P. Huntington, Political Order in Changing Soceties (New Haven: Yale University Press, 1976), s. 
1-2.

65 Francis Fukuyama, Siyasi Düzenin Kökenleri, çeviren Ezgi Başer (İstanbul: Profil Yayıncılık, 2016).
66 Bkz. Louis Dupré, Passage to Modernity: An Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture (New 

Haven: Yale University Press, 1993).
67 Bkz. Ian Shapiro, The Moral Foundations of Politics (New Haven: Yale University Press, 2003), s. 

190. 
68 Örnek olarak bkz. Michael J. Sodaro, Comparative Politics: A Global Introduction (New York: McG-

raw-Hill, 2008), s. 171-193.
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boyunca Avrupa’da varolan siyasal düzen, aynı toprak parçası üzerinde faaliyet göster-
mekle ve aynı insan grubuna hitap etmekle birlikte sürekli rekabet halinde olan pek çok 
siyasal muktedirin eşzamanlı yönetimine dayalı ademi merkezî bir yapı idi. Herşeyden 
önce bütün vatandaşlar, nihaî otoritenin Tanrı’ya ait olduğu ve bu otoritenin fiiliyatta 
eklesiastik hiyerarşi mensupları tarafından temsil edildiği Respublica Christiana’da 
yaşamaktaydı. Her bir hristiyan için “kurtuluş” ve “ebedî saadet” Kilise’ye tâbi olmaktan 
geçtiği için, bu aidiyet diğer tüm siyasal yapıları yatay kesen ve hatta bazen anlamsız 
kılan evrensel bir birlik oluşturmaktaydı. Başlangıçta Roma Katolik Kilisesi, bu dünya 
ile, yani sosyal ve siyasal alan ile ilgilenmekten kendini müstağnî görmekteyken, geç 
Orta Çağ döneminde, daha spesifik olarak da onbirinci yüzyılda patlak veren Atama 
Krizi’nin kendi lehine çözülmesiyle birlikte ve üniversiter eğitimin merkezine oturan 
Roma Hukuku’nun sunduğu araçlar vasıtasıyla dünyevî veya maddî alanı da kuşatan 
tam ve mutlak bir otorite (plenitudo potestatis) iddiasında bulunmaya başlamıştı. Öte 
yandan, aynı Respublica Christiana içerisinde, Kilise’nin otoritesine paralel olarak, maddî 
otoriteyi temsil eden Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Fransa, İspanya ve İngiltere 
krallıkları mevcuttu. Her ne kadar teoride Kilise’nin manevî otoritesinin açık üstünlüğü 
sözkonusu ve dünyevî iktidarların meşruiyeti Kilise’nin onayına tâbi idiyse de, pek çok 
meselede seküler muktedirler Kilise yönetimi veya papalarla sürekli bir rekabet ve hatta 
çatışma içerisindeydi. Bu iki başlılığı daha da karmaşık hale getiren bir durum da, ilgili 
taraflar nezdinde karşılıklı sorumluluklar üreten sözleşmelere dayalı feodal sistemin 
varlığıydı. Yani, Kilise tarafından zaten köreltilmiş olan imparatorun ya da kralın siyasal 
otoritesi daha alt düzeydeki lordlar ve vassallar tarafından da paylaşılarak iyice parça-
lanmaktaydı. Bununla birlikte, bu gevşek ve çok başlı yapısına rağmen ancien régime’in 
yüzyıllar boyunca Avrupa’da hükümferma olabilmesi, ulaşım ve iletişim imkanlarının 
sınırlılığı gibi mevcut sosyo-ekonomik şartların yanısıra –hatta, belki onlardan daha 
fazla– bu düzen anlayışının temel ilkelerinin o dönemin hakim zihinsel paradigmaları 
olan Aristotelesçi ve Yeni-Eflatuncu kozmoloji ve Hristiyanî teoloji ile mükemmel bir 
uyum içerisinde olmasına, yani ulaşılan “onto-teolojik sentez”e atfedilmelidir.69 Diğer bir 
deyişle, Kilise, imparator ve yerel lordlar/baronlar arasında parçalanmış iktidara dayalı 
bu siyasal düzen (diğer bir deyişle, düzensizlik düzeni), tüm sıkıntılarına rağmen, aslında 
Avrupa’daki Orta Çağ adalet düzeni vizyonunu temsil etmekteydi.

3.1. Modern Batı Medeniyetinde İktidarın Temerküzü ve 
Kamu Düzeninin Tesisi

Ne var ki, Orta Çağ’ın sonlarına doğru tüm Avrupa çapında yaşanan köklü top-
lumsal, ekenomik ve siyasi değişiklikler sürecinde bir “iktidar-temerküzü-sorunu” 
kendini giderek yoğunlaşan ölçüde hissettirmeye başlamıştı. Özellikle, artan ulaşım 

69 Ernst Cassirer, The Myth of the State (Michigan: Yale University Press, 1946), s. 131-132.
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ve iletişim imkanlarına bağlı ve paralel olarak gelişen uzun mesafeli ticaret ile yeni 
yükselen şehirlerde yoğunlaşan uzun vadeli iş yatırımları ve daha sonraki süreçte Re-
formasyon haraketleri ile ortaya çıkan yıkıcı toplumsal bölünmeler merkezî ve güçlü 
iktidarların varlığını zorunlu kılmaktaydı. Kısa zaman içerisinde Avrupa toplumu, bir 
tarafta merkezîleşme arayışı içerisinde olan krallar ve onları destekleyen yeni burjuva 
sınıfı ile Hristiyan reformistler, diğer tarafta ise eski rejimi muhafaza etmeye çalışan 
Kilise ve onlarla işbirliği içinde olan asiller sınıfı olmak üzere iki kutba ayrıldı. Ta-
kibeden yüzyıllar Avrupa’da bu iki kutbun teorik ve pratik mücadelesine ve giderek 
artan oranda iktidarın merkezîleşmesine, diğer bir deyişle modern devletin doğuşuna 
sahne olacaktır. 

Anahatlarıyla hatırlamak gerekirse, onaltıncı yüzyıl tüm Avrupa’da (İspanya’da, 
İngiltere’de, kısmen Almanya’da, ama özellikle de Fransa’da) siyasi merkezîleşmenin 
arttığı, monarşilerin giderek güçlendiği ve toplum içerisindeki diğer güç odaklarının 
monarşik otoriteye boyun eğdirildiği bir yüzyıl oldu. Onyedinci yüzyılın mühim bir 
kısmını da içine alan bu dönem, Avrupa tarihi içerisinde “mutlakiyetçi monarşi” dö-
nemi olarak anılmaktadır. Kelimenin (absolutism) etimolojik kökeninin de gösterdiği 
gibi, mutlakiyetçi monarşizmin en önemli vasfı “sınırlandırılmamış iktidar” anlayışına 
dayanmasıdır.70 Nitekim, onaltıncı ve onyedinci yüzyıllar boyunca Avrupa’daki fiilî 
uygulamalara paralel olarak gelişen teorik ve felsefî çözümlemeler de bu “sınırlandı-
rılmamış iktidar” anlayışını meşru bir zemine oturtma çabası içerisinde olmuşlardır. 
Bu bakımdan, Makyavelli’den Richelieu, Bossuet, Bodin ve Hobbes’a kadar pek çok 
siyaset filozofunun/teorisyeninin aşırı merkeziyetçi ve otoriter öneri ve modellerini, 
Avrupa’da Orta Çağ’ın onto-teolojik sentezinin iflasının ardından yeni bir adalet düzeni 
vizyonu arayışının ilk safhası olan iktidar-temerküzü-gayesi çerçevesinde değerlen-
dirmek bu olgunlaşma sürecinin evrensel boyutunun anlaşılmasını kolaylaştıracaktır.

Bugünden geriye dönüp baktığımızda yadırgatıcı bulsak da, Avrupa’da modern 
devletin doğuşunun ilk evresini teşkil eden iktidar temerküzü, tarih boyunca neredey-
se tüm medeniyetlerde olduğu gibi, kralların otoritelerini tanrısal kılma çabalarıyla 
mümkün olmuştur. Tamamen modern bir fikir olan71 ve “kralların ilâhî yönetim hakkı” 
olarak tanımlanan bu otoritenin-tanrısallaştırılması-anlayışı, Vincent’ın vurguladığı 
gibi, Orta Çağ’daki kralların tanrısal inayet tarafından yönetmeye mezun kılınması 
ya da kralların yönetiminin ilâhî otorite tarafından kutsanması uygulamalarından çok 
farklıdır. Zira Tanrı’nın inayeti ile şereflendirilmiş olmalarına rağmen, Orta Çağ’da 
kralların otoriteleri pek çok farklı unsur tarafından sınırlandırılmaktaydı. Mutlakiyetçilik 

70 Orta Çağ’da teolojik bir terim olan ve Tanrı’nın gücünü ve iradesini tasvir etmek için kullanılan bu 
kelime, modern dönemde siyasal bir terim olarak egemenin güç ve iradesini ifade etmek için kullanıl-
maya başlanmıştır. Bkz. Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/search?q=abso-
lutism, son erişim: 22.07.2019. 

71 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 1996), s. 195.
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döneminde ise “ilahî yönetim hakkı, monarkı hakikî bir ölümlü tanrıya dönüştürme 
amacına matftu.”72 Daha spesifik olarak bu anlayış güçlü ve merkezî bir iktidar alanı 
oluşturacak bazı ilkeleri mündemiçti: Herşeyden önce, monarşik kudret Tanrı tarafından 
takdir edilmekteydi. İkincisi, krallar doğuştan yönetme hakkına sahipti. Krallar, sadece 
Tanrı’ya karşı sorumluydu ve hiçbir yaratılmış kişi ya da kurum tarafından yargıla-
namazdı. Son olarak, halk, hiçbir durumda –sapkın dahi olsa,– kralın otoritesine baş 
kaldıramazdı.73 İlâhî yönetme hakkının yaygınlaşması ve belli bir düzeyde meşruiyet 
kazanması Reformasyon hareketiyle de yakından irtibatlıdır. Nitekim, Luther ve Calvin 
gibi reformistlerin geleneksel Kilise düzenine meydan okumaları sadece Papalığın 
otoritesini ve söylem gücünü zayıflatmakla kalmamış, kaynaklara dönüş çağrısı çer-
çevesinde “bütün iktidarların Tanrı tarafından takdir edildiği”74 ve “kim olursa olsun 
yöneticilere Tanrı adına itaat edilmesi gerektiği”75 yönündeki ilk dönem Hristiyanî 
ilkeler yeniden siyasi tartışmaların merkezine çekilmişti. Ayrıca, Reformcular için 
“Kilise” demek, siyasal bir birim değil, sadece ve sadece inananlar topluluğu demek 
olduğundan, itaat edilmesi gereken yegane siyasal otorite seküler otorite olmalıydı.76 
Bu nedenle, Figgis’in “Eğer Luther olmasaydı, Louis XIV de olamazdı”77 yargısı isa-
betli bir gözlemin ifadesidir. İngiltere Kralı I. James’in 1610 yılında Parlamento’da 
yaptığı konuşma mutlakiyetçilik devrinde siyasal otoritenin tanrısallaştırılmasının en 
açık yansımalarından birini teşkil eder:

“Monarşi yeryüzündeki en yüce şeydir, zira krallar sadece Tanrı’nın yeryüzündeki vekili 
olmakla ve Tanrı’nın tahtına oturmakla kalmazlar, aynı zamanda bizzat Tanrı’nın ken-
disi tarafından ‘tanrılar’ olarak isimlendirilirler. Monarşinin durumu şu üç mukayese ile 
daha da açık hale gelir, ki bunlardan birinin kaynağı Tanrı sözü, diğerlerinin ise siyaset 
ve felsefedir: Kutsal Kitap’ta krallar ‘tanrılar’ olarak zikredilmiştir; dolayısıyla kralların 
kudreti ilâhî kudrete benzer. İkinci olarak, krallar aile babalarına benzerler; zira bir kral 
hakikaten bir parens patriae (ülkesinin babası)’dır. Ve son olarak, krallar bir mikrokozmos 
insan bedenindeki baş mesabesindedir.”78 

72 Vincent, Theories of the State, s. 66, 68.
73 Vincent, Theories of the State, s. 67.
74 “Herkes, baştaki yönetime bağlı olsun. Çünkü Tanrı’dan olmayan yönetim yoktur. Var olanlar Tanrı 

tarafından kurulmuştur. Bu nedenle, yönetime karşı direnen, Tanrı buyruğuna karşı gelmiş olur. Karşı 
gelenler yargılanır.” Pavlus, “Romalılar, 13:1-2”, Kutsal Kitap (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 
2001), s.1439.

75 “İnsanlar arasında yetkili kılınmış her kuruma –gerek her şeyin üstünde olan krala (Roma İmparato-
ru’na) gerekse kötülük yapanların cezalandırılması, iyilik edenlerin onurlandırılması için kral tara-
fından gönderilen valilere—Rab adına bağımlı olun. ... Tanrı’dan korkun, krala saygı gösterin. Ey 
hizmetkarlar, efendilerinizin yalnız iy ive yumuşak huylu olanlarına değil, ters huylu olanlarına da tam 
bir saygıyla bağımlı olun.” Petrus, “Birinci Mektup 2: 13-18”, Kutsal kitap, s. 1559.

76 Vincent, Theories of the State, s. 87. 
77 Vincent, Theories of the State, s. 67.
78 James I, “A Speech to the Parliament”, Works (1616), 528-531, iktibas edilen web kaynağı: https://

ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/462/The%20King%20
james%20I%20speech.docx, en son erişim: 29/07/2019.
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Kralların otoritesinin tanrısallığının yanısıra bu pasajda kralların bir aile reisine 
benzetilmesinin derin içerimi gözden kaçmamalıdır. Bu pederşahî anlayıştan yola çı-
karak I. James mutlakiyetçiliğin diğer bir önemli özelliğini, yani bütün ülkenin, tıpkı 
daha önce papaların iddia ettiği gibi, aslında kralın mülkü olduğunu ve kralın kendi 
mülkü üzerinde sınırsız bir tasarruf hak ve yetkisi bulunduğunu vurgulamaktadır: 
“Şimdi, bir baba mirasını çocukları arasında istediği gibi paylaştırabilir; evet, hatta 
en büyük çocuğunu herhangi bir vesileyle mirasından tamamen mahrum edebilir ve 
en küçük çocuğunu, sırf onu daha çok sevdiğinden, diğerlerine tercih edebilir; onları 
yine keyfine göre bir dilenciye ya da zengin birine dönüştürebilir. ... Aynı şekilde bir 
kral da tebasına karşı aynı şeyleri yapabilir.”79

Bütün ülkenin kralın mülkü olduğu düşüncesi, nihai ifadesini XIV. Louis’e atfe-
dilen “L’Etat c’est moi / Devlet, işte o benim” sözünde bulan, kral ile ülkenin ya da 
devletin özdeşleşmesi anlayışıyla içiçe geçmiş ve zaman içerisinde monarşi, zamansal 
ve mekansal anlamda bireysel varoluşu aşan ve tüzel bir kişilik kazanan gayri şahsi bir 
kurum olmaya doğru evrilmiştir. On altıncı yüzyılda özellikle İngiltere’deki hukukî 
ve siyasi tartışmalarda öne çıkan “Kralın İki Bedeni” anlayışı kralın tüzel kişiliğine 
dair tartışmanın ilginç bir yansımasıdır. İlginçtir, zira, bu tartışmalarda, Hristiyanlığın 
ilk döneminde İsa’nın insanî ve tanrısal doğasının neliğini konu alan Kristoloji tar-
tışmalarında ileri sürülen argümanların ve bu argümanların neden olduğu mantıksal 
sorunların neredeyse aynen tekrar edildiği görülmektedir. Bu teolojik aktarımın teorik 
dayanağı ise on altıncı yüzyıldan itibaren kralların, papaların yerini alarak, Tanrı’nın 
yeryüzündeki vekilleri, ya da I. James’in ifadeleriyle, “nefes alan suretleri” olarak kabul 
edilmeleridir.80 “Kralın iki bedeni” teorisine göre, kralın, biri doğal, diğeri de siyasî 
olmak üzere iki bedeni vardır. Doğal bedeni üzerinden kral diğer tüm insanlar gibi 
bir insandır ve onların sınırlarıyla sınırlanmıştır. Bir ademoğlu olarak kral yetersizdir; 
yanlış yapabilir, ahmaklaşabilir; hepsinden önemlisi de kral ölümlüdür. Ancak, siyasi 
bedeni itibariyle kral insanlığını aşarak tanrısallaşır. Zira, kralın siyasi bedeni mutlak 
anlamda mükemmeldir; her türlü kusurdan, zayıflıktan ve uygunsuz davranıştan mü-
nezzehtir. En önemlisi de, kralın siyasi bedeni ölümsüzdür. Her yerde hazır ve nazırdır. 
Kral için “günaha yönelmek, kötülük yapmak, hasta olmak, yaşlanmak ya da kendi 
kendine zarar vermek” söz konusu değildir. Bir kralın doğal bedeni öldüğünde, onun 
siyasi bedeni yeni krala geçer. Böylelikle siyasi beden bir tür “ruh göçü” sayesinde 
tüzel bir kişi olarak ilelebet yaşayacaktır.81 

Kralın bu tüzel kişiliği anlayışı, şahıs merkezli iktidar kavramından nihaî formü-
lasyonunu Weber’de bulacak olan gayri şahsi devlet merkezli mekanik iktidar kavra-

79 Vincent, Theories of the State, s. 63.
80 G. Sabine ve diğerleri, A History of Political Theory (Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 

1989), s. 368.
81 E. H. Kantorowicz, Kralın İki Bedeni, Türkçesi Ü. Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilgesu Yayınları, 2018), 

s. 23-46.
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mına geçişin en önemli basamaklarından birini teşkil etmektedir. İşte, yine on altıncı 
yüzyılda Makyavelli’nin öncülüğünü yaptığı ve günümüze değin etkinliğini sürdüren 
“raison d’etat / devlet aklı, hikmet-i hükümet veya hikmet-i devlet” ilkesi bu bağlamda 
anlam kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, kralın iktidarı sadece kralın kişisel iktidarı 
değil, aynı zamanda tüm ülkenin kamusal düzeni ve güvenliği anlamına gelmektedir. 
Kamusal düzen ve güvenlik diğer herşeyden önce geldiği için de kralın iktidarı söz 
konusu olduğu zaman diğer herşey önemini ve anlamını yitirir. Bu durumda açıktır 
ki, iktidar uğruna atılan her adımın meşruiyeti ve “ahlâkiliği” kendinden menkuldür. 
Siyasal bir eylemin meşruiyetini takdir etmek için din ve ahlâk gibi siyaset-dışı alanlara 
değil, siyasetin kendi iç dinamiklerine ve hedeflerine bakmak gerekir. Diğer bir deyişle, 
siyaset artık herhangi bir üst kozmolojik tasavvurun ya da ahlâkî kurallar setinin bir 
parçası ya da şubesi değil, diğer her türlü alandan bağımsız, müstakil bir hayat alanıdır. 
Siyaset siyasettir, başka bir şey değil. Hatta siyaset bir ilk sebeptir, bundan böyle diğer 
her şey, anlamını ve değerini siyasetten devşirmek durumunda kalacaktır.82 

On altıncı ve on yedinci yüzyıllarda Avrupa’da hükümferma olan bu anlayış biçim-
leri Kilise merkezli eski rejimin pek çok ilkesini geri dönüşü olmayacak şekilde bertaraf 
etmiş ve merkeziyetçi iktidarların yükselişini mümkün kılmıştır. Bununla birlikte, tüm bu 
mutlakiyetçi unsurları mezceden ve modern devletin alameti farîkası olarak günümüze 
kadar ulaşan en mühim ve merkezî kavram ise “egemenlik” olmuştur. Diğer bir deyişle, 
siyasal otoritenin tanrısallığı anlayışı “egemenlik” kavramına mündemiç olarak bugün dahi 
yaşamaya devam etmektedir. Bir nosyon olarak egemenlik de, yukarıda değinilen diğer 
mutlakiyetçi unsurlarla birlikte, Avrupa’da iktidar-temerküzü-arayışı esnasında vücuda 
gelmiştir. Nitekim, Orta Çağ’ın sonlarına doğru yaşanan kapsamlı teolojik, toplumsal ve 
ekonomik dönüşümler bağlamında, siyasal toplumlarda hukukun menşeini temsil eden 
tek ve üstün bir merciin varolduğu ya da varolması gerektiği inancı Avrupa’da yaygın 
bir şekilde kabul görmeye başlamıştı. Aslında, d’Entreves’in vurguladığı gibi, tarihin 
bir cilvesi olarak, egemenlik nosyonu, o zamanlarda adı bu şekilde konulmamışsa da, 
ilk etapta, modern devletin değil, tam aksine onun yıkmaya çalıştığı Kilise’nin otorite-
sini tahkim etmek amacıyla gündeme getirilmişti.83 Bu bağlamda, Papalığın iddia ettiği 
“plenitudo potestatis,” yani “iktidarın tamlığı” ilkesi, beşinci yüzyıldaki “Çifte Kılıçlar 
Doktrini”nin formülasyonundan itibaren asırlardır Hristiyan aleminin siyaset anlayışını 
dokumuş olan iki başlılığı reddederek, maddî ve manevî otoritenin Tanrı tarafından Aziz 
Petrus’a84 ve onun üzerinden de Papa’ya devredildiğini85 ve hukukun kaynağı olma ve 

82 Giovanni Sartori, “What is Politics?”, Political Theory 1/1, (Şubat, 1973), s. 11-13.
83 Alexander Passerin d’Entreves, The Notion of the State (Oxford: Oxford University Press, 1967), s. 96-97.
84 “İsa ona, ‘Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simon!’ dedi. ‘Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Ba-

bam’dır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın (petrus) üzerine 
kuracağım. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin 
her şey göklerde de çözülmüş olacak.’” (Matta 16:17-19, Kutsal Kitap (İstanbul: Kitabı Mukaddes 
Yayınları, 2001), s. 1217.

85 Papa III. Masum: “Sadece Petrus tam iktidar (plenitude potestatis) yetkisine sahiptir. Öyleyse görü-
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kanun yapma ilâhî yetkisinin Papalık makamının uhdesinde bulunduğunu86 ifade etmek-
teydi. Ne var ki, zamanın ruhu aksi yönde işlemekte olduğundan, egemenlik nosyonunun 
nihai kertede hizmet ettiği birim Kilise değil modern devlet oldu. 

Nosyon olarak uzun zamandır mevcut idiyse de, “egemenlik” kavramını sistematik 
bir çerçevede ve modern devlet bağlamında ilk telaffuz eden Jean Bodin olmuştur. 
Bodin’e göre bir devleti diğer herhangi bir toplumsal-siyasî birimden ayıran temel 
unsur olan egemenlik, sınırları belli bir toprak parçası üzerindeki “ebedî ve mutlak” 
iktidar; yani, hiçbir unsur tarafından sınırlandırılamayan, bağımsız ve ebedî otorite 
demektir. Tanımı gereği egemenlik en üstün, bütüncül ve eşsiz olmayı zorunlu kılar. 
Egemenliğin bölünmesi veya devredilmesi “egemen”e şirk koşmaktan başka bir şey 
değildir. Bu bakımdan Bodin’in, “egemen”i Tanrı’ya benzetmesi metaforun sınırlarını 
aşan bir tanımlamadır: “Tanrı, ulu egemen,” der Bodin, “kendisine bir Tanrı’yı eşit 
tutamaz çünkü kendisi sonsuzdur ve mantıksal zorunluluk yüzünden de bu olamaz, 
iki sonsuzluk var olamaz; bu yüzden, Tanrı imgesine çıkardığımız hükümdar, kendi 
gücünü yok etmeden, kendisine bağlı olanları kendisine eş tutamaz.”87 Schmitt’in 
ifadesiyle söylemek gerekirse, modern siyaset tasavvurunda “herşeye kâdir Tanrı, 
herşeye kâdir kanun koyucuya dönüşmüştür.”88

Altını ısrarla çizmek gerekir ki, bünyesinde siyasî ve ekonomik boyutları da barın-
dırmakla birlikte, egemenlik özünde hukukî bir düşüncedir. Zira, “egemen,” hukukta 
son sözü söyleyen, hukukun kaynağı olan, hukuku kontrol eden, onu askıya alabilen 
ve olağanüstü hale karar veren, dolayısıyla hukukun üstünde olandır.89 Egemen, “legi-
bus solutus”tur;90 yürüyen hukuktur. Tek kelimeyle egemen, “doğru”yu ve “yanlış”ı, 
dolayısıyla “iyi”yi ve “kötü”yü vazedendir. Bu nedenle Schmitt, zekice bir çıkarımla, 

yorsunuz değil mi, hanemizin yönetimine atanmış olan bu hizmetkar (Papa) kimdir; İsa-Mesih’in 
hakiki vekili, Firavun’un Efendisi olan Tanrı tarafından kutsanmış olan Petrus’un halefi, Tanrı ile 
insanoğlu arasında bir yere konumlandırılmış, Tanrı’dan daha aşağıda ancak insanoğlundan daha yu-
karıda, herkesi yargılayan ama hiçkimse tarafından yargılanamayan bir varlıktır.” (Matthew J. Tuin-
inga, Calvin’s Political Theology and the Public Engagement of the Church: Christ’s Two Kingdoms 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017), s. 26, 27.)

86 Papa VII. Gregory: “Ey kutsal babalar ve prensler, size yalvarıyorum, öyle davranın ki, bağlama ve 
çözme (hüküm verme) yetkisi Cennet’te bile size verildiyse eğer, bütün dünya, sizin imparatorlukları, 
krallıkları, prenslikleri, düklükleri, kontlukları ve diğer tüm varlıkları liyakate göre bahşetme ve hepsi-
ni geri alma kudretine ve yetkisine sahip olduğunuzu görsün. Bırakın, krallar ve prensler sizin ne kadar 
büyük olduğunuzu öğrensinler ve sizin Kilisenizin emirlerine karşı gelmekten korksunlar.” (Sabine ve 
diğerleri, s. 224.)

87 Mustafa Bayram Mısır, “Egemenlik,” Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler, 
derleyen G. Atılgan ve E. A. Aytekin (İstanbul: Yordam Kitap, 2015), s. 57-58. 

88 Carl Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 41.
89 Bkz. Carl Schmidt, Siyasi İlahiyat, s. 8.
90 D’Entreves, The Notion of the State, s. 101. Legibus Solutus, hukuktan muaf, kanunlara tâbi olmayan, 

hukukun üstünde olan demektir. Bkz. Uluslararası Hukukta Latince Rehberi. https://www.oxfordrefe-
rence.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-1209. Son erişim, 
6.18.2019.
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egemenin hukuku askıya almasını, Tanrı’nın tabiat kanunlarını askıya alarak mucize 
yaratmasına benzetir. Diğer bir deyişle, ilahiyatta mucize neyse, siyasette de ola-
ğanüstü hal o demektir.91 Pratikte pek bir anlam ifade etmese de Bodin, egemenin 
Tanrısal hukuk ya da tabiî hukuk tarafından sınırlandırıldığını eklemek zorunda 
hissetmiştir kendini. Ne var ki, daha sonraki dönemde, özellikle de Hobbes’un 
formülasyonunda bu kısıtlar da gözardı edilerek, egemen sınırsız iktidar sahibi ve 
“ölümlü bir tanrı” olarak nitelendirilmiştir. Mantık gereği, kanun koyucunun huku-
kun öncesinde ve üstünde olması gerektiğinden, kralların/devletin hukuk tarafından 
sınırlandırılamayacağı ilkesi de egemenlik nosyonunun mühim bir bileşenini teşkil 
etmektedir. I. James’in ifade ettiği gibi, “krallar kanunların müellifi ve yapıcısıdırlar, 
yoksa kanunlar kralların değil.”92 

Görüldüğü gibi, modern dönemde bir devletin ya da kralın bu şekilde hukukun 
kaynağı olma ve kanun yapma ehliyeti de dahil en yüksek otoriteye sahip olması 
tarihte sadece tanrısallaşmış krallara mahsus mutlak bir iktidar alanı ortaya çıkarmıştır. 
Avrupa’da modernitenin yoğunlaşması ile birlikte yaşanan sekülerleşme kralların 
veya devletin bu tanrısallığını ortadan kaldırmak şöyle dursun, Hobbes örneğinde 
görüldüğü gibi, onu daha da pekiştirmiştir. Zira, sekülerleşmeyle birlikte Tanrı’nın 
siyasete müdahalesi, daha net bir ifadeyle, Tanrı’nın hukukunun egemenlik sahibi 
kralları sınırlandırdığı düşüncesi, bu her ne kadar başından beri söylem düzeyinde 
kalmaya mahkum olmuş olsa da, tamamen ortadan kalkmıştır. Kısacası, Tanrı’nın 
kamusal alandan uzaklaştırılması neticesinde, kralların veya devletin üstünde hiçbir 
manevî otorite ya da makam kalmamıştır. Bununla birlikte, kralların ve devletin 
tanrısallıktan mülhem egemenlikleri (hukuk yapma yetkisi ve hukukun üstünde 
olma statüsü) etkinliğini sürdürmeye devam etmiştir. Bu da, modern devlete, Eksen 
Çağların başlangıcından itibaren görülmemiş düzeyde bir mutlakiyetçi kudret kazan-
dırmıştır. Diğer bir deyişle, İsa’nın tanrısal doğası Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi 
olan krallara, ardından kralların tüzel kişilikleri üzerinden devlete aktarılmış; siyasal 
tasavvurun sekülerleştirilmesiyle birlikte de egemen devlet, bir nevi İsa-Mesih’in 
tahtına orutararak, bizzat tanrı statüsüne yükselmiştir. Atger’in deyişiyle, “Prens, 
devletin doğasında var olan bütün özellikleri bir tür sürekli yaratım yoluyla geliştirir. 
Prens, siyasi dünyaya aktarılan kartezyen Tanrı’dır.”93 Böylelikle, Eksen Çağların 
başlangıcının ardından geçen iki bin beş yüz yıllık fasıladan sonra, modern devletin 
yükselişiyle birlikte, tanrı-kral ya da tanrı-devlet anlayışına geri dönülmüştür.

91 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 41.
92 George Sabine ve diğerleri, A History of Political Theory, s. 368.
93 Schmitt, Siyasi İlahiyat, s. 50.
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3.2. Modern Batı Medeniyetinde İktidarın Sınırlandırılması ve 
Adalet Düzeninin Tesisi

Ne var ki, yukarıda diğer kültürel tecrübeler bağlamında söylendiği gibi, iktidar 
temerküzü insanlığın varoluşsal krizini aşmak için tek başına yeterli olmayacaktır. 
Zira sınırlandırılmamış bir iktidar insanî varoluş alanlarını ve imkanlarını yok et-
meye mütemayildir. Nitekim, Avrupa’da da tanrısallaşmış iktidarın sınırlandırılması 
ihtiyacı onyedinci yüzyılın sonlarına doğru siyaset felsefesinde en önemli mesele 
olarak tartışmalardaki yerini almıştır. Ondokuzuncu yüzyıla kadar da gerek yapılan 
teorik tartışmalar gerekse de atılan pratik adımlar çerçevesinde giderek olgunlaşarak 
günümüzdeki “iyi yönetim” anlayışını teşkil etmiştir.

Bununla birlikte, onaltıncı yüzyıldan itibaren yükselen tanrısal mutlakiyetçi gücün 
sınırlandırılması süreci Avrupalı zihinler için hiç de kolay olmadı. Zira modern bir 
tavır olan bu mutlakiyetçilik yine modern zamanların ruhuna uygun94 argümanlarla 
çözülmek zorundaydı. Nitekim, sürecin başlangıcında kullanılan dinî ve tarihsel argü-
manlar çok da etkili olmadı. Bu minvalde, mesela, ilk başvurulan zihinsel araçlardan 
biri, özellikle İngiltere ve Fransa’da, “kanun-i kadîm” nosyonu oldu. Bu anlayışa 
göre, Kadîm Anayasa ve Ortak Hukuk’un kadîm ilkeleri ya da nesiller boyunca uy-
gulanagelmiş teamüller, örf ve adetler bir kralın, ne kadar güçlü olursa olsun, iradesi 
ile değiştirilemeyecek kadar eski, denenmiş, yerleşik ve kutsaldı. Sağduyu gereği, 
kralın bu ilkelerle sınırlandırıldığı varsayıldı. Ne var ki, yazılı ve belli bir sistem çer-
çevesinde kodifiye edilmemiş olan bu kurallar farklı şekillerde yorumlanıp, kolayca 
devre dışı bırakılabiliyordu.95 Dolayısıyla, mutlakiyetçilik karşıtı zihinlerin çok daha 
yaratıcı, daha da önemlisi felsefî ve kozmolojik açıdan yükselmekte olan dünya görüşü 
ile uyumlu bir teorik çerçeve oluşturması gerekmekteydi. Bu bakımdan, onyedinci 
yüzyıl filozoflarının, özellikle de Hobbes ve Locke’un, siyasal tasavvurun topyekün 
olarak yepyeni bir zemin üzerinde sıfırdan inşası girişimi daha ümit verici oldu. Kralın 
mutlak otoritesini yumuşatabilmek için kralın varoluşunun öncesine gitmek ve kralın 
tanrısal otoritesine karşı yine tanrısal bir dengeleyici birim inşa etmek elzemdi. Bu 
bağlamda, toplumsal ya da siyasi her birimin öncesinde ve ötesinde, evrensel ve yalı-
tık (zamansız ve mekansız) “birey”in icadı Modern Batı medeniyetinin adalet nizamı 
anlayışı için kritik bir eşik oluşturmaktadır.96 Zira, Tanrı’nın (Hristiyanlık) ve Tabiat’ın 

94 Modern dünya görüşünü en iyi yansıtan zihinsel çerçeve liberalizmdir. Bu bakımdan, liberalizm, diğer 
ideolojilerle aynı kategoride görülemez. Liberalizm “ortalama bir Batılı zihnin modern dönemde top-
lum ve siyasete yaklaşımını temsil eden temel bakış açısıdır.” Bkz. M. A. Kayapınar, “Modern Siyaset 
Tasavvurunun Paradigmatik Öncülleri,” Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Cilt 19, Sayı 37 
(2, 2014), s. 4. 

95 Vincent, Theories of the State, s. 92-98.
96 Modern dönemde “birey” algısının ortaya çıkışının ve sonuçlarının kapsamlı bir analizi için bkz. Char-

les Taylor, Sources of the Self. 
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(Greko-Romen felsefî geleneği) anlam kurucu ve değer verici otoritelerini giderek 
artan oranda kaybettikleri bir dönemde, “birey” her türlü toplumsal ve siyasî anlamın 
ve değerin kendinden türetilebileceği bir metafizik çıkış noktası veya heyulanî bir ilk 
varlık olarak Avrupa’da yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı.97 

Modern-öncesi düşüncede bir insanın tabiatında potansiyel olarak mündemiç 
olan mükemmeliyete (tamlığa) ulaşabilmesi için “sivil toplum” içerisinde yaşaması ve 
sadece bir “sivil toplum”un sunabileceği imkanlarla eğitilmesi veya yetişmesi tabiî bir 
zorunluluktu. Dolayısıyla, “sivil toplum”un bir insan-tekine açıkça önceliği ve üstün-
lüğü vardı. Böyle bir önkabülün mantıksal sonucu ise, Strauss’un da vurguladığı gibi, 
toplumsal hayatın “haklar” üzerine değil “vazifeler” üzerine inşa edilmesi gerektiği 
anlayışı oldu. Ancak, modern dönemde bu algı, tüm metafizik-teolojik öncülleriyle ve 
ahlâkî sonuçlarıyla birlikte terkedildi ve bir insan-teki siyasetten ve hatta toplumdan 
önce bile, özsel olarak “tam” olarak var olabilen bir varlık olarak yüceltildi. Artık 
insanın “insan” olabilmesi için bir topluma ve siyasete ihtiyacı yoktu. O, tüm nitelik-
lerinden bağımsız olarak, varolmak suretiyle zaten “birey/insan” olmuştu. Toplum ve 
siyaset, “birey”in üzerine eklenen, hem mantıksal olarak hem de tarihsel olarak ondan 
sonra gelen bir ilinek olabilirdi ancak. Ve eğer bireyin “sivil toplum”a bir önceliği ve 
üstünlüğü varsa, o zaman onun ancak “haklar”ından bahsedilebilirdi, “vazifeler”inden 
değil. Nitekim, “birey” kavramı da “haklar” üzerinden tanımlanmaktaydı. Manent’in 
altını çizdiği gibi, “Birey o şeydir ki, tek tek sayılabilen haklara, sırf insan olmasından 
ötürü, doğal olarak maliktir; bu haklar ona toplum içerisindeki yeri ya da işlevinden 
bağımsız olarak atfedilmiştir ve onu diğer herhangi bir insanla eşit kılar.”98 Bu haklar, 
Tanrısal ve/ya Doğal Hukuk gereği “kutsal”dır; bireyin varlığına içkindir. Dolayısıyla 
hiçbir birey, hiçbir kişi ya da kurum tarafından hiçbir surette bu haklarından mahrum 

97 Yalıtık bir varlık olarak “birey”in icadının onyedinci yüzyılda Avrupa’da vuku bulması bir tesadüf de-
ğildir. Zira, bir yandan Hristiyanlık’ın Katolik versiyonunun düşüşüne paralel olarak onaltıncı yüzyıl-
dan itibaren yükselen Reformist Hristiyanlık, diğer taraftan da yine Aristotelesçi klasik kozmolojinin 
düşüşüne koşut olarak onyedinci yüzyılda yekselen Newtoncu mekanik kozmoloji “birey” kavramının 
yaygınca kabul görmesini mümkün kılmıştır. Kalolik Hristiyanlık’ta bir kişinin Tanrı ile irtibatı ancak 
Kilise vasıtasıyla kurulabilirken, Protestanlık kişi ile Tanrı arasındaki bu aracı kurumu ortadan kaldırdı. 
Böylelikle iman ve kurtuluş bireysel bir nitelik kazandı. Benzer şekilde, Newtoncu kozmoloji, Aristote-
lesçi anlayışın aksine, evrenin her biri müstakil bir birim olan sonsuz sayıdaki atomdan müteşekkil ol-
duğunu iddia etmekteydi. Bu yaklaşım, toplumun da her biri kendi başına var olan müstakil bireylerden 
olduğu inancı için çok elverişli bir metafor sağladı. (John Rogers, The Matter of Revolution: Science, 
Poetry, and Politics in the Age of Milton (Cornell: Cornell University Press, 1998), s. 36, 37.) Nite-
kim, birey (individual veya individuum) kelimesi, eski Yunanca’daki “a-tomos,” yani Demokritus’un 
maddenin en küçük yapıtaşını kastederek önerdiği, “bölünemez, indirgenemez” kelimesinin Latince 
karşılığı olan “individuum”dan geliyor olması kozmolojik metaforun da gücünü göstermektedir. (Bkz. 
Raymond Williams, Keywords: A Vocabulary of Culture and Society (New York: Oxford University 
Press, 1983), s. 162; ayrıca bkz. M. A. Kayapınar, “Modern Siyaset Tasavvurunun Mekanizmacı Arkap-
lanı”, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Cilt 18, Sayı 35 (2/2013), s. 1-42.) 

98 Pierre Manent, An Intellectual History of Liberalism (New Jersey: Princeton University Press, 1996), 
s. xvi.
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edilemez. Bu haklar devredilemez ve terkedilemez. Sonradan, Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi’nde de ifade edileceği gibi, “Bütün insanlar eşit yaratılmıştır... ve Yaratıcı-
ları tarafından kendilerine, aralarında Hayat, Özgürlük ve Mutluluk arayışının olduğu 
dokunulmaz haklar bahşedilmiştir.”99

Bu “muhayyel” birey, siyaset filozoflarının “tabiat hali” diye adlandırdıkları, her 
türlü toplumsal ve siyasal oluşumu önceleyen metafizik ve/ya metahistorik bir durumda 
yaşamaktaydı. Ve tabiat halinde var olan bir bireyin hiçbir şekilde elinden alınamaya-
cak en önemli varlığı (mülkü) kendisi ve en önemli hakkı da “kendini koruma” hakkı 
olabilirdi. Hobbes’a göre tabiat halinin kendini korumayı imkansız kılan, Locke’a 
göre ise bu temel hakkın ve hayatın sürdürülmesini zaman zaman zorlaştıran şartları 
nedeniyle özgür, eşit ve akıllı bireyler bir araya gelecekler ve aralarında tamamen 
kendi “rıza”larıyla yaptıkları bir “sözleşme” neticesinde bir yandan siyasal toplumu 
ve diğer yandan siyasal iktidarı kuracaklardı. Bu modern “mitolojik” anlatının modern 
siyaset tasavvurunun oluşumu istikametinde devrimsel bir sonucu oldu: Toplumsal 
ve siyasal düzen “vazifeler” üzerine değil ancak bireylerin rızasıyla, onların tabiat 
halinde sahip oldukları “haklar” üzerine inşa edilebilirdi.100 Böylelikle, kralın tanrısal 
otoritesi sadece bireyin yine “tanrısal” otoritesi tarafından sınırlandırılmakla kalma-
mış, aynı zamanda yönetimin meşruiyeti bireyin tabiat halinde sahip olduğu hakların 
muhafazasına mebni kılınmıştı.

Her ne kadar, bu modern siyasal metafiziğin kuruculuğu payesi Hobbes’a verilmeli 
ise de, modern adalet nizamı Hobbes’un değil, Locke’un önerdiği çerçeve üzerine 
kurulmuştur. Zira, Hobbes’un modeli, çıkış noktası olarak kendine bireyin varlığını 
ve bireysel hakları esas almakla birlikte, iktidarın temerküzü ile iktidarın sınırlandı-
rılması arasındaki denge noktasından halen çok uzaktı. İktidarın temerküzünü zaafa 
uğratacağı düşüncesiyle Hobbes egemen varlık (Leviathan) için hiçbir sınır tanımayı 
kabul etmiyordu. Muhtemelen, bizzat yaşadığı iç savaşın yıkıcı etkilerinden dolayı, 
ona göre, bireyin kendini koruması ancak iktidarı bölünmemiş mutlak bir egemen 
tarafından yönetilen sivil toplum içerisinde mümkün olabilirdı. Aksi halde iktidar te-
merküzü eksik kalacak, kamu düzeni sağlanamamış olacak ve birey yine tabiat halinin 
kaotik ve güvensiz ortamına geri dönecekti. Locke ise, iktidar temerküzünün tek başına 
bireyin hayatını garanti edebileceğine inanmıyordu. Hatta, ona göre birey için gerçek 
tehlike tabiat halinin huzursuz ve “anarşik” ortamından değil, sınırlandırılmamış bir 
muktedirin keyfî yönetiminden gelebilirdi. Bu bakımdan, eğer bireyin hayatı ve diğer 
temel hakları söz konusuysa, adil bir siyasal düzen ancak bireysel hakların (özellikle 
hayat, özgürlük ve mülkiyet haklarının) garanti altına alındığı, sınırlandırılmış bir 
iktidarın yönetimindeki sivil toplumda kurulabilirdi.

99 Declaration of Independence: A Transcription, https://www.archives.gov/founding-docs/declarati-
on-transcript, en son erişim 23.07.2019.

100 Leo Strauss, Natural Right and History (Chicago: The University of Chicago Press, 1965), s. 183. 



Adalet, Siyaset ve İyi Yönetim: Liberalizmin Söylemsel Tahakkümünde Bir İtiraz 127

Günümüze değin modern siyaset tasavvurunda, muktedire karşı birey lehine ka-
zanılan bu mevziden hiç geri adım atılmadı. Tam aksine bu pozisyon, bir takım teorik 
ve pratik düzenlemelerle daha da pekiştirildi. Mesela, egemenlik kavramının “halk 
egemenliği”ne (sonra da “ulusal egemenlik”e) dönüşmesi bu istikamette atılan teorik 
adımların en mühim olanlarından biriydi. Yukarıda da zikredildiği gibi mutlakiyetçi 
anlayışta egemenliğin kaynağı doğrudan Tanrı idi. Hobbes’la birlikte egemenlik kav-
ramı daha dünyevî ve seküler bir zemine oturtuldu. Ona göre egemenliğin kaynağı 
özgür ve eşit bireylerin aralarında yaptıkları toplumsal sözleşme olabilirdi ancak. Ne 
var ki, bu sözleşme bireylerin hak ve yetkisini ebediyyen onların elinden alarak krala 
devrediyor ve halkı karar alma, daha da önemlisi, kanun koyma süreçlerinin tamamen 
dışında bırakıyordu. Bu nedenle, kaynağı itibariyle farklılaşsa da, Hobbes’un egeme-
ninin mutlakiyetçilik döneminde benimsenen sınırlandırılmamış “tanrı-kral”lardan 
bir farkı yoktu. Denge noktasına ulaşma yolunda bu tartışmaya son kritik müdahaleyi 
yapan Rousseau oldu. Rousseau’ya göre bireylerin tüm hak ve yetkilerinden ebediyyen 
vazgeçmeleri aklen mümkün değildi. Zira, “Özgürlüğünden vazgeçmek, insan olma 
niteliğinden ... vazgeçmek demektir. ... Böyle bir vazgeçme insanın yaradılışıyla 
uzlaşmaz.”101 Dolayısıyla toplumsal sözleşme ile yaratılan unsur egemen bir kral 
değil, egemen bir toplumdur (birleşim, association) ve onun genel iradesidir (volenté 
générale). Bu sözleşme her bir bireyi bu birleşimin parçası yapar. Bu da aslında, bir 
bireyin herkese bağlanmak suretiyle “hiç kimseye bağlanmamış olduğu” anlamına 
gelir. Diğer bir deyişle, toplumsal sözleşme, egemenliğin bireylerin bütününü temsil 
eden ve tüzel ve kolektif bir bütün olarak halkta kaldığını, başka bir birime ya da un-
sura devredilmediğini, devredilemeyeceğini ve iradenin “basit” karakterinden dolayı 
asla bölünemeyeceğini ifade eder.102 Rousseau’nun geliştirdiği modelin çok yüksek 
nüfuslara sahip modern devletlerde uygulanması pek mümkün değildi elbette. Nitekim, 
kendisi de bu modelin ancak doğrudan demokrasi ile uyumlu olduğu görüşündeydi. 
Ne varki, devletin egemenliğinin kaynağının halk ve halkın ortak iradesi olduğu ya 
da devletin ulusal iradenin tecessümü olduğu inancının formülasyonu açısından Rou-
essau’nun düşüncesi kritik bir dönemeç oluşturmaktadır. Bu kritik açılımdan sonra, 
halkın, egemenliğini bir temsilciler grubu vasıtasıyla (modern liberal devlet) kullan-
ması anlamına gelen modern demokrasi düşüncesine geçiş çok radikal ve orijinal bir 
formül olarak görülmeyebilir. 

Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar, iktidarın sınırlandırılmasına yönelik ge-
liştirilen bu felsefî argümanlara bir takım pratik öneriler de eşlik etti. Bu bağlamda, 
mesela, “güçler ayrılığı” ilkesinin, “anayasa” düşüncesinin, “sivil toplum” anlayışının, 
“din ve vicdan” özgürlüğünün (ve diğer pek çok liberal değerin) Avrupa ve Kuzey 
Amerika’da yaygınca kabul görmesi, modern adalet düzeni arayışı sürecinde temerküz 

101 J. J. Rousseau, Toplum Sözleşmesi, s. 9.
102 Toplum Sözleşmesi, s. 15, 23, 24.
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etmiş iktidarın sınırlandırılması çabası olarak görülmelidir. Netice itibariyle, Avrupa’da 
onaltıncı yüzyılda tanrısal iradeye dayalı mutlakiyetçi otorite anlayışı ile gelişmeye 
başlayan modern siyaset tasavvuru yirminci yüzyıla gelene kadar bireyin tabiî hakları 
karşı anlayışı ile törpülenerek bir denge noktasına ulaşmış ve bugünkü “iyi yönetim” 
paradigmasını oluşturmuştur. Fukuyama’nın ifadesiyle, “Modern siyasetin mucizesi, 
siyasi düzenlerimizin hem güçlü ve muktedir olması, hem de aynı zamanda hukuk ve 
demokratik seçimle oluşturulan sınırlar içerisinde hareket etmesidir.”103 Bir süredir 
evrensel bir kabul de gören bu iyi yönetim paradigması liberal değerlere, yani bireyin 
tabiat halindeki haklarına (ya da konvansiyonel olarak üzerinde uzlaşılan haklara) 
ve onlardan neşet eden değerlere dayalı, demokratik devlet olarak tanımlanmaktadır. 

Sonuç

Görüldüğü gibi, modern devlet ideali de, onu bürüyen kültürel ve kurumsal örtüler 
kaldırıldığında, iktidarın temerküzü ile iktidarın sınırlandırılmasının eş zamanlı var-
lığına dayalı bir adalet düzenine indirgenebilmektedir. Dolayısıyla, evrensel düzeyde 
geçerliliği tecrübî verilerle desteklenen bu durum dikkate alındığında, “iyi siyasal 
yönetim” vizyonunun ideolojik açıdan şu ya da bu modele referansla değil, kökenleri 
insan tabiatında yatan “adalet düzeni” algısına referansla tanımlanması daha sahici 
olacaktır. Diğer bir deyişle, iyi yönetim, bir yandan kamusal düzeni ve güvenliği 
sağlayabilecek ölçüde iktidar temerküzünü sağlamış, diğer yandan da insanların hayat-
larını, haklarını ve özgürlüklerini muhafaza edebilecek ölçüde onu sınırlandırabilmiş 
yönetim biçimidir. Böyle bir siyasal yönetim düzeni, hangi ilkelere, dünya görüşüne 
ya da kurumlara dayanırsa dayansın, insan tabiatı söz konusu olduğunda, “iyi” olarak 
sınıflandırılmayı hak eder. 

İçinde yaşadığımız küreselleşme döneminde evrensel düzeyde yüceltilen iyi 
yönetim anlayışı, modern dönemde Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da şekillenmiş 
ana-akım adalet düzeni algısını yansıtmaktadır. Bu da liberal dünya görüşüne, bu 
dünya görüşünden neşet eden anlam ve değerler sistemine ve demokratik hükümet 
mekanizmasına dayalı ulus-devlet düzenidir. Ne var ki, burada sebeplilik zinciri 
açısından gözden kaçırılan husus, liberal demokratik devlet düzeninin “iyi” olarak 
nitelendirilmesinin sebebinin onun “modern liberal değerler”e dayanıyor olması değil, 
insanlık tarihi boyunca neredeyse bütün toplumlarda öyle ya da böyle ulaşılmış adalet 
düzeni dengesinin Batı medeniyetinin kendi özgün şartları altında gereksinimlerini 
karşılıyor olmasıdır. Nitekim, bu denge noktasına giden zihinsel ve kurumsal olgunlaş-
ma sürecine bakıldığında, Batı’da da, tıpkı diğer medeniyetlerde görülen gel-gitlerin 

103 Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globa-
lization of Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), s. 25.
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yaşandığı, iktidarın başlangıçta tanrısallık iddiasıyla temerküz ettiği, zaman içerisin-
de de yine karşı bir tanrısal adalet anlayışı ile (“birey” nosyonu ve onun doğal/ilahî 
haklarının muhafazası) dengelendiği, böylelikle modern Batı medeniyetinde bugünkü 
ideal siyasal düzen vizyonuna ulaşıldığı görülecektir. Bu sürecin, makalemizin ikinci 
kısmında özetlenmeye çalışılan diğer tarihsel ve kültürel tecrübelerden özü itibariyle 
daha farklı ve dolayısıyla daha değerli olduğuna dair bir gösterge bulunmamaktadır. 

Altını çizmemiz gerekirse, makalemizin başlığına çektiğimiz itirazımız liberal 
değerlere yönelik değil, Batı medeniyetinin kendi özgün tarihsel ve kültürel bağlamında 
vücuda gelmiş bu değerlerin dünyanın geri kalanına yegane iyi yönetim formu olarak 
dayatılmasınadır. Halbuki, sebeplilik zincirini burada olduğu şekilde daha sahici olarak 
deşifre ettiğimizde, liberal değerlere dayalı bir hükümetin yegane iyi yönetim biçimi 
olmadığını, onun da “iyi” olarak görülmesini mümkün kılan ve insan tabiatından neşet 
eden daha evrensel şartları sağlayabilen herhangi bir yönetim biçiminin aynı şekilde 
“iyi” olabileceğini görürüz. Bu da bizi liberalizmin söylemsel tahakkümünden kurta-
rarak daha özgür ve özgün arayışlara sevkedebilir.

Öte yandan bu iddiamız, modern dönemde, özellikle Batı’da, iletişim ve ulaşım 
teknolojilerindeki gelişmelerin de katkısıyla başarıyla tecrübe edilmiş kurumsal dü-
zenlemelerin veya mekanizmaların evrensel düzeyde bir karşılığının olmadığı veya 
ihmal edilmesi gerektiği anlamına asla gelmemelidir. Tam aksine, “bir rejim biçimi 
olarak demokrasi” örneğinde görüldüğü gibi, herhangi bir dünya görüşünden ya da 
değerler manzumesinden bağımsız olan bu kurumsal düzenlemeler ve mekanizmalar 
diğer kültürler tarafından otantik değer sistemlerinin hizmetinde kullanılabilirler. 
Zira mekanizmalar kültürel değerler gibi değildirler. Cari “iyi yönetim” paradigması 
sözkonusu olduğunda Batı-dışı toplumların benimsemekte ya da uygulamaya geçir-
mekte zorlandığı şey ise bir dünya görüşü olarak liberalizmin ürettiği kültür-bağımlı 
değerlerdir. Ne var ki, makalemiz boyunca göstermeye çalıştığımız gibi, Batı-dışı 
toplumlarda iyi bir siyasal yönetim tesis etmenin esası bu değerleri benimsemek değil, 
adalet düzeninin şartlarını oluşturmaktır. 
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ARİSTOTELES VE DESCARTES: METAFİZİK, BİLİM VE 
TEKNİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DÖNÜŞÜMÜ 

Engin Koca*

ARISTOTLE AND DESCARTES: TRANSFORMATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN METAPHYSICS, SCIENCE AND TECHNIQUE

ÖZ
Aristotelesçi fiziğin dinamik teorisi doğal yer kavramına dayanır. Yani bir hare-
ketin aldığı istikameti belirleyen bir erek vardır. Nesneler aralarında hangi etkile-
şimlere girerlerse girsinler, her bir nesnenin sahip olduğu hareketin istikametini, 
bu etkileşimler değil, o nesnenin içsel temayülü belirler. Öte yandan Descartes 
fiziğinin (mekanik fiziğin) dinamik teorisi etkileşim kavramına dayanır. Yani bir 
hareketin aldığı istikameti belirleyen şey, nesneler arası etkileşimlerdir, içsel bir 
yönelim değil. Bunun nedeni Aristoteles’in metafizik, bilim ve teknik arasında 
kurmuş olduğu ilişkinin, Descartes ile birlikte yeniden tanımlanmasıdır. Aris-
totelesçi dizgede metafizik, bir varlık kuramı olarak ideal durumları ve o ideal 
durumların İyi (Tanrı) ile ilişkisini açıklarken, Descartes bu İyi’nin karşısına Öz-
ne’yi koymuş, Aristoteles’in metafizik, bilim ve teknik arasında kurmuş olduğu 
ilişkiyi değiştirmiştir. Bu makale, zikredilen dönüşümün nasıl gerçekleştiğini 
analiz etmeye çalışmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Descartes, Metafizik, Bilim, Teknik

ABSTRACT
Aristotelian dynamic theory of physics is based on the concept of natural place. 
So, there is a goal that determines the direction of a movement. No matter what 
interactions between objects take place, the direction of movement of each 
object is determined by the inner tendency of that object, not the interactions. On 
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the other hand, the dynamic theory of Descartes physics (mechanical physics) 
is based on the concept of interaction. So, what determines the direction of 
a movement is interactions among objects, not an internal orientation. The 
reason for this is the redefinition of Aristotle’s relationship established between 
metaphysics, science and technique together with Descartes. While metaphysics, 
in the Aristotelian system, as a theory of being, explains the ideal conditions 
and the relationship between these ideal situations and “Good” (God), Descartes 
put the “Subject” against the “Good” and changed the relationship Aristotle 
established between metaphysics, science and technique. This article attempts to 
analyze how mentioned transformation occurred.
Keywords: Aristotle, Descartes, Metaphysics, Science and Technique

...

Giriş

Aristoteles ve Descartes, felsefe tarihinde iki farklı fizik yapma biçiminin mi-
marları olarak görülebilirler. Bu farklılık da temelde iki farklı varlık kuramına dayan-
malarından kaynaklanır. Aristoteles’in ereksel fiziği, bireylerden-tözlerden oluşan bir 
evren varsayar. Bu bireyler, sahip oldukları içsel yönelimlerle doğal yerlerine gitmeye 
çalışırlar. Bu çabanın da nihai nedeni İyi’dir (Tanrı). İyi, tüm doğal nesneleri, onların 
sahip oldukları potansiyeli aktüel kılmaya yönelik olarak hareket ettirir. 

Aristoteles için birey, doğal olarak hareket ilkesini kendisinde taşıyan somut 
varlıktır. Descartes için evren bu anlamda bireylerden oluşmaz. İnsan söz konusu 
olduğunda, ruh ve beden bir araya getirilemediği için bireyden söz edilemez. Diğer 
canlılar ise, Descartes için birer otomattır; yani hareketlerinin ilkeleri kendileri dışın-
dadır. Başka bir değişle canlılar, çevrelerindeki uyarıcılarla girdikleri mekanik etki-
leşimlerin sonucunda, mekanik yasalara göre hareket ettikleri için hareket ilkelerini 
kendilerinde taşımazlar. Bu aynı zamanda, bir cismi kendisi kılanın form olmadığını, o 
cismi oluşturan unsurların mekanik yasalı etkileşimi olduğunu söylemekle aynı şeydir. 
Dolayısıyla insan bedeni ve diğer canlılar için birey ifadesi kullanılamaz. Doğal yerin 
olmadığı bir evrende de İyi’nin, cisimlerin potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik 
onları cezbetmesi de imkânsızdır. 

Bu makale, iki farklı fizik yapma biçiminin, metafizik, bilim ve teknik arasındaki 
ilişkiyi nasıl kurduğunu analiz etmeye çalışmaktadır. İlk olarak Aristoteles’te teknik, 
bilim ve metafizik ilişkisini nasıl kurulduğu analiz edilecek ve matematiksel sanatlardaki 
gelişmelerin Aristoteles’in dinamik teorisini nasıl temelsiz bıraktığı tartışılacaktır. Daha 
sonra Descartes’ın önerdiği yeni dinamik teorisi ele alınarak, bu önerinin metafizik, 
bilim ve teknik arasındaki ilişkiyi nasıl dönüştürmüş olduğu ele alınacaktır. 
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Aristoteles’te Bilimin İki Bileşeni

Aristoteles’in felsefi dizgesi söz konusu olduğunda bilimler, pratik, poetik (üretici) ve 
teorik olmak üzere üçe ayrılırlar. Pratik ve poetik bilimler, deneyime ve teoriye dayanan 
ikili bir yapıya sahiplerdir. Pratik bilimler olarak etik ve politika, ilkelerini Metafizik’te 
(ve Ruh Üzerine’de) ortaya konmuş olan varlık kuramından alırlar ve kendilerinin altında 
olan ev idaresi sanatı, yönetme sanatı, yargıçlık sanatı gibi sanatlara ilkelerini verirler. 
İlgili varlık kuramı, etik ve politikanın ilkeleri olarak “iyi” ve “mutluluk” kavramlarının 
anlamlarını ortaya çıkarır. Aristoteles bu zeminden hareketle erdemlerle, pratik bilgelikle, 
akıllı seçimle ve bunların mümkün olduğu toplum yapılanmasıyla ilgili bir tartışma yapar 
ve pratik sanatlara rehberlik edecek teorik bilgiyi ortaya koyar. Benzer şekilde fizik, 
varlık kuramında töz-araz, hareket-durağanlık, potansiyel-aktüel kavramlarını ilkeler 
olarak alır ve kendisinin altındaki tıp sanatı, çiftçilik sanatı, yapı sanatı gibi sanatlara 
ilkelerini verir. Bir kişi, poetik bilimlerden bir tanesinin sadece deneyimle ilgili bilgisine 
sahipse işçi, teorik bilgisine de sahipse sanatçı adını alır. Fakat sanatçının teorik bilgisinin 
kaynağı kendisi değil, varlık kuramını ortaya koyan filozoftur.1

Bu çerçevede Aristoteles için sanatçının (poetik bilim ustasının) sahip olduğu 
bilginin iki bileşeni vardır. Buna göre teknik bilgi, poetik bilimin salt tecrübeden elde 
edilen kısmı için, bilimsel bilgi (epistêmê) fizikten gelen teorik kısmı için kullanılır.2 
Teknik bilgi, doğrudan tecrübede karşılaştığımız olgulardaki düzenliliklerin, diğer 
bir deyişle hangi etkilerin hangi sonuçları ortaya çıkardığının bilgisidir. Örnek olarak 
sağlık üreten poetik bir bilim olarak tıp, belirli semptomların ve ona bağlı hastalıkla-
rın teşhis ve tedavisiyle ilgilenir. Tıbbın tekniğine sahip kişi, ilgili ilacın tespit edilen 
semptomu ve ona bağlı olarak hastalığı neden ortadan kaldırdığını bilmez, sadece 
ortadan kaldırdığını bilir. Bu anlamda teknik doğrudan deneyime dayanır.3 

Poetik bilimler, “nasıl” sorusuna verdikleri cevaba göre, cevabın niteliksel ve 
niceliksel olduğu bilimler olarak ikiye ayrılabilirler. İkinci grup mekanik, optik, ast-
ronomi gibi matematiksel bilimlerdir. Bu bilimlerin özelliği, tecrübede ortaya çıkan 
düzenliliklerin “nasıl” gerçekleştiğinin, tıp biliminde olduğu gibi niteliksel ifadelerle 
değil, niceliksel ifadelerle ortaya koymalarıdır. Işığın nasıl kırıldığı, küçük kuvvetle-
rin büyük ağırlıkları nasıl kaldırdığı ya da gezegenlerin nasıl hareket ettikleri, ilgili 
bilimlerin içerisinde matematiksel denklemlerle ifade edilirler. 

1 Burada iddia edilen tezle ilgili olarak temellendirmemiz için bkz: Engin Koca, “Aristotelesçi Sistemde 
Fizik ve Sanat İlişkisi”, Divan Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Cilt 22, sayı 43 (2017/2), 1-23 ve 
“Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi”, Kutatgubilig Felsefe-Bi-
lim Araştırmaları Dergisi, Sayı 37 (2018/1), 213-231; ayrıca Aristoteles’in bilimler sınıflandırmasıyla 
ilgili olarak bkz: Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, (İstanbul: Sosyal Yay., 1996), 981a25-
981b5, 1025b-1026a.

2 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Zeki Özcan (Ankara: Sentez, 2014), 1139a5-1139b18; ve ayrıca 
bkz: David Ross, Aristoteles, çev. A. Arslan (İstanbul: Kabalcı, 2011), 336-337.

3 Aristoteles, Metafizik, I, 1.
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Bu anlamda bilimsel bilgi, tecrübede karşılaşılan düzenliliklerin “neden” ortaya 
çıktığını veren, başka bir ifadeyle, fenomenal alanda karşılaşılan olguların, kendisinden 
mantıksal zorunlulukla türetilebileceği ilkelerin ve kuramların bilgisi için kullanılır. 
Bu “neden” bilgisi sayesinde poetik bilimler, doğal süreçleri manipüle ederek insanın 
çıkarına sonuçlar üretirler. Doğanın ürettiği şeyleri yönlendirme ilkelerinin tespit edil-
diği teorik bilim fizik, insan eylemlerini yönlendirme ilkelerinin tespit edildiği bilim 
ise etik-politikadır.4 Örnek olarak tıbbın bilimsel bilgisine sahip kişi, insan bedeninde 
ortaya çıkan bir semptomun neden ortaya çıktığını ve verilen ilacın niçin o semptomu 
ve hastalığı ortadan kaldırdığını bilir. Çünkü elindeki kuramdan, mantıksal zorunlulukla 
gözlemlenen semptomları türetebilir. Benzer şekilde astronominin bilimsel bilgisine 
sahip kişi, gezegenlerin “neden” o şekilde hareket ettiklerini, elindeki kuramdan man-
tıksal zorunlulukla türetebilir. Ama hem tıp hem de astronomi, “nedenlerini” bilimsel 
doğa kuramından (Aristotelesçi fizikten) alırlar.

Açıktır ki nedenler tecrübede ortaya çıkmaz5; dolayısıyla “nedenler” ve fiziksel 
kuramlar, dilin analizinden6 ve mantık ilkelerinden7 hareketle oluşturulmuş olan varlık 
kuramına dayanılarak gerçekleştirilen akıl yürütmelerle inşa edilirler. Varlık kuramına 
dayanan fizik, ideal bir doğa ortaya koyarak normları tespit eder. Ona bağlı poetik 
bilimler, açıklanması gerekmeyene, yani “olması gereken”e nispetle pozitif bilgi 
üretirler.8 İdeal bir durum yoksa semptomun neden ortaya çıktığının tespit edilmesi 
mümkün değildir. 

Daha önemlisi, varlık kuramı, ilgili ideal durumların ve etkin nedenlerin, nihai 
nedenle, yani İyi ile ilişkisini araştırır. Bu anlamda metafizik “diğer bilimlerin hizmet-
kârları olarak kendisine itaat etmelerinin doğru olduğu hâkim ve üstün bilim olmak 
bakımından bu adı almaya en layık olan, ereğin ve İyi’nin bilimi olacaktır.”9 

Metafiziğin altında fizik ve etik-politika, onların altında ise deneysel ve teorik 
bileşenlerden oluşan poetik ve pratik bilimler hiyerarşisi vardır. Yukarıdan aşağıya 
zorunluluğun ve kesinliğin azaldığı, en altta hiçbir zorunluluğun olmadığı, hiyerarşik 
bir ontolojiyle birebir örtüşen hiyerarşik bir epistemoloji söz konusudur.10 

4 Buradaki tezle ilgili olarak bkz: Engin Koca, “Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Te-
ori ve Pratik İlişkisi”, Kutatgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 37 (2018/1), 213-231.

5 Aristoteles, Metafizik, 981b9-13.
6 Bu nedenle Aristoteles, ilk nedenlerle ilgili tartışmasında “… eğer ilk terim olmazsa, kesinlikle ilk 

neden de olmaz” (bkz: Metafizik, 994a15-20) derken, dilin düzeni ile varlığın düzeninin bir ve aynı 
olduğunu ifade eder.

7 Aristoteles, Metafizik, IV.
8 Stephen Toulmin, Foresight and Understanding (New York: Harper Torcbooks, 1961), 79-80.
9 Aristoteles, Metafizik, 996b10-15.
10 Koca, “Aristotelesçi Sistemde Pratik Sanatlar Bağlamında Teori ve Pratik İlişkisi”, 213-231.
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Aristotelesçi Piramit

İlk ve Orta çağlarda hareket, Aristotelesçi fiziğe göre açıklandığı için, her şeyin 
belirli bir amaçla etkinlikte bulunduğuna inanılmıştır. Canlı varlıkların hareketleri 
ile analoji yapıldığından dolayı da bu modele organik doğa modeli adı verilir.11 Buna 
göre bir taş, doğası gereği, doğal yeri olan toprağa gitmek için çabalarken, insan ruhu, 
doğası gereği bilmek istediği için, doğal yeri olan bilgeliğe gitmeye çabalar. Bilmenin 
insana haz vermesinin nedeni de budur.12

Evrendeki her şey hangi amaçla varlığa geldiyse, o amacı gerçekleştirmek için 
çabalar. Bu amacı gerçekleştirmesi onun için iyidir. Bu iyilik de aslında Tanrısal olan-
daki durağanlığa ulaşmak anlamına gelmektedir.13 Bu minvalde cismin formu hem 
değişimin başlatıcısı ve sürdürücüsü hem takip edilecek adımların rehberi hem de 
ulaşılacak amaçtır. Tanrı, evrenin etkin nedeni değil erek nedenidir; form, Tanrı’daki 
iyilik, durağanlık, tamamlanmışlık tarafından cezbedilir ve aşkla ona doğru çekilir. Bu 
cazibe ile form, sahip olduğu amacı gerçekleştirme doğrultusunda maddesini biçim-
lendirmeye yönelir. Aristoteles, bu nedenle Tanrı’sına Eros adını verir. Tanrı, kozmik 
bir mıknatıs gibi tüm mevcudatı kendisine “çeker”.14

Formun barındırdığı amaç, maddeyi belirli bir işlevi yerine getiren bir cisme 
dönüştürmekle ilgilidir. Bir baltanın işlevi, bazı katı cisimleri kesmektir; baltanın 
maddesi öyle bir biçimde örgütlenmiştir ki bu işlevi aktüel hale gelmiştir. Onun 
maddesinde bu işlevi yerine getirme potansiyeli vardır. Balta doğal bir cisim değil 
imal edilen bir cisim olduğu için, onun formu maddesinde içkin değildir. Bir sanatçı, 
o maddeye ilgili işlevi, yani formu vermektedir. Form amaçtır ve “amaç, akıl yü-
rütmenin başlangıcıdır ama hem poetik hem de pratik etkinliğin sonucudur.”15 Öte 
yandan, örnek olarak göz, doğal bir cisim olmak bakımından görme işlevini yerine 
getirir; gözü oluşturan maddede bu işlevi yerine getirme potansiyeli içkindir; formu, 
o maddeyi, bu işlevi yerine getirecek şekilde örgütlemeye çalışır. Dışsal engeller 
müdahale etmediği müddetçe bu amaç gerçekleşir. Gözün formu, bu işlevi yerine 
getirmek isterken aslında Tanrısal durağanlık, yani iyilik tarafından cezbedilmektedir. 
Bu nedenle, doğal cisimler söz konusu olduğunda hareketin ilkesi kendinde olan 
cisimlerden söz edilir. Hareketin ilkesi kendisinin dışında olan nesneler ise insan 
eliyle imal edilen nesnelerdir.16

11 Robin Collingwood, The Idea of Nature (Oxford: The Clarendon Press, 1945).
12 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1097b22-1098a20.
13 Aristoteles, Metafizik, 1072b10-12.
14 Ross, Aristoteles, 339-340.
15 Aristoteles, Metafizik, 1032b8-11.
16 Martin Heidegger, “Matematik ve Metafizik,” Bilim Üzerine İki Ders, çev. Hakkı Hünler (İstanbul: 

Paradigma Yayınları, 1998), 55-57, ayrıca bkz: Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür (İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 2012) 199a8-20.
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Bir taş, formundan kaynaklı bir biçimde doğal olarak yeryüzüne hareket eder; ama 
taşın formunda içkin olarak heykel olma potansiyeli yoktur; onun heykel olması için 
dışsal müdahaleye, heykeltıraşın çekiç ve çivisine ihtiyaç vardır. Ama burada da farklı 
bir ayrım söz konusudur. Eğer taşın formundan kaynaklı sertliği olmasaydı, ondan 
yine heykel yapılamazdı; dolayısıyla aslında taşın formunda içkin olan sertlik özelliği, 
heykel yapmanın bir gerek şartı olduğundan, taşta heykel olma potansiyeli vardır. Bu 
ikinci potansiyel doğal bir potansiyel değil teknik bir potansiyeldir. Yani taş doğal olarak 
heykel olmaz, bunun için dışsal müdahele gereklidir; ama sanatçının takip ettiği adım-
ları doğa takip etseydi, doğa da taşı bir heykele dönüştürebilirdi.17 Dolayısıyla teknik, 
doğal süreçleri yeniden organize etme, insanın kendi çıkarı doğrultusunda o hareketi 
manipüle etme etkinliğidir. Bu etkinlik bir usuller bütünü olarak sanatçının eylemlerine 
rehberlik eder ve ona, nesnedeki teknik potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağını öğretir.18

Bu kavramsal çerçevede iki tür “etkin neden” vardır. İlki, doğal harekette, cismi, 
sahip olduğu amacı-işlevi gerçekleştirmeye yönelik hareket ettiren forma içkin etkin 
nedendir. Diğeri ise cisme doğal olmayan hareket yaptıran dışsal etkin nedendir. 
İlki zorunludur; çünkü formun tanrısal cezbeye kapılmaması imkânsızdır ve işlevini 
gerçekleştirmek için “yanıp tutuşmaktadır”. Buradaki zorunluluk, başka türlü olması 
mümkün değildir anlamına gelmemektedir. Örnek olarak bir tohum, formunun kapıldığı 
cezbeden dolayı zorunlu olarak patlamaya, yeşillenmeye ve meyve vermeye yönelik 
maddesini örgütlemeye çabalar. Ama dışsal bir neden, mesela sıcaklığın aşırı yüksek 
olması formun etkinliğini aksatıp ona doğal olmayan hareket yaptırabilir. Bu durumda 
tohumun formu, cezbeye kapılmış olsa bile doğal hareket ortaya çıkmaz ve tohum 
patlamaz. Ama düşünsel olarak bu potansiyelin onda zorunlu olarak var olduğunu 
biliriz. Ona doğal hareket yaptırmayan “dışsal etkin neden”dir. 

Cansız varlıklar söz konusu olduğunda, Aristotelesçi “doğal yer” teorisi, yerel 
hareket ile ilgili bir dinamik teorisidir. Yani duyusal anomalileri açıklamak için ihtiyaç 
duyulan düşünsel “zorunlu süreçler” bilgisidir. Doğal hareket bilgisi olmadan, doğal 
olmayan hareketin açıklanması mümkün değildir.19 

Doğal olanın içeriğini veren dinamik teorisi ortaya konulduktan sonra, onun İyi 
ile ilişkisi açık kılınmalıdır. Aristoteles bu soruyu Metafizik’te ele alır. 

Metafizik: İyi’nin Zorunlu Varlığı

Aristoteles için nedenlerin sonsuza kadar gitmesi, “bir şeyin başka bir şeyden 
sonsuza varıncaya kadar çıkması mümkün değildir.”20 Bu tespit, dört tür neden için 

17 Aristoteles, Fizik, 199a8-20.
18 Koca, “Aristotelesçi Sistemde Fizik ve Sanat İlişkisi,” 1-6.
19 Toulmin, Foresight and Understanding, 47-58 ve 61-80.
20 Aristoteles, Metafizik, 994a1-10.
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de geçerlidir. Özellikle ereksel neden söz konusu olduğunda, iyinin var olması için bu 
zorunludur, çünkü “… sonsuz dizinin varlığını ileri sürenler, farkına varmaksızın İyi 
olanı ortadan kaldırmaktadırlar.”21 Şu hâlde ilk ilkelerin var olması ve onların biline-
bilir olması, Tanrının, nihai ereğin, yani İyi olanın var olmasına bağlıdır. Bu nedenle 
Aristoteles metafiziği teoloji olarak adlandırır.22

Değişim, fiziğin konusu olan maddi varlıkların dünyasında zorunlulukla var olan 
bir şeydir. Duyusal âlem tözsel olarak ikiye ayrılır. İlki, değişimin doğrusal olduğu, 
oluş ve bozuluşla birlikte niteliksel, niceliksel ve yer değiştirmenin gerçekleştiği, dört 
unsurdan meydana gelen birincil tözlerden ibaret olan Ay altı âlemdir. İkincisi ise esir 
maddesinden yapılmış göksel cisimlerin olduğu ve sadece yer değiştirme hareketinin 
dairesel olarak gerçekleştiği Ay üstü âlemdir. Bunlara ek olarak Aristoteles üçüncü bir 
tözden, hareket etmeyen, ezeli ve ebedi ve varlığı zorunlu olan Tanrı’dan söz eder.23

Aristoteles, bu üçüncü tözün varlığını kanıtlamak için tartışmayı zamandan başlatır. 
Zaman, değişimin ölçüsüdür, değişim olduğu için zaman vardır. Asıl varlıklar birincil 
tözlerdir; birincil tözler de maddi olduklarından sürekli hareket halindedirler. Şu hâlde, 
zamanın öncesinin ve sonrasının düşünülmesi mümkün değildir. Hareket zorunluysa, zaman 
da zorunlu olarak sonsuzdur; fakat bu sonsuzluk aktüel değil potansiyel bir sonsuzluktur. 
Zaman sonsuzsa, hareket de sonsuz olmalıdır. Bu durumda değişimin sürekliliğini sağlayan 
bir hareket etmeyen hareket ettiricinin, diğer bir deyişle Tanrı’nın varlığı zorunludur.24

Aristoteles’in, Tanrı’nın evrendeki hareketi nasıl sürekli kıldığını açıklamak ve 
kendi dinamik teorisi ile İyi arasındaki ilişkiyi sağlamak için şunları yazar: 

Şimdi arzunun ve düşüncenin konusu olan şeyler bu şekilde hareket ettirirler: Onlar ha-
reket ettirilmeksizin hareket ettirirler. Bu iki kavram en yüksek derecelerinde göz önüne 
alındıklarında, özdeştirler. Çünkü arzunun konusu görünüşteki iyi, akıllı isteğin ilk konusu 
ise gerçek iyidir. Bir şeyi biz kendisini arzu ettiğimizden ötürü bize iyi görünmesinden 
ziyade, bize iyi göründüğü için arzu ederiz… Ancak kendinde İyi ile kendinde Arzu Edilir 
olanın her ikisi de aynı diziye aittirler ve bu dizide ilk olan, her zaman en iyi olan veya 
en iyiye benzer olandır.25

“İlk hareket ettirici, zorunlu bir varlıktır ve zorunlu olarak var olması bakımından 
da onun varlığı İyi olandır.”26 Aristoteles Tanrısal ilkeyi şu cümlelerle anlatır:

Demek ki Gök ve Doğa böyle bir İlke’ye bağlıdır. Ve bu ilke bizim kısa bir süre yaşama-
mız mümkün olan en mükemmel hayatla karşılaştırılabilir bir hayattır. O her zaman bu 
hayattır (bizim için imkânsız olan bir durum) çünkü onun fiili aynı zamanda zevktir. 27

21 Aristoteles, Metafizik, 994b5-15.
22 Aristoteles, Metafizik, 1026a20-25.
23 Aristoteles, Metafizik, 1069a-1070a.
24 Aristoteles, Metafizik, 1071b-1072a.
25 Aristoteles, Metafizik, 1072a25-35.
26 Aristoteles, Metafizik, 1072b10-12.
27 Aristoteles, Metafizik, 1072b14-17.
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Bu cümlelerden sonra Aristoteles, insan ruhunun yetkinliği olan düşünme kapa-
sitesiyle Tanrısal ilke arasındaki ilişkiyi şöyle açıklar. 

Düşünce, özü gereği en İyi olanı, en yüksek Düşünce de en yüksek İyi’yi konu alır. Akıl, 
akılsalı kavrarken kendi kendisini düşünür. Çünkü onun kendisi konusuyla temas haline 
girmek ve onu kavramak suretiyle akılsal olur, öyle ki sonuçta akıl ve akılsal bir ve aynı 
şeydir. Akılsalı kabul eden şey, yani formel töz, akıldır ve akıl, akılsala sahip olduğunda 
bilfiildir. O halde aklın içerir gibi göründüğü tanrısal öğe, kuvveden ziyade fiildir ve 
temaşa fiili, en yüksek ve en mükemmel mutluluktur. O halde Tanrı bizim ara sıra sahip 
olduğumuz haz verici duruma her zaman sahipse, bunun kendisi hayranlık vericidir. İmdi 
Tanrı bu söylediğimiz biçimde ona sahiptir, Hayat da Tanrı’dır; çünkü aklın fiili hayattır 
ve Tanrı bu fiilin ta kendisidir. Tanrının kendi kendisiyle kaim olan fiili, en mükemmel 
ve ezeli-ebedi bir hayattır. Bundan dolayıdır ki biz Tanrı’yı mükemmel bir canlı olarak 
adlandırmaktayız. O halde hayat ve sürekli ve ezeli-ebedi ömür Tanrı’ya aittir.28 

Aristoteles için bilgelik, bir şeyin niçin iyi olduğunu, yani bir şeyin yerine getirdiği 
işlevin niçin iyi olduğunu anlamakla ilgidir. İnsanın bilge olması, kendini bilmesi, 
kendi başta olmak üzere evrende tüm varlıklar için “bir şey niçin var?”, “hangi faaliyeti 
içerisinde var olur, hangi fiili iyidir?” sorularına cevap verebilmesiyle mümkündür. 
İnsanı insan yapan fiili düşünme olduğu için, insanın merakını tahrik eden de aslında 
“niçin iyidir” sorusudur. Aristoteles şöyle der: 

Her şeyin hangi amaçla yapılması gerektiğini bilen, bilimler içinde en üstün, herhangi 
bir doğa biliminden daha üstün olan bilimdir. Bu amaç, her şeyin iyiliği ve genel olarak 
doğanın bütününden en yüksek iyi olan şeydir. Bütün bu ölçütlere, söz konusu adın aynı 
bilime ait olduğunu göstermektedir. Bunun ilk ilkeler ve nedenleri araştıran bir bilim 
olması gerekir. Çünkü iyi olan, yani erek, nedenlerden biridir. 29

Bu şekilde dinamik teorisinin temeli olan doğal yer doktrini ile İyi arasındaki ilişki, 
cisimlerin sahip oldukları formu cezbeden, onu harekete yönelten “hareket etmeyen 
hareket ettirici” kavramı üzerinden tanımlanmış olur. 

Aristoteles bu şekilde, tekniğin ortaya koyduğu “nasıl” sorusunun yanına bir 
“neden” sorusunu, bu nedenleri tespit etmek için ihtiyaç duyulan bir “ideal durum” 
olarak dinamik teorisini ve ondan hareketle tüm zinciri kapatan bir “niçin” sorusunu 
koyarak cevaplamış ve ereksel bir kozmoloji ortaya koymuştur. 

En altta gözlemlerden türeyen deneyim bilgisi, onun üzerinde düzenliliği açık-
layan niteliksel ya da niceliksel teknik bilgi (örnek olarak gezegenlerin karmaşık ve 
kararsız görünen hareketlerinin basit ve tutarlı düzenliliklere indirgenmesi), onun 
üstünde ilgili düzenliliklerin nedenlerini (poetik ve matematiksel bilimlerin teorik 
bileşenlerini) veren fizik, en üstte ise bu fizikle İyi arasındaki ilişkiyi açıklayan me-
tafizik ya da teoloji vardır. 

28 Aristoteles, Metafizik, 1072b19-30.
29 Aristoteles, Metafizik, 1982b4-11.
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Aristoteles’ten sonraki süreçte matematiksel bilimlerdeki gelişmeler, Aristotelesçi 
dinamik teorisiyle (fizik) uyuşmaz birtakım sonuçlar ortaya koymuştur. Bu noktada 
yapılması muhtemel iki şey vardır: Ya bu bilimlerin ortaya koyduğu algoritmaların 
sadece görünüşü kurtardığını, yani gerçekliği resmetmeyen ama işe yarayan formülas-
yonlar olduğunu kabul etmek ya da mevcut metafiziği değiştirip o algoritmalara uygun 
bir dinamik teorisi geliştirmek. Tarihsel olarak insanlık ilk olarak birinci çözümü, on 
yedinci yüzyılda ise ikinci çözümü denemiştir. Bilim Devrimi, bu ikinci çözümün 
hayata geçirilmesi sürecine verilen isimdir. 

Birinci Çözüm: Görünüşü Kurtarmak (to Save the Phenomena) 

Aristoteles’ten sonra metafizik, fizik ve matematiksel bilimlerin deneyime dayanan 
bileşeninde (tekhnê) bir ayrışma yaşanmaya başlamıştır. İlk aykırı durum Batlamyus’un 
Macesti’de ortaya koyduğu kinematik astronomi modelidir. Kinematik bir model ol-
masının nedeni, Batlamyus’un etkin nedenlerle ilgili tartışmayı dışarıda bırakmasından 
kaynaklanır. Bu anlamda Batlamyus, Aristotelesçi anlamda, teorik bileşenden mahrum 
bir matematiksel bilimle, yani teknikle uğraşmaktadır.

Batlamyus, kendi döneminde kaydedilen gök cisimlerinin hareketlerini bir 
modele oturtmaya çalışmıştır. Fakat bu modelin Aristotelesçi dinamik teorisi ile 
uyuşmadığının da farkındadır. Rasat verilerine göre ya gezegenler dairesel hareket 
yapmamalıdır ya da Dünya merkezde olmamalıdır. Batlamyus sahip olduğu metafi-
zik ilkelerden biri olan “dairesellik doktrini”ni sahiplenmiş ve Dünya’yı merkezden 
çıkarmıştır. Batlamyus sisteminde, evrenin merkezi eccentiric denilen bir noktadır 
ve tüm gezegenler bu merkez etrafında dairesel hareket ederler. Bunun bedeli ise 
Aristotelesçi dinamik teorisinin reddedilmesidir; çünkü Aristotelesçi sistemde ağır 
cisimler formları gereği evrenin merkezine gitmeye çabalar. Ama Batlamyus ikinci 
bir çözüm bulur ve kendi modelinin gök cisimlerinin hareketlerini, o hareketler 
gerçekte nasılsa öyle açıklamadığını, sadece görünüşü kurtardığını iddia eder. Gök 
cismi aslında, modeldeki gibi hareket etmez, ama onun hareketini öngörme konusun-
da bu model son derece iyi çalışır. Bu nedenle Batlamyus astronomiyi bir “tahmin 
çalışması” olarak tanımlar.30

Batlamyus, göksel hareketleri açıklayan matematiksel modelin fiziksel gerçekliğe 
uymasının gerekmediğini düşünür. Ona göre eccentric ve epicycles (gezegenlerin ge-
rilemesini açıklamak için, gezegenlerin dairesel yörüngeleri üzerinde yaptıkları küçük 
dairesel hareketler) gerçekte yoktur; bunlar göksel cisimlerin devinimlerini açıklamak 

30 Floris Cohen, “The Onset of the Scientific Revolution: Three Near-Simultaneous Transformations,” 
The Science of Nature in the Seventeenth Century: Pattern of Change in Early Modern Natural Philo-
sophy, ed. Peter R. Ansety and John A. Schuster (Dordrecht: Springer, 2005), 11-12.
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için kullanılan araçlardır.31 Dolayısıyla Aristotelesçi dinamik teorisini reddetmek gerek-
sizdir, zaten astronomi göksel cisimlerin mahiyetlerini açıklama konusunda yetersizdir.32 
Bu, varlık kuramına dayanan fiziğin görevidir. Batlamyus’un ifadesiyle “Astronomlar 
göksel hareketleri olabildiğince yalın bir hipotezle açıklamaya çalışmalı, eğer başarısız 
olurlarsa hangi hipotez olguyu daha çok açıklıyorsa onu tercih etmelidirler.”33 

Aristoteles matematiksel bilimlerin görünüşü kurtaran kinematik modeller, algo-
ritmalar ortaya koyduğunu, ama nedenlerin bilgisinin fizikte olduğunu söylemiştir.34 
Ama Batlamyusçu modelin “nedenler”i yoktur ve Aristotelesçi “nedenler” ile de uyuş-
ması mümkün değildir. Bu nedenle astronomi bir matematiksel bilim olarak fizikten 
ve metafizikten mahrum bir şekilde yoluna devam etmeli, sadece görünüşü kurtaran 
kinematik modeller ortaya koymakla yetinmelidir. Çünkü öncelikli olan fiziğin me-
tafizikle uyumlu olmasıdır.

Astronominin teknik amaçları karşılaması gerekir, ama öte yandan metafizik 
doğrular vardır. Bu iki halka bir şekilde bir araya getirilemez. Bu nedenle fizik ve 
metafizik bir yerde uyumlu olarak kalırken, astronomi bu bütünden koparak tümüyle 
fayda üretmenin aracı kılınır.35 Astronomi takvim yapmak, tarımsal faaliyetleri yönlen-
dirmek, yön bulmak gibi amaçlar için yapılmalıdır. Bu sonuç genel olarak Aristotelesçi 
çerçeve ile de uyumludur; zira Aristoteles için tekniğin amacı fayda üretmektir; teorik 
bilimlerin (fizik, matematik ve metafizik) amacı ise bilmektir.36 Bu şekilde astronomi, 
teorik bileşeni olmayan bir matematiksel bilime dönüşmüş, salt gözlemleri algoritmalar 
şeklinde formüle etmeye çalışan tekniğe indirgenmiş olur. 

Yeni Bir Kinematik Model

Kopernik 1543’te kendi güneş merkezli modelini ortaya attığında Avrupa’da kayda 
değer bir etki ve tepki ortaya çıkmamıştır. Burtt, Kopernikçi modelin ciddiye alınma-
masını üç başlıkta özetlenebileceğini söyler. İlk olarak görünüşü kurtarma konusunda 
iki modelde aynı derecede başarılıdır. İkinci olarak eğer dünya dönüyorsa setallar 
parallax (ıraklık açısı) neden ortaya çıkmıyor ya da neden dünyanın kendi etrafından 

31 Eduard Jan Dijksterhuis, The Mechanization of the World Picture: Pythagoras to Newton, trans. C. 
Dikshoorn (New Jersey: Princeton University Press, 1986), 66.

32 Pierre Duhem, To Save the Phenomena: An Essay on the Idea of Physical Theory from Plato to Gali-
leo, trans. Edmund Dolan and Chaninah Maschler (Chicago: University of Chigaco Press, 1969), 20-
23.

33 Aktaran John Freely, The Emergence of Modern Science, East and West (İstanbul: Boğaziçi Univer-
sity, 2004), 122.

34 Koca, “Aristotelesçi Sistemde Fizik ve Sanat İlişkisi”, 1-15.
35 Daha sonra aynı ayrışma Arşimet ile mekanikte, İbn Heysem ile de optikte yaşanacaktır. Arşimet ile 

ilgili tartışma için bkz: Engin Koca, Akıl ve Hareket (İstanbul: Babil, 2019), 172-217.
36 Koca, “Aristotelesçi Sistemde Fizik ve Sanat İlişkisi”, 1-15.
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dönmesinden dolayı bir merkezkaç hareketi gözlenmiyor gibi teknik sorulara Kopernikçi 
modelin cevap verememesidir. Üçüncü ve en önemli neden ise Kopernikçi modelin 
fiziği ve metafiziği yoktur.37 Diğer bir deyişle Kopernik sisteminin dinamik teorisi, 
ona meşruiyet veren metafiziği ve onların sınırlandırdığı ve düzenlediği tekniği yoktur.

Sonraki süreçte Kepler, Kopernikçi modeli revize ederek Kepler yasaları olarak 
bilinen üç algoritma öne sürer. Bu düzen formüllerinde, tıpkı Batlamyus’un kinematik 
modelinde olduğu gibi “nedenler”in bilgisi yoktur. Bu yasalar 1) gezegenler eliptik 
yörüngelerde hareket ederler, 2) gezegenin periyodunun karesi ile güneşe olan ortalama 
uzaklığının küpü oranı tüm gezegenler için sabittir (Kepler sabiti) ve 3) gezegenler 
eşit zamanlarda eşit alanlar tararlar. Görüldüğü gibi Kepler bu olguların nedenleri 
hakkında hiçbir şey söylememektedir. 

Kepler, Batlamyus gibi görünüşü kurtaran kinematik bir model ortaya koymakla 
yetinmiştir. Hemen arkasından Galileo serbest düşme yasasını benzer bir biçimde, 
“nedenleri” hesaba katmadan ortaya koyar. Galileo Discorsi’de şöyle der: 

Mevcut durum, doğal hareketin ivmesinin nedenini araştırma zamanı değildir. Pek çok 
filozof bunun nedeni ile ilgili pek çok fikir ortaya koymuştur. Bazıları merkezin çekiminden 
kaynaklandığını, bazıları nüfuz edilecek ortam miktarının azalmasından kaynaklandığını, 
bazıları ise çevreleyen ortamın cisme uyguladığı baskıdan kaynaklandığını ifade etmektedir. 
Şimdi, tüm bu fanteziler ve bunların benzerleri incelenebilir ama buna değmez. Mevcut 
durumda bizim amacımız, nedeni ne olursa olsun ivmeli hareketin özelliklerini araştırmak 
ve tasvir etmekten ibarettir.38

Bu iki isim de hala Batlamyusçu çerçevede görünüşü kurtaran yasalar ortaya 
koymaktadırlar. Fakat yine aynı problem söz konusudur, ortaya koydukları formüller 
Aristotelesçi dinamik teorisi ve metafizikle uyuşabilir değildir. Bir dinamik teorileri 
yoktur ama düzenlilikleri istatistiksel yasalar olarak formüle etmektedirler. 

Bu uyuşmazlık krizi, Batlamyus gibi problemi ötelemekle örtbas edilebilir. Ama 
metafizik temel varsayımların eleştiriye tabi tutup krizle yüzleşmek de bir çözümdür. 
Descartes’ın yaptığı da tam olarak budur. 

İkinci Çözüm: Yeni Bir Metafizik ve Yeni Bir Dinamik Teorisi

Descartes, Batlamyus’un tersine mevcut metafiziği ve mevcut dinamik teorisini 
değiştirmeyi teklif eder. Bu teklifin radikal sonuçları bir yandan modern felsefede, bir 
yandan da bilimde ortaya çıkmıştır. Descartes, kendi formülasyonunu bir ağaç analojisi 
ile anlatır. Ağacın kökleri metafizik ilkeleri, ağacın gövdesi ise fizik bilimini simgeler. 

37 Edwin Arthur Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science (London: Kegan 
Paul, Trench, Trubner & CO. LTD, 1925), 23-25.

38 Galileo Galilei, Dialogues Concerning Two New Sciences, trans., H Crew and A. De Salvio, (New 
York: William Adres Publishing, 2018), 166-167.
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Ağacın dalları tıp, ahlâk ve mekanik olarak tasnif edilen, yüzü pratiğe dönük olan poetik 
ve pratik bilimlerdir.39 Burada metafizik ilkeler apaçık olmalarıyla, tıp, ahlâk ve mekanik 
meyveleriyle (yani insanı doğa üzerinde hâkim kılacak yasalar üretmeleriyle), fizik 
ise sanatlara rehberlik yapabilmesiyle doğrulanır. Descartes, Kepler ve Galileo’nun 
ortaya koymuş olduğu “meyveler”in, yani istatistiksel yasaların farkındadır. Yapılması 
gereken bu meyveleri veren ağacın bütününü tasavvur etmektir.

Her türlü dinamik teorisi “eylemsizlik” tanımı ile başlar. Aristoteles için eylem-
sizlik hızın sıfır olmasıdır, dolayısıyla doğal olan hareket değil durağanlıktır. O halde 
açıklanması gereken “hareket”tir. Descartes ise eylemsizliği, bir cismin duruyorsa 
durması, düzgün doğrusal hareket ediyorsa bu hareketine devam etmesi olarak tanımlar. 
Dolayısıyla hareketin nedeni yoktur. Descartes Le Monde’de şöyle der: “Onlar, bir 
taşın hareketine devam etmesinin nedenini soruyorlardı; fakat asıl sorulması gereken 
soru taşı neyin durdurduğuydu.”40 

Descartes yeni bir “olması gereken” durum ortaya koymaktadır. Bu yeni durumda 
hareketin nedeni değil, hareketteki değişmelerin nedeni vardır ve araştırılması gereken 
de budur. Dolayısıyla Descartesçı dinamik teorisi, nesnenin hareketinin içsel kaynaklı 
bir nedeni olduğunu da kabul etmez. Hem cisimlerin yöneldikleri bir “doğal yer”, hem 
de içsel bir hareket ettirici ilke (etkin neden) söz konusu değildir; her türlü değişimin 
kaynağı dışsal etkin nedenlerdir (itme-çekme ve çarpışmalar). Descartes, Aristotelesçi 
çerçevedeki ereksel nedeni ve formel nedeni tablodan silmiş, geriye sadece maddi 
nedeni ve dışsal etkin nedeni bırakmıştır. Aristotelesçi anlamda formun gördüğü son 
birkaç işlevi ise maddeye aktararak, maddeyi tümüyle pasif olmaktan çıkarmıştır. 
Descartes’a göre madde, doğal olarak hareketlidir ve üzerine etkiyen güçlere tepki 
gösterir. Dolayısıyla artık hareketin nedeni ile ilgili bir soru sorulmamakta, sadece 
hareketteki değişmeler soru konusu kılınmaktadır. Cisimlerin birbirleriyle etkileşim-
leri de istatistiksel algoritmalar, diğer bir deyişle doğa yasaları olarak ifade edilmeli-
dir. Bu yeni dinamik teorisinin çerçevesinde evren cevherlerden değil bağıntılardan 
meydana gelmektedir. Aristoteles’in inandığının tersine nesneler asıl varlıklar değil, 
belirli bağıntıları sağlayan türevsel varlıklardır. Böyle bir varlık kuramında nesneler, 
doğa yasalarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı olduklarından dolayı, determinist bir evren 
resmiyle karşı karşıya kalınır.41

39 René Descartes, The Philosophical Writings Vol 1, eds. and trans. John Cottingham & Robert Stoot-
horf (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 186.

40 Aktaran Jürgen Sarnowsky, “Concept of Impetus and the History of Mechanics,” Mechanics and Nat-
ural Philosophy Before The Scientific Revolution, ed. W.R. Laird and S. Roux (Dordrecht: Springer, 
2008), 646.

41 Bu düşünce genel olarak, Descartes ile birlikte yeni bilimin kurucu isimleri olan Galileo ve Newton 
için de geçerlidir. Bkz: Thomas Kuhn, Asal Gerilim, çev. Yakup Şahan (İstanbul: Kabalcı, 1994), 53; 
ve bkz: Peter Machamer ve diğerleri “Newton and the Mechanical Philosophy,” The Southern Journal 
of Philosophy, 50/III (2012): 372-373; ve bkz: John A. Schuster, “Waterworld: Descartes’ Vortical 
Celestial Mechanics,” The Science of Nature in the Seventeenth Century: Pattern of Change in Early 
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Aristotelesçi çerçevede teknik, doğal olmayan hareket ile ilgilenir; yani imal 
edilen şeyler (artefacts) hep dışsal etkin nedenlerce yaratılır. Bu çerçevede hareketin 
ilkesi kendinde olan varlıklarla fizik, hareketin ilkesi kendisinin dışında olan varlıklarla 
sanatlar uğraşır.42 Doğal hareketin nedeni içerde, zoraki hareketin etkin nedeni ise 
dışarıdadır.43 İçsel hareket ettirici unsurun ortadan kaldırılmasıyla birlikte doğa bilgisi 
Aristotelesçi anlamda poetik bilimlerin konusu haline gelir. Descartes bu şekilde, tüm 
cisimleri dışsal etkin nedenlerle hareket ettirilen artefact’lara indirger.44 

Her şeye karşın birçok değişik biçimlerde kendi kendilerini hareket ettirme gü-
cüne sahip, baştan ayağa insan yapısı olan ve yapay menşeleri miller ve öbür benzer 
makineler olan saatlere bakıyoruz… Sanatçılarca yapılan makinelerle yalnız doğanın 
kompoze ettiği çeşitli cisimler arasında hiçbir fark görmüyorum.45

Bu durumda insan bedeni dahil tüm canlılar, mekanik yasaların güdümünde 
devinen otomatlara dönüşmekte, doğa yasalarınca belirlenen algoritmaları sürekli 
tekrar etmektedirler. Diğer bir deyişle, hareketin ilkesi kendinde olan “etkin” cisim, 
hareketin ilkesi kendisinin dışında olan “tepkisel” cisme dönüşmektedir. İnsan bedini 
de vida ve yaylardan değil, kas ve kemikten yapılmış bir makinedir.46 Descartes Me-
ditationes’da şöyle der: 

İnsan bedenini de sinirlerden, kaslardan, damarlardan, kan ve deriden yapılmış olan ve 
eğer onda hiçbir akıl olmasaydı bile şimdi iradenin denetimi olmaksızın ve dolayısıyla 
aklın yardımı olmaksızın, ama yalnızca organlarının düzenlenişi yoluyla devindirildiği 
zaman yaptıkları ile aynı devinimleri yerine getirecek bir tür makine olarak görebilirim… 
İnsan vücudunu bir makine şeklinde düşünüyorum… Düşüncem, hasta bir insanla bozuk 
saati, sağlıklı bir insanla da sağlamca yapılmış bir saati kıyaslamaktır.47

Evrende mekanik yasalılığın dışında olan tek şey insan ruhudur. “Düşünüyorum, o 
halde varım” önermesindeki “düşünen şey” (res cogitans), insanın bedensel varlığından 

Modern Natural Philosophy, ed. P.R. Ansety and J.A. Schuster (Dordrecht: Springer, 2005), 37-39; 
ve bkz: Domenico Bertoloni Meli, Thinking with Objects: The Transformation of Mechanics in the 
Seventeenth Century (Baltimore: The John Hopkins University Press, 2006), 135; ve bkz: Richard S. 
Westfall, Force in Newton’s Physics: The Science of Dynamics in the Seventeenth Century, (New York: 
Science History Publications, 1971), 61.

42 Aristoteles, Fizik, 199a8-20.
43 Aristotle, “Generation of Animals”, The Complete Works of Aristotle Vol. 1., trans E. S. Forster, ed. 

Jonathan Barnes (New Jersey: Princeton University Press, 1991), 735a2-4, ayrıca bkz: Mark J. Schief-
sky, “Art and Nature in Ancient Mechanics,” The Artificial and the Natural: An Evolving Polarity, ed. 
Bernadette Bensaude-Vincent and William R. Newman (Cambridge, Massachusetts London: The MIT 
Press, 2007), 72-75.

44 Fritjof Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, çev. M. Armağan (İstanbul: İnsan Yayınları, 1992), 
61-63.

45 Aktaran Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, 63.
46 Capra, Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası, 61-63.
47 René Descartes, “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar”, Söylem, Kurallar, Meditasyonlar, çev. A. Yar-

dımlı (İstanbul: İdea, 1996), 192.
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tümüyle bağımsız olan ve evrende doğa yasalarına tabi olmayan, bu nedenle özgür 
irade sahibi olan tek varlıktır. İnsan bedenini canlı yapan ve hareket ettiren şey ruh 
değildir. Nasıl kömürle ısıtılan suyun buhar basıncı treni hareket ettiriyorsa, besinler de 
insanın kanını “kaynatıp” basınçla onu hareket ettirmektedir. Ruh, bir kaptanın buharlı 
bir geminin hareketini yönlendirmesi gibi bedenin hareketini yönlendirir. Yani bedenin 
hareketinin kaynağı ruh değildir. Dış dünyadaki nesne ve olayların bedende meydana 
getirdiği duyumlama, duygulanma ya da güdülenmeler bedensel hareketleri yönlendiren 
ve nedeni dışarıda olan hareket etticirilerdir. Ruh da bedensel hareketleri yönlendiren 
başka bir dışsal nedendir. O halde fizik, ruha referans verilmeden yapılmalıdır.48 

İnsanın özgür iradesi ve ona eşlik eden düşünme kapasitesi tümüyle doğa yasa-
larına tabi olarak işleyen res extansa ile karşıtlık içinde, onun tabi olduğu yasalara 
tabi olmayan tek varlık olarak betimlenir.49 Tüm niteliksel değişimleri niceliksel 
harekete indirgeyen Descartes için, dinamik teorisinin nihai nedenle ilgili bir iddiaya 
sahip olması gereklidir. Buna göre Descartes, öncelikle fenomenal olayların hepsini 
istatistiksel yasalar olarak formüle edilebileceğini, “nihai neden” sorusunun yalnızca 
madde parçacıklarıyla ilgili olarak cevaplanması gerektiğini düşünür ve bununla ilgili 
de vortex teorisini önerir. 

Maddenin uzama indirgenmesi, fiziğin geometriye indirgenmesi anlamına gelir. 
Bu durumda geometride olduğu gibi, fizikte de dolaysızca bilinen a priori ilkelerden 
hareket edilmelidir. Buna göre res extansa üç temel parçacıktan (corpuscular) oluşan 
dolu (plenum) bir yapıdadır.50 Bununla birlikte Descartes’ın bilimsel ilkeler dediği şu 
üç özelliğe sahiptir:

1) Maddenin her bir parçası, herhangi bir kuvvet uygulanmadıkça durumunu 
muhafaza eder. 

2) Bir cisim ikinci bir cismi ittiğinde, ilk cismin kaybettiği hareket miktarı ikincisi 
tarafından elde edilir. 

3) Evrendeki hareketin niceliksel miktarı her daim sabittir.51

Bu ilkelerle birlikte vortex teorisinin zemini inşa edilmiş olur. Bu ilkeler “doğal” 
olanın içeriğini açıklamaktadır. Her türlü açıklama, bu ilkelerin çizdiği “olması gere-
ken” bağlamında yapılmalıdır. Örnek olarak modern kimya, atomların kararlı halini bir 

48 Descartes, “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar”, IV. Ayrıca bkz: Mary B. Hesse, Forces and Fields: 
The Concept of Action at a Distance in the History of Physics, (London; New York: T. Nelson, 1961), 
104; ve Ahmet Cevizci, On Yedinci Yüzyıl Felsefesi (İstanbul: Say, 2013), 149-233.

49 Bu ise bireyin kurulumunu imkânsız kılar, çünkü birey ya da kendilik ancak düşünsel düzeyde ortaya 
çıkarken, beden mekanik yasalılığa tabi olarak ondan ayrıdır.

50 Sophie Roux, “Cartesian Mechanics”, The Reception of the Galilean Science of Motion in Seven-
teenth-Century Europe, ed. C. R. Palmerino and J. M. M. H. Thijssen (Dordrecht: Springer, 2004), 
30, ayrıca bkz: Alexandre Koyre, Bilim ve Devrim: Newton, çev. Nuri Küçük (İstanbul: Salyangoz 
Yayınları, 2006), 97.

51 Descartes, “Principles of Philosophy”, 240-242.
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norm olarak alır ve neden kararlı olmak istediklerine cevap vermez. Çünkü o olması 
gerekendir; açıklanması gerekmeyendir. Atomlar neden kararlı hale gelmek isterler 
sorusu ile neden enerji korunur veya neden cisim eylemsiz hareket yapar soruları aynı 
şekilde anlamsızdır. Bunların anlamlı olması, bu soruların İyi ile ilişkisinin kurulmasıyla 
mümkündür. Fakat Descartesçı çerçevede Tanrı (İyi), fizik bahsinde herhangi bir işlev 
görmediği için, diğer bir deyişle üçüncü ilkenin gösterdiği gibi, hareketin devamının 
bir garantöre ihtiyacı olmadığı için, mekanik fiziğin İyi ile ilişkisi kurulamamakta ve 
bu da yukarıdaki soruları anlamsız kılmaktadır. 

Tanrı’nın maddeye yaratılışın başında verdiği hareket miktarı azalmaz veya 
çoğalmaz, o hep sabittir. Farklı parçaların birbirine göre ters yönde hareket etmesi 
(vortex) ile bu çokluk ve değişim meydana gelir. Descartes fenomenal algoritmalar 
için gerekli olan dinamik teorisini basit bir madde fikrinden ve üç hareket ilkesinden 
türetir. Bu şekilde astronomide, optikte ve mekanikte tespit edilmiş ve edilecek olan 
fenomenal düzenlilikler için bir “nihai neden” fikri, vortex teorisi ile verilmiş olur. 

Nihai neden fikri, fenomenal düzenlilikler ile ilgili soruşturmada bilim insanına 
bir çerçeve sunacak, onun nesnesine hangi soruları sorup hangilerini soramayacağını 
belirleyecektir. Descartes bu şekilde metafizik, bilim ve teknik arasındaki bağı yeniden 
kurar. Buna göre bilimsel teorilerin İyi ile ilişkisi tartışmanın dışına çıkarılır. Diğer bir 
deyişle bilim, klasik metafizikten koparılarak teknikle uyumlu hale getirilir. Klasik 
metafizik artık dışarıda kalmıştır. Onun yerini ise Descartes “özne metafiziği”yle, 
başka bir deyişle “perspektif metafiziği” ile doldurarak, Aristotelesçi sentezin (pira-
mit) karşısına kendi sentezini (ağaç) koyar. Artık mevcut Kopernik astronomisinin 
bir dinamik teorisi, ona meşruiyet veren bir metafiziği vardır. Bu metafizikten de tıp, 
ahlâk ve mekanik teorileri türetilebilir.

Bu çerçevede, insanın doğadaki yeri ve ona bağlı olarak ahlâk teorisi değişmek 
durumundadır. Descartes, “İnsanın Tanrı uğruna, yani ona hizmet edebilsin diye yaratıl-
dığı gibi, dünya da insan uğruna, yani ona hizmet edebilsin diye yaratıldı”52 şeklindeki 
skolastik ilkeyi eleştirir. Evet, doğa insanın tasarrufu için vardır ama şeylerin varoluş 
amacı bu değildir. Descartes Principia’da şöyle der:

Etik’te, ona teşekkür etmek ve onda sevgiyle yanmak için bizi teşvik edeceğinden, Tanrı’nın 
her şeyi kendi çıkarlarımız için yaptığını iddia etmek, bir nezaket eylemi olabilir. Aslında 
bu iddia bir bakıma da doğrudur, her şeyi bir biçimde kullanırız ama yalnızca aklımızı 
kullandığımızda bunu yapabiliriz. Ama yine de her şeyin, Tanrı’nın onları yaratmakta 
başka amacı olmayacak bir tarzda bizim için yaratılmış olması hiç de muhtemel değildir. 
Ve fizik çalışmalarında böyle bir varsayımı kabul etmek tümüyle saçma ve zararlı olurdu, 
çünkü bir insan tarafında hiç düşünülmemiş ya da görülmemiş ve onun tarafından hiç 
kullanılmamış sonsuz sayıda şeyin var olduğundan, ya da bir zamanlar var olup şimdi 
varlıklarının sona erdiğinden şüphe edilemez. 53

52 Arthur Lovejoy, Varlık Zinciri, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2002), 217.
53 Descartes, “Principles of Philosophy”, 248-249.
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Descartes, Discours de la Méthode’un altıncı bölümünde, insanı doğanın efendisi 
ve sahibi kılacağını söylediği tekniğin hümanizmini yeni ahlâk anlayışı olarak sunar. 
Res cogitans, akıl ve özgür irade sahibidir. Akıl, doğanın yasalarını bilmenin, irade ise 
onları yönlendirip doğanın sahibi ve efendisi olmanın araçlarıdır.54 Bu şekilde bilim, 
tekniğin hizmetkârı haline gelecektir. Çünkü bu çerçevenin içinde, evrenin İyi ile 
ilişkisini ve şeylerin niçin iyi olduklarını bilen bir bilgeye yer yoktur. Hem Platoncu 
anlamda hem de Aristotelesçi anlamda normu gören bir bilgeliğin olmadığı yerde 
bilmek, ancak doğa hâkimiyetinin aracı olabilir. 

Sonuç

Aristoteles tarafından inşa edilen piramit, matematiksel sanatlarda ortaya çıkan 
ve Aristotelesçi dinamik teorisi ile uyuşmayan kinematik modellerin zorlamasıyla 
on yedinci yüzyılda değiştirilmiştir. Bu değişimin en önemli aktörü olan Descartes, 
klasik anlamda metafiziği, sentezinin dışında tutmuş, ondan boşalan yeri ise “özne 
metafiziği” ile doldurmuştur. 

Metafizik, fizik ve teknik arasında Descartes tarafından kurulan ve Newton ta-
rafından revize edilen ilişki biçimi özcülükle uyuşturulabilir değildir. Öz, bir amacın 
gerçekleşmesi için gerekli olan özellikleri ifade eder. Doğal bir amaç olarak iyi söz 
konusu değilse, özden de söz edilemez. Bu nedenle asıl olan doğanın yasalarıdır; bu 
yasalar bağlamında amaçsızca nesneler, diğer nesnelerle ilişkileri bağlamında belirli 
işlevler edinmektedir. Yani özlerin yerini bağıntılar almaktadır. Bir nesnenin özsel 
özellikleri, bu ilişkiler bağlamında, sonrasında Darwin’de ayakları üzerine oturacağı 
gibi, geçici olarak belirlenmektedir. Diğer bir deyişle bir nesnenin özsel özellikleri, 
değişen şartlara uyum sağlamak için değişimlere uğrar hale geldiğinden, herhangi bir 
cismin bir özsel doğaya sahip olduğu iddia edilemez hale gelecek, İyi yerini tümüyle 
pragma’ya (faydaya) bırakacaktır. 
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UYGUR MANİHAİZMİ’NDE RUHLARIN 
KURTULUŞUNA AÇILAN KAPILAR: İKİ IŞIK SARAYI

Betül Özbay*

THE GATES FOR THE SALVATION OF SOULS IN 
UYGHUR MANICHAEISM: TWO PALACES OF LIGHT

ÖZ
MS III. yüzyılda Sasanilerin önemli hükümdarı I. Şāpūr’un sağladığı siyasi des-
tekle önceleri Pers topraklarında yayılma imkânı bulan Babilli Mani’nin dini 
Manihaizm, hükümdarın ölümüyle ayrıcalıklarını kaybeder ve Pers ülkesinden 
sürülür. Bundan sonra Manihaizm uzunca bir süre Manihaistleri sapkın olarak 
gören ikincil kaynaklardan öğrenilir. Ancak 1900’lerin başında Alman arkeoloji 
ekiplerinin günümüzde Çin’de bulunan Turfan Vadisi’ne yaptıkları keşif gezi-
leri, bu makûs kaderi değiştirir. Vadi’de bulunan son derece çeşitli türde eser 
arasında Manihaist metinler de vardır. Böylece, Manihaizm’in nasıl bir inanç 
olduğu sonunda doğrudan inanırlarından öğrenilmiş olur. Uzak Doğu’daki bu 
önemli keşiflerin hemen ardından bu kez 1920’lerde Mısır’daki Medinet Madi 
Kütüphanesinin bulunmasıyla da Batı Manihaizmi’nin birincil kaynaklarına ula-
şılmış olur. Böylelikle uzun zaman gizemini korumuş olan Manihaizm, hemen 
hemen aynı dönemde yapılan bu keşiflerle aydınlanmaya başlar. Elinizdeki ma-
kalede hem Doğu hem de Batı Manihaizmi için önemli bir kavram olan Güneş 
ve Ay tanrılarının Türk, İran, Çin ve Kıpti dillerinde yazılmış metinlerde nasıl 
yer aldığı karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Bu karşılaştırmanın sonucunda, 
Eski Uygur Manihaizmi’nde Güneş ve Ay tanrılar için diğer pek çok dilde ya-
zılmış metinden farklı olarak iki ışık gemisi ya da taşıtı yerine iki ışık sarayı 
ifadesiyle karşılaşılmış olsa da gemi benzetmesini de Eski Uygurların bilmekte 
ve kullanmakta oldukları metinlerden yapılan alıntılarla gösterilmiştir. Ayrıca 
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kökeni çok daha eskilere dayanan bu iki ışık sarayının, ruhların göçündeki rolü-
nü aydınlatan tasvirli bir ipek duvar süsü ile kavramın Uygur Manihaizmi’ndeki 
yeri anlatılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Manihaizm, Eski Uygurca, Güneş ve Ay Tanrıları, İki Işık 
Sarayı

ABSTRACT
In the 3rd century AD, Manichaeism, the religion of Mani from Babylonia, who 
previously had the opportunity to live in Persian lands with the political support 
provided by the Sassanid’s important ruler Shapur I, lost their privileges and 
were expelled from the Persian country after the death of the king. After that, 
Manichaeism is learned from secondary sources which see Manicheans as 
heretics, for a long time. However, in the early 1900s, with the expeditions of 
German archeological teams to the Turfan Oasis, in modern China has changed 
this fate. There are also Manichean texts among different kinds of artifacts found 
in the area. Finally, Manichaeism has learned directly from its own believers. 
Immediately after these important discoveries in the Far East, in the 1920s the 
Medinet Madi Library found in Egypt which has the primary sources of Western 
Manichaeism. Thus, Manichaeism, which has maintained its mystery for many 
years, begins to be enlightened with these discoveries dated almost the same 
period. In this article, the attestation of the Sun and Moon Gods, which is an 
important term for both Eastern and Western Manichaeism, in the texts written in 
Turkish, Iranian, Coptic and Chinese languages is presented comparatively. As a 
result of this comparison, unlike from the written texts in many other languages 
two light palaces represent Sun and Moon Gods instead of two light ships or two 
light vessels in Old Uyghur Manichaeism; however, the metaphor ship is also 
known and used by Uyghurs. In addition, a silk hanging scroll depicting the role 
of these two palaces of light, whose origin dates back much earlier, during the 
migration of souls is explained, and also the importance of this term in Uyghur 
Manichaeism is discussed.
Keywords: Manichaeism, Old Uyghur Language, Sun and Moon Gods, Two 
Vessels of light

...

Giriş

XX. yüzyılın başında yapılan Turfan keşifleri ile ilim dünyası Eski Uygurların 
muazzam eserlerinin yanında Orta Asya Manihaizmi ile de tanışmış olur. Buradaki 
arkeolojik bulgulardan önce III. yüzyıl Mezopotamyası’nda ortaya çıkan ve Mani’nin 
önderliğinde gelişen Manihaizm yalnızca Roma, Arap kaynakları gibi ikincil kaynak-
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lardan tanınıyor ve genel olarak bir sapkınlık olarak nitelendiriliyordu. Ancak Turfan 
Vadisi keşifleri araştırmacılar için oldukça farklı bir dünyanın kapısını açmış oldu. 
Öte yandan, Turfan Vadisi keşiflerinden yaklaşık yirmi beş yıl sonra bu kez doğduğu 
topraklara daha yakın olarak Mısır’ın Feyyum (El Feyyum) bölgesinin güneyinde 
yer alan Medinet Madi (Madīnat Māżī) Kütüphanesi olarak bilinen arkeolojik alanın 
keşfi gerçekleşir. Burada Mani dinine ait yedi adet kodeks formunda hazırlanmış eser 
bulunur. Bu eserler, Berlin Bilimler Akademisinden Carl Schmidt ve Henri Jakob Po-
lotsky tarafından 1933 yılında yapılan  Ein Mani-Fund in Aegypten, Original-Schriften 
des mani und seiner Schuler “Mısır’da Mani kalıntısı, Mani ve öğrencilerinin orijinal 
yazmaları” adındaki yayımla saha araştırmacılarına tanıtılır.1 Bu IV. ve V. yüzyıllardan 
kalma Kıpti yazılı eserlerin bulunması, özellikle IX-XIII. yüzyıllara tarihlendirilen 
Manihaist Turfan yazmalarını, farklı bir açıdan görebilme ve Manihaizm’i daha bütün 
hâlde anlayabilme imkânı tanımıştır. Bu kilometrelerce uzaklıktaki iki bölgeden çıka-
rılan arkeolojik bulguların içerikleri bazen birbirini tamamlarken bazen de birbirinden 
oldukça farklı olabilmektedir. Bu nedenle varlığı bilinen fakat henüz kanıtlanamayan 
Batı ve Doğu Manihaizmi ayrımı keşifler neticesinde 1930’lardan itibaren kesin olarak 
yapılabilmiştir. Medinet Madi Kütüphanesinin Manihaist literatüre kattığı en büyük 
keşiflerden biri, şüphesiz iki kodeks hâlindeki Kephalaia (Yunan. ve Kıpti. “bölümler”, 
“esaslar”) isimli eserdir.2 Eserin ilk cildinin tercümesi Polotsky ve Böhling tarafından 
1940 yılında yapılmıştır. Eser, ayrıntılı başlıklara ayrılarak anlatıldığı için özellikle 
Manihaist doktrinin temellerinin nasıl olduğunu anlayabilmemize büyük katkı sağlar. 
Ne yazık ki Turfan Vadisi’ndeki Manihaist yazmalar fragmanlar halindedir ve bu tarz 
bütün bir eser bulmak çok zordur. Doğu Manihaizmi genellikle farklı dil ve yazılarda 
üretilmiş eserlerin küçük parçalarının bir araya getirilmesiyle anlaşılan bir alandır. 
Ayrıca Manihaizm aslı itibariyle batı kökenli olduğu için özellikle Budist metinlerle 
karşılaştırıldığında az sayıda metnin bütünlüklü Çince tercümesi bulunur. 

Bütün bu arkeolojik keşiflerin sunduğu bilgiler, Manihaist öğretinin ve evren sis-
teminin tasvirine olanak tanısa da bu alanda mutlak yargılara ulaşmak oldukça güçtür. 
Kesin tanımlamaların yapılamadığı konulardan biri de makalemizin araştırma sorusu 
olan Manihaist kozmolojideki önemli kavramlardan Güneş ve Ay tanrıların Doğu ve 
Batı Manihaizmi’nin kaynaklarında nasıl yer aldığıdır. Buna göre diğer pek çok farklı 
dilde yazılmış metinlerde karşımıza çıkan iki ışık gemisi ifadesinin Eski Uygurcada 
iki ışık sarayı olarak görülmesinin nedeni, bugüne kadar yalnızca Manihaistlerin 
dinlerini anlatırken birtakım yerelleştirmeler yaptıklarına bağlanmıştır.3 Ancak Eski 
Uygurca yazılmış başka kaynaklar bize gemi kavramının da aslında Uygurlar arasında 
bilindiğini kanıtlar niteliktedir. 

1 Krş. Schmidt ve Polotsky, 1933.
2 Eserle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Gardner, 2018.
3 Örneğin, krş. Foltz, 2010, 78. 
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Manihaist Kozmolojide İki Işık Gemisi

Saha araştırmacıları Manihaist kozmolojiyi ve yaradılışı anlamak için hem Doğu 
hem de Batı Manihaizmi’nin metinlerini okuyup bir araya getirmişlerdir. Fakat el-
bette böyle soyut bir konuyu sadece yazılı kaynaklardan algılamaya çalışmak, artık 
kaybolmuş bir din olduğu için sözcüklerle resmedilen bir dünyanın sübjektif hayalini 
kurmaktan öteye gidemez. Yine de ellerinden gelenin en iyisini yapan araştırmacı-
lar, her iki gruptaki metinleri de birleştirerek Manihaist evren sistemini tasvir etme 
gayretinde bulunmuşlardır. Manihaizm’de tam olarak nasıl olduğu anlaşılamayan 
kavramlardan biri olan Eski Uygurca Manihaist bir tövbe duası olan Huastuanift adlı 
metinde iki yaruk ordo “iki ışık sarayı” olarak geçen ve Güneş ile Ay tanrıları ifade 
eden kavramdır. Genellikle bu kavram için hem Doğu Manihaizmi’nin İran hem de 
Batı Manihaizm’inin Kıpti metinlerinde saray ya da benzeri bir sözcük yerine su ya 
da kara taşıtı anlamlarına gelen sözcükler kullanılır. Bu nedenle Eski Uygurca ordo 
“saray” karşılığı ilginçtir; tabii burada ordo sözcüğünü de iyi anlamak gerekir. “Saray” 
olarak tercüme edilen bu sözcük gösterişli, mimari bir yapıdan ziyade Kağan’ın salta-
nat yurdunu ifade eder, nitekim bir bozkır Kağanlığı için ordo “saray”dır. Asmussen, 
Eski Uygurcada iki ışık sarayı olarak yer alan kavramın diğer Manihaist metinlerde 
iki ışık gemisi olarak geçtiğini bir dizi yazma sıralayarak söyler.4 Fakat diğer yandan, 
Manihaist metinlerde Güneş ve Ay tanrılar tasvir edilirken bir tür su ya da kara taşıtı 
anlamlarına gelen sözcüklerin kullanımı daha yaygın olmakla birlikte saray, Güneş 
ve Ay tanrıları ifade etmek için yalnız Uygurların kullandığı bir terim de değildir. 
Manihaizm’de insan bedenine hapsolmuş ve ait olduğu asıl yeri unutmuş ışık parça-
cıklarının ya da özünün geldiği yer olan Işık âlemine geri dönebilmesi için öldükten 
sonra Güneş ve Ay tanrılar yardımıyla temizlenip arınması gerekir. Dolayısıyla Işık 
âlemine giriş ancak bu kapılardan geçerek mümkündür. Farklı Manihaist eserlerde 
Güneş ve Ay tanrıların görevi üzerinde defalarca durulduğu görülür; örneğin, Kıpti 
yazılı Kephalia’da ışık gemileri kavramı birkaç kez karşımıza çıkar:

… which is called the sun [… the ship of] living fire, [the Third Ambassador], the second 
greatness, [… the] glorious [happines] is the [Living] Spirit, [… the wisdom] is the Mother 
of Life [… and great power) is [all] the gods, [the rich] ones and the angels are within 
the ship. … (Keph. Gardner, 24.9-19) 
“… yaşayan ateşin gemisi Güneş olarak bilinir; Üçüncü Elçi ikinci yücelik(tir); … mü-
kemmel mutluluk Yaşayan Ruh’tur; … Canlıların Anası, bilgeliktir; … ve bütün tanrılar 
büyük güçtür; değerli olanlar ve melekler geminin içindedir.”

Başka bir örnek ise Manihaizm’de ölümden sonraki hayatın nasıl olduğu ile ilgi-
lidir. Kephalia’da ölen her ruh için dördü hayat, üçü cehennem, sekizi de ruh göçü ile 
ilgili olmak üzere toplam on beş olası gelecek olduğu bildirilir. Bu konunun anlatıldığı 

4 Ayrıntılı bilgi için bk. Asmussen, 1965, 210.
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bölümde ışık gemileri şu şekilde geçer: 
Fifteen paths are drawn out in the zone. Four paths are pure and belong [to the] light, 
leading up to life. Eight other paths [mixed], leading above from that place. The light 
shall go up and become free through them; purified and go in [to the] ships. However the 
waste is seperated and thrown down to transmigration and the other three paths of [waste 
…] discharged to the gehennas. (Keph. Gardner, 223.24-224)
“Bu bölgede on beş yol çizilmiştir. Dört yol saftır ve ışığa aittir, yaşama yönlendirir. Bu 
yerden yükselen diğer sekiz yol (ise) karışıktır. Işık yukarı yükselecektir ve onlar aracılığıyla 
özgür kalacaktır; arındırılacak ve gemilere geçeceklerdir. Ancak geri kalan(lar) ayrılacak 
ve başka bir bedene geçmek üzere aşağı atılacak(tır) ve diğer üç yolda ise (kalanlar) 
cehennemlere bırakılacaktır.”

Skjærvø, St. Augustine’in iki ışık gemisi için yazdığı notları şu şekilde aktarır: 
“Işık, ülkesine –gerçek evine–, her yerden tanrının (ışığın) saf özünden yapılmış ışık 
gemileri –bu iki ışık gemisi dedikleri Ay ve Güneş’tir– ile geri döneceklerine inanı-
yorlardı. Manihaistler ışığın beş elementi olan iyi su ile Ay’ın, iyi ateşle de Güneş’in 
yaratıldığına inanıyorlardı”.5

Manihaizm’deki öte dünya inancıyla ilgili hem St. Augustine’in kaydettiği not-
ları hem de Kephalia’yı doğrular nitelikte diğer bir metin ise Turfan Vadisi bulguları 
arasındadır. Orta Farsça olarak yazılmış M98 arşiv numaralı bu metinde de benzer 
ifadelerle Güneş ve Ay tanrıların nasıl yaratıldığı, neye benzedikleri, ölen kişilerin 
beden ve ruhlarının nasıl taşınacağı betimlenir. Aşağıdaki metinde geçen rōšn rahy 
dō ifadesi “iki ışık taşıtı” ya da “iki ışık aracı” olarak tercüme edilebilir:

u-šān dudī ul ō wimand ud bārist ī rōšn ahrāft. ud az wād ud rōšn, āb ud ādur ī az gumēzišn 
pārūd, rōšn rahy dō, hān ī xwarxšēd az ādur ud rōšn, pad panz parisp frāwahrēn wādēn 
rōšnēn ābēn ud ādurēn, ud dwāzdah dar, ud mān panz, ud gāh se, ud ruwāncīn frēstag 
panz ī andar ādurēn parisp, ud hān ī māh yazd az wād ud āb, pad panz parisp frāwahrēn 
wādēn rōšnēn ādurēn ud ābēn, ud čahārdah dar, ud mān panz, ud gāh se, ud ruwānčīn 
frēstag panz ī andar ābēn parisp, kird ud wirāst (M98/I/R/7-23).
“… ve onlar Işık (âleminin) hudutlarına ve Işık âlemine doğru yol gösterirler. Ve rüzgâr, 
ışık, su ve ateşle, karışıklıktan arındıran (ışık ve karanlık parçalarının, ruh ve maddenin 
birbirinden ayrılması) iki ışık taşıtını yaptı. İlk olarak (iyi) ateş ve ışıktan meydana gelen 
(ve) nefes, hava, ışık, su ile ateşten yapılan beş duvarı, on iki kapısı, beş evi, üç tahtı olan, 
ateş duvarından ruhları toplayan beş melekle birlikte Güneş (taşıtını) yaptı. Daha sonra, 
(iyi) rüzgâr ve sudan yoğrulmuş, nefes, hava, ışık, su ve ateşten yapılan beş duvarı, on 
dört kapısı, beş evi, üç tahtı olan ve su duvarından ruhları toplayan beş melekle birlikte 
Ay tanrı(yı yaptı).”

Yukarıda görüldüğü gibi hem Doğu Manihaizmi’nde hem de Batı Manihaizmi’n-
de Güneş ve Ay tanrı adı verilen bu iki ışık aracı, ruhların öte âlem yolculuklarının 
başlangıcıdır. Ruhlar, burada bedenden (maddeden) arındırılarak saf ışık hâline gelir 
ve Işık âlemine doğru yükselirler.

5 Ayrıntılı bilgi için krş. Skjærvø, 2006, 71.



156 Betül Özbay

Eski Uygur Manihaist Metinlerinde İki Işık Sarayı

Diğer Manihaist metinlerde olduğu gibi Eski Uygur metinlerinde de Güneş ve Ay 
tanrı kavramıyla sıkça karşılaşılır. Pek çok nüshası olan Manihaist Uygurların tövbe 
duası Huastuanift metninde Güneş ve Ay tanrılar iki yaruk ordo kavramı ile karşılanır. 
Tövbe duasının Berlin (Mani yazılı), Londra (Mani yazılı) ve St. Petersburg (Uygur 
yazılı) yazmalarının tamamında kavram aynı şekilde geçer. Toplamda on beş bölüm 
ve yaklaşık 378 satırdan oluşan bu duanın başlangıç bölümü dışındaki diğer kısım-
ları tamdır. Metinde Güneş ve Ay tanrılar çokça yineleniyor olsa da iki yaruk ordo 
kavramıyla birlikte yalnızca Huastuanift’in ikinci bölümünde aşağıdaki gibi yer alır:6

ikinti [ym]ä kün ay t(ä)ŋr[ikä], iki y(a)ruk ordo içrä olorugma t(ä)ŋri[lärkä, kam(a)g] 
burhanlarn(ı)ŋ, [arıg nomnuŋ,] y(a)ruknuŋ, tözi yıltızı ternägüsi t(ä)ŋri yeriŋärü barsar öŋü 
kapıgı kün ay t(ä)ŋri ol, beş t(ä)ŋrig boşugalı y(a)rukug k(a)rag adırgalı tägrä tolı tägzinür 
tört buluŋug yarutır; t(ä)ŋrim södä bärü bil[mätin] kün ay t(ä)ŋrikä [iki] y(a)ruk ordo iç[rä] 
olorugma t(ä)ŋrilä[rkä] näçä yaz(ı)nt(ı)m(ı)z ärsä[r] ymä kertü ärklig küçlü[g] t(ä)ŋri tepän 
kertkünmäd(i)m(i)z ärsär näçä üküş y(a)vlak çulvu sav sözläd(i)m(i)z ärsär, ymä kün ay ölür 
ted(i)m(i)z ärsär, ärks(i)z(i)n tugar batar ärki bar ärsär tugmazun ted(i)m(i)z ärsär, k(ä)ntü 
özümüzni küntä ayda öŋi biz ted(i)m(i)z ärsär, bo ikinti bilmätin yaz(ı)nmış yazokug boşunu 
ötünür biz, m(a)nastar hirza (Huast. 39-69)
“İkinci olarak Güneş (ve) Ay tanrılara, iki aydınlık saray içinde oturan tanrılara; bütün 
peygamberlerin, temiz öğretinin, ışığın özü esası, toplandığı yer olan tanrı yerine doğru 
vardığında (bu yerin) girişi, kapısı7 Güneş ve Ay tanrıdır. Beş tanrıyı serbest bırakmak, 

6 Metnin tamamı ve nüsha bilgileri için bk. Özbay, 2014, 80-81. 
7 öŋü kapıgı sözleri daha önce Türkologlar tarafından çokça tartışılmış, sonucunda birden fazla öneri 

dile getirilmiştir. Genelde yapılan çeviriler “ilk kapısı” şeklinde olsa da üŋür gibi “mağara” anlamına 
gelen uzak karşılıklar da verilmiştir (Özertural, 2005, 53). Sözcük Huastuanift’in iki farklı nüshasında 
da okunaklı biçimde geçtiği için bugüne kadar ʾ wyngww biçiminde yapılagelen harf çevirisi uygundur:  

Asmussen açık olmasa da ifadenin metne en uygun anlamı-
nın “ön, ilk” olması gerektiğini belirtir (1965, 210). Clauson 
ise öŋü diye bağımsız bir sözcük olmadığını, bunun büyük 
bir olasılıkla öŋ “ön” isminden türemiş bir sözcük olduğu-
nu söyler ve “Güneş ve Ay tanrıların öndeki kapısı” gibi bir 

anlam verir (1972, 167). Metnin en son yayımlarından birinde Clark bu sözcük için toplamda dört 
olasılık olduğunu söyler: (1) ʾwyngww = öŋü, öŋ “ön” sözcüğünün bilinmeyen bir versiyonu olabilir; 
(2) ʾwyngww = öŋkü “öndeki; ilki” Clauson’un önerisine paralel olarak öŋ+ki biçiminde olabilir; (3) 
ʾwyngww = üŋü, ün- “yükselmek” eyleminden türemiş ve “yükselen kapısı” gibi bir anlamda kulla-
nılmış olabilir; (4) ʾwyngww= öŋü ya da üŋü okunuşuyla anlamını bilmediğimiz başka bir sözcük 
olabilir. Clark, kesin ifade etmese de üç ve dördüncü ihtimallerin daha kuvvetli olduğunu “yükselen 
kapı” gibi bir anlamın uygun olacağını belirtir (2013, 99). (Konuyla ilgili başka görüşler ve ayrıntılı 
bilgi için krş. Özbay, 2014, 134-135.) Bu zikredilen farklı görüşlerden de anlaşıldığı gibi sözcük, eğer 
bağlamdan bağımsız olarak değerlendirilirse oldukça farklı biçimlerde okunup anlamlandırılabilir. 
Dolayısıyla bir sözcüğün doğru tercümesini ancak bağlamı da dikkate alarak yapabiliriz. Araştırma-
cıların önemli bir kısmı metnin ilk yayımlandığı 1909-10 yıllarından itibaren bunun farkında olarak 
ifadeyi dilbilgisi yönünden açıklayamasalar da “ilk kapısı, ön kapısı” gibi doğru anlamlar vermişlerdir. 
Burada dilbilgisine uygun bir açıklama yapılamamasının en önemli sebebi muhtemelen öŋ sözcüğünü 

[Londra/7] [Berlin, U10/9]
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ışığı ve karanlığı (birbirinden) ayırmak için etrafında döner, dört bir yanı aydınlatır. Tan-
rım ezelden beri farkında olmayarak Güneş ve Ay tanrılara, iki ışık saray içinde oturan 
tanrılara (karşı) ne kadar günah işlediysek; ayrıca “gerçek, güçlü, kudretli tanrı” diye 
(adlandırıp) inanmadıysak; ne kadar çok yalan, kötü söz söylediysek; dahası Güneş ve 
Ay ölür dediysek; (gün) kendiliğinden doğup batıyorken doğmasın dediysek; kendimizi 
Güneş’ten ve Ay’dan ayrı (tutarak) ‘biz’ dediysek; bu ikinci olarak da bilmeden işlediğimiz 
günahlardan affedilmeyi dileriz.”

Huastuanift’in ikinci bölümünün tamamı, Manihaizm’de son derece önemli var-
lıklar olan Güneş ve Ay tanrılara ithaf edilmiştir. Bu tövbe duasının on beş bölümünün 
her birinde önce dinî bilgi verilir, ondan sonra bu kuralların çiğnenmesiyle işlenmesi 
mümkün olan günahlar sıralanır ve tövbe edilir. Bu metin, büyük bir ihtimalle cemaatin 
hemen her ayinde okuduğu yaygın bir duadır. Yukarıdaki ikinci bölümde de önce dinî 
doktrin ve kurallar sıralanıyor, sonra olası hatalı davranışlar söyleniyor ve bu muh-
temel günahlardan tövbe ediliyor. Manihaizm’de yalnızca bilinçli olarak değil, aynı 
zamanda bilinçsiz olarak işlenen hatalar da günah kabul edilir ve bu günahlardan da 
tövbe edilir. Yalnız burada özellikle anlam karmaşası yaşamamak için tanrı sözcüğü-
nü tek bir yaradan gibi düşünmemek; kutsal varlık, kutsal güç gibi anlamak gerekir.

Berlin koleksiyonlarında yer alan bir vaaz metni olan MIK III 198 arşiv numaralı 
diğer bir yazmada ise iki yaruk ordo aynı anlamla metnin sonunda aşağıdaki gibi iki 
kez geçer:8

(1)  men yapgun iki yaruk ordoka k(e)rtgün[ç]lüg n(i)goşak k(ı)taytın k(ä)lmiştä bo äm(i)g 
iki kata okı(y)u t(ä)g(i)ntim… (MIK III 198/R/I: 9-15)
“Ben Yapgun, iki ışık sarayına kuvvetle iman eden nigoşak, Hıtay’dan geldim, bu şifayı 
(ilacı) iki kez dikkatlice okudum…”

(2)  män iki y(a)ruk ordoka bäk katıg kertgünçlüg n(i)goşak aslan mäŋü bo iki yıltız nomug 
okıyu tägintim…(MIK III 198/R/II: 13-18)
“Ben iki ışık sarayına kuvvetle iman eden Nigoşak Aslan Bengü, bu iki özlü (düalisttik) 
öğretiyi dikkatle okudum…

Bu örnekler muhtemelen “dinleyici” anlamına gelen ve Partça nigoşak sözcüğü ile 
ifade edilen Mani dinine inanan kişilerin isimlerini, kimliklerini zikrederek imanlarını 
yazılı olarak kayıt ettiklerini göstermektedir. Manihaist cemaat dentar/dendar “seçkin, 
seçilmiş” ve nigoşak “dinleyici” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Seçkinler, rahipler 
sınıfını, dinleyiciler ise genel olarak dine iman edenleri ifade etmektedir.9

kapıg sözcüğünün sıfatı olarak görmektir; Türkçede öŋ sadece sıfat değil aynı zamanda isimdir. Hem 
Eski Türkçede hem günümüz Türk dillerinde yaygın olduğu üzere, sözcükler iyelik ekli bir ikileme 
gibi kullanılmış olmalıdır (öŋ+ü kapıg+ı): Işık âlemine yükselen ruhlar için Güneş ve Ay tanrılar –
yani iki ışık sarayı– Işık âlemin “önü, girişi” ve aynı zamanda “kapısı”dır.

8 Yazmanın bu bölümlerindeki el yazısı belirgin biçimde farklıdır, kamış kalemle nigoşakların kendisi 
tarafından yazılmış olmalıdır.

9 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Tardieu, 2008.
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Güneş ve Ay tanrılar için Eski Uygurlarda gemi, taşıt, araç gibi bir sözcük yerine 
ordo “saray” sözcüğünün kullanılması, Manihaist misyonerlerin dinî kavramları halka 
anlatırken önemli ölçüde eski inanışlara ve kutsallara saygı duyma geleneğiyle ilgili 
olabileceği gibi bu kavramın toplumun zihninde bir araç yerine mekân olması ile de 
ilgili olabilir. Ancak burada bizi Güneş ve Ay tanrı kavramının geçtiği diğer metinler 
sınırlar. Örneğin, Eski Uygurca Manihaist bir ilahinin parçası olan U70b ve aşağı yukarı 
aynı bölüme denk gelen So10345 arşiv numaralı fragmanlarda Güneş-Ay tanrıları bu 
kez biraz daha farklı kavramlarla birlikte görürüz:

(1) küçlüg iki y(a)ruk kün ay t(ä)ŋrilär ͦ ol yetili iki yegirmi kämiçi t(ä)ŋrilär ͦ eki yegirmi 
ädgü üd ymä ädgü … (U70b/4-7)
“güçlü, iki ışık, Güneş-Ay tanrılar; o yedi ve on ikili dümenci tanrılar; on iki iyi zaman ve…”
(2) kün [ay t(ä)ŋrilär] ol yetili [iki yegirmi kä]miçi t(ä)ŋrilä[r] [iki yegirmi] ädgü ü[d]… 
(So10345/1-4)
“Güneş-(Ay tanrılar); o yedi ve (on ikili) dümenci tanrılar; (on iki) iyi zaman…”

Yukarıdaki alıntılarda bu kez metinde iki yaruk ordo sözü geçmeden Güneş-Ay 
tanrılardan söz edilir; ancak ardından gelen ve her iki nüshada da bulunan yedi ve on 
ikili dümenci/gemici tanrılar ifadesi önemlidir. Buradaki Eski Uygurca kämiçi “gemi-
ci, dümenci” sözcüğü bize Manihaist Uygur literatüründe de Güneş ve Ay tanrıların 
“gemi, sandal, bir su taşıtı” benzetmelerinin var olduğunu gösterir (Krş. Şekil 1 ve 2). 

Bunların yanında iki ışık sarayı kavramı, yalnızca Uygurca metinlerde gördüğü-
müz bir ifade değildir; yukarıdaki ilahinin Çince tercümesinde yine saray sözcüğünün 
olduğu görülür:

I also petition the Sun and Moon, palaces of Light,
The safely-settled place of all the Buddhas of the three Generations,
The seven and the twelve great Ship-masters,
And the rest of all the Masses of Light.
“Dahası Güneş ve Ay tanrılara, ışık saraylarına, niyaz ederim,
Üç kuşaktan tüm Budaların güvenle yerleştiği yer
Yedili ve on ikili yüce gemi üstatları
Ve ışık kitlelerinin geri kalan tümü” (Tsui, 1943, 127)

Ayrıca bu Çince İlahi tomarında birden fazla kez Güneş-Ay tanrılar için ışık 
sarayı ifadesi kullanılır:

…
The unchangeable and unhindered
Precious soil of diamond
Before the palaces of Sun and Moon … 
“…Değişmez ve engellenemez
Değerli elmas toprak(lar)ı
Güneş ve Ay saraylarından önce …” (Tsui, 1943, 389)
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Kısacası Güneş ve Ay tanrıları ifade etmek için diğer Manihaist eserlerde çoğun-
lukla iki ışık gemisi, taşıtı, aracı gibi sözcükler kullanılmış olsa da iki ışık saray’ı ile 
Doğu Manihaizmi’nin başka dillerde yazılmış metinlerinde de karşılaşırız.

Tasvirli Manihaist Eserlerde İki Işık Sarayı

Mani Kephalaia’nın girişinde İsa, Zerdüşt 
ve Buda ile öğretilerinden kısaca bahseder ve 
öğretilerini yazıya geçirmedikleri için önemli bir 
hata yaptıklarını söyler. Bu nedenle kendisinin ve 
kendinden sonra gelenlerin Manihaizm öğretisini 
yazmalarının önemini vurgular (Keph. 7.23-9.10). 
Dolayısıyla, yazı Manihaistler için her zaman son 
derece önemli olmuştur; fakat resim de Maniha-
izm’de en az yazı kadar kıymetlidir. Anlatılanların 
doğru bir biçimde anlaşılabilmesi için Manihaist 
öğreti hem yazıyla hem de resimlerle etraflıca tasvir 
edilmiştir. Bu dönemde Turfan Vadisi’nde üretilen 
sanat eserleri bugün bile tam olarak çözülemeyen 
gelişmiş tekniklere sahiptir. Günümüzde minya-
tür, tezhip gibi Geleneksel Türk kitap sanatlarında 
kullanılan pek çok motif, teknik, simgesel anlatım 
ile Turfan Manihaist metinlerinde de karşılaşırız.10 
Yazımız boyunca alıntıladığımız pek çok farklı dil, 
coğrafya ve dönemde yazılmış, kimileri oldukça 
ayrıntılı olarak Güneş ve Ay tanrılardan bahseden 
metinler, zihnimizde canlı bir imaj yaratabilse de 
sonuç itibariyle bu yalnızca öznel çıkarımlarımızla 
vardığımız bir imgenin ötesine geçemez ama re-
sim bunu büyük ölçüde yapabilir. Özellikle Arap 
kaynaklarında Mani ünlü bir ressam olarak tanıtılır. 
Manihaist külliyatta sadece resimlerden oluşan 
kitaplar bile bulmak mümkündür. Manihaizm’in 
çoğunlukla ilk dönemlerinde yazılan, yalnızca tas-
virlerin yer aldığı, içinde metin olmayan bu kitap-
lara arzhang “resimli kitap” denmiştir (Yun. eikon, 
Orta Fars. ardahang, arzhang). Bu kitaplar, Mani’nin Manihaist kozmolojinin doğru 

10 Bu konu ile ilgili Biçer Özcan, 2010’a bakılabilir.

Şekil 1: Manihaist Evren Diyagramı 
(Gulásci, 2016, 248, F.5/14) 
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anlaşılması için hazırladığı resimleri içerir. Bu illüstrasyonlar saha araştırmacılarının 
metinleri doğru yorumlamak ve tercüme edebilmek için başvurduğu en önemli kaynaklar 
arasında yer alır. Giriş bölümünde değinildiği gibi bu kadar çok metne rağmen Güneş 
ve Ay tanrıların nasıl olduğu, bu gemilerin neye benzediği 155 x 57 cm ebatlarında ipek 
üzerine renkli boyalar ve altınla tasvir edilmiş resmin güzel bir rastlantı eseri keşfine 
kadar eksik kalmıştır. 2009 yılında Yutaka Yoshida tarafından tanıtılmış olan bu duvar 
resmi, Yuan Hanedanlığı Dönemi’nde, Çin’de yapılmıştır (XIII-XIV. yüzyıllar). Bugün 
ise eser Japonya’da özel bir koleksiyonda bulunmaktadır. Manihaizm araştırmacıları için 
heyecan verici bir keşif olan bu oldukça büyük resim, Manihaist evren sistemini (var oluş 
boyutları, hayat ağacı, cennet ve cehennem) tümüyle betimler. Elbette Manihaizm’de 
son derece önemli olan Güneş ve Ay tanrılar da resimde yer alır. 

Resimde yazımızın da konusu olan Ay ve Güneş tanrıların tasviri aşağıdaki gibidir:

Sağ tarafta içi kırmızı renkli, dışı ise yeşil konturlu olan Güneş “taşıtı”; sol tarafta 
dışına kırmızı kontur çekilmiş, içi beyaza boyanmış olan Ay “taşıtı” vardır. Resimdeki 
Güneş tasvirinde üç ilahi varlığın oturduğu üç taht, ışık ruhlarını toplayan beş melek, 
on iki dümenci ve on iki kapı bulunur. Ay’da ise yine üç ilahi varlığın oturduğu üç taht, 
ışık ruhlarını toplayan beş melek, yedi dümenci ve on dört kapı bulunur. Görüldüğü 
gibi tasvirler daha önce yer verdiğimiz metinlerdeki anlatımla örtüşür niteliktedir. 
Güneş ve Ay tanrılar ruh (ışık) ve maddeyi (karanlık) birbirinden ayırarak onların Işık 
diyarına yükselmelerine yardımcı olur. 

Manihaizm, ruhların öte âleme geçişini bir sandal, gemi gibi bir su taşıtıyla sim-
gelendiği tek din değildir. Ruhların bu biçimde genellikle bir su taşıtı ile öte âleme 
taşınması Neolitik çağlardan itibaren Antik Yunan’dan Antik Mısır’a kadar pek çok 
kadim uygarlıkta karşılaştığımız bir metafordur. Diğer yandan özellikle Güneş’in bu 
taşıtın kendisi olması da yine başka dinlerde (ilk dönem Hristiyanlık inançları gibi) de 
mevcuttur (Biedermann, 1992, 306). 

Şekil 2: Güneş ve Ay tanrıların tasviri (Gulásci, 2016, 248, F.5/14)
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Sonuç

Uzak Doğu’dan Batı’ya oldukça geniş bir coğrafyada inananları olmuş Manihaizm 
dini için yazı, öğretinin prensiplerinin kayda geçirilmesi için son derece önemlidir. Fakat 
din gibi çoğunlukla soyut kavramlar üzerine bina edilen gizlemli sahalarda sözcüklerin 
yetersiz kaldığı noktalarda resimler ve tasvirler oldukça aydınlatıcıdır. Araştırmamızda 
Manihaizm’in önemli kavramlarından biri olan Güneş ve Ay tanrılarının Kıpti, Orta 
İran, Çin ve Eski Uygur dillerinde yazılmış metinlerde nasıl anlatıldığı sunulmuş, daha 
sonra edinilen bulgular ipek üzerine işlenmiş duvar resmi tasvirle birlikte değerlendiril-
miştir. Özellikle diğer Manihaist metinlerde iki ışık gemisi, taşıtı, aracı gibi sözcüklerle 
ifade edilen Güneş ve Ay tanrıların Manihaist Uygur metinlerinde iki ışık sarayı olarak 
yer alması önemlidir. Ancak yine Uygur metinlerinde geçen kämiči täŋrilär “gemici, 
dümenci tanrılar” sözleri Manihaist Uygurlarda da Güneş ve Ay tanrıların gemi, bir tür 
su taşıtı olarak tasvirinin de bilindiğini gösterir. Bu alanda yapılacak yeni çalışmalar 
Eski Uygur Manihaist söz varlığının gelişimine ciddi ölçüde katkı sunacaktır.
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Giriş

İnsanın kendisiyle ve toplumla ilişkisi bakımından felsefenin temel disiplinleri 
arasında yer almış ve içerisinde önemli soru ve sorunları barındıran felsefe disiplini 
olan ahlâk felsefesinin, Antikçağ Yunan felsefesinde insana ve topluma çevrilen bakış-
ların ‘Hellenistik’ dönemde politik değişikliklerin etkisiyle birlikte mutluluğa ulaşma 
yönünde değişime uğradığı görülmektedir. Hellenistik dönemin önemli filozoflarından 
biri olan Epikuros’un da ahlâk felsefesi alanında yazmış olduğu ve çalışmamızda da 
başlıca kaynak olarak kullanacağımız Menoikeus’a yazmış olduğu mektupta yer vermiş 
olduğu öğütler bunun önemli bir kanıtıdır. Ahlâk felsefesi temelli ele alınacak olan 
bu çalışmanın amacı mutluluk kavramının “Mutluluğa ulaşmak için mi arzuluyoruz?” 
yoksa “Arzuladığımız için mi mutluluğa ulaşıyoruz?” şeklindeki problemi bağlamında 
ele alınması olacaktır. Belirlemiş olduğumuz bu problem doğrultusunda çalışmamız 
arzu, haz ve mutluluk ilişkisi çerçevesinde incelenecektir.

Epikuros’un felsefesinde mutluluk problemine geçilebilmesi için öncesinde 
bilinmesi gereken konular Epikuros’un felsefesinin ana hatlarıdır. Bu yüzden ilk 
olarak yaşanılmış olan dönemin düşünürlerin üzerinde etkisi olduğundan dolayı 
Hellenistik Dönem Felsefesine ve Epikuros’un felsefesinin ana hatlarına yer verildi. 
Bunun ardından mutluluk anlayışı, felsefesinin tamamıyla ilişkili olduğundan ay-
rıntılı bir şekilde Epikuros’un felsefesini kosmolojik açıdan, yer yer bilgi açısından, 
politik açıdan, ruh açısından ele alındı. Araştırma konumuz olan ‘Mutluluğa ulaşmak 
için mi arzuluyoruz?’ yoksa ‘Arzuladığımız için mi mutluluğa ulaşıyoruz?’ soru-
suna yer verilmeye çalışıldı. Bu problem Epikuros’un ahlâk felsefesiyle doğrudan 
orantılı olduğu için onun ahlâk felsefesi incelendi. Belirlemiş olduğumuz problem 
bağlamında sorularımızın cevabı ise arzu, haz ve mutluluk kavramları arasında ilişki 
kurularak incelenmiştir.

1. Hellenistik Dönem Felsefesi

Tarihsel açıdan incelendiğinde kendisinden önceki Antikçağ Yunan dönemi ve yine 
kendisinin hemen ardından gelen Ortaçağ dönemi arasında yer alan yaklaşık olarak 
İÖ 330-30 yılları arasında kalan Hellenistik dönem ve döneminin felsefesi, felsefe 
tarihinde Aristoteles’in ölümünün ardından başlayan ve Ortaçağ dönemine kadar süren 
dönemdeki filozofların görüşlerinin yer aldığı dönem olarak bilinir. 

Hellenistik dönemin getirdiği ve gerektirdiği savaş şartlarıyla birlikte, politika 
anlayışlarının değişmesi insanların gündelik yaşamına da etki etmektedir. Uzun yıl-
lar süren savaş ortamının vermiş olduğu bıkkınlık durumuyla, psikolojik durumlarla 
birlikte insanlar yaşamlarında pratik yaşama ve eylemeye, eylemde bulunmaya dönük 
yaşam sürmeye başlamışlardı. Yaşamlarındaki pratiklik düşünsel anlamda da onları 
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etkilemiştir. Bunu da bizlere dönemin felsefesinde sorulan soru tarzları göstermek-
tedir. Dönemin soru tarzları ise mutluluğa nasıl ulaşabiliriz? yönündedir. Bu soru 
kalıbı incelenip bakıldığında düşünsel anlamda theoria1 yönü yani teorik, düşünsel 
yön dışarıda bırakılmayarak praksis2 yani eyleme yönelik, gündelik yaşamda pratik 
ağırlıklı bir yöne doğru geçiş söz konusudur diye söylenebileceğini düşünebiliriz. 
Çünkü bu soru kalıbında bir düşünsel yön, teorik bir yön bulunmakta ama bir amaç 
doğrultusunda sorulmuş olan bu soruya ulaşmaya yönelik adımların neler olacağı ve 
nasıl uygulanacağı söz konusudur. Bir amaç doğrultusunda sorulan bu sorunun cevabı 
ise pratik, uygulamaya, eyleme dönük olacağından praksis’e yönelik bir geçiş olabilir 
diye söylenebilir. Bu dönemin filozoflarının görüşlerinde, yaşamlarını daha anlamlı 
kılacak olan bir mana arayışı ve ona ulaşma yönünde istekleri vardı. Bununla beraber 
değerlendirilebilecek olan ikinci husus ise ahlâkî hayattaki sorunlar birey olan insanla 
çözülmek istenmiştir. Örneğin McIntyre ahlâk konusundaki sorunların ve konuların 
toplumsal boyutta incelenip çözüm aranması yerine birey olan insan üzerinden bu 
konulara ağırlık verilmesi durumunu şöyle ifade eder. 

“Grek toplumunda moral hayatın odağı site-devletiydi; Hellenistik krallıklarda ve Roma 
imparatorluğunda birey ve devlet arasındaki keskin karşıtlık kaçınılmazdır. Şimdi soru, 
Adalet hangi toplum biçimlerinde kendisini ifade edebilir? Ya da içerisinde belli amaçların 
kabul edilebileceği ve kazanılabileceği komunal hayat meydana getirmek için hangi er-
demler hayata geçirilmek durumundadır? Sorusu değil, fakat mutlu olmak için ne yapmak 
zorundayım? Ya da özel bir kişi olarak hangi iyileri kazanabilirim? sorusudur.”3

Maclntyre’ın da politika ve ahlâk arasında kurduğu ilişkide olduğu üzere, Yunan 
toplumunun politika anlayışı olan polis yani şehir devleti artık Hellenistik dönemle 
birlikte yerini krallıklara bırakmıştır. Yaşanan politik değişim ve peşi sıra gelen savaş-
ların psikolojik boyutu insanların gündelik yaşamını ve filozofların görüşlerini oldukça 
etkilemiştir. Bu doğrultuda Maclntyre’ın da bahsetmiş olduğu üzere burada sorulacak 
sorunun boyutu da farklılık göstermektedir. Bu soru kalıbı politik düzlemdeki “Adalet 
nedir?”, “Adalet hangi toplum biçimlerinde kendisini ortaya çıkartır?” ya da “Hangi 
erdem biçimiyle politik düzlem belirlenebilir?” tarzında sorulabilecek sorular yerini 
hayatın içinden bir soruya bırakmaktadır: “Mutlu olmak için ne yapmalıyım?” Bu soru 
tarzlarındaki değişimler de göstermektedir ki sorulan sorular yerini hem ahlâksal bir 
boyuta, hem de hayatın kendi içerisinde barındırdığı sorulara bırakmaktadır. Bu noktada 
önemle belirtilmesi gereken özelliklerden bir tanesi mutluluğun hangi anlamda ele 
alındığı olmalıdır. Eudaimonia’nın ne anlama geldiği üzerine çeşitli eleştiriler, yorumlar 

1 Theoria kelimesi anlamları arasında bak(ın)ma, seyretme, temaşa, temaşa hayatı gibi anlamları içerir. 
Ayrıntılı bilgi için bknz., Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayın-
cılık, İstanbul, 2004, s. 374.

2 Praksis kelimesi anlamları arasında action, acitivity yani eylem ve eylemlilik anlamlarını içermekte-
dir. Ayrıntılı bilgi için bknz., Peters, a.g.e., s. 312.

3 Alasdair Maclntyre, Ethik’in Kısa Tarihi: Homerik Çağdan Yirminci Yüzyıla, Paradigma, İstanbul, 
Şubat 2001, s. 114
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getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de Richard Kraut’a göre bir duygunun analizi ya da 
tanımını sormak, öğrenmek, anlamak için değil, iyi bir yaşam sürmek için ne tür bir 
yaşam yaşanmalı şeklinde sorulan bağlamında ‘eudaimonia nedir?’ diye sorarak bir 
yaklaşımdır.4 Kraut eudaimonia için kesin bir karşılık önermemekle birlikte iyi olma 
(well-being), iyi yaşama (living well), iyi hayat (a good life), gelişmek (flourishing), 
karşılıklarını kullanır.5 Urmson ‘mutluluk’ çevirisinin yanıltıcı olduğunu ama çoğu kişi 
daha iyisini düşünemediği için onu kabul ettiklerini belirterek yapılması gerekenin 
İngilizceye yerleşmiş olan eudaemonia kavramını kullanmak ve anlamını açıklamak 
olduğunu belirtir.6 Ross’a göre de mutluluk hazdan ayrılır ama eudaimonia bir duygu 
durumu değildir, bir etkinlik durumudur ve bu yüzden çevirisi yapılamamaktadır.7 
John M. Cooper ise öznel psikolojik bir duruma gönderme yapmamaktadır ve Aristo-
teles’in sadece tanrıların ve insanların eudaimon olabileceğini ve bunun da yaşamda 
kısa bir dönemi değil, ömrün tamamını kapsayacağını söylemektedir.8 Kraut, Ross, 
Cooper gibi pek çok düşünürün de belirtmiş olduğu gibi eudaimonia kelimesi anlam 
olarak mutlulukla karşılanamamaktadır. Ama anlam olarak bakıldığında mutluluğun, 
özellikle Epikuros’ta yaşam felsefesi haline gelmiş olduğu için ‘iyi bir yaşam sürme, 
saadet’ olarak düşünülebileceğini düşünmekteyiz. Eudaimonia kavramının Türkçe’deki 
karşılığı kullanılırken çalışmada ‘mutluluk’ olarak bırakıldı. Mutluluktan kastettiğimiz 
şeyin ‘iyi bir yaşam sürme, saadet’ olarak düşünülmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

2. Epikuros’un Felsefesi

Epikuros’un felsefesi incelenmeye başlandığında onun ahlâk görüşlerinin, fel-
sefesinin tam merkezine oturmuş olduğu iddia edilebilir. Çünkü bir bahçe filozofu 
olan filozofumuz, bahçesinde yaptığı sohbetlerle ve aynı zamanda da Menoikeus’a 
yazmış olduğu ahlâk felsefesiyle ilgili mektubunda da görüldüğü üzere bir yaşama 
felsefesi ortaya koymaktadır. Clay’in belirttiği üzere Epikuros’un bahçesi Atina’nın 
duvarlarının dışında Dipylon Gate’de yer alır. Bahçenin, onun felsefesinin politik 
olmayan bir karakteri olduğunu ve dinlenmek için geçirdiği bir yer olduğunu, bir 
metafor olarak görüldüğünü belirtir.9 Menoikeus’a yazmış olduğu mektubunda verdiği 
öğütleri hayatının başından sonuna kadar uygulamasını ve etrafındakilere de anlatma-

4 Richard Kraut, Aristotle on the Human Good, Princeton, University Press, Princeton, New Jersey, 
1991, s. 3., n.1.

5 Kraut, a.g.e., s.3. n.1. Kraut’un vermiş olduğu bu İngilizce kavramların Türkçe karşılığı olarak N. 
Murad Omay’ın Aristoteles’te İnsanın Nihai Amacı doktora tezinden faydalanılmıştır. Bkz; N. Murad 
Omay, Aristoteles’te İnsanın Nihai Amacı, Doktora Tezi, İstanbul, 2010, s. 57.

6 Omay, a.g.e., s.57.
7 David Ross, Aristotle, 6.ed., London, Routledge, 1995, s.200.
8 Bkz., Omay, a.g.e., s.57.
9 James Warren, The Cambridge Companion to Epicureanism, Cambridge University Press, 2009, s.9.
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sını söylemiştir. Gerek bu bilgiler doğrultusunda gerekse de öğretilerinden anlaşılacağı 
üzere ahlâk felsefesi felsefesinin temelinde durmaktadır. Laertios’un belirttiği üzere, 
Epikuros felsefeyi ‘mantık’, ‘fizik’ ve ‘ahlâk’ olmak üzere üçe ayırır. Epikuros’un 
mutluluk anlayışının açıklanabilmesi için Epikurosçu öğretiye göre ilkin kesin, doğru 
bir bilgi olması gerekmektedir. Mutluluğa ulaştıracak olan bilgi doğrultusunda ise 
doğru, düzgün eylemlerde bulunabilir. Yani Epikuros’a göre doğru, kesin bir bilgi 
olmadan düzgün ve doğru eylemler, davranışlar da gerçekleşmeyecektir. Epikuros’un 
Menoikeus’a yazmış olduğu mektubunda da belirtmiş olduğu üzere felsefesinin en 
temel amacı insanın mutluluğa yani eudaimonia’ya ulaşması doğrultusunda felsefeyle 
ilgilenmesidir.10 Bu noktada eudaimonia’ya nasıl ulaşılacağı konusu büyük bir önem 
arz etmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında açıklanacağından ötürü genel hat-
larıyla söylersek bu, beden alanında ve ruhsal alanda uyulması gereken Epikuros’un 
önerileriyle gerçekleşecektir. Epikuros’un felsefesinin mihenk taşı olan eudaimonia 
kavramını anlamak istiyorsak iyi bir yaşam sürmek için yani mutluluğa ulaşmak için 
kozmosun işleyen sürecinin anlaşılması gerekmektedir. Çünkü bir insan kozmosun 
yapısını, işleyişini bilmezse hayatını yanlış yorumlamaktadır. Bu sebeple de ilkin 
Epikuros’un fizikle ve ruhla ilgili düşüncelerine kısa ve öz bir şekilde yer verilerek 
anlatılmaya başlanacaktır.

2.1. Epikuros’un Fizik ve Ruh Görüşleri

Epikuros’un felsefesini incelemek adına felsefesinde yer alan fizik görüşlerine 
bakıldığı zaman onun bu konudaki görüşlerini Mektuplar ve Maksimler’in de yer 
alan Herodotos’a yazmış olduğu mektubundan öğrenmekteyiz. Epikuros’un fizik 
görüşlerini incelediğimizde onun görüşlerinin atom ve boşluk anlayışında yatmakta 
olduğu söylenebilir.11 Laertios’a göre; Epikuros atomculuk görüşünü –yaklaşık olarak 
460 yılında yaşamış olan– Demokritos’un atomcu felsefe anlayışından alıp kendi 
görüşü şeklinde öne sürmektedir.12 Bu noktada Demokritos’un görüşlerine bakmak 
Epikuros’un onunla fizik görüşlerinde hangi noktalarda birleşip, hangi noktalarda 
ayrıldığını göstermek adına bize fayda sağlayacaktır. Laertios, Demokritos’un fizik 
görüşü hakkında şunları söyler:

10 Epikuros’un Menoikeus’a mutluluğa ulaşma yönünde vermiş olduğu öğütler arasında felsefenin öne-
minden de söz ettiği görülür. Ona göre felsefe yapmanın temel amacı mutluluğa ulaşmak olmalıdır. 
Epikuros için bir insan ne genç diye, ne de yaşlı diye felsefe yapmaktan kaçınmamalıdır. Çünkü fel-
sefeyle uğraşmak mutluluğa ulaştıran bir yoldur. Epikuros’a göre madem mutluluk varken insan her 
şeye sahipse, yokken de onu elde etmek için yapmadığı şey yoksa bu sebepten ötürü de mutluluğa yol 
açan şeylere yoğunlaşmak gerekir. Mutluluğa yol açan ona ulaşılmasını sağlayan şeylerden bir tanesi 
de felsefeyle uğraşmak olduğundan dolayı felsefeyle ilgilenilmelidir.

11 Epikuros’un fizik görüşlerinin tamamı için Herodotos’a yazmış olduğu mektup incelenebilir.
12 Laertios, a.g.e., s. 477.
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“Evrenin ana ilkesi atomlarla boşluktur, bunun dışındaki her şey, var sanılan (tahmin 
edilen) şeylerdir; dünyalar sonsuzdur, doğar ve yok olurlar. Hiçbir şey yoktan var olmaz 
ve yoklukta yok olmaz. Atomlar büyüklük ve sayıca sonsuzdur, evrende burgaç içinde 
dönerek devinirler. Böylece ateş, su, hava ve toprak gibi bütün oluşumlar ortaya çıkar; 
çünkü bunlar da bir takım atomların kümelenmesidir; bu atomlar sert oldukları için etki-
lenmez ve değişmezler. Güneşle ay böyle düz ve küresel (atom) kitlelerinden oluşmuştur… 
Her şey bir zorunlulukla olur; onun zorunluluk dediği şey, her şeyin oluşumuna neden 
olan burgaçtır.”13

Demokritos’un genel bir şekilde görüşlerinin verildiği bu bilgilere göre evrenin 
ana ilkesinin atomlar14 ve boşluk olduğunu, atomların sayısının sayısız olduğunu ve 
büyüklüklerinin olduğunu ve bununla birlikte de fizik görüşleri hakkında fikir edi-
nilmiş olunmaktadır. Epikuros’un fizik görüşlerinin ardından felsefesinin bütünlüklü 
yapısını anlamak için ve ahlâk felsefesini de anlamamıza yardımcı olması için ruh15 
anlayışına da bakılması gerekmektedir. Öyle ki ruh anlayışının Epikuros’un ahlâk 
felsefesi doğrultusundaki görüşlerinde çok büyük önemi vardır. İlerleyen bölümlerde 
de anlatılacağı üzere filozofumuz için haz hem beden alanında hem de ruh alanında 
gerçekleşecek bir durumdu. Epikuros’ta ruhun yapısını anlamak adına genel bir şekilde 
ruh anlayışı incelendiğinde şunlarla karşılaşılmaktadır: Epikuros’a göre ruh, atomlar-
dan meydana gelmektedir. Bu yüzden Epikuros ruhun cisimsiz (asomaton) olduğunu 
iddia edenlere karşı çıkar. Lucretius’un da bahsettiği gibi ruhun maddeden oluştuğu 
görülmektedir.16 Epikuros’un ruh anlayışına daha detaylı bir şekilde bakıldığında şu 
bilgilerle karşılaşılmaktadır:

 “Ruh çok ince parçalardan oluşmuş ve tüm bedene yayılmış bir cisimdir: Sıcakla karışmış 
bir soluğa çok benzer, bazı bakımlardan birine, bazı bakımlardan da ötekine yakındır; ama 
incelikte bu ikisinden çok farklı ve bedenin geri kalanıyla çok daha eş duyumlu <üçün-
cü> bir bölüm daha vardır: bunun varlığını, ruhun yetileri, duyguları, devinim kolaylığı, 
düşünme yeteneği ve yokluğu ölüm demek olan şeyler ortaya koyar.”17

İnce parçacıkların birleşmesiyle oluşan ruh, Epikuros’a göre vücudumuzun her 
yerine yayılmıştır. Bu bilgi ışığında cisimlerin cevherlerinde bulunan atomlara daya-
narak ve ruhun da ince parçacıklardan meydana gelmiş bir cisim olarak kabul edilirse 
Epikuros için ruhun atomlardan oluştuğunun söylenmesi yanlış olmayacaktır. 

13 Laertios, a.g.e., s. 438.
14 Atom kelimesinin Grekçedeki karşılığı atomon, atomos’tur. Atomon’un kelime olarak karşılığı kesil-

mez, bölünmez madde, zerre, parçacık, atom anlamlarını içermektedir. Ayrıntılı bilgi için bknz., Pe-
ters, a.g.e., s. 55.

15 Ruh kavramının Eski Yunancadaki karşılığı olan ψύχη yani psykhe, Latince’de animus olarak karşılan-
maktadır.

16 Laertios, a.g.e., s. 498.
17 Laertios, a.g.e., s.497.



Epikuros’un Ahlak Felsefesinde Mutluluk Kavramı  169

3. Epikuros’un Ahlâk Felsefesi

Epikuros’un ahlâk felsefesi onun mutluluk anlayışıyla ilişkilidir. Bu yüzden ilkin 
“Epikuros’ta mutluluk nedir?”, “Epikuros’un mutluluk anlayışının ruhla bağlantısı 
nedir?”, “Epikuros’ta mutluluğun temel gerekenleri nelerdir ve mutluluğa nasıl ula-
şırız?” sorularına yanıt aramak gereklidir. Bu soruların yanıtları aranırken ağırlıklı 
olarak Menoikeus’a yazmış olduğu mektuba başvurulacaktır.

“Epikuros’ta mutluluk nedir?” sorusuna yanıt aramış olmamız sormuş olduğumuz 
diğer sorulara da ışık tutacaktır. Çünkü Epikuros’un bütün felsefesi nasıl iç içe geçmişse 
ahlâk felsefesindeki konuları da iç içe geçmiştir. Epikuros “Mutluluk nedir?” sorusu-
nun cevabını vermez. Sadece ona nasıl ulaşılabileceğini, nasıl mutlu olunabileceğini 
anlatır. Epikuros atom anlayışını oluştururken nasıl Demokritos’un atom anlayışından 
yararlanmışsa onun ahlâk felsefesinde de Demokritos’unkiyle benzerlikler olduğu 
görülmektedir. Demokritos’un ahlâk felsefesiyle ilgili fragmanlar dışında günümüze 
kalan yararlanacağımız bir kaynak bulunmamaktadır. Onlardan çıkarımlar yapılarak 
ahlâk felsefesiyle ilgili bir şeyler söylenebilmektedir. Demokritos’un ahlâk felsefesinin 
temel kavramları dinginlik ve mutluluktur.18 Demokritos’un dinginlikten kastettiği 
şey ruhun huzur ve sükûn içinde olmasıyla birlikte batıl inanç ve korkulardan uzak 
olmasıdır. Epikuros’la bu konu açısından benzerlik gösterir fakat Epikuros’un bedensel 
acı ve haz anlayışıyla biraz farklılık bulundurmaktadır. Çünkü Demokritos’ta ruhun 
bedene karşı her zaman galip geldiği ifade edilmektedir.19 Demokritos’un ruhla ilgili 
görüşü eudaimonia ve kakadaimonin’in ruha ait olduğudur. Erçelik’in perişanlık20 
olarak karşılığını vermiş olduğu kakadaimonin ve mutluluk kavramları bedensel bir 
duruma işaret etmez. Çünkü ikisi de ruha ait kavramlardır. Epikuros’un mutluluk an-
layışı onun haz anlayışında yatan görüşleriyle açıklanmaktadır. Epikuros’ta bir yaşam 
biçimi halini alması gereken mutluluğa anlık hazlarla değil, sürekli yaşanması gereken 
hazlarla ulaşılabilir. Akarsu’nun bu görüşü şu şekilde anlattığı görülür: 

“Epikuros’ta ise en yüksek haz en yoğun olan değil, sürekli olan, bütün hayat boyunca 
sürebilecek olan hazdır; ruhun sarsılmazlığı olan mutluluk en yüksek değerdir.”21 

Akarsu’nun da belirttiği üzere en yüksek değer haline gelen ve yaşama biçimi 
olması gereken mutluluk Epikuros’un ahlâk felsefesi görüşünün en temel noktasıdır. 
Epikuros’un ahlâk felsefesi hazcı bir felsefedir. Epikuros’un hedone22 yani haz ile 
kastettiği Aristippos’un vurguladığı gibi bedensel hazlara dayalı bir haz anlayışı 

18 Atayman, Pelin Erçelik; Lucretius’un Tanrı ve İnsan Anlayışı, Doktora Tezi, İstanbul, 2014, s.20
19 Ayrıntılı bilgi için bkz. Erçelik, a.g.e.,s.20.
20 Erçelik, a.g.e., s. 20.
21 Bedia Akarsu, Ahlâk Öğretileri I Mutluluk Ahlâkı, 2. Baskı, İstanbul, 1970
22 Eski Yunanca bir kelime olan hedone’nin anlamları; “haz, zevk, hoşlanma, neşe, sevinç. İng. ‘pleasu-

re’ (F. E. P) Lat. Voluptas” olduğu görülmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Francis E. Peters, Antik 
Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Paradigma, İstanbul, Aralık 2004, s.137.



170 Hande Tetik

değildir.23 Epikuros’un hazzı, ‘manevi’ içeriklidir yani ataraksia24, ruh dinginliği du-
rumudur. Gisela Striker’a göre; Epikuros’un ruhun dinginliği konusunu eudaimoniacı 
teoriye getiren muhtemelen ilk filozof olduğunu söyler.25 Epikuros’un ahlâk görüşüyle 
ilgili yukarıda verili olan kısa bir açıklamanın ardından, onun ahlâk görüşlerini daha 
düzenli ve sistemli bir şekilde incelemek adına Menoikeus’a yazmış olduğu mektu-
buna bakılması gerekmektedir. Bu mektupta Epikuros Menoikeus’a ilkin; bir insanın 
mutlu bir yaşam sürüp, mutlu olmayı istiyorsa mutluluğa (eudaimonia) ulaşması 
için gerekli olan kriterleri gerçekleştirmesi gerektiğini açıklar. Ona göre mutluluğa 
ulaşmak isteyen bir kişinin felsefeyle uğraşması gerekir. 

Epikuros’a göre mutluluk haz duymadır. Çünkü ona göre; “Hazzın doğuştan getir-
diğimiz, en başta gelen iyilik olduğunu biliyor ve onu bütün eğilim ve sakınımlarımızın 
başlangıç noktası olarak görüyoruz.”26 Mutlu bir hayata ulaşmak için uğraştığımız bu 
süreçte eğilim ve sakınımlarımızla birlikte duran haz, Epikuros’ta daha ayrıntılı bir 
şekilde ele alınmaktadır. Epikuros hazzı tanımlarken “…Aksine bedenen acı çekmemeyi 
ve ruhen dinginliği anlıyoruz.”27 ifadesini kullanır. Epikuros’un mutluluk anlayışının 
haz anlayışıyla ilişkili olduğunu söylediğimizden ve filozofumuz da haz anlayışını 
beden ve ruh alanında kurduğu ilişkiyle açıkladığından dolayı onun mutluluk anlayışı 
beden ve ruh alanında yapmış olduğu arzu28 konusuyla açıklanacaktır. Bu yüzden Epi-
kuros için mutlu bir hayat sürülmesi isteniyorsa beden ve ruh anlayışının incelenmesi 
gerekmektedir. Epikuros’un hazzı iki kısma ayırarak tanımladığı görülmektedir: ‘be-
den alanında acı çekmemek’ ve ‘ruh alanında da hiçbir huzursuzluk duymamak yani 
dinginlik’. İlk olarak beden alanında acı çekmemek kısmı incelendiğinde Epikuros’un 
bu kısmı Menoikeus’a yazmış olduğu mektubunda arzularla açıkladığı görülür. Gisela 
Striker, Epikurosçu olan Torquatus’un haz konusundaki deyişlerini argümantatif hale 
getirerek bizlere aktarır. Bunlar ise sırasıyla şu şekildedir:

1. “Biz acıdan kurtulduğumuz zaman gerçek serbestlikten ve bütün sıkıntıların yoklu-
ğundan zevk alırız.

23 Heinrich Schmidt, Epikür’ün Yaşama Sevinci Felsefesi, çev: Yunus Kazım Köni, Remzi Kitabevi, 
1993, s. 74-75.

24 Huzursuzluk yokluğu, denge, ruhun dinginliği anlamlarını içeren ataraksia kavramı İngilizcedeki kar-
şılıkları without dsiturbance, equilibrium, tranquillity of the soul şeklindedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., 
Peters, a.g.e., s. 53.

25 Gisela Striker, Essays On Hellenistic Epistemology and Ethics, Cambridge University Press,1996, s. 
185.

26 Epikuros’un Menoikeus’a yazmış olduğu mektubun Türkçe çevirisi için Yüksek Lisans Tezimizde Dr. 
Öğr. Gör. Eyüp Çoraklı ile birlikte yapmış olduğumuz çevirimiz için “Epicurea, Edited by Hermann 
Usener, Cambridge: This edition first published 1887, This digitally printed version 2010” edisyonu 
kullanılmıştır. Bknz.; Tetik, Hande, Epikuros’un Ahlâk Felsefesinde ‘Mutluluk’ Kavramı, Yüksek Li-
sans Tezi, İstanbul, 2018, s. 71. 

27 Epikuros, a.g.e., s. 72.
28 Arzu Eski Yunancasıyla Epithymia İngilizcede desire kelimesine denk gelmektedir. Arzu, arzulama 

anlamlarını içermektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz., Peters, a.g.e., s. 111.
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2. Fakat her hazdan zevk alırız, tıpkı acı olan her şeyin bizi endişelendirmesi gibi; Bundan 
dolayı
3. Acının tamamen ortadan kaldırılması haz olarak adlandırılır.
4. Genellikle sıkıntının ortadan kaldırılması hazza neden olur.
5. Bundan dolayı haz ve acının arasında ortada bir durum yoktur.
6. Her kim durumun farkındaysa ister istemez ya haz içindeyken ya da acı içindeyken 
etkilenmiş olacaktır. Böylece Epikuros düşünür ki
7. En büyük haz bütün acıların yokluğunda meydana gelir, böylece hazdan sonra farklı 
ve farklılaşılmış olur, fakat keyifli değil.”29

Striker’ın vermiş olduğu Torquatus’un bu argümanlarından yapılan çıkarım doğrul-
tusunda acının tamamen ortadan kaldırılması hazdır ve en büyük haz da bütün acılardan 
yoksun olunması durumudur. Hazla olan ilişkinin ortaya tam olarak çıkarılabilmesi için 
bir de arzulara bakılmalıdır. Bu durumda hazla mutluluk arasındaki ilişkinin ortaya çıkar-
tılmasında bir adım daha atılmış olunacaktır. Epithymia yani arzu Epikuros’ta ilk olarak 
ikiye ayrılmaktadır. Ona göre “Bazı arzularımızın (epithymia) doğal (physikos), bazı 
arzularımızın da boş (kenos) olduğunu düşünmeliyiz. Doğal olan arzularımızdan bazıları 
zorunlu ve bazıları da salt doğaldır. Zorunlu olan arzularımızın bir kısmı mutluluk (euda-
imonia) için zorunludur, bir kısmı bedenin marazlardan kurtulması için, bir kısmı da salt 
yaşam için gereklidir.”30 Laertios, Epikurosçuların her canlıda haz31 ve acı32 olmak üzere 
iki duygu olduğunu, bunlardan birinin doğaya uygun, diğerinin yabancı olduğunu bunlara 
göre seçme ve kaçınma eyleminde bulunduğumuzu söyler. Laertios’a göre Epikuros için 
zorunlu arzular bedensel olarak hayatımızı idame ettirmek için gerçekleştirilmesi gereken 
su içmek, yemek yemek gibi ihtiyaçlarımızdır. Çelenk alma, adına heykeller dikilmesi yani 
şan, şöhret gibi doğal ve zorunlu olmayan sonradan insanın arzularını tatmin ettirmesi için 
sonradan çıkartmış olduğu arzular ise boş arzulardır.33 Bu arzular doğrultusunda tatmin 
olma sonucunda gerçekleşecek olan ise haz alma durumudur. 

“Bütün bunları açık ve seçik bir bakış açısıyla gören kişi, bütün eğilimlerini ve sakınım-
larını bedenin sağlığına ve ruhun dinginliğine yöneltir. Sonuçta kutlu bir yaşam sürmenin 
nihai amacı da budur. Acı çekmeyelim veya korkuya kapılmayalım diye, bütün yapıp 
ettiklerimizi bu uğurda yapıyoruz. Biz bu duruma bir defa nail olduk mu, ruhumuzun 
bütün fırtınaları diner. Sonuçta canlı bir varlığın eksikliğini duyduğu bir şeyi veya ruhu 
ve bedenin iyilikle doldurup taşıracak başka bir şeyi ille de aramasına gerek yok. Haz 
hâlihazırda bulunmadığı için acı duyduğumuzda, işte o zaman hazzın eksikliğini duyarız. 
Acı duymadığımız zaman da hazza ihtiyacımız kalmaz.”34

29 Striker, a.g.e., s. 203.
30 Epikuros, a.g.e., s. 70.
31 İngilizcede pleasure yani hedone kelimesi haz, zevk, hoşlanma, neşe, sevinç anlamlarını barındırmak-

tadır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Peters, a.g.e., s. 137.
32 Pain yani acı anlamını içeren algos terimi gerek bedensel gerekse zihinsel acı anlamlarını içermekte-

dir. Latincedeki karşılığı ise dolor’dur. Ayrıntılı bilgi için bkz., Peters, a.g.e., s. 33.
33 Bkz; Laertios, a.g.e., s. 525.
34 Epikuros, a.g.e., s. 71.
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Yukarıda belirtildiği gibi Epikuros’un haz anlayışıyla arzularımız arasında sıkı bir 
bağ vardır. Bu bağ ise eğilim ve sakınımlar ile kurulmaktadır. Eğilim ile ifade edilen 
insanın istekleri doğrultusunda istediği şey neyse ona yönelip onu meyil etmesi ve 
eylemini gerçekleştirmesidir. Sakınımdan kastedilen ise aslında eğilimin karşıtıdır. 
Yani insanın gerçekleştirmek istemediği, kaçındığı eylemleridir. Mutluluk eğilim ve 
sakınımlarımız sonucunda gerçekleştirdiğimiz eylemlerimiz sonucunda duyulacak 
olan haz ile gerçekleşecektir. Haz konusu biraz daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya 
devam edildiğinde Epikuros şunları söylemektedir: 

 “Haz doğuştan getirdiğimiz, başta gelen iyilik olduğundan, işte tam da bu nedenle biz bütün 
bu hazları tercih etmiyoruz, aksine pek çok hazzı elimizin tersiyle ittiğimiz zamanlar da 
oluyor; hem de bunlar bize ziyadesiyle sıkıntı vermeye başladığı anlarda. Pek çok acının 
hazlardan daha tesirli olduğunu düşünüyoruz. Öyle ya acılara uzun süre tahammül etmemiz 
bizi daha büyük hazza ulaştırıyor madem. Dolayısıyla bütün hazlar doğaları gereği bize 
yakın oldukları için iyidir, ancak bunların her biri seçilebilir değildir. Tıpkı bütün acıların 
kötü olması, ancak her zaman hepsinden kaçınılmaması gibi.”35

Epikuros için haz, bir iyilik olduğundan ve mutlu bir hayatın başı ve sonu oldu-
ğundan insanlara bir takım yollar da göstermesi gerekmektedir. Ona göre hazzın yol 
gösterici yönü onun, her hazzın kendi içerisinde ve kendi doğasınca iyi olmasıyla 
ilgilidir ama her hazza ulaşmak gibi bir durum da söz konusu değildir. Çünkü insanlar 
her haz iyidir diye hepsine yönelmeye çalışırsa bir bocalama durumu yaşanacaktır 
ve kendisini dünyevî hazlardan arındırması da zor olacaktır. Bu yüzden aklın eş-
liğiyle birlikte hazzın yol göstericiliği onu daha da önemli kılmaktadır. Seçimleri 
yapmamızı sağlayan ise hazzın kendisidir. Arzular karşısında her an sürekli bir şeyi 
arzulayan insan için burada önemli olan şey ise yararlı ve zararlı olanı tartıp, karar 
vermek ve ayırdına varmaktır. Epikuros’a göre arzularımız ve seçimlerimiz arasın-
da karşılaştırma yapıldıktan sonra en üstün hazzı yakalamak gerekmektedir. Ona 
göre üstün olan haz dünyevî haz değildir. Bu noktada da akıl, mutluluğa ulaşmak 
için arzularımız doğrultusunda eğilim ve sakınımlarımızda önemli bir ölçüt olarak 
durmaktadır. Akıl her türlü arzularımız karşısında karar verirken, bir nevi tutkula-
rımıza ket vuracak olan aracımızdır.36 Epikuros’un haz tanımında yer alan beden 
alanındaki acısızlık kısmının ardından mutluluğa ulaşmada yer alan ruh alanı olan 
diğer kısmı ele almak gerekmektedir. Böylelikle de sormuş olduğumuz sorulardan 
bir diğeri olan “Epikuros’un mutluluk anlayışın ruhla bağlantısı nedir?” sorusuna 
aslında burada yanıt aranmış olunacaktır. Epikuros ruh alanının ataraksia yani dingin 
durumda olması gerektiğinden bahseder. Striker ruhun dinginliği için Eski Yunan-
ca’da pek çok karşılık olduğunu –örneğin Latincede tranquillitas, Cicero, Seneca 
ve Demokritos’ta ise euthymia– ama kendisinin tranquillity karşılığını kullanacağını 

35 Epikuros, a.g.e., s.71.
36 Epikuros, a.g.e., s.72. yer alan logismos kelimesine atıf yapılmıştır.
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belirtir.37 Ve şunları ekler: tranquillity38 yani dinginlik Epikuros’a göre aklın haz dolu 
bir durumu, acısızlık durumunun yerini tutan olarak ve bedendeki acının yokluğu 
olarak tanımlar ve Epikuros’un, mutluluğu dinginlik ve acısızlığın ikisiyle birlikte 
meydana getirdiğini söyler. Sonuç olarak Epikuros için dinginliğin mutlu bir kişinin 
akıl durumu, mutluluğun bir kısmı ama mutluluğun kendisinin olmadığını söyler.39

Striker’ın da belirtmiş olduklarından çıkarılabileceği üzere ruh alanındaki ger-
çekleşecek dinginlik mutluluğun bir kısmıdır ama mutluluğun kendisi değildir. Epi-
kuros’un beden alanında acısızlık ve ruh alanında hiçbir huzursuzluk duymama görüşü 
olan haz tanımına göre mutlu olmanın yönlerinden bir tanesi de ruhun gereksiz korku 
ve telaşlarından arındırılmasıdır. Çünkü ruh ne kadar sakin olursa o kadar da dingin, 
huzurlu olacaktır. Böylece de dingin bir ruh ile mutluluğa ulaşmak kolaylaşacaktır. 
Epikuros’a göre gereksiz korkulara kapılma konusu onun ölüm ve tanrı anlayışında 
saklıdır. Epikuros’un tanrılar hakkındaki görüşlerine bakıldığında ona göre tanrılar 
vardır ve tanrılardan korkmak da yersizdir. Epikuros mektubunda tanrıyla ilgili gö-
rüşlerine şu şekilde yer vermiştir: 

“Öncelikle tanrıya ilişkin genel fikirler uyarınca tanrının ezeliebedi ve kutsal bir canlı 
varlık olduğunu düşünüp onun ölümsüzlüğüne yaraşmayan ve kutsallığına uymayan şeyleri 
ona atfetme. Tanrının ölümsüzlükle birlikte kutsallığını da gözeten ne varsa onları düşün. 
Çünkü tanrılar gerçekten vardır.”40

Epikuros’un tanrıyı ölümsüz ve mutlu bir varlık olarak açıkladığı ve yaptığı bu 
belirlemeye göre onlardan korkmamak da gerekecektir. Çünkü tanrılar evrenin olu-
şumunda bile etkileri olmadığı gibi insan yaşamlarında etkileri bulunmayacaktır. Bu 
sebeple de tanrıların insanların eylemlerinden ötürü onları cezalandırma gibi durumları 
da ortadan kalkacaktır. Bu yüzden insanların tanrılardan korkup telaşa kapılmamaları 
gerekmektedir. 

Epikuros tanrılarla ilgili bu görüşlerinin ardından ölüm konusuna değinmektedir. 
Ölüm bizler için bir hiçtir ve bunu bilerek yaşamakta hayatı daha kolay ve yaşanılır bir 
hale getirmektedir. Epikuros’a göre insanlar yaşarken ölüm yoktur, ölüm geldiğinde 
de insanlar yok olduğundan ölümün insanlar için bir şey ifade etmeyeceği belirtilir. 
Ölümün bir şey ifade etmemesinden kaynaklı olarak ölümle ilgili de kimsenin herhangi 
bir korkuya kapılmaması gerekmektedir yorumu çıkartılabilmektedir41 Bir insan bunu 

37 Striker, a.g.e., s. 183.
38 Tranquillity kelimesinin karşılığı olarak çalışmamızda ataraksia’nın karşılığı olarak kullandığımız 

dinginlik kelimesini tercih ettik.
39 Ayrıntılı bilgi için bkz., Striker, a.g.e., s.185.
40 Epikuros, a.g.e., s. 69.
41 Epikuros’un Meonikeus’a yazdığı mektubunda 125 numaralı pasaj numaralı kısımda da yer aldığı 

üzere insanlar yaşarken ölüm yoktur, ölüm geldiğinde de insanlar yok olduğundan ölümün insanlar 
için bir şey ifade etmeyeceği belirtilir. Ölümün bir şey ifade etmemesinden kaynaklı olarak ölümle il-
gili de kimsenin herhangi bir korkuya kapılmaması gerekmektedir yorumu çıkartılabilmektedir. Bkz.; 
Epikuros, a.g.e., s. 70. 
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kabul ettiğinde de gereksiz yere korkuya kapılmayacaktır. Böylece ona göre mutluluğa 
bir adım daha yaklaşmış olacaktır. 

“Epicurusçu yaklaşımda doğadaki felaketlerden, tanrının gazabından ve ölümden kor-
kuyorsak; geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair kaygılarımız varsa; biz kaygılarımızın ve 
korkularımızın büyüklüğüyle doğru orantılı olarak mutluluktan yoksun oluruz.”42 

Epikuros’un Menoikeus’a vermiş olduğu bu öğüte göre eğer insan gereksiz yere 
ruhunu huzursuz edip, ölümden korkmaya devam ederse insan hayatının asıl manası 
olan mutluluğu elinden kaçırmış olur. Hâlbuki Epikuros’un ahlâk görüşlerindeki ruh 
anlayışında ise ruhu dingin, huzurlu, sakin tutmak en önemli yöndür. Epikuros’un 
ölümle ilgili görüşlerini sonlandırırken görüşlerini tam olarak özetleyen meşhur sözüne 
bakılırsa şu görülür:

 “Madem ölüm varken biz yokuz, biz varken de ölüm yok, o zaman kötülüklerin en kor-
kuncu olan ölüm bizim için hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Madem yaşayanlar için 
ölüm söz konusu değil, ölmüşler de artık yok madem, o zaman ölüm ne yaşayanlar için 
ne de ölmüşler için bir şey ifade etmez.”43

Epikuros’tan yapılmış olan bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere ölüm fikri insanların 
yaşamları boyunca gereksiz yere korku ve telaşa kapılmalarına neden olan bir fikirdir. 
Çünkü ona göre ölüm, olan bir şeydir. Ama yaşarken ölüm yoktur. Ölüm geldiğinde 
de insan yoktur. O yüzden ölüm düşüncesini insanın yaşamından çıkarması gerekir. 

Epikuros’un ahlâk felsefesinin temelinde yatan mutluluğa ulaşma yönündeki gö-
rüşlerinden bir diğeri de insanın doğaya uygun yaşaması gerektiğidir. Doğa, tanrıların 
dünyaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, içerisinde yaşanılan bir yerdir.44 Yine buna 
paralel olarak Epikuros’a göre insan doğanın işleyişini, düzenini anladığında insan 
doğanın dışarısına çıkıp, gereksiz yere korkulara kapılmasına da gerek kalmayacaktır. 

“R. W. Sharpley’e göre insan evrenin doğası konusunda hiçbir şey bilmiyor ve içinde yal-
nızca efsanelerle ilgili bir takım kuşkular barındırıyorsa, en önemli şeylerle ilgili korkularını 
ortadan kaldırabilmesi olası değildir. Dolayısıyla doğayı gözlemleyip incelemeden arı 
hazları duyabilmek de mümkün değildir. Epicurus bunu iki şekilde dile getirmiştir: – Kişi 
evrenin doğasını anlamazsa, temel korkularından kendini kurtaramaz; onun yerine bir takım 
mitsel hikâyelerin gerçekliğinden şüphelenir. O halde doğa araştırması olmadan saf hazdan 
yararlanma mümkün değildir. – Bir insanın yerin üstünde altında ve sonsuz evren boyunca 
uzanan şeylerle ilgili kaygısı varsa, kendisini başka insanlar içinde güvenli bulamaz.”45

Çevik’in Sharpley’den yapmış olduğu bu alıntıya göre de insanın doğayı tanıması 
gerekir. İnsan doğanın işleyişini, düzenini anlayıp kavradığında evrenle ilgili hiçbir 

42 C. Cengiz Çevik, “Epicurusçu Felsefede Özgürlük ve Mutluluk Anlayışı Üzerine”, Kutadgu Bilig 
Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, Ekim 2009 s. 60.

43 Epikuros, a.g.e., s. 70.
44 Epikuros Herodotos’a yazmış olduğu mektubunda fizik konularını işlemektedir. Herodotos’a doğanın 

meydana gelişini atomların birbiriyle çarpışması sonucunda olduğunu belirterek anlatır.
45 akt: C. Cengiz Çevik, a.g.e., s. 61.
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şekilde kaygı duymasına gerek kalmayacaktır ve gereksiz yere şüphelenmelere, te-
laşlara kapılmayacaktır. 

Epikuros beden ve ruh alanında saymış olduğu noktalar için Menoikeus’a öğüt 
verirken bunların belli bir ölçüye dayandırmak gerektiğini söyler. Epikuros erdemlerin 
kaynağı olarak ölçülülüğe işaret ettiğinden ölçülülük felsefeden bile daha değerlidir. 
Ölçülülük insana akıllı ve doğru yaşamayı gösterir ve öğretmektedir. 

“Ten için hazzın sınırları sonsuzdur, bunu sağlamak için de sonsuz zaman gereklidir. Ama 
zihin tenin sonunu ve sınırlarını hesaplayarak ve bizi sonsuzluk korkusundan kurtararak, 
eksiksiz bir yaşam sağlar ve artık sonsuzluğa da gereksinimimiz kalmaz; bununla birlikte 
hazdan kaçmaz ve koşullar yaşamdan ayrılmasını gerektirdiği zaman da, en üstün yaşamdan 
bir eksiği olmadan ölür gider.”46

Dünyevî istekler doğrultusunda ölçülü olmayı vurgulayan bu alıntıya göre, erdem-
ler olarak tabir edilen lakin bizim erdem yerine meziyet olarak karşıladığımız arete de 
mutlu bir hayatta olması gereken önemli ölçütlerimizdir. Epikuros’un deyişiyle “…
Meziyetler haz dolu bir yaşam içinde yeşerip filizlenir. Haz dolu bir yaşam da mezi-
yetlerden ayrı değildir.”47 Meziyetler, doğru bir yaşayış için, tam, mükemmel, iyi ve 
mutlu yaşayış için kullanılan araçlardır. 

Epikuros’un ahlâk felsefesini incelemek için yapmış olduğumuz mektubun incele-
mesinde onun yer vermiş olduğu kavramlar arasında yer alan son kavram ise rastlantıdır. 
Epikuros bunu da bilge üzerinden anlatır. Ona göre bir bilge aynı tanrı gibi rastgele bir 
iş yapmaz. Çünkü rastlantı insanlara mutlu bir hayatı sunmaz. Epikuros için işlerde 
doğru bir kararın bir rastlantı yüzünden başarısızlıkla sonuçlanması, yanlış bir kararın 
rastlantı yüzünden bir başarı sağlamasından daha iyidir.48 Epikuros’un Menoikeus’a 
yazmış olduğu mektup rastlantıyı anlatmasıyla mutluluk felsefesi yönündeki görüşleri 
son bulmaktadır. Epikuros’a göre bir insan mutluluğa ulaşmayı istiyorsa her şeyden 
önce felsefeyle uğraşmalı ve Menoikeus’a yazmış olduğu mektubunda Menoikeus’a 
söylemiş olduğu noktaları hayatının her noktasına yerleştirmelidir.49 

3.1 “Mutluluğa Ulaşmak İçin mi Arzuluyoruz?” yoksa 
“Arzulandığı İçin mi Mutluluğa Ulaşılıyor?”

Epikuros’un ahlâk felsefesi bağlamında karşımıza çıkan  –bizim de çalışmamızın 
bir diğer problemi olan– “eudaimonia’ya ulaşmak için mi arzuluyoruz yoksa arzula-
dığımız için mi eudaimonia’ya ulaşıyoruz?” problemi ele alındığı zaman bu noktada 
belirtilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar ise Epikuros için eudaimo-

46 Laertios, a.g.e., s. 524.
47 Epikuros, a.g.e., s. 72.
48 Epikuros’un talihle arasındaki ilişkiyi göstermek adına bu konuya değindik.
49 Tetik, a.g.e., s. 73.
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nia’nın öneminin ne olduğu ve arzulamanın Epikuros’taki karşılığının ne olduğudur. 
Bu iki husus ile birlikte ana problemin bu çalışmada da iddia edildiği; eudaimonia’ya 
ulaşmak için arzulanması gerektiğine yönelik cevabına da ulaşılmış olacaktır. 

“Eudaimonia’ya ulaşmak için mi arzuluyoruz yoksa arzuladığımız için mi “eu-
daimonia’ya ulaşıyoruz?” problemi için çalışmada iddia ettiğimiz “eudaimonia’ya 
ulaşmak için arzuluyoruz” cevabı olduğu yönünde kanaat getirilmektedir. Bu sorunun 
yanıtına ulaşabilmek için birinci ve ikinci husus diye belirtmiş olduğumuz hususlara 
ayrı ayrı yer verilemeyeceğini düşünmekteyiz. Çünkü Epikuros’un ahlâk felsefesin-
deki görüşleri felsefesinin tamamıyla iç içe geçmiş durumdadır. Bu sebepten ahlâk 
felsefesini anlamak için nasıl felsefesinin tamamına bakmak gerektiyse bu konuda 
birbirinden ayrılmaz şekilde durmaktadır. Bundan dolayı bu iki hususu da bütünlüklü 
bir şekilde ele almak durumundayız. 

Yaşamın başında ve sonunda olması gereken, bir yaşam tarzı haline gelmesi 
gereken bilgece bir yaşam sürmektir. Bilge birisinin eudaimonia’ya ulaşabilmesi için 
arzulaması gerekmektedir. Bu noktada belirtilmesi gereken nokta ise bilgece sürülecek 
olan bir hayatın kısa süreli hazlarla gerçekleşemeyecek bir yaşam olduğudur. Çünkü 
Epikuros’un haz anlayışı kısa süreli, anlık hazlardan oluşan hedonist bir yaklaşımdan 
uzakta durmaktadır. Böylelikle de Epikuros’un hedone anlayışının yeri ana proble-
mimizin ikinci hususu olan eudaimonia’ya ulaşmak için arzulama konusu ile ortaya 
çıkacaktır. Arzulama konusunu anlatmadan önce ana problemimizin açıklayabilmek 
için şu hususun belirtilmesi gerekir. Soru iki bölüme ayrıldığında soruları sırasıyla a 
ve b kısımları diye ikiye ayırabiliriz: 

a kısmı; mutluluğa ulaşmak için mi arzuluyoruz?
b kısmı; arzuladığımız için mi mutluluğa ulaşıyoruz? 
Bu kısımlarda iki kavram karşımıza çıkar: “Mecburiyet” ve “Seçim”50 kavramla-

rı. Bu kavramlar a ve b kısımlarıyla eşleştirildiğinde “seçim” kavramını “Mutluluğa 
ulaşmak için mi arzuluyoruz?” sorusuyla, mecburiyet kavramını da “Arzuladığımız 
için mi mutlu oluyoruz?” sorusuyla eşleştirebiliriz. Bu eşleştirmenin gerekçelerine 
bakıldığında ise “Mutluluğa ulaşmak için mi arzuluyoruz?” sorusunda bir mecburiyet 
bulunmaz. Çünkü burada bir şeye ulaşmak için bir istek vardır. Bu isteğe ulaşılmak 
isteniyorsa bunun için gerçekleştirilecek eylemler bulunmaktadır. Bu eylemler de 
Epikuros’un Menoikeus’a mektubunda mutlu olmanın gereği olarak sıraladığı öğüt-
lerdir. Diğerinde ise yani “Arzuladığımız için mi mutluluğa ulaşıyoruz?” sorusunun 
soruluş biçiminde zaten mutluluğa ulaşma eylemi gerçekleşmiş olduğundan dolayı 
bir mecburiyet vardır. Kişi eylemini gerçekleştirmiş ve bunun sonucunda mecburi 
olarak mutluluğa ulaşmıştır. Ama bizim bu çalışmada aradığımız cevap seçimlerle 

50 Seçim kavramı Epikuros’un Menoikeus’a yazmış olduğu mektupta geçen hairesis kavramıyla düşü-
nülmelidir. Hairesis kavramının karşılığını eğilim olarak vermiştik. Eğilimlerimizin seçimlerimizle 
bir ilişkisi olduğunu düşündüğümüzden çalışmamızda seçim kavramı hairesis ile ilişkilendirildi. 
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gerçekleşecek olan yani ‘Mutluluğa ulaşmak için mi arzuluyoruz?’ sorusunun cevabı 
olan kişinin mutluluğa ulaşmak için arzulamasıdır.

Bu sorular ve kavramların ilişkisi Torquatus’un deyişlerinde de yer alan haz ve 
acıyla açıklanabilir. Torquatus hazzın iyi, acının kötü olduğunu ve bunların sadece 
doğanın eyleme dair yol göstericileri olduğunu söyler.51 Haz ve acı eylemlerle ilişkilen-
dirilmektedir. Epikuros’a göre iyiye yönelmek hazla, kötü olandan kaçınmak da acıyla 
ilişkiliydi. Bu eylemler de kişinin eğilimleriyle, seçimleriyle kurulacağından dolayı 
haz ve acı seçimlerimizle ilişkidir. Sorduğumuz soruya yanıt alabilmek için hazzın ve 
acının mutlulukla olan ilişkisi kişinin eğilimleriyle yani seçimleriyle açıklanacaktır. 
Epikuros’un haz tanımındaki beden alanında acı çekmeme arzularla ilişkilendirilerek 
açıklanmakta olduğundan arzulara da yer verilecektir. Epikuros için hedone yani haz ne 
anlatmaktadır? Epikuros’un hazdan kastetmiş olduğu nedir? gibi sorulara cevap aran-
ması gerekir. Epikuros haz konusunda Kyrenelilerden farklı düşünür. Çünkü Diogenes 
Laertios’un da atıf yapmış olduğu gibi durgun ve devinim halinde hazlar mevcuttur.52 
Kyreneliler durgun hazzı kabul etmeyip, devinim halinde olan, etken haldeki, kinetik 
haldeki hazzı kabul ederler. Kinetik, devinim halindeki hazlar genellikle bedensel 
ihtiyaçların, yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında duyulmuş 
olan haz çeşididir. Durgun haz ise bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra duyulan hazdır.53 
Durgun haz sarsılmazlık durumu ve acısız olma durumudur. Epikuros’un ahlâk felse-
fesindeki görüşlerini dikkate aldığımız zaman bu konuyla alakalı görülen temel şey 
dünyevî olan arzuları tamamen dışarıda bırakmadan, onları minimumda tutarak ruha 
yönelik olan sarsılmazlık durumuna önem verdiğiydi. Bu nedenle Epikuros’un durgun 
hazlara önem ve öncelik vermesi şaşırılmayacak bir durumdur. 

Eudaimonia’ya ulaşma yolunda hazla ilgili fikirlere yer verdikçe bir diğer önemli 
kavram olan ‘meziyet’54 kavramına da yer verilmesi gerekmektedir. Yine Laertios’un da 
değinmiş olduğu gibi55 “erdemler de kendileri için değil, haz için seçilir, tıpkı hekim-
liğin sağlık için seçildiği gibi”56, yine şunu yineler; “Epikuros hazdan ayrılamayacak 
tek şeyin erdem olduğunu da söyler; başka şeyler yiyecekler, hazdan ayrılabilir.”57 
Epikuros için meziyet hazla iç içe geçmiş kavramlardan bir tanesidir. Ona göre arete 
yani meziyet hazdan ayrılamaz. Ona göre meziyetli olunmazsa eudaimonia’ya da 
ulaşılamayacaktır. Öyle ki Epikuros mektubunda Menoikeus’a vermiş olduğu öğütler 

51 Striker, a.g.e., s.199.
52 Laertios, a.g.e., s.521.
53 Pelin Atayman Erçelik, Lucretius’un Tanrı ve İnsan Anlayışı, Doktora Tezi, İstanbul, 2014, s. 120.
54 Çevirmiş olduğumuz Epikuros’un Menoikeus’a yazmış olduğu mektubunda sıkça geçen ‘arete’ kavra-

mını erdem yerine, meziyet olarak çevirdik.
55 Laertios’un eserinde çevirmen arete kavramını erdem olarak çevirerek kullanmıştır. Lakin biz yorum-

larken meziyet olarak kullanmaktayız. Laertios’un arete kavramı için bknz; Laertios, a.g.e., s.522.
56 Laertios, a.g.e., s.522.
57 Laertios, a.g.e., s.522.
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arasında meziyetlerin haz dolu bir yaşam içinde yeşerip filizleneceğini söyler.58 Anthony 
Kenny’nin de belirtmiş olduğu üzere Epikuros hazzı arzuların tatmini temelinde ele 
almaktadır.59 Kenny’e göre Epikuros, teorik hazcılıkla pratik sakınımlılığı bir araya 
getirirken hazzı arzuların tatmini temelinde ele almaktadır.60 Tam da bu noktada arzu 
konusuna yer verilebilir. Epikuros hazzı ‘beden alanında acı çekmemek’ ve ‘ruh alanında 
da hiçbir huzursuzluk duymamak’ olarak iki kısma ayırarak bizlere anlatmıştı. Beden 
alanında acı çekmemeyi Epikuros arzularla açıklar. Epikuros arzuları ilk olarak “Bazı 
arzularımızın (epithymia) doğal (physikos), bazı arzularımızın da boş (kenos) olduğunu 
söyleyerek ikiye ayırmaktaydı. Doğal olan arzularımızdan bazıları zorunlu ve bazıları 
da salt doğaldır. Zorunlu olan arzularımızın bir kısmı mutluluk için zorunludur, bir 
kısmı bedenin marazlardan kurtulması için, bir kısmı da salt yaşam için gerekliydi.

“Bütün bunları açık ve seçik bir bakış açısıyla gören kişi, bütün eğilimlerini ve sakınım-
larını bedenin sağlığına ve ruhun dinginliğine yöneltir. Sonuçta kutlu bir yaşam sürmenin 
nihai amacı da budur. Acı çekmeyelim veya korkuya kapılmayalım diye, bütün yapıp 
ettiklerimizi bu uğurda yapıyoruz. Biz bu duruma bir defa nail olduk mu, ruhumuzun 
bütün fırtınaları diner. Sonuçta canlı bir varlığın eksikliğini duyduğu bir şeyi veya ruhu 
ve bedenin iyilikle doldurup taşıracak başka bir şeyi ille de aramasına gerek yok. Haz 
hâlihazırda bulunmadığı için acı duyduğumuzda, işte o zaman hazzın eksikliğini duyarız. 
Acı duymadığımız zaman da hazza ihtiyacımız kalmaz.”61

Yukarıda belirtmiş olunduğu gibi Epikuros’un haz anlayışıyla arzularımız arasında 
sıkı bir bağ vardır. Özellikle bu noktadan itibaren çalışmada kurulacak haz ve arzular 
arasındaki ilişki çalışmamızda aradığımız problemin cevabı olacak olan “Mutluluğa 
ulaşmak için mi arzuluyoruz?” sorusunun bir yanıtı olacaktır. Problemimizde eşleştir-
diğimiz mecburiyet ve seçim kavramlarından olan seçimin haz, arzu ve mutlulukla olan 
ilişkisinden bahsedilmişti. Seçimle ilgili olan kısım ise bu noktadan itibaren eğilim ve 
sakınımlarla açıklanacaktır. Epikuros için haz ve arzularımız arasındaki bağ ise eğilim 
ve sakınımlarımız doğrultusunda kurulmaktadır. Eğilimden kastedilen insanın istekleri 
doğrultusunda istediği şey neyse ona yönelip meyil etmesi ve meyil ettiği şeyi elde 
etmesi yani istediği şeyi seçip eylemini gerçekleştirmesidir. Sakınımdan62 kastedilen 
ise eğilimin tersidir. Yani insanın gerçekleştirmek istemediği, o istediği şeyden ka-
çındığı eylemleridir. Eğilim ve sakınımların sonucunda gerçekleştirilecek eylemlerin 
sonucunda duyulacak olan haz ile birlikte mutluluk gerçekleşecektir. 

Seçimlerin yapılmasını sağlayan ise hazzın kendisidir. O eylemi gerçekleştir-
diğimizde almak istenen aslında ‘tatmin olmak’ duygusudur. Tatminden kastetmek 

58 Epikuros, a.g.e., s.67.
59 Anthony Kenny, Batı Felsefesinin Yeni Tarihi: Antik Felsefe: Cilt 1, çev. Serdar Uslu, Küre Yayınları, 

İstanbul, Nisan 2017, s. 311.
60 Kenny, a.g.e., s.311.
61 Epikuros, a.g.e., s.66.
62 Çalışmada sakınımdan kastedilenin dildeki karşılığı olarak daha iyi anlaşılabilmesi adına İngilizcede 

avoidance olarak geçtiğini belirtmek de fayda görülmüştür.
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istediğimiz bir doyum durumudur. O doyumdan alınacak olan ‘keyfi’ ise haz olarak 
tanımlıyoruz. O keyif sonucunda ulaşılması gerekenin eudaimonia olduğunu düşün-
mekteyiz.63 Keyif sonucunda ulaşılacağını düşündüğümüz eudaimonia sonucunda sor-
duğumuz sorunun yanıtı ortaya çıkmaktadır. Çünkü Epikuros için bir kişinin hayatının 
başından sonuna kadar amacı, bir yaşam biçimi haline getirmesi gereken eudaimonia’ya 
ulaşmak ve bu doğrultuda Epikuros’un vermiş olduğu öğütleri yaşamına yerleştirmek 
olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda yaşamını sürdürecek kişi ise eudaimonia’ya ulaşma 
arzusu sonucunda gerçekleştireceği eğilimleriyle ve sakınımlarıyla eylemlerini gerçek-
leştirecektir. Yani buradan da anlaşılacağı üzere “mutluluğa ulaşmak için arzuluyoruz” 
yanıtı ortaya çıkmaktadır. Lakin burada önemli olan şey ise yararlı ve zararlı olanları 
tartmak, aralarında ayırdına vararak karar vermek olmalıdır. Arzular karşısında örneğin 
tabii olan yani en kolay elde edilen arzuların ve de boş olan arzuların yani elde edilmesi 
güç olan arzuların karşısında ölçülü davranılması gerekmektedir. Epikuros’a göre ar-
zuların arasında karşılaştırma yapılıp ve tartıldıktan sonra en üstün hazzı yakalamak 
gerekmektedir. Bu noktada da akıl, mutluluğa ulaşmak için arzularımız doğrultusunda 
eğilim ve sakınımlarda önemli bir ölçüt olarak durmakta ve her türlü arzuların kar-
şısında karar verirken, bir nevi tutkularımıza ket vuracak olan araçtır. Buraya kadar 
yer verilmiş olunan mutluluğa ulaşmak için arzulamak problemi için gerekli bilgiler 
sıralanmış oldu. Şimdi ise amaç Epikuros için problemin cevabını verebilmek adına 
bunlar arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını göstermeye çalışmak olacaktır.

 Epikuros’ta gerek mutluluk için gerek bedenin marazlardan kurtulması gerekse 
de salt yaşamın kendisi için arzularken haz duyulmalıdır. Doğal ama zorunlu olan 
arzularımızın içerisinde yer alan mutluluğa ulaşmak için arzulanması bizi sorumuzun 
cevabına ulaştıracaktır. Mutluluğa ulaşmak için kişinin arzulaması gerektiği yönünde 
vereceğimiz cevabımız için ilkin kişinin eudaimonia’yı isteyip, arzulaması gerekir. 
Arzuladığı eudaimonia için eylemlerini gerçekleştirirken, eylemlerini akıl süzgecinden 
geçirerek onların kendisine acı verip vermeyeceğini tartması gerekir. Eğer eudaimonia 
için arzuladıkları kendisine acı vermeyecekse onu elde etmelidir. Elde ettiği şeyden 
aldığı hazla birlikte alacağı keyif, tatminlik duygusu kişiyi mutlu edecektir. Epikuros 
için önemli olan bunu dünyevî olan şeylerden alacağı tatminlik duygusuyla yaşaması 
değildir. Ona göre asıl ruhanî alandan alacağı haz önemlidir. Onun için de kişinin 
ruhanî alan için önceden yer verdiğimiz kıstasları yerine getirmesi gerekir. Bunlar 
ise tanrılardan korkmaması, ölümden korkmaması, ruhunu huzursuz edecek şeyleri 
dışarıda bırakması ve bu evrende neden yaşadığının, bu evrenin neden ve nasıl var 
olduğunu düşünüp bilinçli bir şekilde farkındalıkla yaşaması gerektiğiydi. Bunların 
farkında olarak yaşayan bir insanın ruhu Epikuros’a göre ataraksia denilen dinginlik 

63 Gerek Antik Yunan döneminde gerekse Hellenistik dönemde gerekse de Epikuros’ta çevirisini mutlu-
luk diye bıraktığımız eudaimonia kavramı somut elle tutulur, gözle görülür bir şey olmadığından ve 
bu kavramın hem bir duygu durumu hem de bir yaşam tarzı olduğundan dolayı; mutluluk için seçim-
lerimiz doğrultusunda almış olduğumuz keyif ve haz sonucunda ulaşılan olarak belirttik. 
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durumuna erişecektir. Ve yaşamdan alacağı hazla birlikte mutluluğa erişecektir. Bütün 
bunları da gerçekleştirirken kişinin felsefeyle uğraşması, felsefe yapması gerekmek-
tedir. Çünkü ona göre mutluluk varken her şeye sahipsek, yokken de onu elde etmek 
için yapılmayan şey yoksa bu durumda mutluluğa yol açan şeylere yoğunlaşılması 
gerekir. Bunu da sağlayacak olan felsefedir. Çünkü Epikuros’a göre felsefe yapmanın 
temel amacı mutluluğa ulaşmak olmaktır.

Bu çalışmadaki problemimizin cevabı için kurduğumuz ilişki mecburiyet ve seçim-
le ilgiliydi. Mutluluğa ulaşmak için arzuluyoruz yoksa arzuladığımız için mi mutluluğa 
ulaşıyoruz? sorusunun yanıtı olarak mutluluğa ulaşmak için arzuluyoruz yanıtını ver-
miştik. Bu yanıtın da seçimle ilişkili olduğunu ve seçimin de haz ve arzu konularıyla 
ilgili olduğundan bahsedilmişti. Haz ve arzularda kişinin eğilim ve sakınımlarıyla 
ilişkiliydi. Bundan dolayı da seçim eğilim ve sakınımla kurulmaktaydı. Eğilimden 
anlaşılması gereken insanın istekleri doğrultusunda istediği şeye yönelmesiydi. Ve 
bunun sonucunda onu elde etmesi yani istediği şeyi seçip eylemini gerçekleştirmesi 
gerekliydi. İnsanın istediği şeyi elde etmesi de onun seçimiydi. Sakınım ise eğilimin 
zıttıydı. Yani insanın gerçekleştirmek istemediği ve kaçındığı, seçmediği eylemleridir. 
Eğilim ve sakınımlarla doğrultusunda gerçekleştirilen eylemden duyulacak olan haz 
kişiyi mutluluğa ulaştıracaktır. Çalışmanın en başında da bahsedildiği üzere mutluluk 
gelip geçici, anlık alınan hazlar sonucunda yaşanacak bir mutluluk değildir. Her ne 
kadar Epikuros mutluluğun tam olarak tanımını vermese de mutluluğun iyi bir yaşam 
sürme, saadet olduğu düşüncesindeyiz. 

Sonuç

Şehir devleti olan polisten monarşik bir yapıya geçiş yapan Yunan toplumu için 
hem politik hem kültürel hem de yaşamları doğrultusunda değişimler yaşanan bu 
dönemde felsefi tavırlarında da değişim olduğu görülmektedir. Felsefe görüşlerinin 
ise Antikçağ’da olduğu gibi theoria yanı vardı. Lakin bu noktada Hellenistik dönem-
de yaşanmış olan politik değişimler ve uzun süren savaşlarla birlikte praksis yön ön 
plana çıkmıştı. Pratik, günlük yaşama dönük olan görüşler kendisini özellikle ahlâk 
felsefesinde göstermeye başlamıştı. 

Ahlâk felsefesi yönünde değişim gösteren felsefi görüşler Epikuros’ta da etkisini 
göstermişti. Epikuros’un mutluluk anlayışı çalışılmış olduğundan ve Hellenistik dö-
nemin genelinde yer alan felsefe görüşlerinin hepsinin iç içe geçmiş olması durumu 
filozofumuzda da olduğundan dolayı ilkin onun felsefisini açıklamak gerekmekteydi. 
Bu yüzden ilkin onun felsefesinin genel özelliklerine yer verildi. Hemen ardından ise 
Epikuros’un felsefesi birbiriyle bağlantılı, ilişkili olduğundan dolayı ilkin onun fizik 
görüşlerine, ruhla ilgili görüşlerine onun Demokritos’tan almış olduğu atomcu bakış 
açısıyla yer verildi. Ona göre Demokritos’ta olduğu gibi evren atomlardan meydana 
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gelmişti ve bir kişinin bu evrende neden yaşadığını, bu evrenin neden ve nasıl var 
olduğunu bilerek yaşaması gerekmekteydi. Bilinçli bir yaşam sürmesi gerekliydi. 
Mesela bu yüzden ona göre atomcu bakış açısını bilmek, evrenin bu şekilde meydana 
geldiğinin farkında olmak onun fizik görüşleriyle ahlâk felsefesi görüşlerinin iç içe 
geçkin olduğunu bize göstermekteydi. Çalışmamızda buna önem verdiğimizden dolayı 
onun diğer felsefi görüşlerine de yer verildi. Felsefesindeki görüşlerine, özelliklerine 
yer verdikten sonra onun ahlâk felsefesini ayrıntılı bir şekilde incelendi. Onun ahlâk 
felsefesinin temel amacı mutluluğa ulaşmaktı. Mutluluğa ulaşma yolundaki nasihat-
lerini, öğütlerini ise Menoikeus’a yazmış olduğu mektubundan bilmekteyiz. 

Menoikeus’a yazmış olduğu mektubundan çıkarılanlara göre mutluluğa ulaşa-
bilmek için verdiği öğütleri yaşamının başından sonuna kadar uygulaması gerektiği 
görülür. Bu öğütlere bakıldığında ise niçin bu evren var ve bu evrende neden yaşa-
maktayız? gibi sorulara cevap aranması gerekmesinin yanı sıra, ölümden korkmamak, 
tanrılardan korkmamak, dünyevî olan ne varsa onların hepsini minimum da tutmak, 
şan şöhret gibi olayları arzulamaması, insanın ruhunu gereksiz korku ve kargaşalardan 
uzak tutması, felsefeyle uğraşması ve bütün bunlardan haz duyması gerekmekteydi. 
Çünkü duyacağı bu haz sonucunda mutluluğa ulaşabileceğini yorumlamıştık. Bu ça-
lışmamızda yer vermiş olduklarımıza göre Epikuros için mutluluğa ulaşmanın hazla 
bir ilişkili olduğu görülmüş oldu. 

Mutluluğun hazla ilişkilendirilmesi ise çalışmamızda aradığımız sorunun ceva-
bını verebilmek için bize yol gösterici oldu. Çünkü bu çalışmada sormuş olduğumuz 
“Arzuladığımız için mi mutluluğa ulaşılmaktadır?” yoksa “Mutluluğa ulaşmak için mi 
arzulanmaktadır?” sorusunun cevabı olarak mutluluğa ulaşmak için arzulanmaktadır 
yanıtını vermiştik. Bu cevabı verirken bu sorularının ilkinin mecburiyetle diğerinin ise 
seçimle bir ilgisi olduğu vurgulanmıştı. Mutluluğun hazla bir ilişkisi olduğu söylendi. 
Haz ise Epikuros için gerek beden alanında acı çekmemek gerekse de ruhunu dingin 
tutmak gerektiğiyle alakalıydı. Ona göre bu iki alanda duyulacak olan hazlar arzula-
mayla gerçekleşecek bir durumdu. İlk olarak beden alanında acı çekmemek kısmını 
Epikuros bu kısmı arzularla açıklamıştı. Mutluluğa ulaşmak için arzuluyoruz yanıtının 
seçimlerimizle ilgisi olduğunu vurgularken seçimlerimizin eğilim ve sakınımlarımızla 
ilişkisine değindik. Eğilimler ve sakınımlarda arzularla ilişkiliydi. Epikuros arzuları 
ilk olarak ikiye ayırmaktaydı. Ona göre bazı arzularımızın doğal, bazı arzularımızın 
da boş olduğunun düşünülmesi gerekmekteydi. Ve doğal olan arzularımızdan bazıları 
zorunlu ve bazıları da salt doğaldı. Zorunlu olan arzularımızın bir kısmı mutluluk için 
zorunludur, bir kısmı bedenin marazlardan kurtulması için, bir kısmı da salt yaşam 
için gereklidir. Bu noktada ise mutluluk için zorunlu arzulara yer verildi. Mutluluğa 
ulaşmak için beden alanında acı çekmemek gerekliydi ve bu da arzulamanın boyutuna 
bağlı olan bir durumdu. Ona göre acı çekmemek için dünyevî olan her şeyi minimumda 
tutmak gerekliydi. Ruh alanını dingin tutmak da insanın ölümden korkmaması, tan-
rılardan korkmaması ve ruhunu gereksiz korku ve telaşlardan uzak tutmasıyla alakalı 
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bir durumdu. Gerek beden alanında gerekse de ruh alanındaki arzulamadan duyulacak 
olan hazla beraber bir insan yaşamının başından sonuna kadar bütün bunları hayatına 
uygulamış olursa mutluluğa ulaşabilecektir.
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CANLILIK VE CANLILIKBİLİMİ ÜZERİNE 
YENİ BİR DEĞERLENDİRME

Mustafa Yavuz*

A NEW CONSIDERATION ON LIFE AND LIFE-SCIENCE

ÖZ
Bu çalışmada, canlılığın öğretisi olarak da ele alabileceğimiz biyolojinin tarihî 
tanımından hareketle, canlılık ve can tanımına kapı aralamaya dönük birtakım 
açıklamalar ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu açıklamalara uygun şekilde gü-
nümüz biyolojisinde bazı terimlerin tashihi, bazı terimlerin de temyizi gereği 
dile getirilmektedir. Bunlardan ilki, yaygın şekliyle homeostasis olarak bilinen 
terimin homeokinesis olarak güncellenmesidir. Bu sebeple, anlam ayrımına vur-
gu yapacak surette birtakım önermeler üzerinde durulmaktadır. Makalenin or-
taya çıkış sürecinde ve örgüsünde şu üç soru tekrarlanmıştır: 1) Canlılık nedir? 
2) Canlılığın farklı dereceleri var mıdır? 3) Varsa, en temel canlılık hâli nedir? 
Bu sorulara cevaplar aranırken, biyolojinin farklı konularına göndermeler yapıl-
maktadır. Aynı zamanda, biyolojik olgu ve olayların açıklanmasında indirgemeci 
bir bakıştan ziyade canlılığın beliriveren bir süreç olduğu iddiasıyla belirimci bir 
bakış önerilmektedir. Sonuç olarak, biyolojik organizasyonun kendi sıradüzeni 
içinde ilk olarak hücre seviyesi ele alınmakta ve hücre, organ ve organizma sevi-
yelerinde beliriveren üç katmanlı bir canlılık görüşü öne sürülmektedir. Önerilen 
bu canlılık görüşü her üç seviyede birer bilinç ve bellek tipini de içkindir.
Anahtar Kelimeler: Canlılık, Hücre, Homeokinesis, Bilinç

ABSTRACT
In this study, it is tried to put forth some explanations on the definition of vitality 
referring to the historical definition of biology that can be considered as the 
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study of life. In accordance with the explanations, the necessity of revision 
and distinction of some terms in the contemporary biology is also mentioned. 
The first among which is the updating of the term known as homeostasis into 
homeokinesis. For this reason, a number of propositions are emphasized in order 
to clarify the distinction of meaning. The following three questions were repeated 
in the process and structure of the article: 1) What is vitality? 2) Does it have any 
degrees or grades? 3) If so, what is the basic-vitality? In the search for an answer 
to these questions, different topics of biology are cited as references. At the same 
time, by claiming that vitality is an emergent process, it is proposed to follow 
the emergentist view, rather than the reductionist view on the statements of 
biological facts and phenomena. As a result, the cell level in the hierarchy of the 
biological organization is discussed first and a threefold-vitality view emergent 
in the levels of cell, organ and organism is put forth. Consciousness and memory 
are immanent in every level of the proposed threefold-vitality.
Keywords: Life, Cell, Homeokinesis, Consciousness 

...

1. Giriş

Bilim insanları bir postulat olarak, içinde yaşadığımız fiziksel âlemin açıkla-
nabilir olgu ve olaylardan müteşekkil olduğunu kabul ederler. Yapacakları her türlü 
bilimsel faaliyete böyle bir ön kabulle başlarlar ki aksi takdirde, bilim adı altında farklı 
konularda rasyonel çalışmalar yapmaları ve görünürde nihai ve tümel açıklamalara 
varmaları tümüyle imkânsız hâle gelir. Bilimin, esasında insanın bir faaliyeti ve ürünü 
olması sebebiyle, sürekli bir şekilde yenilenmeye, değişime açık olduğu da varsayılır. 
Bilimin dünyasında, doğaları gereği hem duyu organlarımızın hem de doğadaki olay-
ları gözlemlediğimiz veya ölçtüğümüz araçların nicelik ve niteliklerinde, yetkinlik 
anlamında kısıtlamalar olduğunu ve bu kısıtlamaların bizim evrene bakışımızı ve 
gerçeklik algımızı etkilediğini, daima aklımızda tutmalıyız. Sonuç olarak, hiçbir bilim 
adamı hiçbir şekilde kesin gerçekliğe yahut mutlak hakikate ulaştığını iddia edemez. 
Bu yüzdendir ki, gerçeklik perspektiflerinin sınırlı bir bölümünü ancak yakalarız. 
Yine bu nedenle, her zaman gözlemlerin ya da ölçümlerin sonucunu bir alt ve üst limit 
menzilinde bir başka deyişle, olasılık sınırları çerçevesinde bırakırız. İnsan kanındaki 
glikoz seviyesinin, tükürüğündeki pH seviyesinin, kulaklarının duyduğu sesin frekans 
seviyesinin ve gözünün algıladığı ışığın dalga boyu seviyesinin muhakkak sınırlı 
ancak, kesinlikle alt ve üst sınırları olan bir menzilde (range) cereyan ettiğini hatırda 
tutmamız gerekmektedir. Sınırlı bir işitsel dünyaya, sınırlı bir görsel dünyaya ve sınırlı 
bir koku dünyasına vb. sahibiz. Duyu organlarımıza bağımlı olacak şekilde, sınırlı bir 
evren anlayışımızla başa baş giden sınırlı bir algılar ve anlamlar dünyası yaratıyoruz. O 
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hâlde bu karmaşık düzenli evrende nasıl eyleyeceğiz? Fiziksel kapasitemizin sınırları 
olduğunu unutmaksızın onu evreni en iyi şekilde anlamak ve açıklamak için kullanmak 
en rasyonel ve en faydalı yok olarak görünmektedir. 

Tabiat bilimlerinin bir parçası olan biyoloji, isminin kökeninden de anlaşılacağı 
üzere canlılık ve canlılar araştırması yapan, deney ve gözleme dayalı bir bilimdir. 
İsminden hareketle, biyoloji biliminin canlı adı verilen her nesneyi çalışma alanına 
aldığı sonucuna varılabilir. Kendisine en yakın görünen fizik ve kimya gibi iki bilimden 
bazen yönteminin, çoğunlukla da nesnesinin daha karmaşık düzende olması ile ayrılır. 
Ünlü biyo-filozof Ernst Mayr (ö. 2005) tarafından verilen son eser1, fizik ve biyolojinin 
kavramsal çatılarının çok farklı olması sebebiyle biyoloji felsefesinin zorunlu olarak 
geleneksel bilim felsefesinden ayrı ele alınması gerektiğine vurgu yapar.

Canlılık, en kısa ve yalın anlamıyla can sahibi olma durumu demektir. Canlılık, 
tanımı gereği canlıdan başka fakat ona ilintilidir. Canın ne olduğu ve kaynağı ise 
antik dönemden beri tartışılagelmektedir. Canlılık mefhumunu tartışan herkes kendi 
arka plan bilgisine ve meşrebine göre farklı bir tanım yapmaktadır. Zira gerek can 
gerek canlılık gibi kavramlar yukarıda saydığımız gibi insanın zihni faaliyetine konu 
adlandırmalardır. Bununla birlikte canlılık konusu –aslında genel biyoloji kitaplarının 
girişinde ele alınması gerekirken– belki de hakkında spekülatif bilgilendirme yapmaktan 
öteye geçemediğimiz için yalnızca canlıların ortak özellikleri sıralanarak, maalesef 
geçiştirilmektedir. Canlılık ya da canlı olma durumu, ders kitaplarında verildiği şek-
liyle yalnızca canlıların ortak özelliklerini saymakla tanımlanamaz. Zira canlılığın 
tanımı yani canlı olma durumu ile, canlılığın birer fonksiyonu olan ‘canlıların ortak 
özellikleri’ bir ve aynı şey değildirler. Bahse konu bu ortak özellikler –her ne kadar 
kimde ne derece ortak oldukları belirgin değil iseler de– canlılığın ancak ve ancak 
birer belirtisidirler (symptoma vitæ). 

Canlılığın bir tanımını vermeden ve canlılar ile ilgili terminolojimizdeki birkaç 
terimin tashihini önermeden önce, aşağıda sırasıyla, canlılığın bir sistem içinde ortaya 
çıktığı veya sistemik bir görünüm arz ettiği, canlılar dünyasında olduğu gibi canlılığın 
kendisinde de ereksel (teleonomik) bir veçhe bulunduğu ve canlılık açıklamalarımızın 
temelleri için kimyanın oldukça elverişli örnekler sunduğu bahislerine değinilecektir. 

2. Canlılar ve Sistem Düşüncesi

Bir biyolojik sistem, kendini meydana getiren elemanlardan ve onları da meydana 
getiren farklı düzeylerdeki alt-elemanlardan oluşmaktadır. Farklı düzeylerde görünen 
bütün bu elemanlar ve alt elemanlar bizim ölçek ve amaç seçimimize göre birimler 
olarak adlandırılabilirler. Örnek vermek gerekirse: canlılık için temel birim olarak 

1 Ernst Mayr, What Makes Biology Unique?, Cambridge University Press, 2004, 21-38.
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hücrenin; madde için de atom ya da daha alt parçacıkların kabul ediliyor olması, hem 
bir ölçek –zira hücreler de organellerden, moleküllerden ve nihayetinde atomlardan 
müteşekkildir– hem de canlılık açıklamasını hücre düzeyinden başlatmak gibi rasyonel 
bir amaç meselesidir. Bazı elemanlar, müstakil birimler hâlinde etkin olabildikleri 
gibi, bazıları ancak bir bütünün yani sistemin içinde anlamlıdırlar2. Tıpkı metinsel 
bir ifadenin bazen yalnızca bağlamı içinde anlamlı olması gibi, özellikle çok hücreli 
canlılarda, organizmal bütünlükten ayrılan birtakım hücreler, canlılıklarını yitirirler. 
Genellikle, bütüncül bir bakışla, bir sistemin farklı elemanlardan müteşekkil olması 
rağmına, biz, bu elemanlara müstakil entiteler hâlinde değil de ancak bir sistemin parçası 
iseler anlam yükleriz. Organizmalardan bahsettiğimiz her zamanda, organizmaların 
açık sistemler olduğu3 ve çevreleri ile türlü alışveriş ilişkisi kuruyor oldukları dikkate 
alınmalıdır. Bu noktada, tek hücreli bir canlının, müstakil olarak mevcudiyetine de-
vam ediyor ve bir sistemin parçası değilmiş gibi görünüyor olması, tenakuz anlamına 
gelmemektedir. Zira tek hücreli canlılar kendi başlarına bir organizma oldukları için, 
zımnen sistemlerden müteşekkil kabul edilebilirler. 

Aslında biyolojik evrende müstakillik diye bir kavram yoktur. Çünkü her türlü 
müstakillik bizim ön kabulümüzdür. Örneğin biyolojik anlamda insanı, ağzındaki veya 
bağırsağındaki bakteri florasından azade, steril düşünmemiz imkânsızdır. Bu durum 
biyolojik olarak nerede birey, nerede çevreden bahsettiğimiz karmaşasını getiriyor 
görünse de bir canlı açısından, başka canlılarla paylaşmadığı bir çevre olmadığı ve 
çevrenin gerçekte canlı tarafından an be an işlenerek inşa edildiği görüşlerine4 katı-
lıyoruz. Bu noktadan hareketle, çevre inşa ediyor olmayı ve çevre tarafından inşa 
ediliyor olmayı da canlıların ortak özellikleri arasında görüyoruz.

Burada akla gelen bir soru da niçin biyolojik dünyada sistemlere gerek olacağı 
ya da biyolojik dünyanın sistemlerden örülü olmasının anlamının ne olduğudur. Bu 
noktada, anlama dönük her tür ifadenin yine bizim yakıştırmamız ve yüklememiz 
olduğunun ve tabiatta ‘anlam’ bulunması gibi bir ön-koşul olmadığının altını çizmek 
isteriz. Bilimsel her tür etkinlik bir insan etkinliğidir, bilimsel bilgi kategorisine giren 
veriler üzerinden insan anlam arayışı gerçekleştirir. Dolayısıyla verilerin zamanla 
değişiyor olması anlamı da değiştirebilir. Esasında bu hususta çıkaracağımız anlam-
lardan ilki, birimlerden sisteme doğru gidildikçe, –farklı çeşitlerdeki birimlerin de 
sisteme dâhil olmasıyla– sistem düzeyinde birim çeşitliliğinin artması gibi bir durumun 
ve buna ilaveten giderek artan düzeyde karmaşıklığın sistemin getirileri olduğudur. 
Dolayısıyla, hücre seviyesinden (organel çeşitliliği) organizma seviyesine (hücre, 

2 Joseph R. DesJardins; Çevre Etiği-Çevre Felsefesine Giriş, çev.: Ruşen Keleş, İmge Kitabevi, İstan-
bul, 2006.

3 Karl Ludwig von Bertalanffy; General System Theory: Foundations, Development, Applications, Re-
vised Ed. New York: Braziller, 1968.

4 Richard Charles Lewontin; İdeoloji Olarak Biyoloji-DNA Doktrini, çev.: Cengiz Adanur, Kolektif 
Kitap. İstanbul, 2015.
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doku, organ, sistem çeşitliliği) çıkıldığında sistemleşmenin getirileri gereği çeşitlilik 
ve karmaşıklık artışı olmaktadır. 

3. Ereksel (Teleonomik) Bakışın Kaçınılmazlığı

Darwin tarafından “Türlerin Kökenine Dair…” isimli eserinde5 verildiği şekliyle 
doğal seçilim konsepti, “en iyi uyanın yaşayakalması” (survival of the fittest) olarak 
özetlenen tek bir ilke hâline getirilebilir. Her ne kadar, İngilizce ifadesiyle cümlede 
fittest ile nesne, to fit ile de eylem Darwin tarafından muğlak halde bırakılmış ise de 
esasında to fit ifadesi, bir organizmanın ve dolayısıyla bir popülasyonun yaşayakalması 
için gerekli tüm değişiklik (variation), düzenleme (modification) ve uyum (adaptation) 
eylemlerini kapsar olduğundan, bu bağlamda doğal seçilime tabi olan bütün canlılar 
için bir postulat olarak temel bir erek (telos) öne sürebiliriz: Yaşayakalmak. Aslında 
canlılar için öner sürülmesi makul iki farklı telostan birincisi yaşayakalmak, ikincisi de 
evrilmek olabilir. Bununla birlikte, her canlının her zaman ve durumda evrilmesi gibi 
bir zorunluluk bulunmadığından, birincisi akla daha yakın görünmektedir ancak, bu 
metinde yaşayakalmak canlıların, süregitmek canlılığın ereği olarak kullanılmaktadır.

Böylelikle, Darwin sonrası evrim teorisyenlerinin en çok itiraz edegeldikleri erek 
(telos) bahsi, bizim için yeni bir anlama bürünmektedir. Zira Aristotelesçi sistemde 
sabit ilk hareket ettiriciye bağlanan ve bir (ya da birden fazla) gayesi bulunan canlılık 
görüşüne6 özellikle getirilen rastlantı ve şansa dayalı açıklamalara da en azından şim-
dilik gerek kalmamaktadır. Her ne kadar rastlantı ve şans mefhumları insan zihninin 
ürettiği, determinist yorumlamaları uzaklaştıran iki anahtar terim gibi görünüyorsa da 
bu ikisi, aslında herhangi bir vaka hakkında bilgi (information) ve veri (data) eksikli-
ğimizden kaynaklanan, delilsiz açıklamalardır. Bu metinde verdiğimiz, kimyayla ilgili 
açıklamalar da dikkate alındığında, sanki canlılık süregitmek için, dolayısıyla bir canlı 
da yaşayakalmak için çabalıyor gibi görünmektedir. Her bir hücre ve organizma, yaşa-
yakalabildiği ölçüde süreklilik gösterme durumunda olduğundan, bir takım eylem ve 
tepki(me)leri canlılık sürecini destekledikleri müddetçe sürdürmelidirler. Nedensellikle 
açıkladığımız zaman-mekân uzayımızda yaşayakalmak yalnızca bir anlık bir hadise 
bir görüntü olmayıp7, yalnızca bir an ve mekâna veya nihai mevkie doğru değildir. 
Yaşayakalmak, uzam ve sürem gerektiren canlılık sürecinin temel dinamiği ve o süre-

5 Darwin, eserinin ilk baskısının 4. Bölümünde (1859) yalnızca doğal seçilim (natural selection) ifade-
sini kullanırken, 1869 tarihli gözden geçirilmiş beşinci baskısında, doğal seçilim ve en iyi uyanın 
yaşayakalması ifadelerini eşanlamlı olarak kullanmaktadır.

6 Aristoteles’in Fizik 199a25’te bahsettiği “…şu açık: doğa gereği oluşan ve var olan nesnelerde bu 
aynı neden var…” şeklindeki ifadesinden doğadaki her canlıya bir (veya birden fazla) telos yüklediği 
sonucunu çıkarıyoruz. Ancak, bu makalede, tikel canlılardansa, canlılığın kendisine tümel olarak tek 
bir telos yüklüyoruz: yaşayakalma.

7 İngilizce ifade edecek olursak: it is not only to survive but surviving.
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cin önemli bir parçasıdır. Yalnızca tek bir hâl değil, aksine bir hâller bütünüdür, stasis 
değildir kinesistir. İşte tam da bu noktada, homeostasis terimi yerine8 homeokinesis 
teriminin kullanılması önerisi9 bizim için oldukça anlamlıdır. Homeostasis terimi ile 
bir canlının dış ve iç şartları arasında denge kurması kastedilirken aslında zımnen statik 
bir hâl düşüncesi verilmektedir. Oysaki canlılığın her noktasında ve anında, süregiden 
bir akış olmalıdır. İnsan bedenindeki farklı sistemler ya da organlardan verilebilecek 
farklı örnekler, vücutta zaten mevcut olan geri-besleme (feedback) mekanizmaları, 
aslında makro düzlemde homeostasis ile kastedilen dengenin, mikro düzlemde sü-
reklilik ihtiva eden bir hareket olduğunu ortaya koymaktadır. Başka bir ifade ile eşit 
kollu bir terazinin her iki kefesi, uzaktan bakıldığında sabitmiş gibi görünüyor iseler 
de gerçekte minimum düzeyde bile olsa salınım yapmaktadırlar ki bu salınım esasında 
maddenin temel özelliklerinden kaynaklanan bir salınımdır. Canlılar da maddî evrenin 
bir parçası olduklarından dolayı elbette ki maddeyi etkileyen sebep ya da etmenler 
canlıları da etkileyebilirler. 

4. Canlılık Tanımının İmkânı

Canlılık, biyolojik dünyanın fizik dünyadan ayrıldığı en önemli husustur. Ancak bu 
alamet-i farikanın bilimin modernleşme sürecinde nasıl tanımlanacağı ve işleneceği başlı 
başına bir sorun hâline gelmiştir. Zira, literatüre göre10 XIX. yüzyılın ikinci yarısından, 
XX. yüzyıl sonuna kadar geçen zaman zarfında, farklı yazarlarca kırktan fazla canlılık 
tanımı ya da yorumu yapılmıştır. Konu üzerinde görüş belirten tüm yazarların hemfikir 
olduğu husus, canlı olmadan canlılık olmayacağı, yani tabiatta kendi başına ve canlıdan 
ari bir canlılık mefhumunun olmadığıdır. Tekrar belirtmek gerekir ki, canlılığın canlılardan 
farklı olması fikri de insanın zihni bir faaliyetine dayanır. Bu zihni faaliyetin, tabiatta 
cari olan olaylara da uygun düşmesi esastır. Canlılığın mekanizmalarından ziyade neliği 
üzerinde bir uzlaşı –henüz– sağlanamadığından ve bu noktayı bir fırsat kabul ederek, yeni 
bir canlılık tanımı öneriyoruz: “Canlılık, bir hücrenin iç yükleri ile dış yükleri arasında 
gerçekleşen akış sürecinin düzenlenmesidir”. Bu tanım İngilizcede şöyle verilebilir: “Life 
is the coordination of the process of flow between the inner and outer loads of a cell”. 
Bu hâliyle tanımımız Spencer’ın11 tanımıyla örtüşmektedir: “The continuous adjustment 
of internal relations to external relations”. Tanımda geçen iç yükler ifadesi, bir hücreyi 
hücre yapan ve ana/ata hücreden yavru hücreye aktarılan organik maddelerden müteşek-

8 Peter T. Macklem, Emergent phenomena and the secrets of life, J Appl Physiol 104, 2008, 1844–1846.
9 Cindy Thamrin-Urs Frey, Complexity and respiratory growth: a developing story. J Appl Physiol 106, 

2009, 753–754.
10 Radu Popa, Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life, Berlin 

Heidelberg, Springer-Verlag, ISBN: 978-3-540-20490-9, 2004, 197-205.
11 Herbert Spencer, The Principles of Biology, Vol I., D. Appleton and Company, New York, 1884, 462-

463.
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kil olup, bu iç yük ya hücrede potansiyel olarak bulunur ya da hücresel zamanın belirli 
bir parçasında aktifleşir. Dış yük ise, hücrenin yaşadığı ortamdan ve hücrenin kendisi 
hariç, hücre üzerinde etkili olan her tür etmenden müteşekkildir. Canlılık, minimum ve 
maksimum dereceler arasındaki homeokinetik menzili dengeleyemeye dönük bir meta-
bolizma ile mekanize olur ve ağsı bir yapıyla karakterizedir. Tanımdaki metabolizma, iç 
ve dış potansiyeller arasında, canlılığın bir aracıdır. Hücre Teorisinin12 ikinci maddesine 
göre: hücre, canlılarda yapının ve düzenin en temel birimidir. Teorinin bu maddesine, 
şu şekilde bir güncelleme yapmak mümkündür: hücre bir canlının canlılık özelliği 
taşıyan en temel birimidir. Dolayısıyla, iddiamıza göre hücre, canlılığın en temel hâlini 
barındırmaktadır. Herhangi bir canlılık tanımından azade olarak, hücre teorisinin kendisi 
zaten bize postulat olarak canlılığın açığa çıktığı basamağın hücre düzeyi olduğunu 
vermektedir. Hiyerarşik olarak hücre altı yapılar her ne surette olurlarsa olsunlar canlı 
kabul edilmediğinden, canlılığın belirimsel (emergent)13 özelliklerinin de ilk kez hücre 
düzeyinde görüldüğü sonucu ortaya çıkar.

5. Kimyasal Açıklamalar

Pross14 biyolojik fenomenlere kimyasal açıklamalar getirme imkânını sorgula-
yarak başladığı eserinde, cansız maddenin nasıl canlı bir organizmaya dönüştüğüne 
cevap ararken, aynı zamanda kimya ve biyoloji arasında kullanışlı bir bağ ve geçerli 
bir prensip kurmayı da dener. Pross’a göre, kopyalanma kimyasındaki güncel buluş-
lar, biyolojik süreçlerin nasıl başladığını anlamamıza yardımcı olabilir. Yine aynı 
yazar, termodinamik bir kararsızlığın dinamik kinetik kararlılık anlamına geldiğini, 
sonuç olarak da biyoloji dünyasında görülebilecek yegâne kararlılığın bu olduğunu 
iddia eder. Zira kopyalanma kimyasında cari olan kurallara göre, kendini kopyalayan 
sistemlerde ‘madde kendini kopyalamak için tepkimeye girerek kararlılığını korur’ 
ki böylece ‘kopyalanma maddeye kalıcılık sağlar’15 Aynı zamanda kendini kopyala-
yabilen ilkel bir sistem, zamanla –dinamik kinetik kararlılığın artış gösterme meyli 
sebebiyle– giderek karmaşık hâle gelecektir. Böylece, biyolojik dünyayı oluşturan 
organizmaların belirimsel özelliklerine benzer özelliklerin kimyasal dünyada zaten 
var olduğu sonucu karşımıza çıkar.

12 Matthias Jakob Schleiden, Beiträge zur Phytogenesis. Arch. Anat. Physiol. Wiss. Med. 13, 1838, 137-
176.

a Theodor Schwann, Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und 
dem Wachstum der Tiere und Pflanzen. Sander’schen Buchhandlung, Berlin, 1839, 191-257.

13 Emergency kavramının Türkçe karşılığı olarak bu metinde beliriverme kelimesi kullanılmıştır. Beliri-
verme ile ilgili en güncel derleme Herring ve Radick (2019) tarafından kaleme alınmıştır.

14 Addy Pross, Yaşam Nedir? Kimyanın Biyolojiye Dönüşümü, çev.: Raşit Gürdilek, Metis Yayınları, 
İstanbul, 2016, 1. Baskı, 2016, 41-49.

15 Pross Yaşam Nedir?, s. 63-82
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Kimyasal elementler, atomik konfigürasyonlarının birer fonksiyonu olarak, ele-
ment kararlılığı diyebileceğimiz bir kararlılık durumu sergilerler. Bu element kararlı-
lığı, fonksiyonel konfigürasyonlarının ikinci basamağında farklı türlerde tepkimelere 
girmelerine imkân tanır ki bu tepkimelerin bir kısmının neticesi olarak, kendilerini 
oluşturan elementlerden çok farklı özellikler sergileyebilen bileşikler ortaya çıkarlar. 
Yani kimyasal reaksiyonlar, bazı durumlarda belirimsel özellikler sergileyen bir bile-
şiği verecek şekilde gerçekleşebilirler. Pross’un az önce belirttiğimiz görüşlerine ve 
açıklamalarına ilaveten konuya örnek olabileceğini düşünerek yaygın olarak bilinen bir 
kimyasal tepkimeyi, gezegenimizde hayat kaynağı sayılan su oluşumunu ele alabiliriz.

2 H+ + ½ O2 → H2O

Yukarıdaki kimyasal yanma tepkimesinde –bize göre– H yanıcı, O2 ise yakıcıdır. 
Ancak, tepkime sonucu açığa çıkan H2O ne yanıcı ne de yakıcı, bilakis söndürücüdür. 
Canlılığın ortaya çıkması için kesinlikle gerekli olan bir bileşeni, suyu üreten böyle bir 
tepkime aynı zamanda, tepkimeye giren her iki elementte de görünürde mevcut olmayan, 
yalnızca tepkime sonucu ortaya çıkan bileşikte beliren bir söndürücülük özelliğini de 
vermiştir. Kimyanın engin dünyasından, bu tepkimeye benzer başka birçok tepkime 
örnek verilebileceği hâlde, en anlaşılır ve bilinir olanı tercih edilmiştir. Kısaca, suyun 
söndürme özelliği yukarıdaki reaksiyon sonucu beliriverir. 

Gestalt Ekolü’nün16 bütünün, parçalarının toplamından daha fazla olduğu görüşü 
yerine ikame ettiği bütün, parçalarının toplamından başkadır görüşüne tam olarak 
katılmıyoruz. Esasında, bir bütünün, kendisini oluşturan parçaların toplamı olmadığı 
(dolayısıyla parçaların düzeninin de önemli olduğu) görüşü Aristoteles tarafından da 
şu şekilde ifade edilir: hece, harfler ve birleşimin toplamı değil, ne de ev tuğlalarla 
birleşimin toplamıdır17. Şu hâlde, bütün, parçaların toplamından fazladır şeklinde 
alabileceğimiz bir bakışla, canlılık mefhumu açıklanabilir. Çünkü parça bütün arasın-
da aynı zamanda düzen (configuration) ilişkisi de bulunabilir. Yukarıdaki kimyasal 
reaksiyonda da görüldüğü üzere, bir bütünü oluşturan parçaların nicelik ve nitelikleri 
itibarı ile, bütünde, parçalarda rastlamadığımız beliriveren (emergent) özellikler or-
taya çıkabilir. Dolayısıyla, bir hücre, kendisini meydana getiren bütün organellerin, 
hücre zarının ve sitoplazmanın toplamından daha fazlasıdır. Zira hücre, aynı zamanda 
canlı yapısının sıradüzeni içinde canlılık fenomeninin ilk kez ve beliriverme şeklinde 
görüldüğü düzeydir. Muhtemelen, elementler düzeyinde tespit edemediğimiz ancak, 
moleküller düzeyinde karşımıza çıkan bazı belirimler bir araya gelerek, hücre-altı 
düzeyde göremediğimiz fakat yalnızca hücre düzeyinde ve yukarısında beliriveren 
canlılığı doğurmaktadır.

16 Kurt Koffka, Principles of Gestalt Psychology. Harcourt, Brace and Company, New York, 1935, s. 
177-176.

17 Aristoteles Metafizik VIII.1043b5
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Canlılık, –tıpkı kopyalanma kimyasındakini andırır surette– kendisini kopyalayarak 
ata/ana hücreden yavru hücreye aktarılmaktadır. Böylelikle canlılık, hücreyi mekân 
tutarak zamanda süreklilik kazanmaktadır. Canlılık özelliğinin üreme mekanizmaları ile 
hücreden hücreye veya bir organizma neslinden diğer nesile aktarılıyor olması yukarıda 
bahsettiğimiz biricik erek (telos) olan yaşayakalmak ile birlikte ele alındığında anlamlı 
hâle gelmektedir. Telos ile ilgili tartışmalarda “canlıların cansızlardan teleonomi ile 
ayrıldığı ve canlılardaki özerk tasarının (telos) türün devamı ve korunması olduğu”18 
görüşüne katılıyoruz.

6. Bilinç ve Canlılık İlişkisi

Ele almamız gereken bir diğer başlık ise, bilinçtir (consciousness). Eğer bilinci, 
bir canlının vücut bütünlüğünü ve sürekliliğini korumaya yönelik her türlü hamleyi 
gerçekleştirmesi düşüncesine indirgeyebilirsek, o vakit bilincin, canlılık olgusu için-
de zaten mütemekkin (embedded) olduğunu iddia edebiliriz. Yine, farklı düzeylerde 
canlılıklar olabileceği veya canlılığın farklı seviyelerde açığa çıkan farklı veçheleri 
olabileceği gibi, o canlılık seviyelerinde gömülü olarak farklı bilinç seviyeleri olmasını 
da makul buluyoruz.

Bir organizmanın, kendi organizasyonunun farklı düzeylerinde homeokinesisi 
gerçekleştirmek için çeşitli eylemler icra edeceği kesin olmakla birlikte, bu eylemler 
bize bazen bilinçli eylemlermiş gibi de görünür, dolayısıyla zaman zaman hayvanlara 
hatta bitkilere bir bilinçlilik hâli atfederiz. Aslında, insan olmanın getirdiği avantajı 
kullanarak çoğunlukla diğer canlıları birer nesne (object) olarak görüyor ve ele alıyor 
olmamız yanlıştır. Dolayısı ile kendisinde can bulunan her canlıyı birer özne (subject) 
olarak görmemiz ve ele almamız elzemdir, çünkü canlılar, yalnızca edilgen nesneler 
olmayıp bilakis, çevreleri ile daima etkileşimde bulunan ve hem çevrelerini etkileyen 
hem de çevrelerinden etkilenen (hem fail hem de meful) öznelerdir. 

Özellikle son zamanlarda bitkilerin kendilerini ve çevrelerini tanıdıkları, çev-
resel değişiklikleri algılayarak, bu değişikliklere bir cevap bağlamında organizmal 
bütünlüklerini ve işlerliklerini korumaya dönük göstermiş oldukları türlü faaliyetleri 
konu eden yayınların sayısındaki artış, bitkisel canlılığa içkin bir bitkisel bilinç mev-
cudiyeti fikrini aşılamaktadır. Bitkilerin homeokinesisi sağlama adına sergiledikleri 
türlü faaliyetleri, bahse konu mütemekkin bilincin bir fonksiyonu olarak da ele ala-
biliriz. Bitkilerin Bildikleri adıyla Türkçeye tercüme edilen eserde19 bitkilerin birer 
şahısmış, özneymiş gibi ele alınıyor olması da böylece anlam kazanacaktır. Farklı 

18 Jacques Monod, Rastlantı ve Zorunluluk: Modern Biyolojinin Doğa Felsefesi, Alfa Yayıncılık, 2012, 
s. 23-30.

19 Daniel Chamovitz; Bitkilerin Bildikleri: Dünyaya Bitkilerin Gözünden Bakmak, çev.: Gürol Koca, 
Metis Yayınları, İstanbul, 2018.
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canlı gruplarında farklı bilinçler olması ihtimali bağlamında Tulving’in20 APA ödüllü 
çalışmasında ortaya koyduğu farklı bilinçler ve bunlarla eşleştirdiği farklı bellek tipleri 
dikkat çekicidir. Buna göre, yöntemsel (procedural) bellek, duyusal (anoetic) bilinç-
le, eylemsel (episodic) bellek zamansal (autonoetic) bilinçle ve anlamsal (semantic) 
bellek ise zihinsel (noetic) bilinçle eşleşecek şekilde irtibatlıdırlar. Bunlardan duyusal 
(anoetic) bilinç, organizmalara uyaranlar ile tepkiler arasındaki öğrenilmiş bağlantı-
ları yöntemsel (procedural) bellekte muhafaza etme imkânı tanır. Yöntemsel bellekle 
eşleştirilen en düşük seviyedeki bilinç (anoetic), organizmaların iç ve dış uyaranları 
algılama ve onlara tepki verme kapasitesine işaret eder21. Bu durumdan hareketle, 
hücre düzeyinde bir “hücresel bellek” ve yine bu bellekle irtibatlı “hücresel bilinç” 
bulunduğunu iddia edebiliriz. 

Böyle bir belleğe insan bağışıklık sistemindeki T (Timus) Hücreleri örnek verile-
bilir. Bu hücreler, ilk kez yakalanıp iyileştiğimiz bulaşıcı hastalıklarda (ya da aşılarda) 
devreye girerek, vücuda zararlı olacağı tespit edilen mikropları tanır ve insanın ilerleyen 
yıllarda aynı mikropla karşılaşması durumunda, ilkinden daha kısa sürede mikrobun 
vücuttan defedilmesine bilgi düzeyinde katkıda bulunurlar. O yüzden T Hücreleri aynı 
zamanda bağışıklık sistemimizin hafıza hücreleri olarak da bilinirler.

Mancuso ve Viola22 ikilisinin bitkisel zekâ üzerine yazılmış eserlerinde ilginç bir 
şekilde ‘zekâ, yaşamın bir özelliği’ olarak ve ‘en mütevazı tek hücrelinin dahi sahip 
olması gereken bir unsur’ şeklinde ele alınmakta, yani biyolojik zekânın, canlılık için 
olmazsa olmaz bir özellik olduğu vurgusu yapılmaktadır. Söz konusu yazarlar tarafından 
verilen biyolojik zekâ tarifi ile Tulving’in23 öne sürdüğü anoetik bilinç ve yöntemsel 
bellek asgari canlılık ilkesinde örtüşmektedir. Her iki çalışmayı bir arada değerlen-
direrek şöyle bir sentez yapmamız mümkündür: Canlılık, yalnızca bir koordinasyon 
değil, aynı zamanda beliriveren (emergent) bir bilinç ve zekâ anlamına da gelmektedir. 

Canlılarda görülen iki farklı mekanizma, son yıllarda giderek artan çalışma ile 
ilgi odağı hâline gelmiştir. Bunlardan, Türkçe’de özduyum olarak adlandırılan prop-
rioception, memeli canlılarda özellikle de insanda, vücudun, farklı organlarının yerini 
ve duruşunu algılaması olarak bilinir.24 Özduyum, Chamovitz25 tarafından da altıncı 
duyu olarak ele alınır ve özduyumun bitkilerde de bulunduğuna dair birtakım deliller 
sıralanır. Canlılarda mevcut olan diğer mekanizma, akran algılama (quorum sensing), 

20 Endel Tulving, How Many Memory Systems Are There?, American Psychologist, Vol. 40, No. 4, 
1985, 385-398.

21 Chamovitz, Bitkilerin Bildikleri.
22 Stefano Mancuso-Alessandra Viola, Bitki Zekası: Bitki Zekasının Şaşırtıcı Tarihi ve Bilimi, Yeni İnsan 

Yayınevi, 2017.
23 Tulving, How Many Memory Systems Are There?, s. 385-398.
24 Owen D. Jones, Proprioception, Non-Law, And Biolegal History, Florida Law Review. 53(5), 

2001:831-874.
25 Chamovitz, Bitkilerin Bildikleri.



Canlılık ve Canlılıkbilimi Üzerine Yeni Bir Değerlendirme 193

ülkemizde de artan sayıda bilimsel çalışma ile incelenmektedir. Bir popülasyondaki 
bireyler, sinyal-yanıt sistemini kullanarak, popülasyon düzeyinde kendi davranışla-
rını senkronize eder ve çok hücreli organizma gibi davranabilirler26. Bu, tek hücreli 
(monocellular) bir bakterinin, kendi akranı olan bakteri grubu ile ortak hareketi tut-
turduğu anlamına gelmektedir. Böyle durumlarda, tikel organizmaların kendileri ile 
aynı zaman-mekân uzayını paylaşan akranları ile birlikte –varsayımsal olarak– tümel 
ve tek bir organizma gibi davrandıkları görülür. Tıpkı tiyatroda seyirciler tarafından 
rastgele başlatılan bir alkış tufanının bir süre sonra senkronize ritimli tek bir ortak-alkış 
hareketine dönüşmesi gibi. Canlılarda görülen özduyum ve akran algılama özellikleri 
bir arada ele alınırsa, bir canlının kendisine benzer diğer canlılarla etkileşime açık 
olduğu, ancak kendisine benzer canlıları algılaması için, öncelikle kendisinin de 
farkında olması gerektiği bütün bunları yapabilmesi için de asgari düzeyde bile olsa 
bir bilinç ve bir bellek tipi ile donanmış olması gerektiği çıkarımlarına varırız. Çünkü 
bir organizmanın kendisini tanıması ve aynı zamanda kendisi haricini de algılayıp 
kendine benzerleri seçerek tanıması gibi özellikler, organizmanın yaşayakalmasının 
devamı için gerekli görünmektedir. Özetle, bütün canlılarda bir benlik ve bir de bana 
benzerlik algısı bulunmakta, bu ise bir bilinç tipini zorunlu kılmaktadır. 

Şu hâlde bilincin, canlılık fenomeninde mütemekkin olduğunu iddia ederken, 
özellikle hücresel düzeyde canlılığa içkin hücresel bir bilinci, organsal canlılığa içkin 
bir organsal bilinci ve nihayet organizmal canlılığa içkin de organizmal bir biyolojik 
bilinci kastediyoruz. Bu konuya, beyin ölümü gerçekleşen bireylerin, organlarının 
tamamının beyin ile bir aynı anda ölmediği ve bu durumun da organ nakillerine imkân 
tanıdığı bilgisi örnek olarak verilirse, neticede organ canlılığı ile organizma canlılı-
ğının bir ve aynı şey olmadığı açığa çıkar. Dolayısıyla, yineleyecek olursak birbiri 
ile bağlantılı ancak birbirinden farklı üç katmanlı bir canlılık görüşü öne sürüyoruz.

Tulving tarafından verilen üç bilinç tipi bir anlamda, antik ve klasik felsefe-bilim 
tarihinde gördüğümüz üç parçalı nefs görüşü ile örtüşmektedir. Tulving’in sırasıyla 
bitkilere, hayvanlara ve insanlara yüklediği bilinç ve bellek tipleri; bitkisel, hayvan-
sal ve aklî nefs tipleri ile uygundur. Bir diğer husus da gerek Tulving bilinç ve bel-
lek tiplerinin gerek klasik nefs tiplemelerimizin zorunlu bir şekilde tek-sıradüzende 
(monohierarchical), yani bir üst nefs veya bilinç durumunun bir alttakini bütünüyle 
kapsayacağı şekilde örülü olduğudur.

Canlılığın mutlak neticesine gelince o, canlılığın yitirilmesi yani ölümdür. Buraya 
kadar, üç farklı seviyede canlılık görüşünü ele almakla birlikte, aslında zorunlu bir 
şekilde üç farklı seviyede ölümü de öne sürüyoruz. Hücre seviyesindeki canlılık, hücre 
ölümü ile, organ seviyesindeki canlılık organ ölümü ile ve organizma seviyesindeki 
canlılık da organizma seviyesindeki ölüm ile mukayyet olmalıdır. Bu üç katmanlı ölüm, 
yine üç katmanlı olan canlılık tarafından iki mekanizma ile karşılanır. Sanki canlılık 

26 İnci Başak Kaya-Hakan Yardımcı, Quorum Sensing. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 25 (1), 2014: 25-31.
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bu iki aslî mekanizması aracılığıyla, ölüme meydan okuyarak onu ertelemeye veya 
bertaraf etmeye çalışır. Daha doğru bir ifade ile, biyolojik dünyada iki mekanizma-
nın varlığı bireylerin ölümüne rağmen türlerin canlılığını muhafaza etmektedir. Bu 
mekanizmalardan ilki, hücresel, organsal ve organizmal düzeylerde farklılaşmanın 
getirdiği biyolojik çeşitlilik ve ikincisi ise, her ne şekilde olursa olsun, üremedir. İlk 
mekanizmaya göre, can taşıyan bireylerin yeni ortamlara yayılarak bu yeni ortamlara 
türlü uyumlar sağlamaları yatay düzlemde daha fazla yaşayakalma ihtimalini ve fırsatını 
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin bir getirisi olarak farklı 
substratlarda ve habitatlarda farklı canlılar barınabilirken, farklı sistemler, organlar 
ve hücrelerden örülü bir organizmanın canlılık imkânı da bilkuvveden bilfiile geçiş 
sürecine girmektedir. İkinci mekanizmaya göre, canlılığın süregitmesi ve canlıların 
biricik telosunun yani yaşayakalmanın zaman ve mekâna yayılması için canlılar ken-
dilerine benzer yeni canlılar üreterek dikey düzlemde canlılığı anadan/atadan yavruya 
aktarmaktadırlar. Üremenin bir getirisi olarak, bazen biyolojik çeşitlilik desteklenir 
(örneğin eşeyli üreme ile) fakat her seferinde de canlılık özelliğinin bir canlıdan bir 
başkasına yani nesilden nesile transferi mümkün olur. Böylece ilk nesilden türeyen 
ikinci nesil canlılığı sürdürmekte ve canlılık zinciri böylece akıp gitmektedir.

7. Sonuç

Çağımızın bilim anlayışı her ne kadar farklı ifadelerle aslında tikellerden örülü 
bir evren tasavvuru sunuyor gibi görünse de esas olarak olgu ve olaylara kendi içinde 
tümel bakışla yaklaştığımızı da iddia edebiliriz. Özellikle yüzyılımızın herhangi bir 
bilim dalında elde edilen veriler, tümel ya da tümevarımcı bir bakışla evrenin tama-
mına teşmil edilmekte, evrenin hakikat(ler)ine ulaşma iddiası cazip görünmektedir. 
Yine de ihtimaller göz ardı edilmemeli, bir bilim insanı kesinkes ve mutlak surette 
hakikate ulaşma iddiasındansa, hakikate daha da yaklaşma iddiasında olmalıdır. Zira 
evrenin her alanı homojen ve tekdüze değildir. Canlılar dünyasının varlığı, cansız 
dünya ile kıyaslandığında heterojen evren modeline bir örnek teşkil ederken, canlılar 
dünyasında görülen biyoçeşitlilik, canlılığın farklı canlılarda farklı şekilde yoğunlaşmış 
olabileceğini de akla getirmektedir. Bu yüzdendir ki, canlılar dünyasını konu edinen 
çalışmalar, disiplinler arası bir bakışla yürütülmelidir. 

Yılmaz27 Aristoteles’in 3 nedenini (maddî, surî, fail) günümüz biyolojisinden 
örneklerle harmanlayarak tartıştığı emsalsiz ve ufuk açıcı eserinde şunları kaydeder: 
“… moleküler biyolojinin, gen-merkezli yaklaşımı bir yana bırakıp klasik doğa tarihi 
ruhunu yeniden yakalayarak teleolojik olmayacak bir şekilde ama Aristoteles tarzında 

27 Özlem Yılmaz, Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi, FLSF 
(Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 16, 2013: 221-230.
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dört neden kuramını yeniden düşünmesi son derece değerli olacaktır.”28 Bütünleşik 
bakış hususu, aslında bu makalenin ilham noktasını oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 
“Ereksel neden varlıkların kendisine doğru yöneldiği amaç olması bakımından bir 
anlamda varlığın nihai hâlini temsil ediyor olabilir”29 şeklindeki yoruma tashih bağ-
lamında bir katkı öneriyoruz ki o da bu makalede verilen ve kast edilen ereğin (telos) 
nihai bir hâl değil, hâller bütünü bir süreç olduğudur. Nihayetinde canlıların ölüyor 
olması gibi, canlılık da ölebilir, yok olabilir.

Canlılığı ya da canlı olmayı, genellikle canlıların ortak özelliklerini vererek ele 
alma yaklaşımı olmasına rağmen, bir nesnenin özelliklerini betimlemek o nesnenin tam 
tanımı sayılamayacağından, böyle bir yaklaşımı burada tekrar etmeyi doğru bulmuyo-
ruz. Buna ilaveten özellikle tıp felsefesi alanında da ele alındığı şekliyle30, hastalığın 
kendisi (ens morbi) ile hastalığın sebebini (causa morbi) nasıl birbirlerinden belirgin 
bir şekilde ayırıyorsak, aynı şekilde, canlılığın sebeplerini (causa vitæ), canlılığın 
kendisini (entitas vitæ) ve canlılığın belirtilerini (symptoma vitæ) birbirinden ayırt 
etme düşüncesini benimsemekteyiz. Canlılık sebeplerini bu metinde kısaca ele alınan 
kopyalanma kimyası, biyokimya ve moleküler biyoloji gibi bilim dallarından elde 
edilen verilerle ortaya koyabiliriz. Canlılığın belirtileri olarak zaten canlıların ortak 
özellikleri farklı başlıklar hâlinde sıralanarak tartışılabilir. Ancak bu ortak özelliklerin 
bazen istisnai durumlara maruz kalabileceği de dikkate alınmalıdır. Canlılığın kendisini 
de bu metinde verdiğimiz şekliyle tanımlayıp, hücre, organ ve organizma düzeylerinde 
giderek farklılaşıp karmaşıklaşan, beliriveren bir olgu (emergent phenomenon) olarak 
ele alabiliriz.

İçinde bulunduğumuz ve bir parçası olduğumuz fizik âlem, süregidenlerden ve 
olagidenlerden31 ibarettir32 ki her iki grup da hem akledilebilir hem de anlaşılabilir 
olmalarıyla dikkat çekicidirler. Dolayısıyla, günümüzde henüz bilimce çözül(e)meyen 
sorunların ve cevaplan(a)mayan soruların olması, bunların ilelebet bu şekilde kalacağı 
anlamına da gelmemelidir. Bu çalışmada ele alındığı şekliyle, canlılık mefhumu da 
süregidenler kategorisine dâhildir. Bir örnek vermek gerekirse, uzay-zaman ağının 
tek bir anında bir balığın canlılığı bir olagiden iken, bütün balıklarda görülen canlılık 

28 Armando Aranda Anzaldo, Back to the Future: Aristotle and Molecular Biology, Ludus Vitalis, 2007, 
XV:28 195-198.

29 Yılmaz, Aristoteles’in Dört Neden Kuramının Günümüz Biyolojisi Açısından Önemi, FLSF, s. 226.
30 Rudolf Virchow, One hundred years of general pathology. In: Diseases, Life, and Man: Selected Es-

says by Rudolf Virchow, trans. Lelland J. Rather, Stanford, CA, Stanford University Press, 1958, 170–
215.

31 İngilizcede sırasıyla continuant ve occurrent olarak verilen bu iki terimi Türkçe’de süregiden ve ola-
giden şeklinde karşılamayı uygun gördük. Süregidenler, görece daha uzun sürede duyulur ya da akıl 
edilir oldukları için adlandırmada birer isim ile eşleştirilirken, olagidenler görece daha kısa süre kap-
samında gerçekleşir ve fiil yahut yüklem ile eşleştirilirler.

32 Peter Simons, Processes and Precipitates (In: Daniel J. Nicholson, John Dupré 2018. Everything Flows 
Towards a Processual Philosophy of Biology), Oxford University Press, 2018, s. 49-60.



196 Mustafa Yavuz

bir süregidendir. Son zamanlarda33 oldukça akıcı bir biçimde ortaya konulan ‘eşyanın 
mevcudiyeti, süreç ontolojisine ya da süreçlerin mevcudiyetine bağlıdır’ postulatı, ‘her 
şey akar’ şeklinde özetlenen Herakleitosçu doktrine atıfla, biyolojik olgu ve olayların 
tamamının farklı zaman düzlemlerinde cereyan eden dinamik kararlı süreçler olduğunu 
iddia eder. Dolayısıyla Dupré ve Nicholson, bir organizmayı yapılar hiyerarşisinden 
ziyade, süreçler hiyerarşisi olarak değerlendirirler ki, bu değerlendirmeleri metnimiz-
de bahsedilen süregiden mefhumu ile birlikte düşünüldüğünde daha da anlamlı hâle 
gelmektedir.

Bu çalışmada, biyolojik olgu ve olayların bazen fizik bazen kimya (veya bu ikisi-
nin karışımı) tabanlı bir dil ile açıklanma ihtimali göz ardı edilmeksizin, indirgemeci 
bir bakıştan ziyade, canlılıkbiliminin kendine has birtakım yöntem, tanım ve ilkeler 
barındırdığı ve canlılığın beliriveren bir süreç olduğu iddiasıyla, belirimci bir bakış 
önerilmektedir. Canlılar dünyasında sıklıkla vaki olduğu üzere, bütünü oluşturan par-
çaların birbirleri ile etkileşimi sonucu ortaya yeni özellikler çıkabileceğini varsayıyor 
bu yüzden de atomik entiteler veya kısmî süreç önermelerinden ziyade, canlılığın 
bizatihi kendisini bir süreç olarak ele alıyoruz. 

Sonuç olarak, öne sürdüğümüz canlılık görüşü şu üç maddede teorize edilebilir: 
1) En basit tanımı ile canlılık, bir hücrenin, organın ve organizmanın iç yükleri 

ile dış yükleri arasında gerçekleşen akış sürecinin düzenlenmesidir.
2) Canlılık, hücre, organ ve organizma düzeylerinde minimum ve maksimum 

dereceler arasındaki homeokinetik menzili dengeleyemeye dönük bir metabolizma 
ile mekanize olur ve ağsı bir yapıyla karakterizedir.

3) Canlılık, yalnızca beliriveren bir koordinasyon olmayıp, aynı zamanda her üç 
düzeye mahsus birer bilinç ve bellek tipini de içkindir.
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ZİHİN ÜZERİNE TEORİLER

Mesut Sabancı*

Stephen Priest, Zihin Üzerine Teoriler, Çev. Ayhan Dereko, Litera Yayıncılık, İstanbul, 
2018, 336 s. 

Zihin Üzerine Teoriler kitabı, Stephen Priest tarafından 1990 yılında yazılmıştır. 
Yazar, 1954 İngiltere doğumlu bir felsefecidir. Edinburgh Üniversitesi, Felsefe Bölümü, 
David Hume Kürsüsü’nde görev yapmıştır. 

Priest, bu eserde, en eski ve en temel felsefe problemlerinden biri olan ruh-madde 
(şu anki tabiri ile zihin-beden) ikilimenin ele almıştır. Yazar, bu problem alanını eserin 
önsözünde sorduğu sorularla örneklendirmiştir. Bu sorular: “Sadece karmaşık bir 
fiziksel nesneden mi ibaretsiniz? Eğer değilseniz bir zihin misiniz? Eğer öyleyseniz 
zihinler dediğimiz şeyler nedir? Zihin ile beden arasındaki ilişki tam olarak nedir?”

Kitapta, bu problem alanı hakkında, Platon’dan günümüze ortaya çıkmış olan 
görüşler yer almakta ve zihin-beden probleminin açıklanmasında ortaya çıkan ana 
kuramlar ve kavramlar, tarihi seyri içinde açıklanmaktadır. 

Eser, sekiz bölümden oluşmaktadır: Bu bölümlerde, zihin-beden problemini 
açıklamada geliştirilen kuramlar ve bu problem alanının kavramları incelenmiştir. 
Kitapta incelenen kuramlar: Düalizm, mantıksal davranışçılık, idealizm, materyalizm, 
işlevselcilik, çift yüz kuramı ve fenomenolojik görüştür. 

Priest, zihin-beden ikiliğinin nasıl ortaya çıktığını izah ederek, kitabına başlamıştır. 
Yazar, ilk olarak düalizm kuramı ve bu kuramın tarihsel seyrini incelemiştir. Düalizm, 
zihin ve bedeni birbirinden bağımsız iki farklı töz olarak gören görüştür. Priest, düa-
lizmi daha iyi açıklayabilmek için Waterloo Savaşı’nı örnek verir (s. 22). Bu örnekte, 
maddi tözü açıklamak için savaşın, duyularımızla algıladığımız fiziksel olayları örnek 
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vermiştir. Priest, zihinsel tözü açıklamak için ise savaşın askerler üzerinde yarattığı; 
ölüm korkusu, acı, dehşet, umutsuzluk, çaresizlik gibi hisleri örnek vermiştir. Yazar, 
düalizm kuramını, Platon’un idealar teorisinden başlayıp Descartes’ın kartezyen fel-
sefesi görüşüne kadar ayrıntılı bir şekilde değerlendirmiştir.

Yazar, Platon’un bilgi kuramını ve kuramın temeli olan idealar teorisini, Phaidon 
ve Menon diyaloglarına dayandırarak anlatmıştır. Platon’a göre, içinde bulunduğumuz 
maddi dünyaya kaynaklık eden farklı bir idealar dünyası bulunmaktadır. Platon bu 
görüşü ile ruhsal ve fiziksel dünyayı sistemli bir şekilde ayırmıştır. Platon ile başlayan 
bu keskin ayırım, 17. yüzyıl Fransız filozofu Descartes ile devam etmiştir.

Priest, Descartes’ın felsefesini, 52. sayfada özetlemiştir: Descartes felsefesi, 
kartezyen felsefedir. Kartezyen felsefede, zihin ile beden ayrıdır ve zihin, bedeni 
bilmek bakımından üstündür. Descartes, bu ayrım ile modern dünyanın ve bilimin 
temelini atmıştır. 

Priest, düalizmden sonra mantıksal davranışçılık kuramını incelemiştir.  Mantıksal 
davranışçılık, mantıkçı pozitivizm akımının felsefi türevi sayılır.  19. yüzyıl bilimsel 
gelişmeleri ile pozitivizm güçlenmiş ve pozitivizmin ilkeleri felsefeye uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu kuramı savunanlar, felsefî açıdan anlamlı olanı, anlamsız olandan 
ayırmak için bilimsel yöntemin, insan zihninin işleyişini açıklamada kullanılması 
gerektiğini savunmuşlardır. Yazar, mantıksal davranışçılığı açıklarken Carl Hempel, 
Gilbert Ryle ve Wittgenstein’ın kuramlarından örnekler verir. Mantıksal davranışçılık 
kuramı ile beraber dil’in kullanımının önemi ve dil felsefesi sorunları ortaya çıkmak-
tadır. (s. 66-104)

Eserde yer verilen diğer bir kuram da idealizmdir. İki türlü idealizmden bahse-
debiliriz: 1. Deneysel (empirik) idealizm: Fiziksel şeylerin var olduğunu yalnızca 
onlara ilişkin olan algılarımız sayesinde biliriz (s. 112). 2. Metafizik idealizm: Bilim 
ve deney, bize gerçekliğe ilişkin sadece kısmi bir bilgi verir. ‘Bilim her şeyi fiziksel 
kabul eder. Bilinci ve bilinçli öznenin evrendeki konumunu açıklayamaz. Bilimin 
açıklayamadığını idealizm açıklar’ (s. 113). Priest, üçüncü bölümün devamında, em-
pirik idealizmi; Berkeley’in kuramını ve metafizik idealizmi ise Hegel’in kuramlarını 
inceleyerek açıklamıştır.  

Yazar, materyalizmi, tarihsel seyri içerisinde göstermiştir. Materyalizm, doğa-
da ve insan dünyasında meydana gelen ya da üretilen her türlü şeyin nedeni olarak 
maddeyi ve maddi unsurları ve maddi süreçleri gören kuramdır. Materyalizm, maddi 
gerçeklik dışında bir gerçekliğin olmadığını; tüm şeylerin, süreçlerin madde ve fiziksel 
hareketten kaynaklı olduğunu kabul etmektedir. Materyalizme göre, zihin süreçleri ve 
düşünme dediğimiz şey, maddeseldir, maddenin ötesinde bir gerçeklik yoktur. Yazar, 
materyalizm açıklamasını İlkçağ filozofları Demokritos ve Epiküros’tan başlatmıştır, 
daha sonra Thomas Hobbes,  la Mettirie ve Karl Marx’ın görüşlerine kısaca değinmiştir. 
Materyalizm hakkında U. T. Place, Donald Davidson ve Ted Honderich’ın görüşlerini 
ayrıntılı bir şekilde incelemiştir. (s. 155-196)
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Priest, kitabın beşinci bölümünde, işlevselcilik kuramını açıklamıştır. Yazara 
göre işlevselcilik, zihinsel bir hal içinde bulunmanın aslında işlevsel bir hal içinde 
bulunmakla aynı şey olduğunu öne süren kuramdır (s. 197). İşlevsel bir hal, içerdiği 
nedensel ilişkilere dayanarak ayırt edilebilir. Yazar, işlevselcilik ile materyalizmin 
farkını ise şu şekilde açıklamaktadır (s. 198); materyalizmde zihinsel hal buna karşılık 
gelen fiziksel bir hâl ile özdeşken, işlevselcilikte ise zihinsel bir hal özünde algısal bir 
girdinin sonucu ve davranışsal bir çıktının nedenidir. Priest, okuyucunun kitabı daha iyi 
anlayabilmesi için, birbirine yakın olan kuramların ortak noktalarını ve farklılıklarını 
da ortaya koymuştur. Materyalizm ile işlevselcilik arasında yaptığı ayrım, bu duruma 
güzel bir örnektir. Priest, kitapta Hilary Putnam’ın kuramını ayrıntılı bir şekilde mercek 
altına almıştır. Bu incelemede, Putnam’ın turing makineleri benzetmesini anlatmıştır. 
Turing makinesi, girdi ve çıktı bilgileri için dışsal aracılara sahip ve bilgiyi içsel olarak 
işlemden geçiren bir içsel mekanizmadan oluşan basit bir bilgisayardır (s. 206). Bu 
açıklama modeli aynı zamanda bilgisayara giden yolu açmıştır.  

Zihin-beden ikilemini aşmak için ortaya çıkan kuramlardan biri de çift yüz ku-
ramıdır. Priest, zikredilen kuramı, ‘‘Bu kurama göre, zihinsel olan ile fiziksel olanın, 
kendisi hakiki anlamda ne zihinsel ne de fiziksel olan altta yatan bir temel gerçekliğin 
iki özelliği olduklarını ileri süren kuramdır.” (s. 231) şeklinde açıklamıştır. Priest, bu 
bölümde, çift yüz kuramını ayrıntılı şekilde açıklamak için, Spinoza, Russell ve Sir 
Peter Strawson’un görüşlerine yer verir. Priest’ın bu kuramı açıklarken kullandığı diğer 
bir yöntem de bu kuramın, idealizm ve materyalizm ile olan farklılıklarını anlaşılır 
biçimde izah etmiştir. 

Priest, kitabın yedinci bölümünde, fenomenolojik görüş kuramını ele almıştır. 
Fenomenoloji, algı içeriklerinin nesnel gerçekliğine ilişkin herhangi bir önsel bağlılık 
olmaksızın, bu içeriklerinin önyargısız betimlemelerini üretme girişimidir. Priest, fe-
nomenolojiyi açıklarken ayrıntılı bir şekilde, Franz Brentano ve Husserl’in görüşlerini 
okuyucuya aktarmıştır. Bu iki filozofun, özellikle, ‘yönelimsellik’ kavramı bu kitapta, 
ayrıntılı bir dille işlenmiştir. (s. 271-302)

Yazar, eserde kapsamlı bir şekilde, zihin-beden problemini aşmak için ortaya 
çıkmış olan kuramları inceledikten sonra, kitabın sekizinci ve son bölümünde ise zi-
hin-beden probleminin önemli kavramlarından olan zihin, düşünme, bilinç, öznellik, 
bireysellik, kendilik ve madde kavramlarını incelemiştir. Yazar, bu yolla eserinde, bilgi 
felsefesinin kapsamlı bir incelemesini yapmış olmaktadır. 

Bir filozofun bilgi kuramını anladığınızda, aslında o filozofun tüm felsefi siste-
mini anlamaya çok yaklaşmışsınızdır, demektir. Bu yüzden eser, sadece filozofların 
bilgi sistemlerini ortaya koymuyor, aynı zamanda tarihsel seyri içinde felsefeyi de 
özetliyor. Kitapta geçen kuramlardan da gördüğümüz gibi zihin felsefesinin tarihi, 
birbirinden çok farklı kuramlarla doludur. Priest’in bu kitapta, bu kadar çok kuramı, 
tarihsel seyrinde gelişimini ve birbirleri ile olan mücadelesini sadelikle ve açıklayıcı 
olarak anlatmıştır. Yazar, bu anlatımda filozofların kendi kurdukları sistemler ve bu 
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sistemlerin taşıyıcı kavramlarını anlaşılır bir şekilde özetlenmiştir. Priest, bu özetlemeyi 
yaparken, filozofların eserlerinden bol bol örnek metinlere yer vermiştir. Bu yöntem-
le yazar, filozofların görüşlerinin olabildiğince ve ilk elden okuyucuya ulaşmasının 
önünü açmıştır.

Priest, kitap genelinde, tüm kuramları ve filozofları her yönü ile eleştirmiştir. Bu 
eleştirilerin sonucunda, kuramların ve filozofların görüşlerinin yeterli ve yetersiz olan 
noktaları da okuyucu ile paylaşmaktadır.  Eser, bu özellikleri itibari ile iyi bir felsefeye 
giriş kitabı olarak da değerlendirilebilir. 

Priest, kitabında, Aristoteles ve Kant’ın bilgi kuramını biraz daha geniş şekilde 
işleyebilirdi. Kitap genelinde sadece birkaç yerde, bu iki büyük filozofun görüşlerine 
kısaca başvurması yetersiz görünmektedir. Bu sayede kitap misyonunu daha iyi bir 
şekilde yerine getirebilirdi.  

Zihin Üzerine Teoriler kitabı sadece felsefeciler için değil, aynı zamanda psi-
kologlar, nörobilim ve yapay zekâ meraklıları içinde kaynak kitap niteliğindedir. 
Günümüz bilim ve teknolojisindeki gelişmeler dikkate alındığında, zihin ve zihin 
ile ilgili çalışmaların artarak devam edeceği öngörülmektedir. Dolayısıyla konuyla 
ilgili felsefecilerin de geliştirecekleri yeni kuram ve tartışmalar alana önemli katkı 
sağlayacaktır. 


