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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe - “varlık” ile “bilgi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araştırmalarına;
mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer bilimleri”, “kimya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, özgünlük,
felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten kasdımız, öncelikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İslâm düşüncesinin
bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde güzelliğine gelince;
bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet imbiğinden süzülerek günümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildiğine ortaya koyulmasıdır.
Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tavrıyla
yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürütme silsilesinin sonu gibi gözüken vargı, yeni bir gidişin başlangıcını bağrında taşır. Ancak, eleştirel
tutum, özellikle ahlâk-tarih-toplum-siyaset çerçevesinde, açısızlık, görüşsüzlük ile ifâdesizlik anlamına gelmez, gelemez, gelmemelidir.
Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün gözükürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam kazanamaz.
Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için tohumların, münbit
topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile varsayımların kalıcı, etkileyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir felsefe-bilim geleneğinin (école)
içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağlıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırlayabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında
yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamlarımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini
“çarpıştırıcak” bir ortama kavuşmaları dileğimizdir.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmakta olan
akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında yılda iki defa yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2016-2018 yılları arasında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olacak şekilde yayımlanmıştır. 2018 yılından
itibaren Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanmaya devam eden
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2021 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır.
ULAKBİM ve Philosopher’s Index tarafından dizinlenmekte olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın yayım dili Türkçedir ve farklı dillerde makalelere, çevirileri
ile birlikte yer verilmektedir. Ayrıca, daha önce değişik yayım organlarında, öncelikle eski
yazıyla, çıkmış önemli çalışmalar da, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nın sayfalarında unutulmaktan kurtarılacaklardır. Her sayı, sırasıyla varlık, bilgi, ahlâk araştırmaları,
tarih, toplum, siyaset, sanat araştırmaları, bilim incelemeleri ve kitabiyat biçiminde bölümlenecektir.
Yayımlanma talebi ile gönderilmiş olan çalışmalar, içerik ve biçim açısından hakemler ve yayım kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Basılmayanlar da, yayımlananlar gibi, iâde olunmayıp arşivlenmektedirler. Yayım ilkeleri ve makale
formatı hakkında detaylı bilgi için web sitemize (www.kutadgubilig.com) bakınız.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olunmuş
düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde biçimlerinde
nisbî bir ortaklığı sağlamak amacıyla müdâhale hakkını mahfûz tutar. Saygılarımız ve
selâmlarımızla, “mutluluk veren bilgi”: Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları.

Kutadgubilig takes its ground on the Islamic philosophy tradition, and now it is going
to welcome in its pages the studies on philosophy –doctrines on ‘existence’ and ‘knowledge’, ‘theory of science’, ‘ethics’, ‘religion’, ‘language’, ‘history’ and ‘society’–, on logic
and mathematics, and researches on science –’physics’, ‘astronomy’, ‘geometry’, ‘chemistry’, ‘biology’– that claim providing for the establishment of a philosophical tradition.
First requirements are individuality, gravity on philosophy and science, immensity,
depth, and beauty of expression. What we mean by individuality is the assessment of
the classical early Islamic thought by the author (especially the Turkish author) while
examining the question that he chooses and then provide a solution. As for the beauty of
expression, what is desired is the revealed Turkish eloquence with its esteemed, charming
and extant vocabulary.
The mentality of science and philosophy rejects the unilateralism. On the contrary,
it sets off with an attitude of criticism. It is an endless road. Every end is a beginning.
However, the attitude of criticism, does not, shall not and will not mean an agonic or expressionless attitude especially on the ethical-historical-social-political ground.
A philosophical and scientific fruit can not bear a permanent meaning unless it is
supported by a tradition no matter how original it looks. It resembles the seeds thrown to
the air. They should be sowed first. It is the same with the ideas. They should begin their
existence in an école. That is why the periodicals’ aim is to prepare a ground for a tradition of this kind. Our hope is to get the authors ‘crash’ their ideas with dialectical minds
in the papers of the periodicals.
Kutadgubilig Philosophy-Science Studies (the Blissful Wisdom) is an academic and
refereed philosophy periodical being published since 2002. It was being published twice
a year between 2002 and 2015; however from 2018 on, it has been published four times
a year, on March, June, September, and December. Starting from 2018, Kutadgubilig
Journal of Philosophy-Science Research was being published in March and September.
In 2021, we will be publishing our issues in June and December.
Its index is being prepared by ULAKBİM and Philosopher’s Index. Turkish is its
official language; however, it is also open to texts in some other languages together with
their relevant Turkish translations. Moreover, some important works that were published
with the ottoman script in various media organs are going to be revitalized. Every issue is
going to be classified in this order: existence, knowledge, ethics studies; history, society,
politics, arts studies; science studies; and bibliography.
Works submitted for publication are being published after the evaluation of the referees and the editorial board. The ones that are not being published are not sent back, but
archived. For further information on publishing principles and the format of the articles,
please visit our website (www.kutadgubilig.com).
Kutadgubilig Philosophy-Science Studies does not take the responsibility of the
views and thoughts expressed in the articles. It does, however, keep the right of intervention so as to provide a relative cooperation on language and expression manners. Best
regards, ‘uplifting knowledge’, Kutadgubilig Philosophy-Science Studies.
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EDİTÖR’ÜN NOTU
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Eylül 2020 tarihli 42.
sayısı, üçü kitabiyat, ikisi hocaya vefa bölümünde olmak üzere toplam on iki yazıdan
oluşmaktadır.
İbrahim Aksu, “Erdem Mutluluk İçin Yeterli Midir? Râgıb El-İsfahânî’de
Dışsal İyiler Problemi” başlıklı makalesinde ‘dışsal iyiler’ sorununu, İslam felsefesi
düşünürlerinden Râgıb el-İsfahânî’nin eserleri bağlamında ele almaktadır. Aksu’ya
göre İsfahânî, mutluluğa ulaşmak için ‘dışsal iyiler’ olarak adlandırılan erdem dışı
unsurlara farklı düzeylerde roller vermektedir.
Mehdi Cengiz ve Şükran Fazlıoğlu’nun birlikte kaleme aldığı “Fahreddin ErRâzî’nin ‘Dilde Kesinlik’ Sorununa Yaklaşımı: Tespit ve Tercih” adlı makalede,
‘dilsel delâletin zannîliği’ hakkında Râzî’nin ortaya koyduğu teorinin ne olduğuna
dair görüşler saptanarak değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Adnan Esenyel, “Gadamer’de Önyargıların Rehabilitasyonu”
başlıklı
makalesinde, Gadamer düşüncesindeki önyargı ve anlam arasındaki ilişkiye
odaklanmaktadır. Bu bağlamda yazar makalesinde, Gadamer’in felsefi hermeneutiğinin
içerimlerini ve yol açtığı birtakım sonuçları ortaya koymayı amaçlamaktadır.
“Özgürlüğe Mahkûmiyet Ontolojik Bir Zorunluluk Mudur: Sartrecı Bir Bakış”
başlıklı makalesinde Zeynep Zafer Esenyel, Sartre düşüncesindeki özgürlük sorununu
konu edinmektedir. Esenyel makalesinde, Sartre felsefesindeki özgürlük fikrinin, bu
felsefenin bilincin fenomenolojisine ilişkin düşünce zincirinin ulaştırdığı zorunlu bir
sonuç olduğunu öne sürmektedir.
Engin Koca, “Kopernik Devrimi: Modern Kozmolojinin Oluşum Süreci”
isimli makalesinde, Dünya merkezli kozmolojiden Güneş merkezli kozmolojiye
geçiş sürecinin adı olan Kopernik Devrimi’nin modernitenin oluşumu ile ilişkisini
sorgulamaktadır. Yazar, modern kozmolojinin oluşum sürecini analiz ederek,
modernitenin metafizik temellerini açık kılmaya çalışmaktadır.
“Osmanlı Mantık Geleneğinde Îsâgûcî Örneği: Kısm-ı Tasavvurât Min Hülasâti’lMîzân” başlıklı makalesinde Kübra Purde, Osmanlı medreselerinde Îsâgûcî yazma
geleneği içerisinde yer alan Kısm-ı Tasavvurât Min Hülasâti’l-Mîzân isimli eseri
incelemekte, dönemin mantık anlayışıyla ilgili literatüre katkı sunmaktadır.
Mona Ahmed Tufan, “Modern Bilimin Sosyoekonomik Temelleri Üzerine HessenGrossman Tezine Dayalı Bir İnceleme” adlı makalesinde, Hessen ve Grossman’ın
tezlerini incelemekte, Descartes ve Newton’un mekanistik evren görüşüne ulaşmasını
sağlayan sosyoekonomik arka planı analiz etmektedir. Yazar makalesinde HessenGrossman tezini merkeze alarak, bilimsel gelişmelerin arkasındaki sosyoekonomik
koşulları ve maddi temellerin entelektüel gelişmelerdeki etkilerini çözümlemeye
çalışmaktadır.
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Dergimizin bu sayısından itibaren vefat eden hocaların çalışmalarını tanıtmak
için “Hocaya Vefa” başlığı açılmıştır. Bu başlık altında düşünce tarihimizde yer etmiş,
eserleri ile Türk düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunmuş hocaların düşüncelerini
tanıtan yazılara yer verilecektir. “Hocaya Vefa” bölümünün ilk konukları kısa bir
süre önce aramızdan ayrılan Prof. Dr. Cahit Tanyol ve Prof. Dr. Abdulkuddûs Bingöl
olmuşlardır.
Erkan Çav, Cahit Tanyol üzerine yazısında, uzun ömrü süresince onlarca
çalışmaya imza atmış Cahit Tanyol’un hayatını, kitaplarını ve düşünce dünyasındaki
yerini kaleme almıştır. Ali Osman Gündoğan ise mantık ve İslam felsefesi
çalışmalarıyla öne çıkan Abdulkuddûs Bingöl’ün düşüncelerini değerlendirmiş ve
farklı türden çalışmalarının kronolojik olarak dökümünü sunmuştur.
Kitabiyat bölümümüzde üç kitap değerlendirmesi bulunmaktadır. Teoman
Duralı’nın Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi kitabını
Ayşe Yılmaz değerlendirmiştir. Müjdat Takıcak’ın Matematik Felsefesi adlı kitabını
Ahmet Çevik incelemiştir. Nusret Polat’ın Güzel ve Yüce: Platon’dan Hegel’e Estetik
Kültürü isimli eserini Ömür Karslı değerlendirmiştir.
Yeni sayılarda yeni konularla buluşmak ümidiyle.

EDITORIAL NOTE
Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research’s issue 42 of September
2020 consists of twelve essays, three of which are book reviews and two are obituaries
to the masters we have lost recently.
İbrahim Aksu’s article, entitled “Is Virtue Sufficient For Happiness? The Problem
Of External Goods in Rāghıb Al-Isfahānī”, tackles with the external goods problem
in and around the works of Al-Isfahānī. Aksu suggests that Al-Isfahānī gave
differentiating roles to “external goods”, i.e. elements that are not affiliated with
virtues, for achieving happiness.
Mehdi Cengiz and Şükran Fazlıoğlu’s co-authored article “The Approach of
Fakhr al-Dīn al-Rāzī to the Problem of Certainty in Language: Evaluation and
Preference” focuses on the works of al-Rāzī to unearth his understanding of “linguistic
signification’s conjecturality”.
Adnan Esenyel’s “The Rehabilitation of Prejudices in Gadamer” develops a
reading of the concepts “prejudice” and “meaning” in Gadamer’s thought. In this
context, author lays out the implications of philosophical hermeneutics and the
results issuing out of the latter.
“Is Condemned To Be Free an Ontological Necessity? A Sartrean View”, penned
by Zeynep Zafer Esenyel, problematizes the freedom in Sartre’s thought. For Esenyel,
Sartre’s idea of freedom is the logical end point of the chain of ideas springing from
the phenomenology of consciousness.
Engin Koca’s “Copernican Revolution: The Formation Process of Modern
Cosmology” questions the connection between the Copernican revolution and the
formation of modernity. For Koca, investigating the formation process of modern
cosmology discloses the metaphysical roots of modernity.
Kübra Purde’s “An Example of Îsâgûcî in the Tradition of Ottoman Logic: Kısm-ı
Tasavvurât Min Hülâsati’l-Mîzân” discusses the book entitled Kısm-ı Tasavvurât
Min Hülasâti’l-Mîzân which is part of the Îsâgûcî tradition. By doing so, she makes
a contribution to the literature of logic in the Ottoman tradition.
Mona Ahmed Tufan’s “An Examination of the Socioeconomic Foundations of
Modern Science: An Investigation Based on the Hessen-Grossman Thesis” deals with
Hessen & Grossman thesis. This thesis looks at the socioeconomic background that
made possible Descartes and Newton to figure mechanistic understanding of universe.
Following Hessen-Grossman thesis, author tries to unravel the socioeconomic
conditions and material substructure’s effect on intellectual developments.
Starting with this issue, we are starting a section entitled “Obituary” to pay respect
to the life and works of our deceased masters. This section is devoted to articles on
scholars who have contributed to the development and progress of Turkish thought.
First guests of “Obituary” are two scholars who have passed away recently: Prof. Dr.
Cahit Tanyol and Prof. Dr. Abdulkuddûs Bingöl.
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Erkan Çav, in his obituary to Cahit Tanyol, presents a biography and then situates
Prof. Tanyol, who have written numerous books and articles, in the world of ideas.
Ali Osman Gündoğan’s piece Abdulkuddûs Bingöl evaluates latter’s work and
presents a bibliography, thus invites us to a panaroma of his life-long pursuit in the
field of logic.
Book Reviews section has three articles: Ayşe Yılmaz wrote on Teoman Duralı’s
Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi; Ahmet Çevik reviewed
Müjdat Takıcak’s Matematik Felsefesi; and, lastly, Ömür Karslı reviewed Nusret
Polat’s Güzel ve Yüce: Platon’dan Hegel’e Estetik Kültürü.
Hope to see you again with our new issue.

ERDEM MUTLULUK İÇİN YETERLİ MİDİR?
RÂGIB EL-İSFAHÂNÎ’DE DIŞSAL İYİLER PROBLEMİ
İbrahim Aksu*
IS VIRTUE SUFFICIENT FOR HAPPINESS? THE PROBLEM OF
EXTERNAL GOODS IN RĀGHIB AL-ISFAHĀNĪ
ÖZ
Dışsal iyiler problemi, mutluluğun bileşenlerini tespit bağlamında ortaya çıkan
ve en temelde “erdem mutluluk için yeterli midir?” sorusuna cevap arayan felsefî bir meseledir. Elinizdeki makale, bahsi edilen problemi klasik dönem İslam
ahlâk felsefesinin önde gelen filozoflarından Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. XI. yüzyıl) eserleri çerçevesinde incelemektedir. Makalenin vardığı sonuç, İsfahânî’nin
erdemleri mutluluğun gerekli fakat yeterli olmayan bileşenleri şeklinde değerlendirdiği ve o nedenle de mutluluğa erişmek için “dışsal iyiler” olarak isimlendirilen erdem dışı unsurlara da farklı düzeylerde birtakım roller biçtiğidir.
Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, Râgıb el-İsfahânî, Mutluluk, Erdem, Dışsal İyiler.
ABSTRACT
The problem of external goods is a philosophical issue that unfolds when one tries
to determine the components of happiness and seeks an answer to the question
of “Is virtue sufficient for happiness?” This article analyzes this problem within
the scope of the works by Rāghib al-Isfahānī (d. XIth Century) -one of the most
prominent philosophers from the classical period of Islamic ethics. I argue that
al-Isfahānī considers the virtues as necessary but not sufficient components of
*
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happiness. In return, he assigns various roles to the non-virtue elements, which
are called “external goods”, on the pursuit for happiness.
Keywords: Islamic Philosophy, Rāghib al-Isfahānī, Happiness, Virtue, External
Goods.
...

Giriş
Klasik dönem ahlâk filozoflarının pek çoğuna göre insanın nihaî gayesi mutluluktur. Ne var ki, mutluluğun mahiyeti felsefe tarihinin başlangıcından itibaren ana
tartışma konularından birini teşkil etmiştir. Konuya ilişkin fikir beyan eden filozofların
üzerinde tam bir mutabakata vardığı noktalar çok fazla değildir. Onlardan bir tanesi,
erdem diye adlandırılan düşünce ve karakter niteliklerinin mutluluğun bileşenlerinden
en az birini oluşturduğudur. Ancak, mahiyet soruşturması bir ileri aşamaya ilerletildiği
ve şu soru gündeme geldiği vakit, bahse mevzu mutabakatın bozulduğu görülmektedir: Mutluluk üzerinde erdem dışındaki faktörlerin de etkisi var mıdır? Soruyu daha
açık şekilde şöyle de dile getirebiliriz: Erdem, mutluluk için gerekli olduğu gibi aynı
zamanda yeterli midir? Felsefî inceleme düzleminde ilk defa Platon’un (MÖ 427-347)
metinlerinde dolaylı biçimde karşılaştığımız bu soru, Aristoteles’in (MÖ 384-322) onu
açıkça ortaya koyup tartışmaya ve cevaplamaya çalışması ile birlikte felsefî bir meseleye dönüşmüştür. Müteakip süreçte başta Peripatetikler ve Stoacılar olmak üzere pek
çok filozofun ve felsefe okulunun ilgilendiği bu mesele, çağdaş dönem ahlâk felsefesi
çalışmalarında dışsal iyiler problemi adıyla anılmaktadır. Şu hâlde denilebilir ki dışsal
iyiler problemi, en genel çerçevesiyle, mutluluğun temel unsurlarını, zorunlu bileşenlerini tespit bağlamında ortaya çıkan ve çerçevesini asıl itibariyle erdemin mutlu bir
yaşam için gerek şart sayılması yanında yeter şart da sayılıp sayılamayacağı sorusuna
verilen cevapların çizdiği felsefî bir meseledir.
Klasik felsefe geleneği içerisinde insanî varoluş, genel itibariyle, nefs (psyche)1-beden (soma) düalizmi üzerinden açıklanmaktadır. Bu açıklamada nefsin, insanî
varoluşun rasyonel tarafını; bedenin ise, maddi tarafını temsil ettiği ileri sürülmektedir.
Dahası, onlardan her birinin de diğeri ile paylaşmadığı kendine mahsus yetkinlikleri/
iyileri olduğu belirtilmektedir. Nefse özgü, tamamıyla onun iradesinin sonucunda
1

Psyche terimi, İslam felsefesi geleneğinde ve özellikle de bu gelenek içerisinde önemli bir damar olan
Meşşâî okula mensup isimlerin metinlerinde nefs ile karşılanmıştır. Yine bu okul filozofları ruh terimini pneumanın karşılığı olarak kullanmışlardır. Ancak, Meşşâi ekol dışındaki filozoflara ait ve bazılarına bizim de burada müracaat ettiğimiz eserlerde ruhun psycheyi ifade etmek üzere kullanıldığı da
görülmektedir. Olası bir terminoloji karışıklığının önünü almak adına, kaynak metinlerde kullanılan
terimler arasındaki farklılığı dikkate almaksızın bu makalede psycheye atıfta bulunmak üzere daima
nefs terimi kullanılmıştır. İslam felsefesinde nefs ve ruh terimlerinin kullanım bağlamlarına dair bkz.
Kusta b. Luka el-Yunânî, “Ruh ve Nefs Arasındaki Fark Hakkında”, çev. İbrahim Halil Üçer, M.Ü.
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 36, c. 1, 2009, s. 195-208.

Erdem Mutluluk İçin Yeterli midir? Râgıb el-İsfahânî’de Dışsal İyiler Problemi

13

kazanılan yetkinliklere, başka bir deyişle nefse ait iyilere, yaygın biçimde “erdemler”
denilmektedir. İyilerin/erdemlerin dışında kalan ve elde edilmelerinde büyük oranda
yahut bütünüyle nefsin/insanın rasyonel kısmının iradesi ötesindeki faktörlerin etkisi
bulunan diğer tüm iyilerin ortak adı ise “dışsal iyiler”dir (ta ektos agatha/el-hayrât
el-hârice/external goods). Bu dışsal iyiler bedene ait olan iyileri (sağlık, güzellik, kuvvet
vb.) kapsadığı gibi; bedenin dışında var olmakla birlikte, onu çevreleyip etkileyen ve
sahip olunmaları neredeyse tamamıyla şans, talih, kader ya da ilahî lütuf şeklinde ifade
edilen etmenlere bağlı iyileri de (servet, asil soy, şeref, politik güç vb.) kapsamaktadır.2
Dışsal iyilerin mutluluğun mahiyetine ve hangi şekilde sürdürülecek bir yaşamın
mutlu diye anılmayı hak edeceğine ilişkin soruşturma bağlamında bir probleme dönüşmesinin nedeni, insan iradesinden bağımsız olmaları hasebiyle filozofların bunları
sonu mutluluğa varacak sürecin unsurları arasında görüp görmeme konusunda farklı
yaklaşımlar sergilemeleridir. Onlardan bir kısmı, mutluluğu yalnızca insanın kontrolü dâhilindeki faktörlere bağlı kabul etmekte ve dolayısıyla da herkes tarafından
kazanılabilir bir şey olarak görmektedir. Bu yaklaşımın taraftarları, mutluluk için
erdemin gerekli olması yanında yeterli olduğunu da ileri sürmektedir. Buna mukabil
bazı filozoflar, insan iradesinden tamamen veya kısmen bağımsız şekilde bizatihi yaşamın kendisinin sağladığı avantajların veya ortaya çıkardığı çetin dış şartların insanın
bahsi geçen hedefe ulaşması üzerinde etkili olduğunu düşünmekte, aksi bir yaklaşımı
sağduyuya aykırı bulmakta ve ondan ötürü mutluluğu ancak bazı kişiler tarafından
kazanılabilecek bir şey olarak görmektedir. Söz konusu yaklaşımı benimseyenler,
mutluluk için erdemin gerekli olmakla birlikte yeterli olamayacağını savunmaktadır.
Şu durumda dışsal iyiler probleminin; insanın kendi kontrolü dışındaki faktörlerin,
diğer bir ifadeyle erdem dışı unsurların, mutluluk üzerindeki rolünü tespit ile alakalı
bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Bu makalede, bahsi edilen problem klasik dönem İslam ahlâk felsefesinin önde gelen filozoflarından Râgıb el-İsfahânî’nin (ö. XI.
yüzyıl)3 eserleri çerçevesinde incelenmeye çalışılacaktır.4
2

3

4

İyilerin antik Yunan ve Helenistik dönem filozoflarınca tasnifine ilişkin genel bir çerçeve için bkz.
Myrto Hatzimichali, “Bodily and External Goods in Relation to Happiness”, Arius Didymus on Peripatetic Ethics, Household Management, and Politics: Text, Translation, and Discussion, ed. William
W. Fortenbaugh, New York: Routledge, 2018, s. 205-208.
İsfahânî’nin tam vefat tarihi tartışmalıdır. Bununla birlikte, bugün için en sağlam görünen ve yaygın
biçimde kabul edilen görüş, kendisinin XI. yüzyılın ilk çeyreği içerisinde vefat ettiğidir. Filozofun
hayatı ve eserlerine dair bkz. Ömer Kara, “Râgıb el-İsfahânî”, TDV İslam Ansiklopedisi (DİA), c.
XXXIV, s. 398-401; Yasien Mohamed, The Path to Virtue: The Ethical Philosophy of al-Rāghib al-Isfahānī: An Annotated Translation, With Critical Introduction of Kitāb al-Dharī‘ah ilā Makārim alSharī‘ah, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 2006, s. 57-104.
İsfahânî’nin ahlâk felsefesini bir bütün halinde değişik yönleri ile inceleyen farklı derinlikte ve boyutta çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları filozofun dışsal iyilere ilişkin görüşlerini tasvirî biçimde
ele almaktadır. Ancak, görebildiğimiz kadarıyla, söz konusu görüşleri tasvir etmenin ötesine geçip
İsfahânî’nin dışsal iyiler problemine yaklaşımını tahlil eden müstakil bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu konuda istisna sayılabilecek tek metin, Yasien Mohamed’in Kitâbu’z-Zerî‘a tercümesinin başına
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İnceleme iki bölümde gerçekleşecektir. İlk bölümde, soruşturmamıza zemin
hazırlamak üzere dışsal iyiler probleminin tarihsel arka planı belirginleştirilecektir.
O maksatla, problemin bir yandan İslam felsefesinden önceki tarihsel seyri, diğer
yandan da İslam felsefesi tarafından tevarüsü önde gelen filozofların/felsefe okullarının yaklaşımları üzerinden en genel hatlarıyla ortaya konulacaktır. İkinci bölümde,
Râgıb el-İsfahânî’nin iyileri nasıl tasnif ettiği ve bu iyiler içinde nefse ait olanların
yani erdemlerin dışında kalanları mutlulukla nasıl irtibatlandırdığı tespit edilecektir.
Sonuç kısmında ise, ortaya konan verilerin değerlendirilmesi suretiyle İsfahânî’nin
dışsal iyiler problemine yaklaşımı tahlil edilecektir.

Klasik Felsefede Dışsal İyiler Problemi
Antik Yunan felsefesinde iyilerin nefse ait olanları ile olmayanlarının birbirinden
ayrıldığına işaret eden ifadelere Platon’un diyaloglarından itibaren rastlamak mümkündür. Nitekim filozof mutluluğun gerek birey (Euthydemus, 279a-d)5 ve gerekse devlet
(Yasalar, 697a-c)6 düzeyinde teminini soruştururken nefse ait iyilerin, beden sağlığı ve
güzelliğinin, bunların yanı sıra da servet ve parayla ilgili şeylerin gerekliliğine vurgu
yapmaktadır. Dolayısıyla, böyle bir ayrımın varlığından hareketle “nefse ait olanların
dışındaki iyiler” anlamında bir “dışsal iyiler” kavramının Platon’a ait metinlerde
bulunduğunu söyleyebiliriz. Ancak, filozof bu dışsal iyilerin mutluluk ile irtibatını,
varlığı üzerinde ittifak edilmiş bir kabul şeklinde ele almaktadır. Bahse konu irtibatı
verili bir olgu olmaktan çıkarıp mutluluk soruşturmaları kapsamında incelenecek
felsefî bir problem haline getiren ilk isim ise Aristoteles olmuştur.
Aristoteles Nikomakhos’a Etik7 eserinin birinci kitabında (I, 1098b12-18) iyileri
üç türe ayırmaktadır: Nefse ait iyiler, bedene ait iyiler ve haricî iyiler. Bununla birlikte
o, eser boyunca iyi türlerine atıfta bulunurken söz konusu üçlü tasniften daha ziyade
nefse ait iyiler (ta peri psychen agatha)-dışsal iyiler (ta ektos agatha) biçiminde daha
genel bir ikili ayrımı benimsemektedir (I, 1098b19-20, 1099a31-32, 1099b1-8; X,
1179a1-5). Bu tercihine uygun olarak da güzellik, sağlık vb. bedene ait iyiler ile dostluk, zenginlik ve siyasî nüfuz gibi beden dışında kalan ama yine de bir şekilde insanın
bedenî yönüyle ilgili olan haricî iyileri “dışsal iyiler” başlığı altında birleştirmektedir.8

5

6
7

8

eklediği uzun inceleme içerisinde ayrı bir başlık altında yer verdiği nispeten kısa sayılabilecek açıklamalardır. Nitekim burada da Mohamed neredeyse tamamıyla dışsal iyilerden yalnızca biri olan servet
üzerinde durmaktadır. Bkz. Mohamed, The Path to Virtue, s. 290-293.
Plato, “Euthydemus”, Complete Works, çev. John M. Cooper, Cambridge: Hackett Publishing Company, 1997, s. 716.
Platon, Yasalar, çev. Candan Şentuna-Saffet Babür, İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2012, s. 149.
Bu eserden şu tercümesi yardımı ile istifade edilmiştir: Aristotle, Nicomachean Ethics, çev. Terence
Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1985.
Matthew Cashen, “The Ugly, The Lonely, and The Lowly: Aristotle On Happiness and the External
Goods”, History of Philosophy Quarterly, S. 29, c. 1, January 2012, s. 1-2.
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Aristoteles, ilgili iyi türleri arasında “nefsin eylemleri” ve “nefse atfedilen etkinlikler”
şeklinde tanımladığı nefse ait iyileri diğerlerinden daha değerli görmekte ve insanın
amacının da esasında bunları elde etmek olduğunu, dahası bu hususta filozoflar arasında
bir uzlaşım bulunduğunu söylemektedir (I, 1098b12-18). Ancak filozofa göre, her ne
kadar asıl amaç onlar olsa da yine de nefse ait iyiler tek başlarına yeterli gelmemekte ve
insan mutluluk için erdemli eylemler sergilemeye ilave olarak dışsal iyilere de ihtiyaç
duymaktadır (I, 1099a31-32). Bunun nedeni; dışsal iyilerden bir kısmının mutluluğun
gerekli ön şartları arasında yer alması, bir kısmının ise mutluluğun temininde ahlâkî
faile yardımcı olmasıdır (I, 1099b26-29). Zira insan bir tanrı değildir ve o nedenle,
kendi türsel gayesi olan mutluluğa erişim sürecinde beden sağlığı, belirli bir maddi
refah vb. dışsal iyilere de ihtiyaç duymaktadır (X, 1178b33-36). Aristoteles’in konuya
ilişkin bu ve benzeri açıklamaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kendisinin bir
yandan mutluluğu nefsin erdeme uygun faaliyeti ile özdeşleştirdiğini (I, 1098a15-17,
1102a5-6), öte yandan da bu süreçte insanın kontrolü altına girmeleri çok da mümkün olmayan birtakım dışsal etkenlere önemli sayılabilecek roller biçtiğini söylemek
mümkündür. İlk bakışta uzlaşmaz görünen bu iki düşüncenin aynı eserde bir arada
bulunması, mutluluk-erdem-dışsal iyiler ilişkisini Aristoteles ve onun Nikomakhos’a
Etik metni açısından olduğu gibi, daha sonrasında genel olarak ahlâk felsefesi açısından
da problematik hale getirmiştir.9 Nitekim bu ilişkiye dair tartışmalar ilerleyen süreçte
Helenistik dönemin felsefî meseleleri arasında canlılığını sürdürmüş, hatta Peripatetik
filozoflar ile Stoacı isimler arasındaki en önemli tartışma konularından birini teşkil
etmiştir.10 Aristoteles’in ve Aristotelesçi tavrın karşısında yer alması dolayısıyla Stoacı
okulun dışsal iyiler problemine yaklaşımına kısaca değinmek yerinde olacaktır.
Stoacı filozoflar, mutlulukla irtibatlarını dikkate almak suretiyle nefse ait iyileri/
erdemleri bir yönüyle fâil, diğer yönüyle de gâî iyiler şeklinde nitelendirmektedir.
9

ü

10

Dışsal iyilerin Aristocu mutluluk anlayışındaki yerini tespit, modern Aristoteles ve erdem ahlâkı çalışmalarının çözmeye uğraştığı önemli problemlerden birini oluşturmaktadır. O nedenle de probleme
ilişkin literatürün görece genişliğinden bahsedebiliriz. Konu hakkında 19. yüzyıl sonundan 21. yüzyıl
başlarına değin üretilen çalışmalara dair bibliyografyalar için bkz. Thornton C. Lockwood, Jr., “A
Topical Bibliography of Scholarship on Aristotle’s Nicomachean Ethics: 1880 to 2004”, Journal of
Philosophical Research, c. 30, 2005, s. 29-35; 36-37; Thornton Lockwood, “Topical Bibliography
to Aristotle’s Nicomachean Ethics”, The Cambridge Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics,
ed. Ronald Polansky, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 439.
Zikredilen bu iki bibliyografyaya biri kitap, diğeri de makale düzeyinde yapılmış yakın tarihli iki
incelemeyi de dahil etmek gerekmektedir. Söz konusu çalışmalardan ilki, dışsal iyiler problemini Aristoteles felsefesi çerçevesinde ele alan belli başlı isimlerin görüşlerini ve bir bütün halinde probleme
yönelik temel yaklaşımları değerlendirmesi bakımından burada özellikle anılmalıdır. Bkz. Sorin Sabou, Happiness and External Goods in Nicomachean Ethics, Eugene: Pickwick Publication, 2019, s.
20-44. İkincisi ise, Aristoteles’in dışsal iyiler problemine dair görüşleri tartışılırken neredeyse bütünüyle göz ardı edilen Politika’yı tartışmaya dahil etmesi bakımından zikre değerdir. Bkz. Matthew C.
Cashen, “Aristotle on External Goods: Applying The ‘Politics’ to the ‘Nicomachean Ethics’”, History
of Philosophy Quarterly, S. 4, c. 33, October 2016, s. 293-303.
Myrto Hatzimichali, “Bodily and External Goods in Relation to Happiness”, s. 205-206.
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Erdemler mutluluğu var ettikleri için fâil, ortaya çıkardıkları bu mutluluğun aynı
zamanda bir parçası ve tamamlayıcısı oldukları için de gâî iyidirler.11 Bu okul müntesibi filozoflar, mutluluk söz konusu edildiğinde erdemden başkasının herhangi bir
katkısına kapı aralamamaktadır. Dolayısıyla Stoacılar, dışsal iyilerin mutluluğa etkisi
nedir sorusuna Aristoteles’in aksine olumsuz bir yanıt vermişlerdir. Bunun başlıca
nedeni, insan için mümkün en değerli ödül olan mutluluğu kazanmanın bütünüyle yine
insanın kendi kontrolü dahilinde bulunması gerektiğini düşünmeleridir. O bakımdan,
dışsal iyiler onlara göre mutluluğa ulaşmada ne gerek ne de yeter şarttır.12 Mutluluk
için tek lazım olan erdemli bir yaşamdır.13
Erdem dışı unsurların insan mutluluğuna etkisine dair incelemeler, Helenistik
dönemin son büyük felsefe okulu olan Yeni Platonculukta da ilgi konusu olmaya devam
etmiştir. Okulun kurucu ismi Plotinus’un (ö. 270) kaleme aldığı Mutluluk Üzerine adlı
risale,14 Yeni Platonculuğun probleme yaklaşımını tespit için mühim bir kaynaktır. Eserin
girişinde iyi yaşamla mutluluğu özdeşleştiren filozof (1.4.1), insanın –ki bu bağlamda
kastedilen ideal insan, yani bilgedir– mutluluğa erişebilmek için yalnızca kendisine
ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir (1.4.4). Talihsizliklerin, kayıpların (1.4.4), ıstırap
yahut hastalıkların (1.4.5) mutluluğa herhangi bir etkisini kabul etmeyen Plotinus, bu
bağlamda, zikredilen faktörlerle mutluluk arasında irtibat kuran Aristotelesçi tavrın
karşısında yer aldığını da açıkça ifade etmektedir (1.4.6). Özetle filozof, dışsal iyilerin
mutluluğa hiçbir şey eklemediği gibi mutluluktan da herhangi bir şey eksiltmediğini
düşünmektedir (1.4.14-15).15 Ona göre, mutluluğu temin edecek yegâne faktör bilgeliğin yüce değeri ile erdemin saflığıdır (1.4.16).
Dışsal iyiler (el-hayrât el-hârice),16 Yunan ve Helenistik dönem felsefe-bilim
11

12

13

14

15

16

Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, 6. bs., İstanbul:
Yapı Kredi Yayınları, 2015, bl. VII, par. 97, s. 333.
Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, bl. VII, par. 127, s. 343; Matthew Sharpe, “Stoic
Virute Ethics”, The Handbook of Virtue Ethics, ed. Stan van Hoft, Bristol: Acumen Publishing, 2014,
s. 31; David Sedley, “The School, from Zeno to Arius Didymus”, The Cambridge Companion to the
Stoics, ed. Brad Inwood, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 10; Ted Brennan, “Stoic
Moral Psychology”, The Cambridge Companion to the Stoics, ed. Brad Inwood, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s. 263-264; Christoph Jedan, Stoic Virtues: Chrysippus and the Religious
Character of Stoic Ethics, New York: Continuum, 2009, s. 170.
Ancak şunu da kaydetmek gerekmektedir ki, Stoacılığın kurucusu Kıbrıslı Zenon’dan (MÖ 336-264)
sonraki bazı isimlerin kendi mutluluk anlatıları içinde dışsal iyilere de bir biçimde yer açtığı görülmektedir. Bkz. Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, bl. VII, par. 128, s. 343-44; Matthew Sharpe, “Stoic Virute Ethics”, s. 31-34.
Risaleden şu tercümesi vasıtasıyla yararlandık: Plotinus, “Mutluluk Üzerine”, Dokuzluklar (Enneades) I, çev. Zeki Özcan, İstanbul: Alfa Akademi, 2006, s. 183-206.
Okulun sonraki filozoflarının da aynı görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. Pauliina Remes, Neoplatonism, Stocksfield: Acumen Publishing Limited, 2008, s. 181-182.
“Dışsal iyiler”i ifade etmek üzere klasik dönem İslam felsefesinde farklı terimler kullanılmıştır. Bu
bağlamda en önce zikredilmesi gerekenler, Aristoteles’in Nikomakhos’a Ahlâk’ının Arapça tercümesindeki karşılıklardır. Şöyle ki, “ta ektos agatha” eserin I. kitabında (1099a) “el-hayrât elletî min hâric”

Erdem Mutluluk İçin Yeterli midir? Râgıb el-İsfahânî’de Dışsal İyiler Problemi

17

birikiminin mirasçısı olan İslam felsefesi geleneğinde de bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Klasik dönemde problem etrafında cereyan eden tartışmaları, filozofların
mutluluk çeşitlerine ilişkin açıklamaları üzerinden takip edebilmek mümkündür.17 Râgıb
el-İsfahânî öncesi/çağdaşı isimlerden ahlâk felsefesi alanında öne çıkmış olanlarının
dışsal iyiler-mutluluk ilişkisine yaklaşımları incelendiğinde ise, bu hususta Yunan ve
Helenistik dönem felsefelerinde geliştirilen tavırların İslam filozofları nezdinde de
karşılık bulduklarını söylemek mümkündür. Bahse mevzu filozofların kimliklerine
bakılacak olursa, her ikisi de Meşşâî felsefe geleneğinin İslam dünyasındaki önemli
temsilcileri olan Fârâbî (ö. 950) ve İbn Sînâ’nın (ö. 1037) bu bağlamda Aristotelesçi
taraftan ziyade Stoacı ve Yeni Platoncu tarafta yer aldığı söylenebilir. Zira her ikisi
de insanın nihaî gayesi olarak belirledikleri yüce mutluluğa (es-sa‘adetu’l-kusvâ)
erişim sürecinde dışsal iyilere kayda değer bir önem atfetmemektedir.18 Öte yandan,
onuncu ve on birinci yüzyılın önde gelen diğer filozoflarının probleme yaklaşımlarının
ise Aristotelesçi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar arasında da isim olarak, bir filozof
topluluğu kabul edilen İhvân-ı Sâfâ (X. Yüzyıl)19 ile Âmîrî (ö. 992),20 İbn Miskeveyh
(ö. 1030)21 ve ahlâk görüşleri üzerinde İbn Miskeveyh’in etkisi bulunan Sa‘îd b. Dâ-
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18

19

20

21

ifadesi ile, X. kitabında ise (1179a) “el-hayrât el-hârice” terimi ile karşılanmıştır. Bkz. Aristûtâlîs,
el-Ahlâk, çev. İshak b. Huneyn, nşr. Abdurrahman Bedevi, Kuveyt: Vekâletu’l-Matbû‘ât, 1979, s. 72,
355. Benzer biçimde, İslam filozoflarının kendi çalışmalarında da terim birliğine rastlanmamaktadır.
Nitekim Aristotelesçi üçlü nefse ait, bedene ait ve haricî iyiler ayrımının unsurları bazen “iyi/ler”
(hayr/ât), bazen “mutluluk/lar” (sa‘âde/ât), bazen de “erdem/ler” (fazîle/fazâil) şeklinde isimlendirilmektedir. Bkz. Ebu Ali Ahmed b. Muhammed Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk, nşr. Kostantin Zurayk,
Beyrut: El-Câmi‘atu’l-Amerikiyye fî Beyrût, 1966, s. 77, 80, 83; İbn Miskeveyh, “Tertîbu’s-Sa‘âdât
ve Menâzilu’l-Ulûm”, Mutluluk ve Felsefe, nşr. ve çev. Hümeyra Özturan, İstanbul: Klasik Yayınları,
2017, s. 60-61; Elvira Wakelnig (ed. ve çev.), A Philosophy Reader From the Circle of Miskawayh,
Cambridge: Cambridge University Press, 2014, s. 300-304; Sa‘îd b. Dâdhürmüz, “Risâle fî Fazli’l-Âhireti ‘ala’d-Dünyâ”, Felsefe ve Vahiy: Sa‘îd b. Dâdhürmüz ve Felsefî Risâleleri, nşr. ve çev. Veysel
Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, s. 231.
İslam filozoflarının mutluluğun çeşitlerine ve derecelerine dair görüşleri için bkz. Hasan Hüseyin
Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, İstanbul: İz Yayıncılık, 2001, s. 81-114.
Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, s. 83-84, 95, 101; Janne Mattila, “The Ethical Progression of the
Philosopher in al-Razī and al-Farabî”, Arabic Sciences and Philosophy, S. 1, c. 27, March 2017, s.
135.
Abdullah Kahraman (ed.), İhvân-ı Safâ Risâleleri, çev. Ali Durusoy v.dğr., İstanbul: Ayrıntı Yayınları,
2012, c. I, s. 226. İhvân-ı Safâ’nın dışsal iyilere yönelik yaklaşımının detayları için bkz. Bircan, İslâm
Felsefesinde Mutluluk, s. 101-102.
Âmirî iyileri mutlak ve şartlı iyiler şeklinde ikiye ayırmaktadır. Mutlak iyilerden kasıt erdemlerdir ve
bunlar özleri itibariyle iyidir. Şartlı iyiler ise bedene ait olsun yahut olmasın erdemler dışında kalan
tüm iyilerin oluşturduğu kümenin ortak adıdır. Bunlar birtakım şartlar yerine geldiğinde mutlulukta
rol oynarlar. Bkz. Ebü’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbü’l-Emed, nşr. ve çev. Yakup Kara, İstanbul: Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2013, s. 104-105. Filozofun mutluluk bağlamında dışsal iyilere
atfettiği role ilişkin ayrıntılar için bkz. Kasım Turhan, Âmirî ve Felsefesi, İstanbul: İFAV Yayınları,
1992, s. 189-192; Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, s. 104-108.
İbn Miskeveyh’in dışsal iyiler problemini nasıl ele aldığı hususunda bkz. İbn Miskeveyh, “Tertîbu’s-Sa‘âdât ve Menâzilu’l-Ulûm”, s. 60-63; a.mlf., Tehzîbu’l-Ahlâk, s. 76-91; Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, s. 104-108.
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dhürmüz (ö. XI. Yüzyıl)22 gibi filozofları sayabiliriz. Tüm bu isimlerin ortak noktası,
en azından bu dünyada elde edilecek mutluluğun dışsal iyilere bir biçimde bağımlı
olduğunu kabul etmeleridir.23
Buraya değin aktarılanlar, üzerinde durduğumuz dışsal iyiler probleminin Yunan
felsefesinden İslam felsefesine uzanan zaman diliminde önemini koruduğunu göstermektedir. Bu süreçte, probleme yönelik iki temel yaklaşımın birbirinden ayrıştığını
ve her iki yaklaşımın da Râgıb el-İsfahânî’nin selefi/çağdaşı filozoflar nezdinde bir
karşılığının bulunduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu yaklaşımlardan ilki,
erdemi mutluluk için gerek şart kabul etmekle birlikte yeterli görmeyen ve dışsal
iyilerin varlığına yönelik ihtiyacı da vurgulayan Aristotelesçi tavırdır. Klasik dönem
İslam felsefesinde bu tavır, ana hatlarıyla, İhvân-ı Safâ, Âmirî, İbn Miskeveyh ve
Sa‘îd b. Dâdhürmüz gibi filozoflarca temsil edilmiştir. İkincisi ise, mutluluğu nihaî
noktada yalnızca insanın elinde gören ve erdemlerin gerekli olduğu kadar yeterli
de olduğunun altını çizen Stoacı ve Yeni Platoncu tavırdır. Bu da Meşşâi ekolün iki
önemli ismi Fârâbî ve İbn Sînâ tarafından benimsenmiştir. Bir sonraki bölümde, yine
klasik dönem İslam felsefesinin önde gelen ahlâk filozoflarından İsfahânî’nin meseleye
bakışını ortaya koyacağız.

Râgıb el-İsfahânî’de Dışsal İyiler
Râgıb el-İsfahânî’nin yaşamış olduğu on birinci yüzyıl, pek çok felsefî disiplinin
ve bu arada da ahlâk felsefesinin gelişimi açısından oldukça mühim bir zaman dilimini
temsil etmektedir. Benzeri bir durumun, filozofun ahlâk eserleri için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu eserler, klasik dönem boyunca oluşan ahlâk felsefesi
birikimini kavram, problem ve öğreti düzeyinde kendisi üzerinden takip etmeye imkân
verecek nitelikte olması bakımından önem arz etmektedir.24 Bu çalışmalarında İsfahânî,
22

a

23
24

Eserleri oldukça yakın bir zamanda keşfedilen bu on birinci yüzyıl filozofunun inşa ettiği felsefenin
eklektik bir yapıda olduğu ve ahlâk alanında da özellikle İbn Miskeveyh’e ait eserlerin etkisinde kaldığı ifade edilmiştir. Bkz. Veysel Kaya, “Giriş”, Felsefe ve Vahiy: Sa‘îd b. Dâdhürmüz ve Felsefî
Risâleleri, nşr. ve çev. Veysel Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 2018, s. 31.
Sa‘îd b. Dâdhürmüz’ün dışsal iyilerle alakalı açıkça ifade edilmiş görüşlerine Risâle fî Fazli’l-Âhireti
‘ala’d-Dünyâ başlıklı çalışmasında rastlamaktayız. Burada filozof iyileri üçe ayırmaktadır: a) Nefse ait
olan iyiler (erdemler), b) bedene ait olan iyiler (güzellik, kuvvet, dengeli mizaç) ve c) ne nefse ne de
bedene ait olan iyiler (servet, aile, siyasi güç). Bunlar eserde birer mutluluk cinsi olarak değerlendirmektedir. Kaydedilen sıralamanın üstten aşağıya doğru bir derecelendirmeye de işaret ettiğini öne süren Sa‘îd
b. Dâdhürmüz, her bir iyi/mutluluk cinsinin bir üsttekini elde etmek için talep edildiğini belirtmektedir.
Böylelikle de o hem bir yandan nefse ait iyiler/erdemler dışındaki iyilerin de bir tür mutluluk olduğunu
kabul etmekte hem de bunların dolaylı şekilde de olsa en değerli mutluluk olan birincisi için gerekliliğini
vurgulamaktadır. Bkz. Sa‘îd b. Dâdhürmüz, “Risâle fî Fazli’l-Âhireti ‘ala’d-Dünyâ”, s. 231-233.
Bircan, İslâm Felsefesinde Mutluluk, s. 101, 107-108.
Bunlar arasında Kitâbu’z-Zerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerî‘a’nın ismi özellikle zikredilmelidir. İsfahânî’nin

Erdem Mutluluk İçin Yeterli midir? Râgıb el-İsfahânî’de Dışsal İyiler Problemi

19

evrendeki her şeyin dolaylı biçimde veya doğrudan insan için var edildiğini,25 dahası,
insanın aynı zamanda alemin özü olduğunu ve o nedenle de “küçük alem” şeklinde
nitelendirildiğini belirtmektedir.26 Küçük alem olarak insan, mahiyeti itibariyle “düşünen” bir “canlı”dır27 ve canlılığın kaynağı beden ile düşünmenin kaynağı nefsten
müteşekkil bulunması dolayısıyla da iki dünyaya ait bir varlıktır. Öteki canlılar ile
arasındaki beslenme, üreme, arzu vb. ortak vasıflar onu bu dünyalı; melekler ile arasındaki akıl, ibadet, doğruluk, vefa vb. ortak özellikler ise öteki dünyalı kılmaktadır.28
Böylesi bir cevhere sahiplik, kendisi dışındakilerin gayesi konumunda bulunduğunu
söyleyebileceğimiz insanın bizatihi kendi gayesini de bu ve öteki dünyaya dönük
olmak üzere iki boyutlu hale getirmektedir. İnsanın birinci ve bu dünyadaki amacı
yeryüzünü imar, yaratıcısına ibadet ve yaratıcısının halifeliği;29 ikinci ve aslî gayesi
ise ahiret mutluluğunu elde etmektir.30
İsfahânî, insan için erişilebilmesi mümkün nimetlerin en temelde iki gruba ayrılabileceğini ifade etmektedir. İlki daimî özellikte olan, insanın aslî gayesi diye belirlenen
ve ancak öte dünyada elde edilebilecek nimetlerin oluşturduğu gruptur. Ayrıntılarını
filozofun iyi tasnifini incelerken göreceğimiz bu nimetlere erişmiş bulunma durumuna
kısaca “ahiret mutluluğu” (es-sa‘âdetu’l-uhreviyye) denilmektedir. Bir diğeri ise, geçici
nitelikte olan ve bu dünyada elde edilen nimetlerin oluşturduğu gruptur. Eğer ahlâkî
fail söz konusu bu dünyevî nimetlerden ahiret mutluluğuna ulaşmasına yardımları dokunacak şekilde faydalanmışsa, o zaman bu nimetlere erişmiş bulunma durumunun adı
da “dünyevî mutluluk” (es-sa‘âdetu’d-dünyeviyye) olmaktadır.31 İsfahânî, kaydedilen
bu iki çeşit mutluluk arasında insanın nihaî gayesini teşkil eden ahiret mutluluğunu
“mutlak mutluluk”, “mutlak iyi” ve “saf erdem” şeklinde nitelemekte ve anılan gayeye
erişebilmek için nefse ait iyilerin/erdemlerin kazanılıp hayata geçirilmesini kati surette
gerekli görmektedir.32 Bu başlık altında biz, nefse ait iyiler dışındaki iyilerin ahlâkî
failin söz konusu “mutlak iyi”ye ve “saf erdem”e erişimi sürecine katkısı konusunda
filozofun nasıl bir yaklaşım sergilediğini ortaya koymaya çalışacağız. Ancak bunun
öncesinde, filozofun terim tercihlerine dair bir hususu açıklığa kavuşturmamız gerek-

25

26

27
28
29
30
31
32

ahlâkî muhtevaya sahip diğer eserleri ise şunlardır: Tafṣîlu’n-neş’eteyn ve taḥṣîlu’s-sa‘âdeteyn, Risâle
fî âdâbi muhâlatati’n-nâs, Risâle fî fażîleti’l-insân bi’l-‘ulûm, Risâle fî merâtibi’l-‘ulûm ve’l-a‘mâli’d-dünyeviyye. Sayılan çalışmaların sonuncusu haricindekiler, filozofun dışsal iyiler problemine ilişkin açıklamalarını ve tartışmalarını takip edilebileceğimiz kaynakları oluşturmaktadır.
Râgıb el-İsfahânî, Kitâbu’z-Zerî‘a ilâ mekârimi’ş-şerî‘a, nşr. Ebu’l-Yezîd Ebû Zeyd el-‘Acemî, 2. bs.,
Kahire: Dâru’s-Selâm, 2010, s. 79.
Râgıb el-İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, nşr. Abdülmecîd en-Neccâr, Beyrut:
Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 1988, s. 76, 92.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 87, 192.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 90.
İsfahânî, ez-Zerî‘a, s. 82-83; a.mlf., Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 90, 104.
İsfahânî, ez-Zerî‘a, s. 106, 109; a.mlf., Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 128.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 128-130.
İsfahânî, ez-Zerî‘a, s. 106, 110.
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mektedir. Şöyle ki, İsfahânî dışsal iyiler problemi bağlamında değerlendirilebilecek
anlatımlarında “nimet”, “iyi”, “erdem” ve “mutluluk” terimlerini birbirleri yerine de
kullanmakta33 ve bir yerde “nimetler”, “iyiler” veya “erdemler” diye zikrettiklerini
başka bir yerde “mutluluklar” başlığı altında açıklamaktadır.34 Buna gerekçe olarak ise
iyi, erdem yahut da mutluluk addedilen olgulara ulaşmaya yardımcı olanların da benzer
biçimde iyi, erdem ve mutluluk ismini hak ettiğini belirtmektedir.35 Biz de müellifin
söz konusu terimlere ilişkin bu tercihinden destek alarak, makale boyunca kavram ve
terim birliğini sağlamak adına, bu başlık altındaki soruşturmamızda aynı olguya işaret
ettikleri ve dolayısıyla da müteradif olarak kullanıldıkları anlaşılan tüm yerlerde nimet,
iyi, erdem ve mutluluğun hepsine birden sadece “iyi” terimi ile atıfta bulunacağız.

Râgıb el-İsfahânî’de İyilerin Tasnifi
İyi (hayr), Râgıb el-İsfahânî’ye göre, “herkes tarafından istenen şey” demektir.
O anlamda, insanların tamamının eylemlerinde güttüğü amaç iyiyi elde etmektir.36
Filozof iyileri değişik eserlerinde nispeten farklı biçimlerde tasnif etmektedir. Ne var
ki, söz konusu tasnifler birbirlerinden yalnızca muhtasar yahut detaylı oluşları bakımından ayrılmaktadır. Eserlerinin bazılarında okuyucusuna nefse ait, bedene ait ve
haricî iyiler şeklindeki üçlü Aristotelesçi tasnifi sunarken,37 bazılarında ise bu iyileri
de içeren daha ayrıntılı bir şema ortaya koymaktadır.38
İsfahânî, en geniş çerçevesiyle ele alındığında, iyileri beş türe ayırmaktadır. Bunlar
sırasıyla uhrevî, nefsî, bedenî, haricî ve tevfîkî iyilerdir.39 Uhrevî iyiler, ahlâkî failin bu
dünya hayatını gerektiği biçimde tamamlamasını takiben ahiret hayatında elde edeceği
mutlak ve saf iyilerdir.40 Onu bunlara ulaşmak için harekete geçiren motivasyonlar da,
İsfahânî’ye göre, ya ilâhî mükafatı talep ve cezadan kaçınma, ya ilâhî övgüyü talep
ve yergiden kaçınma yahut da ilâhî rızayı taleptir.41 Böylesi motivasyonlardan biri ile
gerekli adımları atan fail -ki yukarıda kısaca temas edildiği üzere bu adımların ilki
nefse ait iyilerin teminidir-, en başat özellikleri daimilik olan birtakım uhrevî iyileri
33

34

35
36
37
38
39
40
41

İsfahânî’nin selefi/çağdaşı olan filozofların da ilgili terimleri bu bağlamda müteradif biçimde kullandıklarına daha önce işaret etmiştik. Bkz. dn. 16.
Krş. İsfahânî, ez-Zerî‘a, s. 106-110, 115, 118-122; a.mlf., Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s.
128-134; a.mlf., “Risâle fî Fazîleti’l-İnsân bi’l-‘Ulûm”, Risâle fî Edebi’l-İhtilâti bi’n-Nas ve Resâili
Uhrâ, nşr. Ömer Abdurrahman es-Sârîsî, 2. bs., Amman: Ervika li’d-Dirâse ve’n-Neşr, 2015, s. 142-147.
İsfahânî, ez-Zerî‘a, s. 109-110.
İsfahânî, “Risâle fî Fazîleti’l-İnsân bi’l-‘Ulûm”, s. 166.
İsfahânî, “Risâle fî Fazîleti’l-İnsân bi’l-‘Ulûm”, s. 142, 166-167.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 106-107, 110.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 106-107, 110.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 106.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 122.
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kazanma fırsatı yakalayacaktır.42 Söz konusu o iyiler şu dördünden müteşekkildir:
Yokluğun ilişmediği bir var oluş, zayıflığın ilişmediği bir kuvvet, cehaletin ilişmediği
bir bilgi ve fakirliğin ilişmediği bir zenginlik.43
İsfahânî, uhrevî iyiler dışındaki dört iyi türünü kategorik olarak “dünyevî iyiler”
(el-hayrâtu’d-dünyeviyye) şeklinde isimlendirmektedir.44 Bu kategoriye dahil edilen
türlerden ilki nefse ait iyilerdir. İsfahânî’nin bazen temel karakter erdemleri (usûlu’l-fezâili’l-hulkiyye),45 bazen de temel nefs erdemleri (ummehâtu’l-fezâili’n-nefsiyye)46
şeklinde nitelediği ve yalnızca insana mahsus kabul ettiği bu iyiler şu dört erdemden
ibarettir: Hikmet/akıl,47 iffet, şecaat ve adalet.48 Ancak İsfahânî’nin bunları bizatihi
varlıkları itibariyle dereceli bir yapıda tasavvur ettiği görülmektedir. Buna göre; bahse
konu iyilerin bir başlangıç, bir de kemâl derecesi bulunmaktadır. Bunlar başlangıç
derecesinde az önce kaydedilen isimleri alırken, kemâl derecede hikmet/akıl, ilim;
iffet, verâ‘; şecaat, mücâhede ve adalet de insâf haline gelir.49 Nefse ait iyilerin hem
başlangıç hem de kemâl derecelerini elde etmenin yolu ise, nefsin üç ana kuvveti olan
düşünme, arzu ve öfke kuvvetlerini manen temizlemektir.50
Tasnifin üçüncü türünü bedene ait iyiler oluşturmaktadır. Bedenî iyiler arasında
İsfahânî’nin saydıkları ve açıkladıkları şunlardır: Sağlık, kuvvet, güzellik ve uzun
ömür.51 Sağlık, sindirim ve boşaltım gibi bedenin canlılığını sürdürmesini sağlayan
sistemlerin itidal üzere çalışmasının adı iken; kuvvet, kemik ve kas yapısının gereken
bütünlüğü taşımasına denmektedir.52 Güzellik ile yalnızca bedenin dışarıdan bakana itici
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gelmeyecek bir yapıda olmasını kasteden filozof,53 uzun ömrü de insanın bu dünyada
yapacağı şeyler için ihtiyaç duyduklarının başında gelmesi dolayısıyla iyiler arasında zikretmektedir.54 İsfahânî, bu iyilerin bizatihi kendileri için talep edilebilecekleri
gibi kendileri dışındaki şeylere vesile olmaları bakımından da arzulanabileceklerini
belirtmektedir.55
Bir diğer iyi türü haricî iyilerdir. İsfahânî bunlara aynı zamanda “aracı iyiler”
(el-hayrâtu’l-mutavassıta), “haricî kazanımlar” (el-kunyâtu’l-hâriciyye)56 veya “insanı
çevreleyen erdemler” (el-fezâilu’l-mutîfe bi’l-insân)57 şeklinde de atıfta bulunmaktadır.
Bunlar, İsfahânî’ye göre, kendilerinden ötürü değil başka iyilerin teminine aracılık
etmeleri dolayısıyla iyi sayılmaktadır.58 Bu türün ihtiva ettiği iyiler arasında filozofun ismen saydıkları şunlardır: Servet, aile, izzet ve asil soy.59 Ne var ki, kendisi bu
sayımın özet olduğunu belirtmek suretiyle60 esasında başkalarının da bu gruba dahil
edilebileceğini zımnen kabul etmektedir. Nitekim böylesi iyilerden birinin dostluk
olduğunu söyleyebiliriz. Dostluk, klasik felsefe geleneğinin haricî iyilerden ve hatta
onların en önemlilerinden saydığı,61 İsfahânî’nin de Risâle fî Âdâbi Muhâlatati’n-Nâs
içinde detaylıca incelediği bir iyidir.
Son iyi türü ise, yalnızca ilahî yardım ile vücut bulabilen tevfîkî iyileri kapsamaktadır. Bunlar da her biri ilahî nitelikte ve kaynakta olmak üzere hidayet, rüşd, tesdîd
ve te’yîd’den oluşmaktadır.62 Hidayet; ilahî kudretin insana iyiyi ve kötüyü bildirmesi,
iyi eylemlerinde yardım etmesi ve en ileri derecede de nübüvvet bahşetmesi anlamına
gelmektedir.63 Rüşd; ilahî kudretin insanı iyiye yöneldiğinde kuvvetlendirmesi, kötüye
yöneldiğinde ise engellemesi manasını taşımaktadır.64 Tesdîd, ilahî kudretin insanı hedeflerine daha hızlı varması hususunda desteklemesi; te’yid de kişinin yine ilahî kudret
tarafından içeriden basiret ve dışarıdan da beden kuvveti ile desteklenmesi demektir.65
Ayrıntıları yukarıda ortaya konulan bu iyi tasnifini üzerinde durduğumuz problem
açısından tahlile geçmeden önce, birkaç hususu açıklığa kavuşturmamız gerekmektedir.
Birinci husus şudur; İsfahânî’ye göre, dünyevî iyiler içerisinde kazanımları bütünüyle
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insan iradesine bağlı bulunanlar yalnızca nefse ait iyilerdir.66 Dolayısıyla, diğerlerini elde
edebilmek için insanın kendi çabası tek başına yeterli gelmemektedir. Ele alacağımız
ikinci husus, incelememizin kapsamına girecek iyi türlerinin belirlenmesi ile alakalıdır.
İyilere dair tasnifin ilk türünü teşkil eden uhrevî iyiler, insanın erişmeyi hedeflediği nihaî
gaye konumunda bulunmalarından ötürü kapsam dışıdır. Çünkü burada bizi ilgilendiren
hedeften ziyade ona ulaştıracak vasıtalardır. O bakımdan, soruşturmamızın en genel
hatlarıyla dünyevî iyilerle sınırlı olduğunu belirtebiliriz. İkinci türü teşkil eden nefse
ait iyiler ise, her ne kadar dünyevî iyi türleri arasında yer alıyorlarsa da, söz konusu
nihaî gayenin tartışmasız birincil vasıtaları kabul edilmelerinden ötürü kapsam dışıdır.
Zira İsfahânî, dışsal iyilere ihtiyaç duyup duymama tartışmasından tamamen bağımsız
olarak ahlâkî failin nefse ait tüm iyilere sahip olmasını zorunlu görmektedir.67 Geriye
kalanlar arasında bedenî ve haricî iyiler, kazanımlarında insan iradesinin bir dahlinin
bulunmaması hasebiyle dışsal iyiler konusuyla doğrudan irtibatlıdır. Nitekim klasik
felsefe geleneğinin dışsal iyiler terimi ile atıfta bulunduğu iyiler de zaten bu iki tür
kapsamına giren yetkinliklerden ibarettir. Tevfîkî iyilere gelince, bunların incelememize
dahil edilip edilemeyeceğini tartışmamız gerekmektedir.
Tevfîkî iyiler şeklinde bir iyi türü, görebildiğimiz kadarıyla, müstakil biçimde
yalnızca İsfahânî’de karşımıza çıkmaktadır. Dünyevî iyiler kategorisinde yer almaları
ve insan iradesinden bağımsız olmaları hasebiyle dışsal iyiler problemi bağlamında
değerlendirilmeleri ilk elde uygun görünmektedir. Zira makalenin giriş bölümünde
belirtildiği üzere bu problem, en temelde, mutluluk üzerinde insanın kendi kontrolü
dışındaki faktörlerin bir rolünün bulunup bulunmadığını tespit ile alakalı bir sorundur.
Dolayısıyla, bedenî ve harîcî olanların yanında tevfîkî iyileri de soruşturma kapsamına
dahil etmek bir seçenek şeklinde belirmektedir. Ne var ki, filozofun tevfîkî iyilerle
diğerleri arasında kurduğu irtibat tevfîkî iyileri diğer dünyevî iyi türlerinin hizasında
değil üzerinde bir yerde konumlandırmakta ve anılan değerlendirmeyi geçersiz kılmaktadır. Biraz daha detaylandıracak olursak; İsfahânî’ye göre, ilâhî rahmet ve hidayet
olmaksızın insan hiçbir iyiyi elde edemez. Başka bir deyişle her biri ayrı bir ilâhî
yardımı içeren tevfîkî iyiler, tüm iyilerin başı ve sonudur.68 Bu ifadelere yönelecek ilk
bakış, bedenî ve haricî iyiler yanında nefse ait iyilerin de insan iradesinden bağımsız
hale getirildiği sonucuna varabilir. Şayet durum böyle ise, “insan iradesine bağımlı
iyiler”-“insan iradesinden bağımsız iyiler” ayrımı yapmak anlamsız hale gelecek ve
o nedenle de dışsal iyiler problemi diye bir sorundan bahsedebilmenin zemini daha
en başından ortadan kalkacaktır. Ancak, müellifin ilâhî yardıma dayanan iyilerin insana nasıl ulaştığına dair söyledikleri, bu ilk bakışın çok da doğru olmadığını ortaya
koymaktadır.
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Filozofun beyanına göre tevfîkî iyilerin insanda vücut bulması, ilahî kudretin insana
a) keskin bir kavrayış, dikkatli bir duyuş, uyanık bir kalp ihsan etmesi ve nasihat eden
bir alimi, uygun bir yoldaşı yollaması; b) kara kara düşünmesine engel olacak kadar
fazla, bütünüyle meşgul etmeyecek kadar da az mal-mülk vermesi; c) sefihlerin utanmazlıktan ve zenginlerin ise cehaletten kaynaklı küçümsemelerinden korunacak kadar
da izzet ve asalet bahşetmesi şeklinde gerçekleşmektedir.69 Kaydedilen açıklamalar
daha yakından incelendiğinde görülecektir ki, İsfahânî’nin a, b ve c seçeneklerinde
zikrettiği şeyler insana nefsî ve haricî iyiler bakımından verilen ilahi desteklere işaret
etmektedir. Bu da bir yandan tevfîkî iyilerin diğerlerinden ayrı ve üst bir konuma
yerleştirildiğini bize göstermekte, diğer yandan da onların tüm iyilerin başı ve sebebi
sayılmasının ne manaya geldiğini vuzuha kavuşturmaktadır. Ancak aynı açıklamalar,
ikinci bir noktayı daha aydınlatmaktadır. O da söz konusu ilahî desteklerin dolaylı bir
müdahale anlamı taşıdığı hususudur. Buradan hareketle, tevfîkî iyiler bağlamında sözü
edilen sebepliliğin yakın/fiziksel bir sebeplilik değil uzak/metafiziksel bir sebeplilik
ifade ettiği değerlendirmesinde bulunabiliriz. Bu değerlendirmenin doğru kabul edilmesi
durumunda ise “insan iradesine bağımlı” ve “insan iradesinden bağımsız” iyiler ayrımı
anlamsızlıktan kurtulmakta ve dışsal iyiler problemini İsfahânî felsefesi çerçevesinde
tartışabilme imkânı yeniden gündeme gelmektedir. Şu hâlde, özetle söylemek gerekirse,
İsfahânî’nin tevfîkî iyilere çizdiği çerçeve onları dışsal iyiler arasında sayabilmenin
önünde bir engeldir. Çünkü bu iyiler kelimenin gerçek anlamıyla “dünyevî” olmadığı
gibi, insan yaşamı üzerindeki etkileri de ancak hakiki manada dünyevî sayabileceğimiz
diğer iyi türleri üzerinden görünür hale gelebilmektedir. O nedenle, bu türün ihtiva
ettiği iyiler de tıpkı ilk iki tür gibi soruşturmamızın kapsamı dışındadır.
Üzerinde durmamız gereken üçüncü ve son husus, bir problem olarak dışsal iyiler
hakkında İsfahânî çerçevesinde konuştuğumuzda “dışsal iyiler” teriminin referansta
bulunduğu olgu ile alakalıdır. İsfahânî, Aristoteles ve sonrasındaki pek çok filozofta
gördüğümüzün aksine, nefse ait iyilerin haricindeki dünyevî iyi türlerini –ki tevfîkî
iyilerin bu bağlamda kapsam dışı olduğunu az önce belirtmiştik– genel bir “dışsal iyiler”
başlığı altında birleştirmemektedir. Ancak, filozofun bu dünyada elde edilebilecek iyiler
arasında yalnızca nefse ait olanların kazanımında insanın bir dahlinin bulunduğunu
belirtmesi,70 İsfahânî felsefesi içerisinde tabii biçimde bir “insan iradesine bağımlı”
ve “insan iradesinden bağımsız” iyiler ayrımı oluşturmaktadır. Daha genel sayabileceğimiz ikinci anlamı esas alındığında “dışsal iyiler”in de kısmen yahut tamamen insan
iradesinden bağımsız iyileri ifade ediyor oluşunu göz önünde bulundurursak, bizim de
filozofun bedenî ve haricî iyilerini bir bütün halinde “dışsal iyiler” üst başlığı altında
değerlendirmemiz izah edilebilir hale gelmektedir. O nedenle, bu noktadan itibaren
İsfahânî’nin dışsal iyilere yaklaşımından bahsedildiğinde bununla kastedilen, filozofun
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mutluluğa/uhrevî iyilere erişim sürecinde nefse ait iyiler karşısında yer alan bedenî
ve haricî iyi türlerinden herhangi birine yahut her ikisine birden biçtiği rollerdir. Peki,
bahse konu bu roller nelerdir?

Râgıb el-İsfahânî’de Dışsal İyilerin Mutlulukla İlişkisi
Râgıb el-İsfahânî’nin ahlâkî failin mutluluğa erişimi sürecinde dışsal iyilerin herhangi bir katkısına imkân tanıyıp tanımadığı sorusunu yanıtlayabilmek için, öncelikle,
kendisinin iyilerin birbiriyle irtibatına ilişkin görüşlerine odaklanmak gerekmektedir.
Söz konusu görüşlere yönelik yapılabilecek ilk tespit, filozofun iyilerin varlığının
mutlak manada birbirlerinden bağımsız olmadığı düşüncesini taşıdığıdır. Bu da İsfahânî’nin ilke düzeyinde dışsal iyilerin mutluluğa katkısına yönelik olumlayıcı bir
yaklaşım içerisinde bulunduğunun bir göstergesidir. Ne var ki, her iyi türünün bir
diğeri ile ilişkisi aynı derecede bir zorunluluk içermemektedir. O nedenle, müellifin
bahis konusu yaklaşımının mahiyetini tam anlamıyla ortaya koyabilmek adına, iyiler
arasındaki irtibatın ayrıntılandırılmasına ihtiyaç vardır. Bunun için başlangıç noktası
olarak ise, sözü edilen irtibatın çerçevesini ana hatları ile çizen şu alıntıyı belirleyebiliriz:
“Daha önce anlatılanlardan açığa çıktığı üzere, iyiler ve erdemler beş türdür: Uhrevî,
nefsî, bedenî, haricî ve tevfîkî. Şunun bilinmesi gerekir ki, bu türler birbirine muhtaçtır.
Bu muhtaçlık; ya birinin yokluğunda diğerinin var olamayacağı anlamında zorunluluk
esaslıdır (hâcetun zarûriyyetun), ya da birinin yokluğunda diğerinin varlığının zarar göreceği anlamında fayda esaslıdır (hâcetun nâfi‘atun). Buna göre, gerçek mutluluk [olan]
uhrevî mutluluğa ancak nefse ait iyilerin/erdemlerin elde edilmesi ile erişilebilir. (…)
Nefse ait iyilere de ancak beden sıhhati ve kuvveti ile sahip olunur. Nefse ve bedene ait
iyilerin yetkin seviyede vücut bulmaları için ise, haricî iyilerin varlığı zaruridir. Zira, her
ne kadar serveti, ailesi ve soy [asaleti] bulunmayanların dahi nefse ve bedene ait iyilere
sahip olabilmeleri tasavvur edilebilirse de yine de bunlar yalnızca haricî iyilerle birlikte
yetkinleşirler.”71

Alıntı bize, İsfahânî’nin dünyevî üç iyi türü arasında ihtiyaç temelli müteselsil bir
ilişki tesis ettiğini göstermektedir. Ancak, burada “ihtiyaç” teriminin iki farklı olguya
işaret etmek üzere kullanıldığına dikkat çekmek gerekmektedir. Şöyle ki, filozof herhangi iki şeyin birbirine ihtiyacının ya zorunluluk yahut fayda esasına dayalı olarak
kendisini belli edebileceğini dile getirmektedir. O halde, iyi türlerinin birbirleriyle
irtibatı da iki farklı esasa göre belirlenecek ve tasnif edilecektir. Nitekim müellifin tam
olarak bunu yaptığını görmekteyiz. Detaylandıracak olursak; alıntıda açıkça zikredildiği üzere nefse ait iyiler uhrevî iyilerin temini, başka bir ifadeyle ahiret mutluluğu
için zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu iyiler sağlık ve kuvvet olmaksızın kazanılamayacağı ve sergilenemeyeceği için, doğal olarak, mutluluğa giden yolda bedene
71
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ait iyiler de zarurî birer ihtiyaçtır. Bir diğer iyi türü olan haricî iyilere baktığımızda,
insanın bunlar olmaksızın diğer iyilere sahip hale gelebilmesinin imkân dahilinde
bulunduğunu görmekteyiz. Fakat öte yandan, bu imkân yetkin seviyede bir sahipliğin
garantisi de değildir. O bakımdan haricî iyiler, bu anlamda, diğerlerinin varlık değil
fakat yetkinlik şartıdır diyebiliriz. Bu ise, onların diğerleriyle arasındaki ihtiyaç ilişkisini fayda esaslı hale getirmektedir. Öyleyse, buraya kadar aktarılanlardan hareketle
varacağımız sonuç, İsfahânî’ye göre, ahlâkî failin mutluluğa ulaşmak istiyorsa nefse
ait iyiler yanında dışsal iyilere de ihtiyaç duyduğudur.72 Ancak bu muhtaçlık durumu,
hem filozofun iyileri birbiriyle müteselsil biçimde irtibatlandırması nedeniyle dolaylılık
arz etmektedir hem de dışsal iyilerin her iki türü için aynı derecede geçerli değildir.
Kaydedilen alıntı İsfahânî’nin dışsal iyileri mutluluk için farklı düzeylerde
gerekli gören bir yaklaşımı benimsediğini ortaya koymakla birlikte, böylesi bir
yaklaşımın temellendirilmesi adına herhangi bir veri sunmamaktadır. O bakımdan,
nefse ait iyilerin ne sebeple dışsal iyilere muhtaç bulunduğu ve dolayısıyla, dışsal
iyilerin mutluluğun kazanımında niçin ve nasıl pay sahibi olduğu sorusu cevaplanmayı beklemektedir. Sorunun yanıtını önce bedenî, sonra da haricî iyiler bağlamında
aramaya çalışacağız.
İsfahânî’nin bedene ait iyileri nefse ait olanların temini için zaruri saymasının
altında yatan en temel neden, nefsin beden olmadan kendisine ait eylemleri yerine
getirememesidir. Zira, filozofun ifadesiyle, bedenin nefs ile ilişkisi ustanın araç-gereçleriyle ve kaptanın da gemisiyle ilişkisi gibidir.73 Bedenî iyilerin ilki olan ve vücudun
canlı kalmasını sağlayacak sistemlerin mutedil çalışması manasına gelen sağlık, bedenin alet görevini devam ettirebilmesi için kaçınılmazdır. Kuvvet de insanın beden
aracılığı ile dünya ve ahireti ilgilendiren hususlarda tasarrufta bulunmasına yardım
eder.74 Güzelliğin bedenî iyilerden sayılmasına gerekçe olarak, aralarındaki kuvvetli
etkileşim dolayısıyla nefsteki güzelliğin/erdemin surete/bedene de yansıyacağı kabulü
öne sürülmektedir.75 Uzun ömre gelince, bunun gerekliliği de onun yokluğunda insanın
kendisini ahiret mutluluğuna ulaştıracak dünyevî şeylerden –ki bu şeyleri de İsfahânî
“dünyevî mutluluklar” diye niteler (es-sa‘âdâtu’d-dünyeviyye)– alacağı lezzetin az/
kısa süreli kalacak oluşuna dayandırılmaktadır.76 Bu gerekçelendirmeler, bir yandan
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Filozofun dışsal iyilerin yokluğu olarak anlayabileceğimiz birtakım eksiklikleri erdemlerin/nefse ait
iyilerin kazanımının gecikme sebepleri arasında göstermesi de bu sonucu desteklemektedir. Söz konusu eksiklikler kendilerini örneğin zayıf tabiat, kuvvetsizlik gibi bedenî iyilerin yokluğu -ki mukabilleri
sağlık ve kuvvettir- veya yalnızca zaruri ihtiyaçlar için yeterli maişete sahiplik gibi haricî iyilerin
yokluğu -ki mukabili servettir- şeklinde belli edebilir. Bkz. İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 178. Dışsal iyilerden yoksunluğun nefse ait iyilerin elde edilmesi sürecinde insanın
önüne zorluklar ve hatta engeller çıkardığı hususunda ayrıca bkz. a.mlf., ez-Zeri‘a, s. 123-124.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 113.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 114.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 114-115.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 115.
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filozofun bir tür olarak bedene ait iyileri nefse ait olanlar için zaruri kabul etmesinin
onun nefs-beden ilişkisini izah tarzının doğal bir sonucu olduğunu göstermekte; diğer
yandan, bedene ait iyiler içinde de ilave bir “zaruret esaslı” (sağlık ve kuvvet gibi) ve
“fayda esaslı” (güzellik ve uzun ömür gibi) ihtiyaç ayrımı yapmanın imkanını ortaya
çıkarmaktadır.
İsfahânî felsefesinde haricî iyilerin mutlulukla irtibatlandırılması olgusunun,
önemli ölçüde, insanın tabiatı gereği sosyal bir canlı olduğu ve o nedenle de bu dünyada
tek başına hayatta kalamayacağı77 kabulü üzerinden temellendirildiği görülmektedir.
Meseleyi açımlayacak olursak; İsfahânî insanın ilahî bir yönünün bulunduğunu, ancak
sahip olduğu canlılık özelliğinin onu bu dünyaya bağladığını belirtmektedir.78 Bu bağlılık öylesine kuvvetlidir ki, insanın tek başına nefsini temizlemeye güç yetirememesi
gibi bir sonuç doğurur.79 Nefs temizliği ise, İsfahânî felsefesinde nefse ait iyileri elde
etmekle aynı anlama gelmektedir.80 O hâlde ahlâkî fail, mutluluğa erişebilmesi için
zaruri nitelikteki bu nefs iyilerine tamamıyla kendi kendine sahip olamamaktadır. Bu
hususta yardımına gerek duyduğu şeyler, a) beşerî ihtiyaçlarını temini etmek ve b)
hemcinsleri ile bir araya gelip karşılıklı münasebette bulunmaktır.81 Dahası, bir adım
daha ileri giderek filozofun yaptığı “insanın kendine yetebilen bir varlık olmadığı”82
tespitine yaslanabilir ve esasında beşerî ihtiyaçlarını gereği gibi karşılamak için de
insanın yine başkalarına muhtaç olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla, ahlâkî failin
nefse ait iyileri elde edebilmesi için gereken öncelikli şeylerden birisi, yine kendisi gibi
başka insanlardır.83 O insanlar içerisinde ise özellikle “dost” diye nitelendirilen daha
yakın olanlarının nefse ait iyileri ve bir sonraki adımda da mutluluğu temin sürecindeki
önemli rolleri, filozofun üzerinde ısrarla durduğu hususlardandır. Öyle ki, bu bağlamda
İsfahânî’nin, bazı filozofların öne sürdüğünü belirttiği “dünya tüm güzellikleriyle ona
yönelse bile insanın dostsuz yaşayamayacağı” iddiasını benimsediğine şahit olmaktayız.84 Çünkü dost edinmek, onun beyanına göre, insan tabiatının bir gereğidir. Bunu da
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İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 85-86.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 90. İsfahânî, mahiyetleri söz konusu bu dünyevî ve ilahî yönlerden hangisinin baskın olduğuna bağlı olarak değişiklik arz eden farklı insan tipolojileri belirlemektedir. Bkz. a.mlf., Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 204-205. İsfahânî’nin
insan tasavvuruna ilişkin müstakil bir inceleme için bkz. Anar Gafarov, “Râgıb el-İsfahânî’de İnsan
Tasavvuru”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 30, c. 1, 2006, s. 187-214.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 192-193.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 88-89, 95-96.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 90, 192-193.
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 112.
İsfahânî’nin yürüttüğü uzletin mi yoksa muaşeretin mi daha değerli olduğuna ilişkin tartışmayı da yine
bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Kendisi tartışmada muaşeret tarafında yer almakta ve
uzletin, insanlardan uzak kalmanın insanlık yitimine sebep olup akıl, iffet, şecaat ve adalet erdemlerinden müteşekkil nefse ait iyilerin kazanımını engelleyeceği iddiasında bulunmaktadır. Bkz. İsfahânî,
“Risâle fî Âdâbi Muhâlatati’n-Nâs”, s. 61-62. Bahse konu tartışmanın detayları için bkz. a.mlf., a.g.e.,
s. 57-64.
İsfahânî, “Risâle fî Âdâbi Muhâlatati’n-Nâs”, s. 104.
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herkesin kendisine uygun birine meyletmesi olgusundan anlayabilmek mümkündür.85
İnsan tabiatının gereği olması yanında, dostluğu önemli kılan bir başka husus da bazılarınca bu iyinin nefse ait iyilerin en temeli sayılan adaletten daha yüce bir değer
olmasıdır. Zira insan adalete yalnızca zulümden korunmak maksadıyla ihtiyaç duyar.
Buna mukabil, aralarında dostluk bulunan iki insan birbirine karşı zulmetmek şöyle
dursun, gerekenden fazlasını sunar.86
Haricî iyiler arasında dostluk kadar öne çıkan benzer bir iyi de ailedir. Filozof
aileyi mutluluğa erişmede son derece yararlı bir yardımcı şeklinde nitelendirmekte ve
kişinin aile üyelerinin onun bir anlamda gözü, kulağı ve eli mesabesinde bulunduğunu
belirtmektedir.87 Aile gibi insanın mutluluğuna katkı sağlayacak bir başka haricî iyi,
asil bir soya sahipliktir. Bunun iyiler arasında zikredilmesine gerekçe olarak İsfahânî,
soyun asaletinin aynı zamanda kişinin de asaletine bir gösterge teşkil edişini sunmaktadır. Çünkü soy, her ne kadar bazen gerçekleşmediği görülse de genel itibariyle sahip
olduğu erdemi yahut erdemsizliği kendisinden sonraki mensuplarına miras bırakır.
Nitekim öncekilerin mizaçlarının yeni nesillere aktarımı da buna delildir.88 Haricî
iyilerden bir diğeri olan izzet, insana alçaklığı kabul etmeme iradesi ve mahremini
koruma duygusu kazandırması dolayısıyla bu türün fertleri arasına alınmıştır.89 Zikrini
en sona bıraktığımız servete gelince, bunun haricî iyilerden sayılma nedeni; varlığının
nefse ait iyileri kazanma imkânı doğurması, yokluğunun ise onları elde etme ihtimalini
zayıflatması ve hatta bazı durumlarda ortadan kaldırmasıdır. Zira özellikle bazı iyiler
maddi güç ile yakından irtibatlıdır ve İsfahânî, fakirlerin bu iyileri temin noktasındaki
durumunu silahsız savaşa giden askerin yahut kanatsız avlanmaya çalışan şahinin
durumuna benzetmektedir.90
Haricî iyilerin mutlulukla irtibatını gerekçelendirmek adına yukarıda zikredilen
açıklamaları değerlendirecek olursak, önemli birkaç noktaya işaret etmemiz mümkündür. Birincisi, bu türe ait iyilerin bedenî iyilerden en önemli farkı zaruret değil fayda
temelli bir ihtiyaca dayanmalarıdır. Bu farkın haricî iyileri bedenî olanlar karşısında
ikinci plana ittiği açık olmakla birlikte, onları değersiz hale de getirmemektedir. Nitekim
İsfahânî hem haricî iyiler olmaksızın da mutluluğun mümkün olduğu gerçeğinin hem
de böylesi iyilerin mutluluk sürecine olan yüksek düzeyde olumlu katkılarının altını
eşit derecede çizmektedir. Bu bağlamda kendisinin haricî iyileri kanatlara benzettiği
açıklamalarına işaret edilebilir. Söz konusu benzetmeye göre, kanatlara/haricî iyilere
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İsfahânî, “Risâle fî Âdâbi Muhâlatati’n-Nâs”, s. 104.
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Path to Virtue, s. 358-369.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 111.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 112.
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sahip olmasa da insan varmak istediği yere/mutluluğa elbette ulaşabilir. Ancak, hiç
şüphesiz ki söz konusu kanatlar onun işini ziyadesiyle kolaylaştıracaktır.91
İşaret edilecek ikinci husus, haricî iyilerin de yine kendi içinde bir önem sıralamasına tabi tutulabileceğidir. Dostluk, aile ve servete ilişkin kaydedilenler, mutluluğa
ulaşmadaki göz ardı edilemez rollerinden ötürü bu üç iyinin zarurete yakın denebilecek
düzeyde bir ihtiyaç olduklarını ortaya koymaktadır. O anlamda, önem bakımından
bunların haricî iyiler içerisindeki konumlarını, sıhhat ve kuvvetin bedenî iyiler içerisindeki konumlarına benzetebiliriz. Geriye kalanlar arasında izzeti, yokluğunun dolaylı
biçimde nefse ait iyilerin kazanımına engel olabilmesi sebebiyle, haricî iyiler içindeki
sıralamada ilk üçünün ardına yerleştirebiliriz. Son sırada gelen soy asaletini ise, insanın
mutlu olabilmek için kendisine diğerlerinden çok daha az muhtaç bulunduğu bir iyi
şeklinde görebiliriz.
Bedenî ve haricî iyilere dair ayrıntılı biçimde paylaştığımız tüm bu gerekçelendirme
çabaları göstermektedir ki, İsfahânî’nin dışsal iyilerle mutluluk arasında kurduğu ve
bazı yönleriyle de son derece sıkı olduğu görülen irtibat, esasında filozofun insanın
mahiyetine ilişkin tasavvurunun doğal bir sonucudur. Başka bir deyişle; nefs-beden
düalizmine yaslanan, bedeni nefsin hizmetkarı gören ve bu iki bileşenden meydana
gelmiş “bütün” anlamında insanı da türdeşi bulunduğu diğer canlılara muhtaç bir
varlık olarak kabul eden bir anlayış, bedenî iyilere “zorunluluk” sıfatını kendiliğinden
yüklemektedir. Çünkü beden, nefse gerekli olan hizmeti en üst düzeyde sunabilmek ve
böylelikle de nefsin kendi yetkinliklerini/iyilerini kazanıp mutluluğa erişebilmesine
ortam hazırlayabilmek için bizatihi kendinde de birtakım yetkinlikler/iyiler taşımalıdır.
Dahası, tıpkı nefsin kendi iyileri için bedene/bedenin iyilerine muhtaç olması gibi,
beden de kendi iyilerini elde edebilmek için insan türünün diğer üyelerinden gelecek
yardımlara, diğer bir deyişle haricî kaynaklı birtakım iyilere muhtaçtır.
Dışsal iyilerin mutlulukta birtakım roller oynadığı fikri, ilave bazı soruları gündeme
getirmektedir. Onlardan ilki, söz konusu rollerin hangi şartlar altında “olumlu katkı”
anlamına geldiğidir. Başka türlü soracak olursak, nefse ait iyiler/erdemler dışındaki
bu tür kazanımlar ne zaman gerçekten “iyi” kabul edilebilecektir? Zira İsfahânî’ye
göre bunlar erdemler gibi mutlak değil yalnızca göreceli olarak iyidirler92 ve bedenî
yahut haricî olsun fark etmeksizin tamamı insana ödünç verilmiştir.93 O nedenle de
ancak gerekli şekilde temin edilmeleri ve var kılındıkları amaç uğrunda kullanılmaları
şartıyla iyi diye anılmayı hak ederler.94 Bahsi edilen amacın ise “erdemlerin kazanımına
yardım” olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuca filozofun konu bağlamında ileri sürdüğü
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fikirlerinin satır aralarından hareketle dolaylı şekilde ulaşabileceğimiz gibi,95 aynı
sonucu bize kendisinin iyi türlerine ilişkin açıklamalar esnasında düştüğü ihtirazî
kayıtlar da sunmaktadır. Örneğin; İsfahânî’nin tüm anlatımlarında olumlu anlam
yüklediği dostluk, yalnızca erdemli insanların birbirleri ile kurduğu ve dolayısıyla da
erdemli davranışların karşılıklı biçimde beslenmesine dayanan bir dostluktur.96 Başka
bir örnek, soy asaletidir. Filozof, soy kanalıyla devralınan mirasın nefse ait iyilerle
desteklenmediği sürece çabuk zayi olacağını ve sahibine iyilik getirmek bir kenara
zarar vereceğini düşünmektedir.97 Nitekim kendisinin, soy asaleti ile nefse ait iyilerin
bir arada bulunamaması halinde kişinin soyca şerefli olmaktansa nefsi bakımından
şerefli olmasını daha değerli görmesi de bu düşüncesinin bir uzantısıdır.98 Benzer şekilde, servet de varlığı ancak insanın uhrevî iyilere erişmesine faydası nispetinde –ki
bu faydayı elbette ki erdemler üzerinden sağlayabilir– anlamlı bulunan bir iyidir.99
Bu bağlamda cevap bekleyen ve ilkinin uzantısı sayılabilecek ikinci soru, ne
miktar ve büyüklükte dışsal iyinin kişiye mutluluğa erişebilmek için yeterli geleceğidir. Kendisinin anılan soruyla ilişkilendirilebilecek açıklamaları bize göstermektedir
ki, İsfahânî’nin bakış açısından değerlendirildiğinde, asgari miktarda dışsal iyi ahlakî
faile mutluluk için erdemler yanında ihtiyaç duyduğu dışsal desteği sunabilir. Şöyle
ki; dünya nimetleri, diğer bir deyişle dünyevî iyiler, insana gerçek mutluluğa ulaştıracak miktarda elde edilmek ve faydalanılmak üzere ödünç verilmiştir.100 O nedenle
de örneğin güçlü beden veya uzun ömür yahut da çok mal insana diğerleri karşısında
kategorik bir üstünlük sağlamamaktadır.101 Ancak, buradan yola çıkarak insanın böylesi
nitelikteki iyilere hiç gereksinim duymadığı sonucuna da varmamak gerekir. Nitekim
İsfahânî’ye göre “zayıf bir tabiatta olmak”, “zaruri maişeti temin için sürekli çalışmak
zorunda kalmak” ve “doğru yolu gösterecek kimseyi bulamamak” gibi yoksunluklar,
insanı kendi vüsatını aşan şartlar içerisine sokmaktadır. Ondan ötürü de bu durumdaki
kimseler, ahiret mutluluğuna ulaşamamaları halinde mazur görüleceklerdir. Fakat,
İsfahânî en değerli ve mutlak manada faydalı olanın erdemler ve onlar arasında da özellikle akıl ve
ilim olduğunu öne sürmektedir. Servet, makam ve mevki gibi dışsal kazanımların (el-kunyâtu’l-hâriciyye) ise insanı bazen iyiye, bazen de kötüye sürüklediğini ve o nedenle de bunlara aynı zamanda
aracı iyiler denildiğini belirtmektedir. Burada bizi ilgilendiren, bunların hangi durumda insanı iyiye
yönelttiği ve böylelikle kendilerinin de birer “iyi” haline geldiği sorusunun cevabıdır. Filozofun yanıtı,
akılla birlikte olduklarında iyilerin sebebi, cehaletle birlikte olduklarında da kötülerin sebebi olacakları şeklindedir. Akılla birlikteliği bu bağlamda erdemlerin varlık bulmasına yardımcı olmak biçimde
anlamak mümkündür. Bu da bizi erdemler dışındaki iyilerin ancak erdemlerin varlığına katkıda bulunduğu sürece iyi sayılabilecekleri neticesine götürmektedir. Bkz. İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 108-109. İyiye
ulaştıran şeylerin de iyi kabul edileceği düşüncesine dair ayrıca bkz. a.mlf., a.g.e., s. 107, 109-110.
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böylesi yoksunluklardan mustarip bulunmamalarına rağmen nefse ait iyileri elde edip
ahiret mutluluğuna ulaşmaya çabalamayanlar ise, ilahî azaba müstahak hale geleceklerdir.102 Başka bir deyişle, zikri geçen türde yoksunlukların bulunmaları halinde insan
mutluluktan mahrum olabilme tehlikesi ile yüz yüze gelirken; bulunmamaları halinde
ise insanın önünde mutluluğa ulaşabilmesi için ciddi bir engel kalmamaktadır. Bu ifadelerden hareketle, söz konusu yoksunlukların zıtlarını “asgari miktarda dışsal iyiler”
olarak değerlendirebilir ve şunları söyleyebiliriz: İsfahânî açısından; kelimenin gerçek
anlamıyla tüm vakti çalışarak geçirmek zorunda bırakmayacak miktarda bir maddi
kazanç, temel erdemleri kazanıp sergilemeye yetecek denli uzun bir ömür, erdemli
birkaç dost ve de tüm bunların gerçekleşmesine fırsat tanıyacak kadar sıhhat ve beden
kuvveti ile birlikte ahlakî fail, mutluluğu için muhtaç bulunduğu dışsal desteğe asgari
ölçüde kavuşmuş olmaktadır.
İsfahânî’nin dışsal iyiler problemine yönelik yaklaşımını ortaya koymak için
gerekli verilerin aktarımını tamamlayıp bunların değerlendirmesine geçmeden önce,
son olarak bir meseleyi daha ele almak icap etmektedir. O da dışsal iyilerin gerekliliğine yönelik ne tür itirazların filozof tarafından dikkate alındığıdır. İsfahânî iki itiraz
kaydetmektedir ve bunların her ikisi de filozofu önceleyen tarihsel süreçte dışsal iyiler
meselesi konu edildiği vakit gündeme gelen temel itirazlarla aynıdır. Onlardan ilki,
bedenî ve haricî diye sınıflandırılan tüm o dışsal iyilerin gereksiz olduğu itirazıdır.
Özel olarak bedenî iyiler çerçevesinde öne sürülen bu karşıt görüş, insana yalnızca
akli erdemleri elde etmesine mâni olmayacak kadar sağlığın yeterli geleceğini savunan bir yaklaşıma dayanmaktadır.103 Bir diğer itiraz ise, insanın yalnızca yine kendisi
ile değerlendirilebileceği ve o nedenle de mutluluğun kazanımında haricî faktörlerin
hesaba katılamayacağı itirazıdır. Dar manada soy asaleti bağlamında gündeme gelen
bu görüş, kişinin değerinin sadece kendi güzel işleri üzerinden ölçülebileceği fikrine
yaslanmaktadır.104 İsfahânî, bir yandan açık beyanlarıyla her iki itiraza da katılmadığını
belirtmekte;105 diğer yandan, ayrıntılarını yukarıda gördüğümüz farklı türde dışsal
iyileri gerekçelendirme çabalarıyla da bu tercihinin sebeplerini ortaya koymaktadır.

Değerlendirme ve Sonuç
Ahlâkî failin mutluluğa erişimi sürecinde farklı türdeki iyilere biçilen rollere
ilişkin buraya kadar kaydedilen verileri değerlendirerek, Râgıb el-İsfahânî’nin dışsal
iyiler problemine yaklaşımını tahlil edebilmemiz mümkündür. Söz konusu yaklaşıma ilişkin bütüncül tablo ise, problem çerçevesinde gündeme gelen iki temel soruya
İsfahânî, Tafsîlu’n-Neş’eteyn ve Tahsîlu’s-Sa‘âdeteyn, s. 178-179; a.mlf., ez-Zeri‘a, s. 123.
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 113.
104
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 112.
105
İsfahânî, ez-Zeri‘a, s. 112-113.
102
103
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filozofun sunduğu cevapları ortaya koymak suretiyle gerçekleşecektir. Birinci soru,
erdemin mutlu bir yaşam için gerekli olduğu kadar yeterli de sayılıp sayılamayacağı
sorusudur. Başka türlü ifade edecek olursak, İsfahânî’ye göre erdemler mutluluğun
yalnızca gerek şartı mıdır yoksa hem gerek hem de yeter şartı mıdır? Filozofun buna
en genel yanıtı, insan yaşamını mutlu kılacak iyiler arasına erdemler yanında dışsal
olanların da dahil edileceği şeklindedir. Dolayısıyla da erdemler mutluluk için bir
yeter şart değildir. Ancak bu hususta dışsal iyilerin her iki türü de aynı konumda bulunmamaktadır. Cevabı biraz daha detaylandıracak olursak; nefse ait iyilerin varlığının
zaruret bağıyla dışsal iyilerin ilk türü olan bedenî iyilerin varlığına bağlanması, dolaylı
olarak bedene ait iyileri de nefse ait olanlar gibi mutluluğun bir gerek şartı haline
getirmektedir. Dışsal iyilerin ikinci türü olan haricî iyilere gelince; diğerlerine fayda
bağı ile bağlanmış bulunmaları ve yokluklarının zorunlu olarak diğerlerinin varlığa
gelişini engellememesi hasebiyle, bunları mutluluğun gerek şartı saymak mümkün
değildir. Öte yandan İsfahânî, aralarında özellikle dostluk ve aile gibi neredeyse bedenî
iyilere yakın düzeyde bir ihtiyaç şeklinde gördüğü unsurların da yer aldığı bu türden
iyileri, diğer türlere yetkin düzeyde sahipliğin şartı olarak öne sürmektedir. Nitekim
haricî iyilerle kanatlar arasında kurduğu analoji, kendisinin bu yaklaşımının güzel ve
açık bir ifadesidir. Analojiyi kısaca hatırlayacak olursak; insan mutluluğa hiç şüphesiz
yürüyerek yani sadece nefse ve bedene ait erdemlerle de ulaşabilir. Fakat kanatların
yani servet, aile, dost gibi haricî iyilerin onun işini ziyadesiyle kolaylaştıracağı da
izahtan varestedir. Şu hâlde, dışsal iyilerin bu ikinci türü mutluluğun gerek değilse de
bir anlamda yeter şartıdır diyebiliriz.
Cevabı belirlenmesi gereken ikinci soru, mutluluk için gerekli görülen dışsal
iyilerin mutluluğun yalnızca birer aracı mı yoksa dahası onun parçası mı oldukları sorusudur. İsfahânî hakiki ve mutlak mutluluğu ahirette elde edilebilecek bir olgu şeklinde
değerlendirdiğinden ötürü, gerek nefse ait ve gerekse dışsal olsun dünyevî tüm iyiler
söz konusu mutluluk karşısında nihayetinde birer araç olmaktan öteye gidememektedir.
Bununla birlikte, insanın bu dünyadaki yaşamına etkileri bakımından ele alındıklarında,
filozofun iyiler arasında bir “kendinde değerli-başkası dolayısıyla değerli” ayrımına
gittiğini söyleyebiliriz. Ayrımın birinci tarafında yer aldığı tartışmasız biçimde kabul
edilen nefse ait iyileri bir kenara bırakırsak, dışsal iyiler içerisinde İsfahânî’nin bizatihi
kendileri için istendiklerini belirttiği bedenî iyiler ilk gruba; kendilerinden ötürü değil,
nefse ve bedene ait yetkinliklerin temini için istendiklerini belirttiği haricî iyiler ise
ikinci gruba dahildir. Bu durumda, şayet ahlâkî faile ahiret mutluluğu kazandıracak
nitelikte yaşanıp tamamlanmış bir dünya hayatına sahip olmanın adına dünyevî mutluluk denilmesi mümkünse -ki İsfahânî’nin yaptığını belirttiğimiz dünyevî-uhrevî
mutluluk ayrımının içeriği buna izin vermektedir-, o vakit dışsal iyilerin ilk grubunu
teşkil eden bedenî iyiler nefse ait olanlar yanında söz konusu bu dünyevî mutluluğun
birer parçasıdır diyebiliriz. Çünkü bedene ait iyiler bizatihi yaşamın ve dolayısıyla da
erdemli yaşamın var olabilmesi için temeldir. Onları erdemli eylemlerin zemini saya-
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biliriz. O iyiler sayesinde ahlâkî fail erdemli eylemler işlemeye niyet edip bunu yerine
getirebilir. İkinci grubu oluşturan haricî iyilere gelince, bunlara dünyevî mutluluk için
aracılık rolünün biçildiği anlaşılmaktadır. Bunlar erdemli fiiller işlemeye niyet edildiğinde kullanılabilecek, onlarsız erdemli eylem sergilemenin zorlaşacağı vasıtalardır.
Sonuç olarak, bölüm boyunca ortaya konulan verilerden ve bu verilere ilişkin
yukarıda yaptığımız değerlendirmelerden hareketle diyebiliriz ki, Râgıb el-İsfahânî’ye
göre erdemler mutluluk için gerekli ise de yeterli değildir. Bundan dolayı insan, önünde
en yüce hedef ve bütün bir yaşamın aslî gayesi olarak duran mutluluğa erişebilmek
için erdemler/nefse ait iyiler yanında kendisinin bütünüyle kontrol edemediği bazı
unsurlara, kısaca dışsal iyiler diye adlandırdığımız bedenî ve haricî birtakım iyilere
de farklı zorunluluk derecelerinde ihtiyaç duymaktadır. Ancak bu “dışsal kazanımlar”,
erdemler gibi mutlak değil göreceli anlamda iyidirler. Bundan ötürü, onların varlıklarının mutluluk için olumlu yönde bir katkıya dönüşebilmesi, erdemlerin kazanımına
ve eyleme dökülmesine yardımcı olmaları şartına bağlıdır. Ayrıca, anılan şekilde bir
katkıyı üretebilmeleri için dışsal iyilerin nihaî noktada çok miktar ve büyüklükte olmaları da gerekmemektedir. Az önce belirtilen şartı taşımaları kaydıyla, bunlara asgari
ölçüde sahiplik de ahlâkî faile mutluluğa erişim sürecinde erdemler yanında ihtiyaç
duyduğu dışsal desteği sunabilir. Tüm bu düşünceleri dolayısıyla İsfahânî, dışsal iyiler
problemine yönelik iki temel yaklaşım arasında Aristotelesçi olana yakınlaşmaktadır.
Nitekim bu anlamda onun, selefi/çağdaşı felsefe topluluklarından ve ahlâk filozoflarından İhvân-ı Safâ, Âmirî, İbn Miskeveyh ve Sa‘îd b. Dâdhürmüz ile aynı tarafta yer
aldığını belirtebiliriz. İsfahânî’nin dışsal iyiler problemine yönelik böylesi bir yaklaşım
sergilemesinin ve sonu mutluluğa varacak süreçte erdemler yanında dışsal iyilere/yetkinliklere de değişik düzeylerde roller vermesinin temelinde ise, insanın mahiyetine
ilişkin tasavvurunun yattığını söyleyebilmek mümkündür. Zira insanı hem nefs-beden
düalizmi üzerinden tanımlamak hem de doğası gereği türdeşi diğer canlılara muhtaç
bir varlık olarak görmek, İsfahânî felsefesi çerçevesinde kalarak konuşacak olursak,
insanın en değerli bileşeni sayılan nefsin kendi iyiliğini/yetkinliğini temin için kendisi
dışındaki faktörlerden kaynaklı yetkinliklere, kısaca dışsal iyilere muhtaç hale gelmesi
neticesini doğurmuştur.
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THE APPROACH OF FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ TO THE PROBLEM
CERTAINTY IN LANGUAGE: EVALUATION AND PREFERENCE
ÖZ
Dilin en temel öğesi lafız ve ifade ettiği anlam, İslam düşünce geleneğinde kelâm,
fıkıh, mantık ve felsefe gibi metin yorumuyla ilgilenen disiplinler tarafından çeşitli
incelemelere konu olmuştur. Söz gelimi, lafız ve manadan hangisinin öncelenmesi
gerektiği, lafzın manaya delâlet şekilleri, müşterek ve mecâz kelimelerin imkân
ve vukûu bunlardan bazılarıdır. Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210) sonrası ilim dünyasının gündemine girip özellikle akıl-nakil ilişkisi bağlamında tartışılan, ‘dilsel
delâletin zannîliği’ meselesi de temel metin yorum problemleri arasında yer alır.
Bu makale, dilsel delâletin zannîliği hakkında, Râzî’nin ortaya koyduğu teorinin
ne olduğuna ilişkin görüşleri tespit edip bunların değerlendirilmesini konu edinmektedir. Ayrıca bu çalışmayla, Râzî’ye göre dilsel delâletin ‘karineler’ yoluyla
kesinlik ifade ettiği gösterilecektir. Bunun için makalenin ilk bölümünde dilde
kesinliğin ne anlama geldiği, dilde kesinliğe engel olan öğelerin neler olduğu ve
bunların dilsel delâletin katiliğine nasıl zarar verdiği ele alınacak; ikinci bölümde
ise Râzî’nin eserlerinde bu konuya temas ettiği ilgili bölümler tespit edilecektir.
Son bölümde ise dilsel delâletin zannîliği hakkında Râzî’nin görüşü belirlenecektir.
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ABSTRACT
The essential elements of any language are a word and its meaning. This
couple has been subject to various studies by disciplines concerned with the
interpretation of texts, such as kalam, fiqh, logic, and philosophy within the
Islamic tradition. Among these problematizations, we can count the question of
whether the word or the meaning should be prioritized; the shape of vocabulary
signs for the meanings; the potentiality; and the occurrence of metaphoric words.
The problem of indefinite signifiers in language, which became a problem for
the world of science only after al-Razi (d. 606/1210), is one of the fundamental
problems in text interpretation. This problem was discussed primarily in the
context of the reason-revelation relation. This study discusses and evaluates
Razi’s theory and remarks regarding the signfication of the word. Besides, in this
study, we will show that linguistic signification expresses certainty, according
to Razi. Thus, the first part of the article will examine the meaning of certainty
of language, the elements that inhibit the certainty of language, and how these
elements damage the certainty of language. In the second part, we will determine
where in Razi’s corpus he discusses these questions. In conclusion, Razi’s views
on linguistic signification’s conjecturality will be evaluated.
Keywords: Literal evidence, Fakhr al-Din al-Razi, Probability, Certainty,
conjecturality
...

1. Giriş: Dilde Kesinlik Problemi
Sözlükte “yol göstermek ve kılavuzluk etmek” anlamlarına gelen delâlet, terim
olarak, zihnin, bir şeyin bilgisinden başka bir şeyin bilgisine ulaşması manasındadır.1
Delâlet, klasik mantık geleneğinde lafzî ve gayr-i lafzî olarak ikiye ayrılır. Mesela
kalem lafzının yazı yazan nesneye delâleti lafzî iken dumanın, yanan ateşe delâleti
gayr-i lafzîdir. Bu iki kısımdan her biri, delâlete vasıta olan şeyin ne olduğuna göre
vazî, tabiî ve aklî olarak üçe ayrılır. Bunlar:
a. Aklî delâlet: Dumanın, ateşin varlığı bilgisine delâletinde olduğu gibi, aklın,
delâlet eden (dâl) ile delâlet edilen (medlûl) arasındaki ilişki vasıtasıyla birincinin
bilgisinden ikincisine ulaştığı delâlet türüdür.
b. Tabiî delâlet: Yüz kızarmasının, kişinin utandığı bilgisine ulaştırması örneğinde olduğu gibi, zihnin, akıl dışında biyolojik ve psikolojik bir alâka ile yeni bilgiye
ulaştığı delâlet türüdür.
c. Vazî delâlet: Yeşil trafik ışığının geçmeye delâletinde olduğu gibi ortak iletişim
ve kabuller vasıtasıyla, zihnin, yeni bir bilgiye ulaştığı delâlet türüdür.2
1
2

Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Taʿrîfât, thk. İbrahim el-Ebyârî, Dârü’d- diyân li’t-türâs, t.y., s. 139-140.
M. Naci Bolay, “Delâlet”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. IX, s. 119.
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Klasik mantık, lafız ve mana arasındaki ilişki üzerine kurulduğundan bu türlerden
yalnızca lafzî-vazî olanla ilgilenir.3 Dilde kesinlik meselesi tartışılırken kullanılan
lafzî delil, semî delil ve dilsel delâlet terimleri ile mantık disiplininin konusu olan
lafzî-vazî delâlet; dilsel delâletin zannîliği sorunuyla da bir kelimenin veya cümlenin
manaya delâlet ederken ifade ettiği bilgi seviyesi kastedilir. Başka bir ifadeyle dilsel
delâletin kesinliği problemi, söz gelimi kitap lafzının iki kapak arasındaki sayfaları,
aksine muhtemel olmayacak derecede bir kesinlikle mi yoksa zanla mı ifade ettiği
sorusuna cevap arar.
Dilsel delâletin kesinlik ifade edip etmediği konusunda İslam düşünce geleneğinde farklı görüşler öne sürülmüştür. Lafzî delillerin zannîliği konusunda sahih olan
görüşün –cumhurun da söylediği üzere– bir sözün kesinlik ifade edebilmesi olduğunu
zikreden İbn Neccâr el-Fütûhî (ö. 972/1564), söz konusu görüşleri şöyle sıralar:
1. Lafzi deliller kayıtsız olarak kesinlik ifade eder.
2. Lafzi deliller kayıtsız olarak kesinlik ifade etmez.
3. Müşâhede ya da tevâtür yoluyla nakledilen karinelerle lafzî deliller kesinlik
ifade eder.4
Haşviyye mezhebine göre lafzî deliller kayıtsız olarak kesinlik ifade eder. Bu ekole
göre kitap ve sünnet olmadan herhangi bir bilgiye ulaşmak mümkün olmadığından5
mezhebin müntesipleri –itikâdî ya da amelî olsun– tüm dini meselelerde nassların
zâhiri manasını esas alır ve akıl yürütmeyi kesinlikle reddeder. Bundan dolayı nasslarda Allah’a (c.c.) izafe edilen yüz, göz, el, ayak gibi haberî sıfatları tevîl etmezler.
Daha açık bir ifadeyle onlar, kelamcılardan farklı olarak Tanrı’yı cismâni bir varlık
olarak düşünmekte sakınca görmez. Ebü’l-Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115), İbn Rüşd (ö.
520/1126), Nûreddin es-Sâbûnî (ö. 580/1184), İbnü’l-Mutahhar el-Hillî (ö. 726/1325),
es-Sübkî (ö. 771/1370) ve Zahid el-Kevserî (1879-1952) gibi farklı düşünce mekteplerine mensup pek çok âlim, Haşviyye ile yukarıda zikredilen görüşleri benimseyen
itikadî bir zümreyi kastederken, İbn Teymiyye (ö. 728/1328) bu kelimenin itikadî
3

4

5

Habenneke el-Meydânî, Davâbitü’l-maʿrife ve usûlü’l-istidlâl ve’l-münâzara, Dımaşk: Dârü’l-Kalem,
1988, s. 27.
İbnü’n-Neccâr, Şerhü’l-Kevkebi’l-münîr, thk. Muhammed ez-Zühaylî ve Nezîh Hammâd, İkinci baskı, Dımaşk: Mektebetü’l-ʿubeykân, 1418, c. I, s. 292. Benzer bir sınıflandırma için bkz. Abdurrahman
b. Caʿdullâh el-Bennânî, Hâşiyetü’l-ʿallâme el-Bennânî ʿalâ Şerhi Cem’i’l-cevâmiʿ, Dârü’l-fikr, t.y.,
c. I, s. 234; Halid b. Abdullah el-Ezherî, es-Simârü’l-yevâniʿ ʿalâ cemʿi’l-cevâmiʿ li’s-Sübkî, thk. Muhammed b. el-ʿArabî el-Hilâlî el-Yaʿkubî, Rabat: Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye, 2006, s.
79-80; Zekeriyya el-Ensârî, Hâşiyetu Şeyhilislâm Zekeriyyâ el-Ensârî ʿalâ şerhi’l-İmâm el-Mahallî
ʿalâ Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk. Abdülhafız b. Tahir Hilâl el-Cezâirî, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 2007, c.
I, s. 472; Zekeriyya el-Ensârî, Gâyetü’l-vusûl ilâ şerhi Lübbi’l-usûl, thk. Mustafa b. Hamid Sümayt,
Kuveyt: Darü’z-Ziyâ, 2017, s. 226; Ebû Zür’a el-ʿIrâkî, el-Gaysü’l-hâmiʿ şerhu Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk.
Ebû Asım Hasan b. Abbas b. Kutb, Kahire: el-Fârukü’l-hadîse, 2003, c. I, s. 108;
Bedreddin ez-Zerkeşî, Teşnîfü’l-mesâmiʿ bi-Cem’i’l-cevâmiʿ, thk. Seyyid Abdülaziz ve Abdullah Rebîʿ, Kahire: Müessesetu Kurtuba, 1999, c. I, s. 325.
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bir fırkayı temsil etmediğini bilakis bu lakabın, avâm ve cahil anlamında muhalifleri
küçümsemek için kullanıldığını söyler.6
Lafzî delillerin kayıtsız olarak kesinlik ifade etmediği görüşü, Semerkand Hanefî
fıkıh usûlcüleri ve bazı Mutezile kelamcıları tarafından savunulurken, bu görüş Fahreddin er-Râzî ve takipçileri başta olmak üzere müteahhir dönem Eşarî kelamcılarına da
nispet edilir. Bu teoriye göre Kur’ân-ı Kerîm âyetleri ve hadisler de dâhil olmak üzere
hiçbir söz, kesinlik ifade etmez. Dolayısıyla da kelâm ve fıkıh usûlü disiplinlerinin
temel konularında aranan kesin bilgi, nasslardan elde edilemez.
Lafzî delillerin karineler aracılığıyla kesinlik ifade ettiği ise ileride ayrıntılı olarak
anlatılacağı üzere Râzî ve takipçileri tarafından savunulur.
Karineden bağımsız bir ifadenin neden kesinlik ifade etmediğini, kelime ve
cümlede ortaya çıkan on ihtimal7 ile ilişkilendiren Râzî, bu olasılıkları şöyle sıralar:
1. Lafızların vaz edildiği mananın günümüze intikalinde yanlışlık olabilir, 2. lafızların
yapı özelliklerinin (sarf) ve kelimelerin cümle içindeki konumunu belirleyen kuralların
(nahiv) günümüze intikalinde yanlışlık olabilir, 3. iştirak ihtimali, 4. mecâz ihtimali,
5. nakil ihtimali, 6. izmâr ihtimali, 7. tahsîs ihtimali, 8. takdîm-tehîr ihtimali, 9. nesih
ihtimali, 10. muârız ihtimali.8
Dilsel delâletin katiyetine engel olan ihtimallerden birincisi sözlük bilgisinin
günümüze nakli problemidir. Kelime manalarının günümüze intikali, tevâtür yoluyla
değil, Halil b. Ahmed (ö. 175/791) ve el-Asmaî (ö. 216/831) gibi râviler vasıtasıyla
gerçekleştiğinden, bu haberler kesinlik ifade etmez. Çünkü ne sayılan isimler ne de
diğer dil âlimleri hatadan korunmuş değildir.9
Dilde kesinliğe engel olan ikinci olasılık nahiv ve sarf bilgisinin günümüze aktarımında yaşanması muhtemel olan yanlışlıklardır. Gramer bilgisinin cümlenin manası
üzerindeki etkisi düşünüldüğünde kelime sonundaki muhtemel bir irâb farklılığının,
dilsel delâletin kesinliğine engel olacağı aşikârdır. Bunun yanı sıra aslî gramer bilgilerinin nakli, haber-i vâhid yoluyla gerçekleştiğinden zan; kıyâsla sabit olan gramer
kuralları ise bu zannî deliller üzerine bina edildiğinden daha zayıf bir zan ifade eder.
Bu durumda ise kesinlikten söz etmek mümkün değildir. Basra ve Kûfe dil âlimlerinin
birbirlerini taʿn etmelerinin de kendi görüşünü desteklediğini iddia eden Râzî, her iki
disiplinde de bilgi kaynağının eski Arap şiiri olduğunu ve bu şiirleri kaynak olarak
kullanmanın aşağıdaki iki öncüle bağlı olduğunu belirtir. Bu öncüller şunlardır:
6
7

8

9

Metin Yurdagür, “Haşviyye”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. XVI, s. 426-427.
Râzî, eserlerinde dilde kesinliğe engel olan ihtimallerin sayısı hakkında farklı sayılar zikreder. Bu
çalışmada on sayısının esas alınması, dilin zannîliği meselesi bağlamında kesinliğe engel ihtimallerin
“el-ihtimâlâtü’l-ʿaşere” (on ihtimal) adıyla meşhur olmasından kaynaklanmaktadır.
Fahreddin er-Râzî, el-Mahsûl fî ʿilmi usûli’l-fıkh, thk. Taha Cabir Feyyaz el-ʿAlvânî, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1992, c. I, s. 390-391. Dilde kesinliğe engel ihtimaller zikredilirken el-Mahsûl’ün esas
alınmasının sebebi, dilin zannîliği meselesi tartışılırken atıfların çoğunlukla bu kitaba yapılmasıdır.
Fahreddin er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ, Kahire: Mektebetü’l-Külliyâti’l-Ezheriyye, 1986, s. 252.
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a. Eski Arap şiiri günümüze haber-i vâhid yoluyla intikal etmiştir. Haber-i vâhid
ise zan bildirir. Kaldı ki bu rivayetler müsned10 değil, mürseldir.11 Hz. Peygamberden
gelen mürsel rivayetler, âlimlerin büyük çoğunluğuna göre kabul edilmezken sıradan
insanların mürseli nasıl kabul edilsin ki!
b. Şiirin senedi ile ilgili herhangi bir sorun olmadığı farz edilse bile bu, şairin lahn/
hata yapmadığı anlamına gelmez. Burada “Şair Araptır.” denilerek itiraz edilebilir. Fakat
nasıl ki, İranlı bir şair Farsçada lahn yapabiliyorsa Arap bir şair de Arap dilinde hata
edebilir. Alanında yetkin edebiyatçıların İmruü’l-Kays (ö. 540 dolayları), Lebîd (ö. 40
veya 41/660 veya 661) ve Tarafe (ö. 564 [?]) gibi büyük Arap şairlerinin lahn yaptıklarını
söylemeleri de bunu destekler. Şairlerin lahn yaptıkları itiraf edildikten sonra nasıl olur
da kelimelerin irâbı ve lafızların tashîhi konusunda, onların sözüne itimat edilebilir!12
Bir kelimenin birden fazla anlamının bulunduğunu ifade eden müşterek (eşsesli)
lafızlar da dilsel delâletin kesinliğine engeldir. Çünkü bir lafzın müşterek anlamlarının
bulunması, mütekellimin (kaynak) kastettiği mananın muhatap (alıcı) tarafından yanlış
anlaşılmasını mümkün kılar.13 Büyük günah işleyenlerin ahiretteki durumuyla ilgili,
Mutezile ve Ehl-i sünnet mezhepleri arasındaki aşağıdaki tartışmada kilit rol oynayan
( اإلخزاءrezil etmek, helak etmek) lafzının, müşterek bir kelime olması, bu tür lafızların
dilsel delâletin kesinliği üzerindeki etkisini göstermesi bakımından kayda değerdir.
ِ ) “Rabbiِ
Mutezile mezhebine göre ( ٍالنار َف َق ْد اَ ْخ َزي َتهۜ وما ِللظَّ ِال ِمين ِمن اَ ْنصار
ََ ُ ْ
َ َّ َر َّب َنٓا ا َّن َك َم ْن ُت ْدخ ِل
َ ْ َ
miz! Sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok ki onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç
yardımcıları yoktur.”14 âyeti cehenneme girenlerin rezil olduğuna, dolayısıyla da büyük
günah işleyenlerin mümin olmadığına delâlet eder. Çünkü büyük günah işleyenler, ceِ
henneme girdiğinde rezil olacaktır. Hâlbuki (ين ٰا َمنُوا َم َع ُ ۚه
ّٰ “ ) َي ْو َم َل يُ ْخزِ يO gün
َّ ُالل
َ النب َِّي َوا َّلذ
Allah, peygamberi ve O’nunla beraber iman edenleri rezil etmez.”15 âyetinde belirtildiği
üzere, iman edenler o gün rezil olmayacaktır. Yani ikinci ifade iman edenlerin rezil
olmayacağını, ilk âyet ise cehenneme girenlerin rezil olacağını bildirdiğinden, Mutezile
kelâmcıları büyük günah işleyenlerin mümin olmadığını öne sürer. Mutezile’nin bu
çıkarımına üç ayrı şekilde cevap veren el-Vâhidî’nin (ö. 468/1076) zikrettiği üçüncü
veche göre, âyette geçen  اإلخزاءlafzı “utandırmak” ve “helak etmek” manasına gelir.16
Bu durumda ise yukarıda geçen ilk âyetle bahse konu olan lafzın iki manasından biri,
ikinci âyetle de diğeri kastedilebilir. Râzî  اإلخزاءlafzının, müşterek bir lafız olması
10

11

12
13
14
15
16

Müsned: İlk kaynağına kadar isnâdında kesiklik bulunmayan haber türünü ifade eden hadis usûlü
terimidir. Bkz. İbrahim Hatipoğlu, “Müsned”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA) c. XXXII, s. 98-99.
Mürsel: Senedinde râvilerden biri zikredilmeyen haber türünü ifade eden hadis usûlü terimidir. Bkz.
Salahattin Polat, “Mürsel”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. XXXII, s. 52-54.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 391.
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 252.
Âl-i İmrân 3/192.
Tahrîm 66/8.
el-Vâhidî, et-Tefsirü’l-basît, thk. Ahmed b. Salih el-Hammâdî, nşr. ʿİmâdetü’l-bahsi’l-ʿilmî, Birinci
baskı, Câmiʿatü’l-İmâm Muhammed b. Suʿûd el-İslâmiyye, 1430, c. VI, s. 255-256.
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durumunda bu cevabın doğru, fakat bu iki mananın bir cins altında birleştirilebilen
mütevâti bir kelime kabul edilmesi durumunda yanlış olduğunu söyler.17 Görüldüğü
üzere iki farklı âyette geçen  اإلخزاءlafzının müşterek bir kelime olup olmaması manayı
değiştirmekte ve dilsel delâletin kesinliğine engel olmaktadır.
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan dördüncü ihtimal mecâzdır. “Cümlede aslolan mecâz değil, hakikî anlamdır.” önermesinin zannî olduğunu söyleyen Râzî’ye göre,
birden fazla mecâzî anlamı olan ifadelerin bir manaya hamledilmesi, geriye kalan seçeneklerden daha doğru değildir.18 Söz gelimi mütekellim “nimet”, “kudret” ve “yardım”
anlamlarına gelen el ( )يدkelimesini kullandığında muhatabın, bu manalar arasından lafzın
hakikî anlamı olan tutma ve iş yapmaya yarayan organ mefhûmunu öncelemesi zannî
olduğu gibi yukarıda zikredilen anlamlardan birini diğerlerine yeğlemesi de zannîdir.
Nasslarda bildirilen haberî sıfatların hakikî anlamlarıyla Allah’a nispet edilebileceğini
söyleyen Mücessime mezhebi, bu kelimelerin farklı anlamlara hamledilmesinin dilin
gerektirdiği manayı terk etmek olduğunu ifade ederken, cumhur, bu tür sıfatların kadîm
zatta bulunmasını muhâl gördüğünden bunların hakikî anlamlarıyla Allah’a nispet edilemeyeceğini öne sürer. Cumhurun bu konuda iki farklı yaklaşımı vardır. Birinci bakış
açısı selef-i sâlihîne aittir ki, buna göre haberî sıfatların varlığına −bu sıfatların hakikî
anlamlarıyla Tanrı’da kâim olduğuna inanmamakla beraber− iman edilmelidir. Buna tefvîz
adı verilir. Haberî sıfatların yorumu konusundaki ikinci bakış açısı ise kelamcılara aittir.
Onlara göre bu tür ifadeler yorumlanabilir. İlgili ifade tevîl edilirken kelimenin sahip
olduğu hakikî ve mecazî tüm anlamlar değerlendirilip bunlar arasında bir tercih yapılır.
Buna tevîl adı verilir.19 Söz gelimi, haberî bir sıfat olan el lafzıyla cismânî bir uzvun ya
da mecazî anlamıyla başka bir şeyin kastedilebilmesi mümkündür.
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan beşinci ihtimal nakildir.20 Bir kelimenin sahip
olduğu asıl anlamın çeşitli sebeplerle kaybolup bunun yerine farklı bir mananın kullanılması olarak tanımlanan nakle, salât/namaz kelimesi örnek verilebilir. Nasslarda geçen salât
lafzından, hakîkî-şerî olması bakımından özel şekillerden oluşan bir ibadet ya da kelimenin
kök anlamı olan dua anlaşılabilir. Bu durumda ise lafzın manaya delâletinde kesinlik olmaz.
Dilde kesinliğe engel olan altıncı ihtimal izmârdır. Sözlükte bir şeyi gizlemek
anlamına gelen izmâr, ıstılahta cümlenin bir öğesini manen değil, lafzen düşürmek
anlamına gelir.21 İzmârın dilde kesinliğe engel olmasına aşağıdaki âyet örnek verilebilir.

ِ
ِ
ِ
( وه َو ِفي آ َذ ِانهِ م َو ْقرا
ُ ) َوم ْن ُه ْم َم ْن َي ْس َتم ُع ِإ َل ْي َك َو َج َع ْل َنا َع َلى ُق ُلوبِهِ ْم أَك َّن ًة أَ ْن َي ْف َق ُه
ً ْ

“Onlardan seni Kur’an okurken dinleyenler de vardır. Onu anlamalarına engel olmak için

17

18
19
20
21

Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb (et-Tefsîrü’l-kebîr), 3. Baskı, Beyrut: Dâru ihyâi’t-turâsi’l-ʿArabî,
1420, c. IX, s. 464.
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 252.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. XII, s. 395.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 405.
el-Cürcânî, et-Taʿrîfât, s. 46.
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kalplerinin üstüne örtüler çektik, kulaklarına da ağırlık verdik.”22

Âyette geçen  أن يفقهوهifadesinin başına ( لئالolmaması için)23 veya ( كراهةolmasın
için)24 lafızları takdir edilmediğinde (yani ifadede izmâr olmadığı düşünüldüğünde)
cümlenin manası şöyle olur: “Onu anlamaları için kalplerinin üstüne örtüler çektik.”
Fakat bu anlam âyetin siyâk ve sibâkı ile uyuşmadığından  أن يفقهوهlafzının başına,
yukarıda zikredilen iki lafızdan birisi takdir edilmelidir. Yapılan bu takdirle cümlenin
manası “Onu anlamamaları için kalplerinin üstüne örtüler çektik.” şeklinde olur. Fakat
bu mananın kastedilmesi, nakîzine muhtemel olmayacak şekilde bir kesinlik ifade
etmez. Sonuç olarak bir ifadede izmârın olup olmaması cümlenin manasını olumluyken olumsuz yapmakta, dolayısıyla da dilsel delâletin kesinliğine engel olmaktadır.
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan yedinci olasılık tahsîstir. Âm bir lafzın
kapsadığı fertlerden bir kısmının kastedilmesi anlamına gelen tahsîse “O herşeyin
ِ  ) َخâyeti örnek verilebilir. Âyette geçen “her şey” ifadesi
yaratıcısıdır.”25 (ال ُق ُك ّ ِل َشي ٍء
ْ
tahsîs edilmediğinde kulların fillerinin Allah (c.c.) tarafından yaratıldığı sonucuna
ulaşılırken tahsîs edildiğinde bu sonuca varılmaz.26 Âm lafızların tahsis edilmediğini
iddia etmenin zannî olduğunu söyleyen Râzî, bu öncüle “Muhassıs aradık fakat bulamadık.” şeklinde yapılacak bir itirazın da zayıf olduğunu belirtir. Zira ‘adem-i vicdândan
‘adem-i vücûda gitmek [Bir şeyi bulamamanın onun yokluğuna delâlet etmesi] son
derece zayıf bir delillendirmedir.27
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan sekizinci ihtimal takdîm-tehîrdir. Lafzın
manaya delâletinin kesin olması cümlede takdîm ve tehîrin bulunmamasına bağlıdır.
Fakat bu olasılığın bulunmadığını söylemek katî değil, zannîdir. Takdîm ve tehîrin
dilsel delâletin kesinliğine engel olmasına aşağıdaki âyet örnek verilebilir:

ِ الي
( ال ِخر ِ ۜة
ٰ ْ الد ْنيا َو
ّٰ ونۜ ُق ِل ا ْل َع ْف َوۜ َك ٰذ ِل َك يُبي ُِن
َ ) َو َي ْسـ َ ُلو َن َك َما َذا يُ ْن ِف ُق
ُّ ات َل َع َّل ُكم َت َت َف َّكرون في
َ ٰ ْ اللُ َل ُكم
َ

َ

ُ

ْ

ُ

َّ

ٔ

“Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İhtiyaçtan arta kalanı”. Allah,
size âyetleri böyle açıklıyor ki dünya ve ahiret hususunda düşünesiniz.”28

Bu âyette takdim ve tehir olduğunu söyleyenlere göre ayetin takdiri
ِ
ِ الل َل ُكم ْالي
“Allah, size âyetlerini dünya
ون
َ الد ْن َيا َو ْال ِخ َر ِة َل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر
ُّ ات ِفي
َ ُ ُ َّ َك َذل َك يُ َب ّي ُِن
ve ahirette böyle açıklıyor ki düşünesiniz.” şeklindedir. Râzî âyetin böyle yorumlanmasını doğru bulmaz. Çünkü ona göre âyette takdîm ve tehîr olduğunu söylemek, delil
22
23

24
25
26
27
28

Enam 6/25.
Fahreddin er-Râzî, el-Metâlibü’l-ʿâliye mine’l-ʿilmi’l-ilâhî, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-ʿArabî, 1987, c. VIII, s. 115.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. XII, s. 504.
Enam 6/102.
er-Râzî, el-Metâlibü’l-ʿâliyye, c. VIII, s. 116.
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 253.
Bakara 2/219-220.
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olmadan bir ifadenin zâhirî (ilk akla gelen, görünen) anlamını terk etmektir. Bu ise caiz
değildir.29 Her ne kadar Râzî yukarıdaki âyette, takdîm ve tehîr olduğunu kabul etmese
de bu örnek, takdîm ve tehirin, ifadenin manasını nasıl değiştirdiğini açıkça gösterir.
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan dokuzuncu olasılık nesihtir. Şerî bir hükmün
sonraki şerî bir delille kaldırılması anlamına gelen neshin, bir nassta bulunması önceki
hükmü geçersiz kıldığından ilk nassın ifade ettiği hükmün, mütekellimin muradına
delâleti kesin değildir. Mesela müfessirlerin çoğu “Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş.”30 (يل
ً ون َو ْاه ُج ْر ُه ْم َه ْج ًرا َج ِم
َ ُاصب ِْر َع ٰلى َما َي ُقول
ْ  ) َوâyetinin
kıtâl ayetiyle nesh edildiğini söylerken bazıları bu âyetin [İslam davetini] kabule teşvik
edici yerlerde Allah’ın verdiği izni kullanmak anlamında olduğunu iddia eder. Râzî son
görüşün daha sahih olduğunu söyler.31 el-Erbaʿîn’de neshin de tahsîs gibi değerlendirilebileceğini söyleyen32 Râzî’nin bu yaklaşımına göre nasıl ki âm bir lafzın tahsîsi
konusunda “Muhassıs aradık, fakat bulamadık.” denilebiliyorsa nesih meselesinde de
“Nassı nesheden bir delil aradık, fakat bulamadık.” denilebilir. Fakat daha önce geçtiği
üzere ‘adem-i vicdândan ‘adem-i vücûda gitmek son derece zayıf bir delillendirme
olduğundan bu önerme de zannîdir.
Dilsel delâletin kesinliğine engel olan onuncu olasılık [aklî] muârızdır. Dilsel
delâletin kesinlik ifade etmesi, nassa aykırı kesin bir aklî muârızın bulunmamasına
bağlıdır. Zira böyle bir muârız bulunduğunda zâhirî mananın tevîl edilmesi gerekir.
Fakat böyle bir muârızın bulunmadığı iddiası zannîdir. Bu konuda söylenebilecek
söz, nassa muhâlif bir muârızın olmadığıdır. Fakat aklî bir muârızı bulamamak, onun
olmadığı anlamına gelmeyeceğinden bu iddia da zannîdir.33
Naklî deliller, yukarıda sayılan on mukaddimeye bağlıdır. Bu öncüllerin hepsi
daha önce geçtiği üzere zannî olduğundan ve zannî mukaddimelerden oluşan netice
de zannî olacağından semî deliller kesin bilgi değil, zan ifade eder.

2. Râzî’de dilde kesinlik problemi
Dilin zannî olduğu kabul edildiğinde Kurân-ı Kerîm ve hadis metinlerinin anlamlarına delâleti katî olmaz, dolayısıyla da kesin bilgi gerektiren semî meselelerde
nas işlevsiz kalır. Bundan dolayı hem takipçileri, hem de muhalifleri Râzî’nin dilin
zannî olmasıyla ne kastettiğini tartışmış ve konu ile ilgili farklı tezler öne sürmüşlerdir.
Zikredilen bu görüşler değerlendirilmeden önce konu hakkında farklı bakış açılarına
yol açan ilgili bölümleri tespit etmek yerinde olacaktır.
29
30
31
32
33

er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VI, s. 403.
Müzzemmil 73/10.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. XXX, s. 689.
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 253.
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 253.
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Râzî lafzın manaya delâletinin zannîliğini tartıştığı eserlerinde konu ile ilgili üç
ayrı görüş zikreder. Bunlar: a- Lafzın manaya delâleti kesin değildir, b- lafzın manaya
delâleti kesindir, c-dilsel delâlette kesinliğe ancak karineler yoluyla ulaşılabilir.

2.1. Lafzın manaya delâleti kesin değildir.
Râzî’nin dilsel delâletin kesinlik ifade etmediğini söylediği yerlere aşağıdaki
âyetin yorumu örnek verilebilir:

ِ۪
ين نُ َو ِلّ ِه َما َت َولّٰى
َ (و َم ْن يُ َش ِاق ِق الر ُس
ِ ول ِم ْن َب ْع ِد َما َت َب َّي َن َل ُه ا ْل ُه ٰدى َو َي َّتب ِْـع َغ ْي َر َسب
َ ِيل ا ْل ُم ْؤمن
َ
َّ
)ًَونُ ْص ِل ِه َج َه َّنمۜ َو َ ٓس َاء ْت َمصيرا
َ

“Kim, kendisine hidayet açık olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne
kötü bir varış yeridir.”34

Râzî, bu âyetin icmâa delil olması hakkında şöyle der: “Lafzî delillere itimat
etmek, lugât bölümünde geçtiği üzere, elbette yakîn (kesin bilgi) ifade etmez.” Bu
öncüle göre icmâın delili olarak öne sürülen nasslar, lafzî olduğundan icmâın delili
kesin değil, zannîdir. Fakat bu durum, kesin bilgi gerektiren bir meselenin delili zannî
olacağından, icmâın kesin bir hüccet olması ile icmâın delilinin zannî olması arasında
bir tezat oluşturur. Râzî bu problemi aşmak için icmâın kesin bir delil olmadığını öne
sürer. Böylece icmâın hücciyyeti zannî bir delille ispatlanabilir. Bu düşünceye “Hiç
kimse sarih sözle meydana gelen icmâın, zannî bir delil olduğunu iddia etmemiştir.”
şeklinde itiraz edilebileceğini söyleyen Râzî, bu karşı söyleme “İcmâın zannî bir
mesele olmadığına dair icmâın bulunduğunu kabul etmiyoruz.” diyerek cevap verir.35
Râzî dilsel delâletin zannîliği görüşüne, fıkıh usûlü kitaplarının yanında kelâm
eserlerinde de yer verir. Mesela o, Esâsu’t-takdîs adlı kelâm kitabında her fırkanın
muhkem ve müteşâbih nassları farklı anladığını ve mezheplerin kendi görüşüne uygun
olan âyete muhkem, muhâlif âyete ise müteşâbih dediklerini söyler. Bu duruma Ehl-i
sünnet ve Mutezile olan iki kişinin durumunu örnek veren Râzî, Mutezile birisinin
“Ve de ki: Kur’an Rabbinizden hak ve gerçek olarak inmiştir, artık dileyen inansın,
 ) َو ُق ِل ا ْل َح ُّق ِمن َّر ِّب ُكم ۖ َف َمن َش َاء َف ْلي ْؤ ِمن ومن شâyetini muhkem
dileyen inkar etsin.”36 (ۚ اء َف ْلي ْك ُفر
ْ
ُ
ْ َ َ َ َ َ
kabul ederken, “Âlemlerin Rabbi Allah dilemedikçe de siz (bir şey) dileyemezsiniz.”37
ِ
(ين
ّٰ اؤ َ۫ن ِا َّ ٓل اَ ْن َي َ ٓش َاء
ُ  ) َو َما َت َ ٓشâyetini müteşâbih kabul ettiğini; sünnî birisinin
َ اللُ َر ُّب ا ْل َعا َلم
de bunun aksini söylediğini iddia eder. Dini metinlerin doğru yorumlanması için
muhkem ve müteşâbih nasslar konusunda bir kural olması gerektiğini söyleyen Râzî
konu ile ilgili şöyle der:
34
35
36
37

Nîsâ, 4/115.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. IV, s. 49.
Kehf, 18/29.
İnsan, 76/30.
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Biz deriz ki: Bir âyetin veya haberin manası açıksa (zâhir) bu anlam ancak munfasıl bir
delille terk edilebilir.38 Aksi halde kelam faydalı olmaktan, Kur’ân-ı Kerîm de delil olmaktan
çıkar. Bu munfasıl delil ya lafzî ya da aklî olur. Birinci kısım yani lafzî olan munfasıl delil,
iki lafzî delil arasında teârüz39 yaşanması durumunda meydana gelir. Fakat bu durumda bu
iki delilden birini bırakıp diğerini almak, bunun aksini yapmaktan evlâ değildir. [Bu öncüle]
şöyle denilerek itiraz edilebilir: a. İki delilden biri (-nin manaya delâleti) kesin ()قاطع, diğeri
ise zâhirdir ([ ;)ظاهرbu durumda ise] kesin olan delil, zâhir olana tercih edilir. b. Bu iki delilden her biri (-nin manaya delâleti) zâhir olmakla birlikte bunlardan birisi daha kuvvetlidir.
Fakat biz deriz ki: Birincisi yani iki delilden birinin kesin, diğerinin zâhir olma durumu
geçersizdir.40 Zira lafzî deliller; dil ve gramer (sarf ve nahiv) kurallarının günümüze
intikalinin sahih olması ve ilgili sözde iştirâk, mecâz, tahsîs, izmâr, aklî-naklî muârızın
bulunmamasına bağlıdır. Bütün bu sayılanlar zannî olduğundan ve zanna bağlı olan
şeyin de zannî olması gerektiğinden sonuç olarak lafzî delillerden hiç birinin kesinlik
ifade etmediği sabit olur. İki delilden her biri (-nin manaya delâleti) zâhir olup bunlardan
birisinin diğerinden daha kuvvetli olması durumunda,iki zâhir delilden birinin terk edilip
diğerinin takrîr edilmesi de zannîdir. Aklî- katî meselelerde ise zanna itimat etmek caiz
değildir. Bu söylediklerimizden şu anlaşılmaktadır: Bir delilin zâhiri anlamının muhâl
olduğunu gösteren kesin bir hüccet olduğunda bu delilin zâhiri anlamı terk edilip bunun
yerine mercûh mana tercih edilebilir.41

Râzî, Mefâtihü’l-gayb adlı tefsirinde aşağıdaki âyeti yorumlarken Esâsü’t-takdîs’te yaptığı açıklamaların aynısını zikreder ve “Lafzî delillerin elbette kesinlik ifade
etmeyeceği sabit olmuştur.”42 der.

ۜ ب واُخ َُر ُمتَشَا ِبه
َاتٌ فَا َ َّما الَّذِين
َ ﴿ه َُو الَّ ٓذِي ا َ ْنزَ َل
َ علَيْكَ ْال ِكت
َ
َ ِ َاب ِم ْنهُ ٰايَاتٌ ُمحْ َك َماتٌ ه َُّن ا ُ ُّم ْال ِكت َا
ْ
ْ
ُۢللا
ْ
ٓ
َّ
َ
َ
ّٰ فِي قُلُوبِ ِه ْم زَ ْي ٌغ فَيَتَّبِعُونَ َما تَشَابَهَ ِم ْنهُ ا ْبتِ ٓغَا َء ال ِفتْنَ ِة َوا ْبتِ ٓغَا َء ت َأ ِوي ِل ۚ ِه َو َما يَ ْعل ُم ت َأ ۪ويلهُ اِل
﴾ب
َّ َو
ِ الرا ِس ُخونَ فِي ْال ِع ْل ِم يَقُولُونَ ٰا َمنَّا ِب ِۙه ُك ٌّل ِم ْن ِع ْن ِد َر ِبّن َۚا َو َما يَذَّ َّك ُر ا َِّٓل اُولُوا ْالَ ْلبَا

“Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun (Kur’an’ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın
esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil
etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Hâlbuki Onun tevilini ancak Allah
bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler.
(Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.”43

Bu âyeti tefsir ederken iki lafzî delilden birinin kesin, diğerinin zâhir olmayacağını “Lafzî deliller elbette kesinlik ifade etmez.”44 sözüyle belirten Râzî, bir sözün
38

39

40
41

42
43
44

İstisna ve şart gibi metin içi öğeler muttasıl delil, aklî delil gibi metinden bağımsız fakat metinle ilgili
unsurlar da munfasıl delil olarak adlandırılır.
Teâruz: İki veya daha fazla delilden her birinin, diğerlerinin gerektirdiği medlûlü engelleyecek şekilde
karşı karşıya gelmesidir.
Yani böyle bir şey söz konusu olamaz.
Fahreddin er-Râzî, Esâsü’t-takdîs fî ʿilmi’l-kelâm, thk. Ahmed Hicâzî es-Sekkâ, Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1986, s. 234-235.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 139.
Âl-i İmrân 3/7.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 139.
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zâhiri manasının kastedilmediği anlaşıldığında mercûh manalar arasındaki tercihin
ifade ettiği bilgi değeri hakkında şunları söyler: “[Mercûh manalar arasında] tercih
yapmak ancak lafzî delillerle mümkündür. Lafzî deliller de daha önce açıkladığımız
üzere zannîdir. Özellikle de mercûh bir mananın başka bir mercûha tercihi söz konusu
olduğunda lafzî deliller çok daha zayıftır.”45

2.2. Dilsel delâlet kesinlik ifade eder.
Râzî –daha önce geçtiği üzere– bazı kitaplarında dilsel delâletin kesin bilgi,
bazılarında ise zan ifade ettiğini söylemiştir. Dilsel delâletin, kesin bilgi ifade ettiğini
gösteren bazı bölümlere aşağıda yer verilmiştir.
Râzî, Muhassal’da delil ve delilin kısımlarını incelerken müstakil bir konu olarak “Lafzî delil şu on şey bilinirse ancak yakîni bilgi ifade eder.” başlığını kullanır.
Bu bölümde kelimeler ile sarf-nahiv kurallarını nakleden kişilerin masum olduğu
bilindiğinde ve lafızlarda iştirâk, mecâz, nakil, tahsîs, izmâr, takdîm-tehîr, nesh ve
aklî muârız ihtimalleri olmadığında dilsel delâletin kesinlik ifade edeceğini belirtir.46
Râzî’nin bu cümlesinden, dilde kesinliğe engel olasılıklar kalktığında lafzî delillerin
kesinlik ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Benzer şekilde Râzî’nin dilde umûmu kabul etmeyenlerin delillerini incelerken
yaptığı açıklamalar da dilsel delâlette kesinliğe nadiren de olsa ulaşılabileceğini gösterir. O, dilde âm lafızların bulunmadığını öne sürenlerin bu iddialarını şöyle delillendirdiklerini söyler:
[Sayılan] bu lafızların umûmî bir manaya vaz edildiğini bilmek ya zarurî ya da nazarîdir.
Bu tür bir malumatın zarûrî olması, âkıl kimselerin bu konuda ortak bir kanaat taşıması
gerektiğinden geçersizdir. Nitekim bu konuda farklı görüşler öne sürülmüştür. İkincisi
yani bu bilgi nazarî olduğunda bunu ispat edecek bir delil gerekir. Bu delil ise ya aklî ya
da naklî olur. Dil meseleleri aklın alanına dâhil olmadığından bu delil, naklî olmak zorundadır. Naklî delil ise ya mütevâtir ya da haber-i vâhiddir. Bu lafızların umûmî bir manaya
vaz edildiği tevâtüren nakledilseydi herkesin bunu bilmesi gerekirdi. Herkes bilmediğine
göre bu tür haberler haber-i vâhiddir. Haber-i vâhid ise sadece zan bildirir. Bu yüzden
kesin bilgi gerektiren ilmî meselelerde kullanılamaz.47

Râzî bu itiraza cevap verirken, bu konunun kesin bilgi gerektiren bir mesele
olmadığını söyler ve arkasından “[Bu nasıl olur ki] Biz dilde katiliğin nadiren bulunduğunu açıklamıştık.”48 der.
45
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er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 140.
Fahreddin er-Râzî, Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn ve’l-müteehhırîn mine’l-ʿulemâ ve’l-hükemâ
ve’l-mütekellimîn (Telhîsu’l-Muhassal ile birlikte), thk. Taha Abdürraûf Saʿd, Mısır: Mektebü’l-külliyyâti’l-Ezheriyye, t.y., s. 51.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. II, s. 345.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. II, s. 349.
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Fıkıh usûlünün alt başlıklarını anlatırken de dilde kesinlik problemine temas eden
Râzî, delillere ulaşmanın ancak rivayetlerin naklinin incelenmesi suretiyle meydana
geleceğini bu yüzden de kesin bilgi ve zan ifade eden naklin ne olduğunun bilinmesi
gerektiğini, bunun ise bâbu’l-ahbâr’da (haberler bölümü) anlatıldığını söyler.49 Onun
bu sözünden, nassın, kesin bilgi ifade edecek şekilde nakledilmesinin mümkün olduğu
anlaşılır. Nitekim Râzî, başka bir yerde “Mütevâtir haber ilim [kesin bilgi], ahâd haber
ise zan ifade eder.”50 demiştir. Bu sözlerin arkasından yukarıdaki çıkarıma dair bazı
problemleri dile getiren Râzî, zikredilen sorunların birer safsata olduğunu belirtir.51
Râzî’nin burada bahsettiği kesinlik senetle ilgili olup metnin manaya delâletiyle ilgili
değildir. Dilsel delâletin kesinliği ise menkûl haberin nakil ve metniyle doğrudan alakalı olduğundan ilgili haberin senediyle ilgili katiyet, bu haberin manaya delâletindeki
kesinliği gerekli kılmaz. Fakat Râzî’nin lafızların manaya delâletindeki açıklık ve
kapalılık ekseninde yaptığı aşağıdaki taksim ve açıklamalar, bir haberin manasında
da kesin bilgiye ulaşılabileceğini gösterir.
Dördüncüsüne gelince: Lafzın iki anlamından birini ifade etmesi diğerinden ya üstündür
(râcih) ya da değildir. Birinci şekilde lafzın manaya delâleti zâhirdir. İkinci şekilde ise
lafzın iki manaya delâleti eşitse buna mücmel, iki manadan birine dalâleti üstün değilse
(mercûh) buna da müevvel adı verilir. Nas ve zâhir, râcih olmak hususunda birleşirken nas
nakîzine mâni, zâhir ise mâni değildir. İşte bu ortak miktar muhkem olarak isimlendirilir
ve bunun, nas ve zâhir olmak üzere iki [alt] cinsi vardır. Ruchân bildirmeyen [lafızlar] ise
müteşâbihtir ki bunun da mücmel ve müevvel olarak iki [alt] cinsi vardır.52

Râzî’nin, nassı, nakîzine engel râcih mana olarak tarif etmesi, haberin manaya
delâletinin; senedi itibariyle mütevâtir olan bir haberin kesin bilgi ifade ettiğini söylemesi ise haberin senedinin, katiyet ifade ettiğini gösterir. Haberin bilgi seviyesini
belirleyen senet ve metinde ulaşılan kesinlik, dilsel delâletin kesinliği anlamına geldiğinden yukarıda geçen ilgili bölümlere göre bu tür bir delâlet kesin bilgi ifade eder.

2.3. Lafzın manaya delâleti ancak karinelerle kesinlik ifade edebilir.
Râzî, el-Mahsûl’de dilsel delâletin kesinlik ifade etmediğini söyler. Nitekim o,
dilsel delâletin zanniliğine tahsis ettiği “Hitapla istidlâl kesinlik ifade eder mi etmez
mi?” adlı bölümünde edebiyatçıların ve şairlerin dilde kesinliğe engel olan hatalarını
zikrettikten sonra “Dilin, nahvin ve sarfın doğruluğu hususunda ulaşılabilecek bilgi
seviyesi zandır.”53 der. Arkasından dilsel delâletin kesinliğine engel olan diğer ihtimallere yer verir ve bu bölümün sonunda “Lafzî delillerin zan ifade ettiği hususunda
49
50
51
52
53

er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 168.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 203.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 216.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 230-231.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 404.
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şüphe yoktur.”54 sonucuna ulaşır. Râzî bu görüşün çeşitli problemler taşıdığının farkına
varmış olmalı ki bu sonuç cümlesinin peşi sıra “İnsafa uygun olan, müşâhede edilen
veya bize tevâtüren ulaşan karineler hariç lafzî delillerden yakînî bilginin elde edilememesidir.”55 diyerek karine yoluyla dilsel delâletin kesinlik ifade ettiğini öne sürer.
Râzî’nin yukarıda geçen açıklamalarına benzer bir istidrâk, onun kelâm disiplininin kırk ana meselesine dair kaleme aldığı el-Erbaʿîn adlı eserinde de görülmektedir.
Eserin otuz sekizinci konusu, lafzî delillerden kesinlik elde edilip edilememesidir. Râzî
bu konuda insanların farklı görüşler öne sürdüğünü, bunlardan bir kısmının “Naklî
deliller, tamamı zannî olan on mukaddimeye bağlı olduğundan ve zanna bağlı olan
şeyin de zannî olması gerektiğinden naklî delillerin zan ifade ettiği sabit olmuştur.”
dediklerini nakleder.56 Başkalarının görüşü olarak naklettiği bu pasajdan sonra Râzî,
muhtemel yanlış anlaşılmayı gidermek için aşağıdaki açıklamayı yapar:
Bil ki: Bu söz mutlak (kayıtsız) haliyle doğru değildir. Çünkü naklî delillere varlığı
mütevâtir haberlerle bilinen bir takım şeyler iktirân eder ve bunlar [dilde kesinliğe engel
olarak] zikredilen olasılıkları ortadan kaldırır. Şu halde mütevâtir haberlerle sabit karinelere
iktirân etmiş semî deliller, kesin bilgi ifade eder.57

3. Dilin zannîliği hakkında Râzî’nin görüşünün tespiti
Daha önce geçtiği üzere Râzî, el-Muhassal’da “Lafzî delil şu on şey bilinirse ancak
yakîni bilgi ifade eder.”58 sözüyle dilsel delâletin kesinliğini; Mefâtihü’l-gayb’da “Lafzî
delillerin elbette kesinlik ifade etmediği sabit olmuştur.”59 sözüyle dilsel delâletin zanniliğini; “Müşâhede edilen veya bize tevâtüren ulaşan karineler hariç, lafzî delillerden
yakînî bilgi elde etmenin yolu olmadığını söylemek insafa uygun olandır.”60 sözüyle
de karinelerle dilsel delâletin kesinlik ifade ettiğini öne sürmüştür.
Dilsel delâletin kesinliği konusu da dâhil olmak üzere Râzî’nin eserlerinde görülen ilgili çelişkili ifadeler, sonraki dönem bazı âlimlerin dikkatini çekmiş ve birbirini
nakzeden görüşlerinden dolayı onu tenkit etmişlerdir. İbn Teymiyye’nin aşağıdaki
sözleri oldukça iddialı ve yargılayıcı olsa da konuyla ilgili temsil gücü yüksek bir
örnektir. İbn Teymiyye şöyle der:

54
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er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 407.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 408.
er-Râzî, el-Erbâin fî usûli’d-dîn, c. II, s. 252.
er-Râzî, el-Erbâin fî usûli’d-dîn, c. II, s. 253.
er-Râzî, Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn, s. 51.
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 139.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 408.
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İnsanların bir kısmı Fahreddin Râzî’nin bilerek bu batıl sözleri söylediğine dair kötü
düşüncelere kapılır. Hâlbuki durum böyle değildir. Her ne kadar söylediklerinin geneli
birbiriyle çelişse bile o, her konu hakkında bilgisinin ve akıl yürütmesinin yettiği kadar
konuşur. Bir yerde söylediğini başka bir yerde nakzetmesinin nedeni, Râzî’nin [iddialarının] kaynağının, selefin zemmettiği bidat ehli kelâmcıların ve dinden çıkmış filozofların
sözleri olmasıdır.61

Lafzın manaya delâleti hakkında Râzî’nin zikrettiği bu çelişkili ifadelerden dolayı sonraki dönem düşünürler, onun görüşüyle ilgili fikir birliğine ulaşamamış hatta
bazen birbiriyle birleştirilmesi mümkün olmayan köklü farklılıklar zikretmişlerdir.
Bu görüşler şöyle sıralanabilir:
1. Dilsel delâlet kesinlik ifade etmez.
2. Dilde kesinliğe ancak mütevâtir ya da müşâhede edilen karinelerle ulaşılabilir.
3. Dilsel delâletin kesinlik ifade etmesi için sayılan ihtimallerin tafsîlî olarak
bulunmaması şart değildir.
4. Bu meseledeki ihtilâf lafzîdir.
5. Râzî bir fikir üzerinde sabit değildir.
6. Kararsızlar.
Bu görüşleri öne sürenler ve bunların delilleri hakkında, yukarıda zikredilen sıraya
uygun olarak şunlar söylenebilir:
1. Dilsel delâlet kesinlik ifade etmez. Râzî’ye göre lafzî delillerin zan ifade ettiğini söyleyenlerin bir kısmı, onun, dilsel delâletin zannîliğini zikrettiği eserleri esas
alırken bir kısmı da onun karine ile ilgili söylediklerinin yetersiz kaldığını ifade eder.
Bazıları ise onun uygulamalarının dilsel delâletin kesinliğine aykırı olduğunu gerekçe
göstererek bu görüşü onunla ilişkilendirir.
Râzî’nin dilsel delâletin zanniliğini iddia ettiği eserlerini dikkate alan klasik
müelliflerden İbn ʿArefe (ö. 803/1401) dilde kesinliğin olmadığı görüşünü Râzî’nin
el-Meâlim’inden nakleder ve siyâk gibi ahvâl karineleri ile kesinliğe ulaşılabileceğini
öne sürer.62 Modern araştırmacılardan Muhammed Bâ Abdullah sadece el-Muhassal’ı,63Abdurrahman Adem Ali el-Muhassal ve et-Tefsîrü’l-kebîr’i,64 Ahmed b. İbrahim
el-Metâlibü’l-ʿâliye’yi,65 Hind binti Dahîlullah el-Meʿâlim, el-Muhassal ve Esâsü’t-tak61
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65

İbn Teymiyye, Derʾü teʿâruzi’l-ʿakl ve’n-nakl (Muvâfakatu sahîhi’l-menkûl li-sarîhi’l-maʿkûl, Muvâfakatu sarîhi’l-maʿkûl li-sahîhi’l-menkûl), thk. Muhammed Reşad Sâlim, Riyad: Câmiʿatü’l-İmâm
Muhammed b. Suʿûd el-İslâmiyye, 1979, c. I, s. 163; İbn Teymiyye, Mecmûʿu’l-fetâvâ, thk. ʿÂmir
Cezzâr ve Enver Bâz, Üçüncü baskı, Mansûre: Dârü’l-vefâ, 2005, c. V, s. 561-562.
İbn ʿArafe, el-Muhtasarü’l-kelâmî, thk. Nizâr Hammâdî, Kuveyt: Darü’z-Ziyâ, 2014, s. 93.
Muhammed bâ Kerîm Muhammed bâ Abdullah, Vesatiyyetu Ehli’s-sünne beyne’l-fırak, Birinci baskı,
Riyad: Dâru’r-râye li’n-neşri ve’t-tevzîʿ, 1415, s. 67-69.
Abdurrahman Adem, Ali, el-İmâm eş-Şâtibî ʿakîdetuhu ve mevkifuhu mine’l-bideʿ ve ehlihâ, Birinci
baskı, Riyad: Mektebetü’r-rüşd li’n-neşr ve’t-tevzîʿ, 1418, s. 375.
Ahmed b. İbrahim, Asîrî, “eş-Şekku, esbâbuhu ve asâruhu ve ʿilâcü’l-İslâm lehu”, yüksek lisans tezi,
Câmiʿatu ümmi’l-kurâ, 2007, s. 177.
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dîs’i66 ve Halid b. Abdüllatif el-Meʿâlim, el-Metâlibü’l-ʿâliye’yi67 esas alarak Râzî’ye
göre dilsel delâletin kesinlik ifade etmediğini iddia eder. Bu araştırmacıların yaptıkları
nakiller doğru olmakla birlikte aynı araştırmacıların Râzî’nin diğer görüşlerine yer
vermemeleri dikkat çekicidir.
Râzî’ye göre dilsel delâletin zannî olduğunu iddia eden müelliflerden bir kısmı ise
onun karine ile yaptığı istidrâkin farkında olmasına rağmen bunu görmezden gelir. Zira
onlara göre karine ve naklî delilin bilgi değeri birbirinden farklı olduğundan “Karineyle
kesinliğe ulaşılabilir.” demek, aslında dilsel delâletin kesin olmadığı anlamına gelir.
Mesela klasik dönem yazarlarından İbrahim b. İshak en-Nevbahtî, Kitâbü’l-yâkût’da
ve İbnü’l-Mutahhar el-Hillî (ö. 726/1325) bu eserin şerhi Envârü’l-melekût’da on
ihtimal nedeniyle dilsel delâletin kesinlik ifade etmediğini fakat karinelerle katiyete
ulaşılabileceğini iddia eder.68 Her iki müellif de karine ile kesinliğe ulaşılabileceğini söylemesine rağmen el-Hillî’nin mezkûr kitabına hâşiye yazan Abdülmüttalib el-Ubeydîlî
(ö. 754/1353-1354), dilsel delâletin zanniliği görüşünü Nevbahtî’ye nispet eder. Yani
Ubeydîlî dilsel delâletin karine ile kesinlik ifade etmesini, karineden bağımsız görür.
Bu sebeple aynı yazar, Râzî’nin de lafzî delâletin zanniliği görüşünü benimsediğini
ifade eder.69 Benzer şekilde Nasîrüddin et-Tûsî (ö. 672/1274) de fakihlerin çoğunluğuna
göre naklî delilin kesinlik ifade ettiğini fakat Râzî’nin dilde kesinlik olmadığı teziyle
bunlardan ayrıldığını dile getirir.70 Benzer şekilde es-Sâlimî (1869-1914) de bir kısım
semî delillerin kesin bilgi ifade ettiğine dair icmâı, Râzî’nin bozduğunu öne sürer.71
Modern dönem yazarlarından Osman Ali Hasan, karine ile katiyete ulaşılabileceğine dair Râzî’den nakil yaptıktan sonra, dilsel delâletinin zannîliğinin, Râzî’nin
meşhur görüşü olduğunu söyler. Ona göre Râzî’nin karîne ile yaptığı istidrâk, lafzî
delillerin tek başına kesin bilgi ifade etmemesi yani ek bir şeye ihtiyaç duyması anlamına geldiğinden faydasızdır.72 Halid Abdüllatif’e göre ise Râzî, karine ile kesinliğe
66
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Hind binti Dahilullâh b. Vasl, “eş-Şubuhâtu’n-nakliyye li muhâlifi Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa fî mesâili’l-kader ʿarzan ve nakzen”, doktora tezi, Câmia’tu ümmi’l-kurâ, 1429, s. 52.
Halid b. Abdüllatif b. Muhammed Nur, Menhecu Ehli’s-sünne ve’l-cemâʿa ve menhecü’l-Eşâʿira fî
tevhîdillahi teʿâlâ, Birinci baskı, Medine: Mektebetü’l-gurabâ el-eseriyye, 1416, s. 583.
İbn Nevbahat, el-Yâkût fi ʿilmi’l-kelâm, thk. Ali Ekber Ziyâî, Kum: Ayetullahi’l-ʿuzma el-Marʿaşi,
1413, s. 28; İbnü’l-Mutahhar el-Hillî, Envârü’l-melekût fî şerhi’l-Yâkût, thk. Muhammed Necmi Zincânî, Tahran: Danişgah-ı İran, 1959, s. 10-11.
Mecdüddin el-ʿUbeydîlî, el-İşrâkü’l-lâhût fî nakdi şerhi’l-Yâkût, thk. Ali Ekber Ziyâî, Tahran: Miras-ı
Mektub, 2002, s. 30-31.
Nasîrüddîn et-Tûsî, Telhisü’l-Muhassal, thk. Abdullah Nûrânî, Tahran: Müessese-i mütalaʿat-ı İslâmî
Danişgah-ı McGill Şube-i Tahran, 1980, s. 67; Bkz. Nasîrüddîn et-Tûsî, Tecrîdü’l-ʿitikâd, thk. Muhammed Cevad Hüseyni Celâlî, Kum: Mektebetü’l-İ’lami’l-İslâmî, 1986, s. 173.
Abdullah b. Humeyd es-Sâlimî, Talʿatü’ş-şems (Şerhu Şemsi’l-usûl), thk. Ömer Hasan el-Kayyam,
Mektebetü’l-İmâm es-Sâlimî, 2008, s. 104.
Osman b. Ali Hasan, Menhecü’l-istidlâl ʿala mesâili’l-iʿtikâd ʿinde Ehli’s-sünne ve’l-cemaa, Riyad:
Mektebetü’r-rüşd, 1993, s. 414; Osman b. Ali Hasan, “ʿİlmü’l-ʿakîde ʿinde’l-imâmi’l-harameyn
el-Cüveynî beyne’l-medreseteyni’s-Selefiyye ve’l-Eşʿariyye”, Mecelletü’ş-şerîʿa ve’d-dirâsâti’l-İslâmiyye, c. XII, 2008, 75-76.
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ulaşılabileceğini iddia etse de bu, dilsel delâletin zan ifade ettiği sonucunu değiştirmez. Çünkü Râzî, kesin bilgi gerektiren yerlerde naklî bilgiye itimat etmemiştir. Aynı
yazar Zerkeşî ve İsfahânî’nin, karinenin kesinliğe ulaştırdığı görüşünü Râzî’ye nispet
etmesini hüsnü zan olarak değerlendirmiştir.73
Râzî’nin –son kelâm eseri olan– el-Metâlibü’l-âliye’deki “Bu on vecihle naklî
delillerin kesinlik ifade etmediği sabit olmuştur.” sözünün, diğer eserlerini nesh ettiğini
söyleyen Kiyân Ahmed, karine teorisinin Râzî’ye ait olduğu kabul edilse bile karinenin,
metin dışı bir etken olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyler. Aynı yazar, Râzî’nin
el-Mahsûl’ünde geçen “Örfü inceleyen herkes, haberlerde kesinliğe ancak karinelerle
ulaşılabileceğini bilir.”74 cümlesinin de kendi görüşünü desteklediğini öne sürer.75
Yukarıda zikredilen araştırmacılar, Râzî’nin dilsel delâletin zannîliği fikrinden
döndüğünü iddia edenler ve bu konuda sessiz kalanlar olarak iki başlık altında da
incelenebilir. Bu bağlamda modern araştırmacılardan Abdüllatif; İbn Teymiyye ve
takipçilerinin dile getirdiği Râzî’nin vefat etmeden önce kelâmî fikirlerinden döndüğü
iddiasını, onun dilsel delâletin zannîliği fikrinden de vazgeçtiğini temellendirmek için
kullanır.76
2. Mütevâtir veya müşâhede edilen karinelerle dilde kesinliğe ulaşılabilir.77 Râzî’nin
bu görüşte olduğunu savunanlara göre onun “Lafzî deliller kesinlik ifade etmez.”78
anlamına gelen sözleri –mutlak olduğundan– mukayyete yani “Karine ile kesinliğe
ulaşılabilir.” manasındaki diğer ifadelerine hamledilir.
Râzî’ye göre karinelerle kesinliğe ulaşılabileceğini iddia edenler genellikle fıkıh
usûlü âlimleridir. Mesela, Celâleddin el-Mahallî (ö. 864/1459) dilsel delâletin kesinliği
ile ilgili üç farklı görüşün bulunduğunu söyleyip79 dilde kesinliğe karineyle ulaşılabileceği tezini Râzî’ye nispet eder.80 İbnü’l-Irâkî (ö. 826/1423) biraz daha ihtiyatlı
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Halid Abdüllatif Abdullah, Mesâilu usûli’d-dîni’l-mebhûse fî ʿilmi usûli’l-fıkh-ʿarz ve nakd ʿalâ davi’l-kitâbi ve’s-sünne-, Birinci baskı, Medine, 1426, c. II, s. 797.
er-Râzî, el-Mahsûl, c. IV s. 284.
Kiyân Ahmed Hâzim Yahya, el-İhtimâlâtü’l-lugaviyye el-muhille bi’l-katʿ ve teʿâruzuhâ ʿinde’l-usûliyyin, Beyrut: Dârü’l-medâri’l-İslâmî, 2013, s. 113/114.
Abdullah, Mesâilu usûli’d-dîni’l-mebhûse, c. II, s. 798.
Burhaneddin el-Ebnâsî, el-Fevâid şerhü’z-Zevâid, thk. Abdülaziz b. Muhammed b. İbrahim el-ʿUveyyid, Riyad: Darü’t-Tedmûriyye, 2011, s. 442; Halil Recep Hamdân el-Kubeysî, “Delâletü elfâzi’l-Kurâni’l-Kerîm beyne’l-katʿ ve’z-zan”, Mecelletu Külliyyeti’l-ʿulûmi’l-İslâmiyye, c. 6, 1999,
283; Eymen Salih, “İşkâliyyâtü’l-katʿ ʿinde’l-usûliyyîn”, Mecelletü’l-Müslimi’l-muʿâsır, 2005, 117;
Abdüllatif Ömer el-Muhaymid, el-Hataʾ fi nisbeti’l-ârâ ilâ ashâbihâ fi’l-kütübi’l-kelâmiyye: dirâse
teʾsîliyye tahlîliyye nakdiyye, Beyrut: Dârü’l-Muktebes, 2017, s. 501; Ahmed Kawashty, ed-Delîlü’nnaklî fi’l-fikri’l-kelâmî beyne’l-hücciyye ve’t-tavzîf, Riyad: el-Cemʿiyyetü’l-ʿilmiyyeti’s-Suʿûdiyye
li’d-dirâsâti’l-fikriyyeti’l-muʿâsıra, 1435, s. 334-335.
Örnek olarak bkz. er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 139.
Bunlardan birincisi lafzî delillerin mutlak olarak kesinlik ifade ettiği, ikincisi mutlak olarak kesinlik
ifade etmediği, üçüncüsü ise karineyle kesinliğe ulaşılabildiğidir.
Celaleddin el-Mahallî, el-Bedrü’t-tâliʿ fî halli Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk. Ebü’l-Fidâ Murtaza Ali b. Muhammed el-Muhammed ed-Dağıstânî, Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 2005, c. I, s. 181.
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davranarak “Râzî’nin el-Mahsûl ve el-Erbaʿîn adlı eserlerindeki görüşü budur.” deyip
konu hakkında kesin bir yargı vermekten kaçınır.81 Zekeriya el-Ensârî, el-Mahallî’nin
Cemu’l-cevâmiʿ isimli kitabına yazdığı hâşiyede dilsel delâletin karine ile kesinlik
ifade ettiği görüşünün Râzî’ye nispet edilmesine itiraz etmeyip konuyu kısmen ayrıntılandırır.82 Zerkeşî’ye göre her ne kadar el-Meʿâlim isimli eserinden Râzî’nin mutlak
olarak dilsel delâletin kesinliğini inkâr ettiği anlaşılsa da el-Mahsûl ve el-Erbaʿîn adlı
kitaplarından, karineyle kesinliğe ulaşılabileceği sonucu çıkmaktadır. Bu yüzden de
ona göre “Râzî, mutlak anlamda dilsel delâletin kesinliğini kabul etmiyor.” demek
doğru değildir.83 Benzer şekilde el-Ezherî84 ve es-Sînâvânî85 de karineler yardımıyla
kesinliğe ulaşılabileceği görüşünü Râzî’ye nispet eder. es-Suyûtî aşağıdaki beytin
şerhinde lafzın manaya delâletinin zannî olduğu görüşünü Râzî ile ilişkilendirir ve bu
görüşü açıklarken delilden kaynaklanmayan ihtimallerin dikkate alınmadığını, aksi
takdirde mahsûsâta dahi güvenilemeyeceğini ifade eder.86

وأ َّن بالقرائن األدلة نقلية تعطي اليقين ك َّله
َّ

“Naklî deliller karinelerle kesin bilgi verirler.”

Râzî’nin mutlak anlamda dilde kesinliği inkâr etmediğini, karineler vasıtasıyla
katiyete ulaşılabileceğini söyleyen Abdüllatif Ömer, Râzî’nin kendi vaz ettiği karine
teorisine her zaman uymadığını öne sürer.87 Deccâl’in tek gözlü iken Allah’ın (c.c.)
tek gözlü olmadığının bildirildiği hadisi, bu duruma örnek veren yazar, “Gözümün
önünde yetiştirilmen için...”88 () َو ِل ُتص َن َع َع َلى َعي ِني, “Sen, bizim gözlerimizin önündesin.”89
ْ
ْ
90
(ك ِبأَ ْعي ِن َنا
َ  ) َفإ َِّنve “Gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.” (ۚ ) َت ْجرِ ي ِباَ ْع ُي ِن َناâyetlerinin,
ُ
mezkûr hadiste geçen gözün mahiyetine dair mütevâtir birer karîne olduğunu, dolayısıyla
da Allah’ın göz olarak bilinen haberî bir sıfatının bulunduğunu iddia eder. Abdüllatif
Ömer’e göre Râzî, bu mütevâtir karineleri dikkate almamış ve mezkûr hadisin zâhiri
manasının kabul edilemeyeceğini dolayısıyla da hadisin tevîl edilmesi gerektiğini öne
sürmüştür. Sonuç olarak Râzî karine ile lafzî delillerin kesinlik ifade ettiğini söylese
de özellikle haberî sıfatların tevîli konusunda kendi teorisi ile çelişmektedir.

81
82
83
84
85

86

87
88
89
90

el-ʿIrâkî, el-Gaysü’l-hâmiʿ şerhu Cemʿi’l-cevâmiʿ, c. I, s. 108.
el-Ensârî, Hâşiyetu Zekeriyyâ el-Ensârî, c. I, s. 472; bkz. el-Ensârî, Gâyetü’l-vusûl, s. 226.
ez-Zerkeşî, Teşnîfü’l-mesâmiʿ, c. I, s. 326-327.
el-Ezherî, es-Simârü’l-yevâniʿ, c. I, s. 80.
Hasan es-Sînâvânî, el-Aslu’l-câmiʿ li izâhi’d-düreri’l-manzûmeti fî silki Cemʿi’l-cevâmiʿ, Tunus: Matbaatü’n-nehda, t.y., c. I, s. 51.
Celâleddîn es-Suyûtî, Şerhü’l-Kevkebi’s-sâtıʿ fî nazmi Cemʿi’l-cevâmiʿ, thk. Muhammed İbrahim
el-Hafnâvî, Mısır: Mektebetü’l-îmân li’t-tabʿ ve’n-neşr, 2000, c. I, s. 199.
el-Muhaymid, el-Hataʾ fi nisbeti’l-ârâ ilâ ashâbihâ fi’l-kütübi’l-kelâmiyye, s. 503.
Tâhâ 20/39.
Tûr 52/48.
Kamer 54/14.
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3. Dilsel delâletin kesinlik ifade etmesi için sayılan ihtimallerin tafsîlî olarak bulunmaması şart değildir.91 Lafzî delillerin kesinlik ifade etmesi için mezkûr ihtimallerin
tek tek yokluğunun şart olmadığını iddia eden Ebü’l-Abbâs el-Kurtubî, eşiyle cinsel
ilişkiye girmiş (medhûlun bihâ) ve boşanmış bir kadının 3 kur’ beklemesini ve hedy92
bulamamış muhsar93 kişinin on gün oruç tutmasını bu duruma örnek verir. Bu örneklerde Râzî’nin saydığı ihtimallerin bulunup bulunmaması düşünülmeksizin, söz gelimi,
mezkûr kadının ne az ne de çok tam üç kur’ beklemesi gerektiği hakkında kesin bir
hüküm verilmektedir. Bu durumu, mütevâtir haberin kesinlik ifade etmesine benzeten
Kurtubî’ye göre zihin, mütevâtir bir haberi duyduğunda bunun kesin olduğuna dair
hüküm verirken tevâtürün şartlarını tafsîlî olarak düşünmez. Râzî’nin sözünün zâhiri
manası esas alınırsa lafzî delillerden kesinlik elde etmek için sayılan olasılıkların tek
tek incelenmesi gerektiğini söyleyen Kurtubî’ye göre bu yaklaşım doğru değildir.94
4. Dilsel delâletin zannîliği konusunda zikredilen ihtilâflar lafzîdir. Necmeddin
et-Tûfî (ö. 716/1316) dilde kesinliğin imkânı konusunda yapılan tartışmaların lafzî
olduğunu iddia eder. Tûfî’ye göre tevhîd ve meʿâd gibi kesin bilgi gerektiren konularda
zaten Kurân-ı Kerîm aklî delilleri açıklamıştır. Bunun dışındaki meseleler de içtihâdî
olduğundan bunları ispat etmek için lafzî deliller yeterlidir.95
5. Râzî bir fikir üzerinde sabit değildir. Modern araştırmacılardan Hâlid Abdüllatif,
Râzî’nin vasiyetinde geçen “Biliniz ki ben [hayatım boyunca] ilmi sevdim. İster doğru
ister yanlış olsun, nicelik ve niteliğine vâkıf olmak amacıyla her konu hakkında –ister
hak ister batıl, ister zayıf ister kuvvetli olsun– bir şeyler yazdım.” sözünden ve İbn
Teymiyye’nin “İbnü’l-Hatîp’e [Râzî] gelince gerçekten o, Ebû Hâmid’in [Gazzâlî]
aksine, bir görüşte sabit olmayıp çoğunlukla görüşlerinde istikrarsızdır. Onun durumu
isteyip de matlubuna ulaşamayan kişi gibi sürekli tartışma ve cedeldir.”96 ifadesinden
yola çıkarak Râzî’nin sabit bir görüşte olmadığını iddia eder.97 Yani ona göre Râzî’nin
bu farklı görüşleri birleştirmeye gerek yoktur. Râzî’nin tefsirinin bazı yerlerinde
muhaliflerin itirazlarına ayrıntılı olarak yer verirken Ehl-i sünnetin cevabına deyim
yerindeyse sadece bir iki satırla temas etmesi de bu iddiayı destekler. Bu bağlamda
Necmeddin et-Tûfî’nin (ö. 716/1316) aşağıdaki sözleri kayda değerdir.
Yemin olsun ki bu [durum], Râzî’nin el-Erbaʿîn, el-Muhassal, en-Nihâye, el-Meʿâlim,
el-Mebâhisü’l-meşrikiyye ve diğer kelâm ve felsefe kitaplarındaki genel âdetidir. Bazıları
bu konu hakkında Râzî’yi şöyle itham eder: O, [düşüncelerini] açıkça söylemeye cesaret
91
92
93
94

95
96
97

Muhammed ed-Dekûrî, el-Katʿiyyetu mine’l-edilleti’l-erbaʿa, 1. Baskı, Medine, 1420, s. 66.
Hedy: Harem sınırları içinde hac ve umre yapanların kestikleri kurban.
Muhsar: Hac veya umre için ihrama girdikten sonra bunların gereklerini yapmaktan engellenen kişi.
Bedreddin ez-Zerkeşî, Bahrü’l-muhît fî usûli’l-fıkh, thk. Ömer Süleyman Eşkâr, nşr. Abdülkadir Abdullah Ânî, Kuveyt: Vizâretü’l-evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye, 1992, c. I, s. 39-40.
ez-Zerkeşî, Teşnîfü’l-mesâmiʿ, c. 1, s. 327.
İbn Teymiyye, Mecmûul-fetâva, c. VI, s. 55.
Abdullah, Mesâilu usûli’d-dîni’l-mebhûse, c. II, s. 798.
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edemediğinden inandıklarını bu yolla söyleyip destekler. Yeminle söylüyorum ki: Evet,
bu muhtemeldir; fakat onun zâhirî durumuna aykırıdır. Zira o, düşündüğü ve desteklediği
görüşü açıklamaktan korkmazdı. Bu yüzden de kitaplarında zikrettiği görüşler arasında
tenâküz vardır. Bana göre bunun sebebi, ölürken imlâ ettirdiği vasiyetinde olduğu gibi
onun doğruya ulaşma hırsıdır. Bu yüzden de muhalifin şüphelerini takrir etmek için bütün çabasını ortaya koyar ve muhaliflerin söyleyecek hiçbir sözü kalmasın diye kendini
yorardı. Sonuç olarak Râzî, muhâlifin şüphelerini açıklamak için kendini yorduğundan
bu itirazlara cevap verirken zayıf düşerdi.98

6. Kararsızlar. İbn Halûlû, naklî delillerin kesinlik ifade etmediği görüşünü Râzî’nin
el-Meʿâlim isimli kitabından nakledip onun zikrettiği ihtimallerin katiyete mani olmadığını ispatlamaya çalışır. Râzî’nin, dilsel delâletin kesinliği konusunda cumhurdan
farklı düşündüğünü zannetmediğini ifade eden İbn Halûlû, aksi takdirde cennet ve
cehennem gibi zarûrât-ı diniyye ile Râzî’ye itiraz edileceğini söyler.99

4. Râzî’nin Görüşünün Müzakeresi: ‘Karineler ile Kesinlik’
Dilsel delâletin zannîliği konusunda Râzî’nin çelişkili gözüken sözleri, farklı disiplinlerin bu delâlet türüyle ilişkisiyle ya da onun yaşadığı düşünsel gelişimle izah edilebileceğinden yukarıda zikredilen görüşlerle beraber bu iki olasılığın da değerlendirilmesi gerekir.
Dilsel delâlet; kelâm, fıkıh usûlü, dil ve tefsir gibi çeşitli bilim dallarıyla doğrudan
ilişkilidir. Râzî dilsel delâletin zannîliği problemini genellikle kesin bilgi gerektiren
aslî meseleler bağlamında gündeme getirir. Bu bağlamda kelâm gibi çoğunlukla aslî
meselelerden oluşan disiplinlerde kesin bilginin, zannî bilgilerle iktifâ eden fıkıh gibi
disiplinlerde ise zannî bilginin kullanılması, dilin zannîliği iddiasının fıkıh usûlüyle,
kesinliği iddiasının da kelâmla alakalı olduğu izlenimi uyandırmaktadır. Fakat bu
açıklama yeterli değildir. Zira Râzî’nin kelâm disiplinine dair yazdığı el-Erbaʿîn ve
Esâsü’t-takdîs arasında bile farklılık vardır. O, el-Erbaʿîn’de karineler yardımıyla
dilsel delâletin kesinlik ifade edebileceğini söylerken100 Esâsü’t-takdîs’de dilde kesinliğe ulaşılamayacağını öne sürer.101 Benzer şekilde fıkıh usûlu alanında telîf ettiği
el-Mahsûl’de karineyle kesinliğe ulaşılabileceğini söylerken102 el-Meʿâlim’de dilsel
delâletin kesinlik ifade etmediğini dile getirir.103
Râzî’nin konu ile ilgili çelişkili ifadelerini, onun yaşadığı fikri değişim ve gelişimle
ilişkilendirebilmek için bu olası değişimin onun telif ettiği kitaplar üzerinden takip
Necmeddin et-Tûfî, el-İksîr fî ʿilmi’t-tefsîr, Birinci baskı, Doha: Mektebetü’l-Evzâ’î, 1989, s. 55.
İbn Halûlû, ez-Ziyâü’l-lâmi şerhu cemi’l-cevâmi fî usûli’l-fıkh, Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1999, c. II,
s. 58-59.
100
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, s. 254.
101
er-Râzî, Esâsü’t-takdîs fî ʿilmi’l-kelâm, s. 234.
102
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 408.
103
Fahreddin er-Râzî, Meʿâlimu usûli’d-dîn, Kuveyt: Dârü’z-Ziyâ, 2012, s. 30.
98
99
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edilmesi gerekir. Bu yüzden Râzî’nin dilsel delâletin zanniliğini incelediği el-Mahsûl,
el-Erbaʿîn, el-Metâlibü’l-ʿâliye, et-Tefsîrü’l-kebîr, el-Meʿâlim fî usûli’l-fıkh, el-Meʿâlim
fî usûli’d-dîn, Müntehabü’l-Mahsûl, Esâsü’t-takdîs ve el-Muhassal’ı kronolojik olarak
sıralayıp değerlendirme yapmak uygun olacaktır.
Râzî’nin mezkûr eserleri arasında ilk yazılan el-Mahsûl olup bu eseri tahkik eden
Alvânî’nin zikrettiğine göre eserin Halep kütüphanesindeki bir nüshasında, kitabın
bitiriliş tarihi, h. 575/1180 olarak geçmektedir. Râzî, daha sonra sırasıyla h. 585-590
(m. 1189-1194) yılları arasında el-Muhassal’ı, h. 595/1199 yılında el-Erbaʿîn’i (bu
eserde hem et-Tefsirü’l-kebîr’e hem de el-Mahsûl’e atıflar vardır), h. 598/1202 yılında
Esâsü’t-takdîs’i (bu eserde et-Tefsîrü’l-kebîr’den Bakara suresinin 208. âyetine atıf
vardır) kaleme alır. Daha sonra ise el-Meʿâlim fî usûli’d-dîn, el-Meʿâlim fî usûli’l-fıkh
[h. 605/1208], el-Metâlibü’l-ʿâliye [h. 603-605/m. 1207-1209),104 et-Tefsîru’l-kebîr,
[h. 592-606/ m. 1196-1210]105 ve Müntehabü’l-Mahsûl’ü yazar.
Büyük ölçüde Altaş’ın sıralaması esas alınan yukarıdaki eser kronolojisi, Râzî’nin
dilsel delâletin kesinliği ile ilgili dile getirdikleriyle bir araya getirildiğinde şunlar söylenebilir: Râzî, dilsel delâletin kesinliğini incelediği ilk eseri el-Mahsûl’de karineyle
dilsel delâletin kesinlik ifade ettiğini,106 el-Muhassal’da ise on ihtimal kalkarsa dilde
katî bilgiye ulaşılabileceğini belirtir.107 Râzî, daha sonra kaleme aldığı el-Erbaʿîn’de
karine ile kesinliğe ulaşılabileceğini,108 Esâsü’t-takdîs’te lafzî delillerin hiçbir şekilde
kesinlik ifade etmediğini,109 Meʿâlimu usûli’d-dîn’de naklî delillerin zannî olduğunu,110
el-Metâlibü’l-ʿâliye’de lafzî delillerin sadece zan bildirdiğini,111 et-Tefsîrü’l-kebîr’de
dilsel delâletin kesinlik bildirmediğini,112 Müntehabü’l-Mahsûl’da ise karineyle beraber
kesinliğe ulaşılabileceğini dile getirir.113 Başka bir ifadeyle Râzî’nin yaşadığı muhtemel
fikri değişim aşağıdaki gibidir:
a. Dilsel delâlet karineler vasıtasıyla kesinlik ifade eder.
b. Kesinliğe engel ihtimaller ortadan kalkarsa kesinliğe ulaşılabilir.
c. Dilsel delâlet karineler vasıtasıyla kesinlik ifade eder.
d. Dilsel delâlet kesinlik ifade etmez.
e. Dilsel delâlet kesinlik değil, zan ifade eder.
Eşref Altaş, “Fahreddin er-Râzî’nin Eserlerinin Kronolojisi”, İslâm Düşüncesinin Dönüşüm Çağında
Fahreddin er-Râzî, ed. Ömer Türker ve Osman Demir, İstanbul: İsam yayınları, 2013, s. 138.
105
Altaş, “Fahreddin er-Râzî’nin Eserlerinin Kronolojisi”, s. 141.
106
er-Râzî, el-Mahsûl, c. I, s. 408.
107
er-Râzî, Muhassalu efkâri’l-mütekaddimîn, s. 51.
108
er-Râzî, el-Erbaʿîn fî usûli’d-dîn, c. II, s. 252.
109
er-Râzî, Esâsü’t-takdîs fî ʿilmi’l-kelâm, s. 234-235.
110
er-Râzî, Meʿâlimu usûli’d-dîn, s. 30.
111
er-Râzî, el-Metâlibü’l-ʿâliye, c. VIII, s. 115.
112
er-Râzî, Mefâtîhü’l-gayb, c. VII, s. 139.
113
Fahreddin er-Râzî, Kitabu müntehabi’l-Mahsûl fi’l-usûl (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih), nr. 01464,
31a-31b.
104
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f. Dilsel delâlet kesinlik ifade etmez.
g. Dilsel delâlet karineler vasıtasıyla kesinlik ifade eder.
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle Râzî’nin, dilsel delâletin kesinliği konusunda düşünsel bir değişim yaşamadığı anlaşılmaktadır. Çünkü o, kaleme aldığı ilk ve
son eserinde karineyle birlikte lafzî delillerin kesinlik ifade ettiğini açıkça söyler. Bu
durumda ise Râzî’nin zâhiren birbiriyle çeliştiği görünen “Kesinliğe engel ihtimaller
kalkarsa katiyete ulaşılabilir.” ve “Dilsel delâlet kesinlik değil, zan ifade eder.” sözlerinin karine teorisi ile ilişkisi ortaya konulmalıdır. Bu bağlamda dilsel delâletin kesinlik
ifade etmesi için ilgili ihtimallerin kalkması gerektiği görüşünün, karine nazariyyesi
ile çelişmediğini belirtmek gerekir. Çünkü bu olasılıkların oluşturduğu zannîlik “Ali
geldi, Ali.” cümlesinde tekrarlanan Ali lafzı gibi dil içi bir karine ile kalkabileceği gibi
muhatabın Ali’yi gelirken görmesinde olduğu gibi dil dışı bir karine olan müşâhede ile
de kalkabilir. Görüldüğü gibi her iki durumda da dilin doğası ve çevresel faktörlerin
lafızda oluşturduğu olasılıklı anlam, ilgili karine ile yok olmaktadır.
Lafızların delâletinin zannî olduğu anlamına gelen yukarıdaki mutlak ifadeler, karine
ile mukayyet olan cümleler ile beraber düşünüldüğünde mutlak mukayyete hamledilmelidir. Râzî’nin, dilsel delâletin zannî olduğunu söyledikten sonra “Bu konu daha önce geçti.”
diyerek114 okuyucuyu karine ile dilsel delâletin kesinlik ifade ettiği bölüme yönlendirmesi,
onun dilsel delâlet konusunda zikrettiği mutlak ifadeleri, bilinçli olarak kullandığını ve
bunların mukayyete hamledilmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemlidir. Her ne
kadar mutlak bir lafzın mukayyete hamledilmesi dinî naslarda yoğun ve alışılagelmiş bir
şey olsa da, Râzî gibi çok sayıda ve çeşitli alanlarda eser yazmış kişilerin bunu yapması,
hem okuyucunun kafasını karıştırmakta hem de yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır.
Bu yüzden Karâfî, Râzî’nin “Dilsel delâletin kesinlik ifade etmediği daha önce geçti.”
sözüne itiraz eder ve şöyle der: “Râzî’nin bu sözleri daha önce geçmedi. Daha önce
geçen, lafızların vaz itibariyle değil, karineler yardımıyla kesinlik ifade etmesidir.”115
Karâfî bu sözleriyle, Râzî’nin mutlak bir ifade kullanıp bununla mukayyeti kastetmesini
tenkit eder. İlgili eleştirinin, Râzî’nin mutlak ifadelerinin mukayyete hamledilmesine
değil, onun kitap yazım üslûbuna yönelik olduğuna dikkat edilmelidir.
Dilsel delâletin zannîliği konusunda, karinelerin işlevini tespit etmek için aşağıdaki pasaj büyük önem taşır. Râzî, dilsel delâletin epistemolojik değerinden bağımsız
olarak şöyle der:
Karîne kesin bilgi ifade eder. Fakat karineleri anlatmaya sayfalar yetmez. Bir takım durumlar
vardır ki bunlar bilindiğinde, kişinin utandığı veya korktuğu anlaşılır. Biz bu durumları
anlatmaya çalışsak bunu yapmaktan aciz kalırız. Bir insan susadığını söylediğinde yüzünde ve dilinde onun susuz kaldığını gösteren bazı işaretler görülür ki bunlar, bu kişinin
114
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er-Râzî, el-Mahsûl, c. 3, s. 202.
Şehâbeddin el-Karâfî, Nefâisü’l-usûl fî şerhi’l-Mahsûl, thk. Adil Ahmed Abdülmevcûd ve Ali Muhammed Muʿavvaz, Birinci baskı, Mekke: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1995, c. II, s. 178-179.
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sözünde doğru olduğunu gösterir. Hasta birisi bağırarak bir uzvunda acı olduğunu haber
verdiğinde (ki bu kişide bu acının alametleri görünmektedir) doktor onu tedavi etmek için
çeşitli ilaçlar verir. Eğer bu adam yalan söylemiş olsaydı doktorun verdiği ilaçlar hastayı
öldürürdü. Buradan da bu kişinin doğru söylediği anlaşılmaktadır. bi’l-cümle kim örfü
incelerse haberlerde yakînî bilginin kaynağının ancak karineler olduğunu bilir.116

Râzî’nin çelişkili görünen ifadeleri karine teorisi etrafında birleştirildikten sonra
onun karine nazariyesine her zaman uymadığını söyleyen Abdüllatif Ömer’in konu ile
ilgili iddiası değerlendirilebilir. Hatırlanacağı üzere o, Deccâl’in tek gözlü iken Allah’ın
tek gözlü olmadığının ifade edildiği hadisi, çeşitli âyetlerin desteklediğini ve bunların
Allah’ın gözünün varlığına delâlet eden karineler olduğunu iddia etmişti. Ona göre
Râzî, bu mütevâtir karînelere rağmen ilgili hadisi tevîl ederek karîne teorisine aykırı
davranmıştır.117 Râzî’nin, karîne teorisiyle çeliştiğine dair yazarın yaptığı bu çıkarım
tartışmalıdır. Zira mezkûr âyetlerin bize intikâli mütevâtir yolla gerçekleşmişse de bu
âyetlerin manaya delâleti kesin değil zannîdir. Bu yüzden de mezkûr âyetler, hadisin
zâhiri manasını destekleyen birer karine niteliğinde değildir. Nitekim Râzî de zikri
geçen âyetlerin zâhiri anlamlarında kullanılmadığını ifade eder.118 Molla Gürânî’nin (ö.
893/1488) konu ile ilgili açıklamaları da söylediklerimizi desteklemektedir. O, dilsel
delâletin kesin olduğunu savunanların karineyi dikkate alarak bunu söylediklerini,
katiyet olmadığını savunanların ise karineden bağımsız bunu iddia ettiklerini ve karine
ile beraber bir lafzın kesinlik ifade etmediğini söylemenin mükâbere olduğunu dile
getirir. İcmâın da karine gibi dilde kesinlik ifade ettiğini iddia eden Molla Gürânî, bu
yüzden bir müçtehidin icmâa aykırı davranmasını câiz görmez.119
Kurtubî’nin, “Râzî’ye göre dilsel delâletin kesinlik ifade etmesi için mezkûr
ihtimallerin tek tek ve tafsîlî olarak incelemek gerekmez.” iddiası, Râzî’nin, dilsel
delâletin kesinliğine engel olan ihtimallerin sayısını tam olarak belirlememesi ve
muhtelif kitaplarında farklı sayılar zikretmesi ile beraber düşünüldüğünde makul
görünmektedir. Râzî –bazı eserlerinde bu olasılıkların sayısına on demişse de– dilde
kesinliğe engel olan ihtimalleri belirli bir sayı ile sınırlamamış, mütekellimin muradını yanlış anlamaya neden olan tüm unsurları katiyete engel ihtimaller arasında
görmüştür. Dolayısıyla bu olasılıkların sayısı belirsiz olduğundan ilgili ihtimallerin
tek tek zihinde yok olup olmadığını araştırmak, oldukça zordur. Ayrıca Râzî’nin pek
çok eserinde sarâhaten zikrettiği “Dilsel delâlette kesinlik yoktur.” anlamına gelen
cümleleri ve özellikle haberî sıfatları tevîl eden uygulamaları, Kurtûbî’nin bu iddiası
ile bağdaşmamaktadır. Çünkü Râzî’nin haberî sıfatları tevîl etme gerekçelerinden birisi
hatta en önemlisi dilsel delâletin zannîliğidir.
116
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Tûfî, dilsel delâletin zannîliği hakkındaki bu tartışmanın lafzî olduğunu söyler.
Fakat bu ihtilaf lafzî değildir.120 Nitekim akîde ile ilgili konularda özellikle akıl ve semʿ
çatıştığında bunlardan hangisinin takdim edilmesi gerektiği ve haberî sıfatların tevîli
hususunda bu mesele büyük önem arz eder. Çünkü Râzî, haberî sıfatların tevîlini dilin
zannîliği teorisi üzerine inşa eder. Konunun akide açısından önemine dikkat çekmesi
bakımından İbn Kayyım’ın i itirazları oldukça önemlidir. Onun, es-Savâʿikü’l-mürsele
ʿale’l-Cehmiyye ve’l-Muʿattıla isimli eserinin matbu nüshasına göre, kitabın 150 sayfasından fazlası, lafzî delillerin zannîliğine reddiye olarak kaleme alınmıştır. O,dilsel delâletin
zannîliği teorisinin de içinde olduğu dört yorum yöntemini zikrettikten sonra şöyle der:
İşte bu dört tâgût (put) İslam dinine yapacağını yaptı. İslam’ın resimlerini ve işaretlerini
silip direklerini yıktı. Nassların kalplerdeki saygınlığını yok etti. Zındık ve mülhitlerin
nasları ta‘n etmelerine yol açtı. [Böylece] Allah’ın kitabından ve elçisinin sünnetinden
İslam aleyhine delil getiren kişi, bu dört tâgûttan birine sığınmış ve bu görüşü Allah’ın
yolundan men eden bir siper edinmiştir. [Fakat] Allah; gücü, kuvveti, nimeti ve kudreti
ile peygamberlerinin elçi ve varisleri aracılığıyla bu tâgûtları tek tek kırmıştır.121

Râzî’nin, vasiyetinde ne sarâhaten ne de zimnen dilsel delâletin zannî olduğu
iddiasını gündeme getirmediğinden, vefat etmeden önce bu teorisinden vazgeçtiğini
söylemek de yeterli ve ikna edici değildir.
Lafzî delillerin karine ile kesinlik ifade etmesi bağlamında yapılan yukarıdaki
açıklamalar dikkate alındığında, Râzî’ye göre dilsel delâletin karinelerle kesinlik ifade
ettiği ve bu konuda fikrî bir değişim yaşamadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç
İslam düşünce geleneğinde başta kelâm ve fıkıh usûlü olmak üzere farklı disiplinlerce çeşitli incelemelere konu olan dilde kesinlik problemi hakkında çeşitli teoriler
öne sürülmüştür. Bunlar: a. Dilsel delâlet kesinlik ifade eder, b. dilsel delâlet kesinlik
değil, zan ifade eder, c. dilsel delâlet ancak karinlerle kesinlik ifade eder. Dilin katiyet
bildirmesi Haşviyye mezhebine nispet edilir. Bu mezhep dinî nasslar olmadan kesin
bilgi elde edilemeyeceğini dolayısıyla da bilginin tek kaynağının Kur’ân-ı Kerîm ve
hadis metinleri olduğunu iddia eder. Dilsel delâletin kesin olmadığını söyleyenler, bu
görüşlerini temellendirmek için, dil verilerinin, günümüze intikal ederken muhtemel
bazı yanlışlıklara maruz kaldığını, ayrıca dilin, mecâz ve nakil gibi bazı olasılıklar
taşıdığını ve nesih, tahsîs gibi bazı çevresel faktörlerin sözün mefhûmunu engellediğini
öne sürer. İbn Teymiyye ve İbn Kayyım el-Cevziyye lafzî delillerin zannîliği görüşünü Râzî’ye nispet eder. Dilsel delâletin ancak karinelerle kesinlik ifade edeceğini
120
121

ez-Zerkeşî, Teşnîfü’l-mesâmiʿ, c. I, s. 327.
İbn Kayyim el-Cevziyye, es-Savâʿikü’l-mürsele fi’r-reddi ʿale’l-Cehmiyye ve’l-Muʿattıla, thk. Ali b.
Muhammed ed-Dahîl, Birinci baskı, Riyad: Dârü’l-ʿÂsıme, 1408, c. II, s. 632-633.

60

Mehdi Cengiz-Şükran Fazlıoğlu

savunanlar ise aslında dilsel delâletin zannî olduğunu fakat müşâhede edilen ya da
tevâtüren nakledilen karinelerle katiyete ulaşılabileceğini söyler.
Râzî kaleme aldığı eserlerin bir kısmında dilsel delâletin karinelerle kesinlik
ifade ettiğini belirtirken bazılarında dilde kesinliğin mümkün olmadığını öne sürer.
Dilin zannîliği teorisinin, kesin bilgi ifade etme konusunda dini metinlerin işlevsizliği
gibi pek çok probleme yol açması, Râzî sonrası ilim adamlarının dikkatini çekmiş,
bu yüzden de Râzî’nin konu hakkındaki görüşü tespit edilmeye çalışılmıştır. Fakat
Râzî’nin muhtelif eserlerinde hatta bazen aynı eserin farklı yerlerinde birbiriyle çelişir
görünen sözleri ve tahkik metodu, onun görüşünü tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu
sebeple dilsel delâlet konusunda Râzî’nin ne söylediği hakkında farklı görüşler öne
sürülmüştür. Dilsel delâletin zannî, katî ve karîne ile kesinlik ifade ettiğine dair Râzî’nin
eserlerinden yapılan alıntılar karine teorisi etrafında incelenmiş ve ilgili bölümlerin
karine nazariyesi ile çelişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca Râzî’nin görüşünü belirlemek
için daha önce yapılan çalışmalar ile bunların ortaya koyduğu sonuçlar tartışılmış ve
onun, dilsel delâletin zannîliğini savunduğu, bu konuda fikrinin değişmediği fakat bir
takım karîneler yoluyla dilsel delâletin kesin bilgi ifade ettiği belirlenmiştir.
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GADAMER’DE ÖNYARGILARIN REHABİLİTASYONU
Adnan Esenyel*
THE REHABILITATION OF PREJUDICES IN GADAMER
ÖZ
Önyargısız ve varsayımsız bir anlamanın mümkün olmadığını düşünen Gadamer, önyargı ile anlama arasında oluşan döngüselliği insanın temel bir varolma
hali olarak sunar. Gadamer için bütün mesele anlamayı her seferinde önceleyen
ve böylece mümkün kılan önyargıları hermeneutik bir tavırla bilince taşımak ve
ifşa etmektir. Önyargılara ilişkin böylesi bir rehabilitasyon neticesinde, anlamanın hakikatini açan önyargılar ile doğru anlamayı engelleyen önyargılar arasında
bir ayrım yapma olanağı ortaya çıkar. Fakat bu süreç, genel olarak bizzat önyargıların hükmü altında anlayan yorumcunun elinde değil, fakat bir diyalektik
diyalog olarak süregiden tarihin belirlenimindedir. Dolayısıyla yorumcunun görevi, önyargıların rehabilitasyonu aracılığıyla, mümkün olan en sahici şekilde bu
tarihsel diyaloğa dâhil olmaktır. Mevcut çalışmanın amacı önyargıların üstesinden gelinemez önceliğinin yanında, tarihin de belirleyici konumunu vurgulayan
Gadamer’in felsefi hermeneutiğinin içerimlerini ve doğurduğu bazı sonuçları
serimlemektir.
Anahtar Kelimeler: Gadamer, Önyargı, Anlama, Gelenek, Tarih, Zamansal
Mesafe.
ABSTRACT
Gadamer suggests that it is not possible to understand without prejudice and presupposition, thus he presents the cyclicality between prejudice and understanding
as a basic state of human existence. For Gadamer, the task is to reveal the prejudices
that precede, at any moment, our understanding and thus making it possible
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and to carry them to the consciousness in a hermeneutic manner. As a result of
the rehabilitation of prejudices in this manner, there emerges an opportunity to
distinguish between the prejudices that open the truth of understanding and the
prejudices that prevent true understanding. Yet, this process is not for interpreter
to decide, because he is under the influence of prejudices. Rather, the ongoing
history as a dialectical dialogue determines this process. Therefore the task of the
interpreter is to be involved in this historical dialogue through the rehabilitation
of the prejudices, in the most authentic possible way. The aim of the present
study is to reveal the implications of Gadamer’s philosophical hermeneutics
and results that emanate from it, by emphasizing the insurmountability of the
prejudices as well as the determinative position of history.
Keywords: Gadamer, Prejudice, Understanding, Tradition, History, Temporal
Distance.
...

1. Giriş
Platon Menon diyaloğunda, Menon paradoksu olarak da bilinen ve sorgulamanın
doğasına ilişkin olan temel bir argüman gündeme getirir. Buna göre kişi, söz konusu
edilen araştırma nesnesi hakkında önceden hiçbir fikre, “önyargıya” ya da bilgiye
sahip değilse onu sorgulaması veya araştırması olanaklı değildir. Dahası bu durumda
o konu hakkında soru dahi soramaz ve hatta sonrasında tesadüf eseri, hakkında hiç
fikri olmadığı bu şeyi bulsa bile, bu temel önbilgisizlik yüzünden, onu bulduğunu idrak
edecek imkândan da yoksun kalır. O halde kişinin, hiç bilmediği bir şeyi araştırması
mümkün değildir. Fakat diğer taraftan kişinin, bilgisine ve içeriğine sahip olduğu bir
şeyi de araştırmasına gerek yoktur. Böylece bir soruşturma sonucunda yeni şeyler
öğrenmek neredeyse imkânsız bir sürece dönüşür.1 Öğrenme ve anlama dediğimiz
şeyin, esasında yeni bir şey öğrenmek anlamına gelmediğini düşünen Platon, tam da
bu sebeple meşhur “anımsama öğretisi” uyarınca tüm bilginin/hakikatin zaten örtük
olarak zihnimizde bulunduğunu, her tür sorgulama ve anlama çabasını yönettiğini
ve neticede felsefi etkinlik (diyalog/diyalektik) sayesinde hatırlandığını ileri sürer.
Böylece Platon’da felsefe, insanın zaten örtük olarak bulundurduğu içeriği/bilgiyi/
hakikati açığa çıkarmak uğruna icra edilen bir etkinlik haline gelir. Antik dünya
bilgeliğinde oldukça egemen olan “Kendini bil!” düsturu, bu gerçeğin farklı bir yolla
ifade edilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu bağlam içerisinde felsefe, kişinin zaten
sahip olduğu bilgiyi daha şeffaf ve açık hale getirmek için önceden ona verilmiş olan
anlam katmanlarına doğru yaptığı bir yolculuğa dönüşür. Varsayımların sorgulandığı
1

Plato, “Meno”, Plato: Complete Works, çev. G.M.A Grube, ed. John M. Cooper, Cambridge: Hackett
Publishing, 1997, 80d-e.
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ve açığa çıkarıldığı bir etkinlik olarak felsefe, hem bilgiye hem de varolanlara ilişkin
koşulları aydınlatmaya çalışır. Üstesinden gelinemez bir varsayım olarak dilimizde,
düşüncemizde ve algımızda, üzeri örtük olarak duranın açılması olarak aletheiayı
mümkün kılmak isteyen felsefe; bunu ancak peşinde olduğu şey, yani bizzat varsayımın
kendisi tarafından yönlendirildiğinde hayata geçirilebilir. O halde döngüsellik, bizatihi
felsefi araştırmanın doğal işleyişine ve yapısına ait olmak durumundadır.
Daha sonraları hermeneutik geleneğin temel problemlerinden birisi olarak ortaya
çıkacak olan felsefi bilginin bu döngüsel yapısı; aslında her tür anlama faaliyetinin böylesi
bir döngüden beslendiğine ve şeylerin dile/varlığa gelme olanakları ile bizatihi şeyler
arasında gidip gelen bir diyalog olduğuna işaret etmektedir. Dahası, Gadamer’in deyişi ile
anlamanın özünde, soruya verilen bir yanıt olarak bir diyalog şeklini alması da bir rastlantı
değildir.2 İdealar ve onların görünüşleri arasında gidip gelen bir diyalog silsilesi olarak
okunabilecek Platon’un metinleri bize insanın özsel olarak zaten hakikatin kendisi (idea)
ile bağlantı içerisinde olduğunu gösterir. Felsefenin görevi sadece bir hatırlatıcı olarak
insandaki bu bağlantıyı açığa çıkarmaktır. Platon’da felsefe, zihnimizde, yani ölümsüz
ruhumuza ait anıların bir parçası olarak var olan unutulmuş hakikatin anımsanması için
icra edilen bir faaliyettir. Dolayısıyla Menon diyaloğunda ortaya konulan argüman; içinden çıkılmaz bir paradoks değil, fakat öğrenmenin asli doğasına ait yapısal bir niteliktir.
Öğrenme ne tümüyle kişiye yabancı olan bir nesnenin/konunun kavranması ne de tümüyle
açık ve şeffaf biçimde sahip olduğumuz bir şeyin tekrarıdır. O sadece dâhil olduğumuz
ve örtük olarak anladığımız bütünsel bir bağlamın aydınlatılması ya da Platon’un dediği
gibi hatırlanmasıdır. O halde anlamak dediğimiz şey, yalnızca soruşturma, daha ilk başta
kendisinden çıktığı kaynağa asli bir şekilde döndüğünde mümkün hale gelir.
Bilmenin ve anlamanın böylesi döngüsel bir anlamada (verstehen) temellendiğini
düşünen Gadamer’e göre anlama her zaman bir takım tarihsel, dilsel, kültürel, psikolojik, siyasi ya da felsefi beklentileri, ön-anlama kalıpları veya önyargıları (vorurteile)
varsaymak zorundadır. Gadamer’in deyişi ile önyargısız bir anlama mümkün değildir.3
Zira anlama dediğimiz etkinlik bir boşlukta meydana gelmediği gibi, her defasında bir
ön-anlama yapısı olarak önyargılar tarafından belirlenir ve yönetilir. O halde anlama
hep zaten önyargılarımız sayesinde anladığımız şeyin açığa çıkmasından ibarettir.
Dolayısıyla Gadamer’de hermeneutiğin amacı anlamayı mümkün kılan bu önyargıları
görünür kılmak ve böylece anlamayı geliştirmek için doğru önyargılarla çalışarak hatalı,
verimsiz ve kullanışsız önyargıları dışarıda bırakmaktır. Kısaca anlamanın nasıl mümkün
olduğunu betimlemek için önyargılara karşı duyarlı olmayı ön plana çıkaran Gadamer,
temelde önyargıların rehabilitasyonu ile meşgul olur. Her tür bilme esasen anlama ile
önyargı arasında gidip gelen döngüsel bir sürece karşılık geliyorsa, yapılması gereken
şey, doğru önyargılarla çalışmaktır. Zira bu durum sadece epistemolojik bir süreç
2

3

Hans-Georg Gadamer, “Die Universalität des Hermeneutischen Problems”, Hermeneutik II Wahrheit
und Methode, GW 2, Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 1993, s. 226.
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, GW1, Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 2010, s. 274.
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değil fakat önce Heidegger’in, sonra da Gadamer’in gösterdiği gibi bizzat insanın
dünya içerisindeki varoluşuna ilişkin temel bir belirlenimdir. Dünyayla, başkalarıyla
ve kendimizle sahip olduğumuz ilişki yalnızca önyargılar üzerinden kurulan bir
anlama-yorumlama pratiğinden ibarettir. Dünyasal ilişkimizin aldığı bir hal olarak
anlamanın bu döngüselliğini aydınlatmak felsefi hermeneutiğin esas hedeflerinden
birisidir. Fakat işte bu hermeneutik proje temel bir soruyu gündeme getirir. Eğer
her anlama, açıklama, yorumlama bir önyargıyı şart koşuyorsa o halde bizatihi bu
önyargılara ilişkin bir refleksiyon nasıl mümkün olacaktır? Dahası eğer hermeneutik
görevimiz önyargıları rehabilite etmek ve doğru önyargıları, yani anlamsal bütüne
ilişkin en yakın yorumu sunacak önyargıları, yanlış olanlardan ayırmaksa ve bizzat
bu rehabilitasyon sürecinin kendisi bile kaçınılmaz bir şekilde başka önyargılar
tarafından, yani aslında tarihsel diyalog tarafından yönetilip belirleniyorsa, o halde
Gadamer’in öngördüğü hermeneutik projede son söz yargılar tarafından değil de
önyargılar tarafından mı söylenir? İşte mevcut çalışma Gadamerci hermeneutik anlayışın içerimlerini ve doğurduğu bir takım soruları gündeme getirerek, Gadamer’in
kendi projesini haklı çıkarmak için sunduğu argümanları değerlendirmeye çalışacaktır.

2. Anlamanın Döngüselliği Problemi
Hermeneutik döngü genel olarak her anlamanın önceleyici bir yapı tarafından
belirlendiğini ve koşullandırıldığını anlatmak ister. İster anlama ile yorum, isterse de
bütün ile parça arasındaki ilişki olsun, bu döngü temel olarak varsayımsız bir bilmenin
olanaksızlığına işaret eder.4 Parçalar ancak önceden sezilen bütüne ilişkin bir farkındalıkla anlaşılabilir fakat işte bütün de ancak tek tek parçalara ilişkin bir yorum ile şeffaf
hale getirilebilir. Aynı şekilde dünyaya ya da bir metne ilişkin her yorum bir ön-anlama
tarafından olanaklı kılınır fakat bu ön-anlama da yine ancak bir yorum aracılığıyla
geliştirilebilir. Her iki durumda da esas mesele ya bütünü, ya da ön-anlama yapılarını
ifşa etmektir. Zira hem parça hem de yorum nihayetinde onlar tarafından belirlenir.
Hermeneutik görev böylece bir varsayım olarak ortaya çıkan ve her parçayı ve yorumu
belirleyen bütüne ilişkin bir tecrübeyi olanaklı kılmaya çalışır. Zira anlamanın sahici
ve hakiki olmasını sağlayan ölçüt sadece parçanın bütüne uygun olmasıdır.5
Bir metodoloji olarak, yani bir yorumlama sanatı olarak ortaya çıkan klasik
hermeneutik, örneğin Schleiermacher’da bu döngüselliği kullanarak anlamayı geliştirmeye çalışır. Her ne kadar Schleiermacher, metnin bütünü ile parçaları arasında
bulunan döngüsel yapıyı yalnızca betimsel olarak ele alsa da, aslında onun tümüyle
4

5

Jean Grondin, “The Hermeneutic Circle”, The Blackwell Companion to Hermeneutics, ed. Niall Keane
ve Chris Lawn, Sussex: Willey Blackwell, 2016, s.299.
Hans-Georg Gadamer, “Vom Zirkel der Verstehens”, Hermeneutik II Wahrheit und Methode, GW 2,
Tübingen: Mohr Siebeck Verlag, 1993, s. 57.
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tarihsel bağlamı da içeren bir problem haline gelebileceğini de vurgular. Zira anlamayı oluşturan bağlam (bütünün kendisi) okuyucunun idrak gücünü tümüyle aşacak
tarihsel bir perspektife dönüşebilir. Böylece parça-bütün döngüselliğindeki bütünün
kendisi, hiçbir zaman görüş alanımıza getirilemeyecek bir unsura dönüşebilir ve bunun
sonucunda parçanın kendisine ilişkin sahici bir yorum da elimizden kayıp gider. O
halde anlamada ortaya çıkan döngüsellik bir yandan, bir süreç olarak anlamanın tüketilemez sonsuz zenginliğine gönderimde bulunur fakat diğer yandan anlamın belki de
hiçbir zaman orijinal haliyle bize açımlanamayacağını da hatırlatır. Anlamanın amacı
Schleiermacher için nihayetinde her tür retoriğe ve konuşmaya şu ya da bu şekilde
olanak tanıyan ve müsaade eden fikre ilişkin bir farkındalık sergilemektir.6 Neticede
tekili anlamayı sağlayan bütünsel bağlam Schleiermacher için yorum vasıtasıyla
anlaşılması gereken bir unsur haline gelmektedir.
Diğer taraftan tin bilimlerinde, hakiki bir anlamayı elde etmek için, bu döngüselliği tümüyle aşılması gereken temel bir engel olarak gören Dilthey, tarihsel bağlamın
(bütünün) bir varsayım olarak görünür hale geldiği ve böylece elimine edildiği bir
tin bilimsel yöntem peşindedir. Dilthey’ın temel projelerinden birisi olan Tarihsel
aklın eleştirisi bu bağlamda, her seferinde anlamamızı belirleyen geleneğin ve tarihin önyargılarından bir şekilde özgürleşmemizi sağlayacak ilkeleri tesis etmek ister.
Anlamanın kendisi, bu bakış açısında önyargılardan ve elimizi kolumuzu bağlayan
döngüsellikten kurtulabilecektir. Anlamanın epistemolojik boyutuna önem veren ve
Aydınlanmanın bilimciliğinden etkilenen Dilthey o halde bu daireyi aşmayı ve böylece koşullanmamış anlamaya ulaşabilmeyi hayal eder. Ona göre hermeneutik daire,
hakiki (yani varsayımsız, önyargısız) anlamanın önünde aşılması gereken bir aporia
meydana getirir. Tin bilimleri için bir yöntem arayan ve tarihsel aklın bir eleştirisini
gerçekleştirmek isteyen Dilthey, doğa bilimlerine özenerek bize tarihsel olan hakkında
varsayımsız bir anlama sağlayacak ve bu döngüselliği kıracak bir yöntem bulmanın
peşindedir. Anlamayı epistemolojik bir süreç olarak ortaya koyan Dilthey, döngüsellik
gibi hermeneutik çaba için bir açmaz meydana getiren durumların, esas olarak tekil
bir anlamayı genel-geçer bir düzeye çıkarmakla ilgili olduğunu7 ileri sürer. Bir başka
deyişle, tarih içerisinde meydana gelen tekil bir metni, durumu ya da olayı bir genel
ilke (bütün) altında görebilmeyi başarmak tin bilimlerinin doğa bilimleri karşısında elde
etmek istediği bağımsızlık için adeta zorunluluk meydana getirmektedir. Bu bağlamda
tıpkı Kant’ın, bilgi problemini çözmek için aklın kategorilerini devreye sokması gibi,
Dilthey da tarihsel olanın bilgisini olanaklı kılacak kategorileri tesis etmeye çalışır.
Bunun sonucunda anlama sadece tekil bireyin bilinç yaşantısında ortaya çıkan bir
deneyim değil, fakat öznelerarası bir geçerliğe sahip olacak olan bir sürece dönüşür.
6
7

Friedrich Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 2011, s.76.
Wilhelm Dilthey “Hermeneutiğin Doğuşu”, Hermeneutik ve Tin Bilimleri, çev. Doğan Özlem, İstanbul: Paradigma Yayınları,1999, s. 113.
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Zira Dilthey için nihai olarak anlama; ben’in sen’de yeniden keşfedilmesi dışında
başka bir şey değildir (ein Wiederfinden des Ich im Du).8
Oysa Heidegger, doğa bilimlerine öykünen böylesi bir epistemolojik-metodolojik
bir projenin ontolojik olarak imkânsız olduğu görüşündedir. Çünkü döngüsellik, sadece
yorumun ve anlamanın bir şekilde üstesinden gelinebilecek olan epistemolojik doğasına
ait değildir. Döngüsellik bizatihi insanın dünyaya bağlanma tarzında ortaya çıkar. Bir
başka deyişle insan bu döngüselliği yalnızca epistemolojik bir durum olarak tecrübe
etmez. İnsan doğrudan bu döngüselliğe aittir. Anlama tam da insanın dünyasal bir
yönelimi olduğu için, yani insan sadece bu döngüsellik üzerinden bir dünyaya sahip
olabildiği için, bu anlamanın döngüselliğini aşmaya çalışan her teşebbüs ve yorum,
insanın dünya ile girdiği özsel ilişkiyi tahrip etmeye yönelik bir çabaya denk düşer.
Descartes ile başlayan ve Aydınlanma döneminde iyice olgunlaşan sübjektivizm, insanın
esas olarak anlama üzerinden bir dünyaya sahip olduğu gerçeğini gözden yitirdiğinden,
doğanın ve evrenin her tür koşullanmışlıktan bağışık olan nesnel bir yöntem vasıtasıyla
açıklanabileceğini ileri sürer. Oysa Heidegger’in Varlık ve Zaman’da vurguladığı gibi,
teorik-bilimsel yaklaşım bile, dünyayı incelemek için bu dünyaya ilişkin önceden
sahip olunması gereken ve anlamanın ön-yapısı (Vor-struktur) tarafından mümkün
kılınan bir yoruma ve bunu takip eden anlamaya ihtiyaç duyar. O halde Heidegger’e
göre zaten önceden anladığımız şeyi yorumlarız. Bu bağlamda her tür ifade, açıklama
ve önerme Heidegger’e göre aslında yorumun türetilmiş bir tarzıdır ve bu yüzden de
ikincil düzeyde ortaya çıkar.9 Neticede kişi anlamsal bir bağlama yerleştirmediği bir
şey hakkında ne bir önerme ne de bir açıklama sunabilir. Anlama vasıtasıyla kişiye
açımlanmamış bir şey hakkında konuşmak mümkün değildir.
Heidegger için anlama; sonlu olma bilincine sahip insan varlığı manasına gelen
Dasein’ın ayırt edici bir özelliğidir.10 Dolayısıyla bu daireyi aşmaya çalışmak yerine
yapılması gereken şey ona uygun bir şekilde girmek ve yapısına dâhil olmaktır. Dasein
zaten kendisini ve dünyayı, bu hermeneutik daire içinde anlama ile yorum arasında mekik dokuyarak daha şeffaf hale getirir. Dasein için yorumun amacı, anlamasını meydana
getiren bu ön-sahipliği (Vorhabe), ön-bakışı (Vorsicht) ve ön kavrayışı (Vorgriff) aydınlatmak ve böylece daha sahici bir anlamaya ulaşmaktır.11 Dolayısıyla bu döngü kısır ve
verimsiz bir döngü olarak ifade edilemez. Daireye dâhil olarak anlamanın ön yapısını
yorum vasıtasıyla görünür kılmaya çalışan Dasein, böylece anlamanın temellerini ifşa
ederek, şeylerin kendilerine (die Sachen selbst) ilişkin sahici bir anlama gerçekleştirmenin önüne geçen ve gelenek tarafından aktarılan hatalı beklentileri ve koşullanmışlıkları, daha köklü bir anlamaya izin verecek beklenti ve varsayımlarla değiştirmeyi
8

9
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ummaktadır.12 Varlık ve Zaman tam da anlamanın koşullarında ve varsayımlarında bir
değişiklik yapmak isteyen Heidegger’in hermeneutik daireye uygun bir şekilde girme
çabası olarak değerlendirilebilir. Örneğin Heidegger’in ölüm hakkında ortaya koyduğu
analiz, ölümü anlamlandırırken kullanılan varsayımların nasıl ölümün gerçek anlamını
örten bir yoruma dönüştüğünü gösterir. Heidegger böylece ölüme ilişkin daha otantik
bir anlama ulaşmak için ön-anlama yapısını meydana getiren beklentileri, varsayımları
ve koşulları iyileştirecek bir yorumlamaya girişir.13 Bu yorum sonucunda ölüme ilişkin
anlama, farklı bir şeye değil fakat sadece daha sahici bir anlamaya dönüşür. Dolayısıyla
görüldüğü üzere Heidegger hermeneutik daireyi, anlamı daha sahici ve derinlikli kılan
oldukça olumlu bir mekanizma olarak görmektedir. O bir aporia değil fakat anlamı
sahici hale getiren olumlu bir süreçtir. Böylece dairesel süreç, ön-anlamadan yoruma
ve oradan yine anlamaya dönerek tamamlanır. Anlama ve yorum bizatihi bu döngünün
iki itici gücü olarak birbirini besler. Dolayısıyla Heidegger’in de söylemiş olduğu üzere
yorum (Auslegen) ile birlikte anlama farklı bir şeye dönüşmez fakat sadece kendisi olur.14

3. Önyargıların Önceliği
Heidegger’in Varlık ve Zaman’da geliştirdiği hermeneutik çözümlemeye çok şey
borçlu olan Hans-Georg Gadamer için, evrensel bir statüye sahip olduğu için üstesinden
gelinemez bir nitelik arz eden hermeneutik daireye giriş yapmamızın esas amacı anlamayı olanaklı hale getiren önyargıları rehabilite etmektir.15 Bu rehabilitasyon, anlamın
döngüselliğini kırmak ve daireden çıkmak için değil fakat önyargının belirleyiciliğini ve
önceliğini görünür kılmak için icra edilir. Önyargılardan bağışık bir anlama olmadığına
göre bütün mesele önyargılara meşru bir zemin tesis etmektir. Bütün ile parça arasındaki metinsel döngünün önyargı ile anlama arasında gerçekleştiğini düşünen Gadamer,
önyargının kabulünü hermeneutik bir çerçevede meşrulaştırmak ister. Eğer önyargısız
bir anlama olanaklı değilse, o halde önyargının kendisini meşru kılacak bir anlama ve
yorumlama pratiğine ihtiyaç duymaktayız. Fakat bu pratik, epistemolojik bir yöntem
olarak Dilthey ve Schleiermacher’de olduğu gibi önyargıdan kurtulmayı değil, tam tersine
önyargının evrensel statüsünü idrak etmeyi içerir. Her tür anlaşmanın ve kendimizden
başka olan ile karşılaşmanın kurucu unsuru olarak önyargılar böylece insanın dünyaya
açılan yegâne pencereleridir. Bir anlamda önyargılar, görüş alanımızı meydana getiren
ve şeyleri bizim için görünür kılan bir ufuk gibi düşünülebilir.16 İşte bu ufuk kendimizden başka olan şeyleri bizim için anlaşılır kılar. Fakat bu ufuk bir solipsizm ve idealizm
12
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doğurmaz zira o hem tarihle hem de başkaları ile paylaştığımız bir kaynaşma alanıdır.
Başkasının sesini bizim için duyulur kılan önyargılar tam da bu sebeple felsefi ilgimizi hak
etmektedirler. Dahası, önyargılara ilişkin bir rehabilitasyon, insanın dünya içindeki, yani
ufuk içerisindeki varlığının sahici bir şekil almasının yegane yolu olarak gözükmektedir.
Görüldüğü üzere önyargılar Gadamer’in hermeneutiğinde fundamental bir yer
işgal eder. Dahası onlar bizzat anlamanın olanaklı olmasını sağlayan ve hermeneutik bir
bilinçle işlenmesi gereken bir nevi transendental öğeler olarak görülebilir.17 Bir başka
deyişle, yorumlanan metin kadar burada bizzat yorumcunun kendisi de hermeneutik
daireye dâhil olmaktadır. Bu durum, yorumlama sürecini bir yöntem olmaktan tümüyle
alıkoyar ve örneğin, tin bilimlerini bağımsız bir anlama metodu olarak tesis etmek isteyen Dilthey’ın projesini olanaksız hale getirir. Zira parça-bütün döngüsü sadece metnin
kendisine değil fakat bizatihi yorumlayıcının da kendi önyargıları ile birlikte dâhil olduğu
anlama sürecinin bütününe işaret eder. Böylece bir yöntem aracılığıyla her tür önyargıdan
kurtularak saf ve nesnel bir hakikati elde etme isteği hiçbir şekilde hayata geçirilemez.
Zaten hermeneutik görev bu bağlamda bir metodoloji elde etmek değil fakat önyargı ile
anlama arasında gelişen döngüsellikten çıkan söylemin betimlemesini gerçekleştirmektir.
Her defasında vurgulanması gereken önyargının aşılamaz önceliğidir.
Önyargının Gadamer’in felsefi hermeneutiğinde kazandığı olumlu ve fundamental anlam esasen önyargının tarih içerisindeki alımlanışında bir kırılma yaratır.
Gerçi anlamanın şartı olarak önyargılar, düşünce tarihinde her zaman zannedildiği
gibi pejoratif bir içeriğe sahip olmamıştır. Geleneğe ve önyargılara ilişkin bu negatif
anlamı doğuran Gadamer’e göre Aydınlanma zihniyetidir. Zira aydınlanma düşüncesi;
önyargıyı itibarsızlaştırmak suretiyle ortadan kaldırmaya çalışır ve böylece önyargının olumlu ve kurucu etkisini görmezden gelir.18 Aydınlanma, aklın özgürleştirici ve
kendi kendisini belirleyici niteliğini öne çıkararak, hem geleneğin hem de önyargının
sağladığı bilginin değerden düşmesine yol açar. Aydınlanmanın gözünde önyargılar,
bireysel otonomimizin ve özgürlüğümüzün önündeki en büyük engel olarak ortadan
kaldırılmalıdır.19 Buna göre otoriteye ve önyargılara ilişkin bir bağlılık, insanlığın
ilerlemesi önündeki en büyük engeller olarak sunulur. Hem Aydınlanma hem de
onun karşıtı olan romantik hareket, akıl ile gelenek arasında hiçbir bağdaşmanın ve
uzlaşmanın gerçekleşemeyeceği kabulü ile çalışır.20 Kısaca her iki görüş tarafından
da, geleneğin sağladığı önyargılar irrasyonel birer unsur olarak etiketlenir. Önyargılar; kişisel ya da toplumsal olan, akıl dışı ve “taraflı eğilimler” olarak kurtulmamız
gereken fazlalıklardır. Oysa Gadamer’in en büyük başarısı belki de önyargılar ile akıl
arasında zannedildiği gibi bağdaşmaz bir tezatlık olmadığını göstermek olmuştur. Zira
17
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akıl ancak önyargıların tesis ettiği bir zeminde/ufukta iş görür ve anlar. Hatta bilimsel
olduğunu iddia eden metodolojik nesnel akıl, hep bir tarihsel bağlam tarafından koşullandırılmak durumundadır. O halde akıl, Aydınlanmanın sunduğu gibi nötr, nesnel ve
koşullanmamış bir yeti değildir. Akla ilişkin yöntemsel bir kullanım, hakikatin evrensel,
nesnel ve önyargısız olmasını sağlamaz. Zira tam da bu fikir (yani rasyonel bir yöntem
aracılığıyla nesnel ve evrensel bir hakikatin elde edileceği fikri) bir önyargı olarak
(hem de olumsuz ve rehabilite edilmesi gereken bir önyargı olarak) modern dönemin
şekillendirici ve baskın paradigması haline gelmiştir. Böylece cogitonun hiçbir şüphe
içermeyen nesnel bir sıfır/başlangıç noktası temsil ettiğini düşünen Descartes’ın öncülüğünde bir özne metafiziğine bağlanan modern felsefe ve onun bir varyasyonu olan
Aydınlanma, kendi önyargısına yenik düşmektedir. Burada akıl neredeyse bir causa
sui haline gelerek her şeyin temellendirici ve açıklayıcı ilkesine dönüşmüştür. O artık
hem bireysel özgürlüğün hem de nesnel bilginin teminatıdır. Böylece Kant’ın adeta
Aydınlanmanın mottosuna dönüşen “Kendi aklını kullanma cesareti göster!” sözü,
aklı yegâne otorite haline getirirken, her tür geleneksel öğe, anlatım ve önyargı, aklın
sözüm ona nesnel yöntemi aracılığıyla temizlenecek bir öğe olarak belirir.
Oysa Gadamer’e göre eğer önyargı kavramını, Aydınlanmanın ona verdiği pejoratif
anlamı içerisinde kullanırsak ve onu, iyi bir gerekçeye sahip olmadan nesnel bir değerlendirmenin önüne geçen akıl dışı bir tarafgirlik olarak değerlendirirsek o zaman doğrudan
Aydınlanmanın kendi önyargısı gün yüzüne çıkar: Yani Aydınlanma bizzat önyargıya karşı
önyargılıdır.21 Zira Aydınlanma zihniyeti, önyargının bir hakikat içerebileceğini hiç göz
önünde bulundurmadan ve geleneğin, olumlu bir katkı sunabileceğine dair hiçbir tartışma
yürütmeden onu doğrudan olumsuz ve kaçınılması gereken birer öğe olarak damgalamıştır.
O halde Aydınlanma bizzat önyargıya karşı önyargılı bir tutum alarak onu temelsiz bir
şekilde yargılamıştır. Tüm önyargılardan kurtulmak gibi hatalı bir önyargıya sahip olan
Aydınlanma böylece önyargının kurucu ve pozitif özelliğini görme olanağını yitirir. Ve
tam da bu hatalı önyargı yüzünden Aydınlanma şu gerçeği görmekte çaresiz kalır: Mutlak
anlama ve nesnel bilme, tarihsel olarak bir gelenek ve dil içerisinde konumlanan bilinç için
hiçbir zaman olanaklı değildir. Akıl o halde önyargılardan bağışık değildir, tam tersine o
sadece kendisine dil ve gelenek aracılığıyla verilen ile (yani önyargı ile) çalışır. Bu yüzden
bireyin tarihsel varlığını oluşturan şey, yargılardan çok önyargılardır.22

4. Önyargıların Rehabilitasyonu
Gadamer’in bu noktadan sonraki hedefi meşru önyargılara- yani anlamayı, metnin
hakikatine biraz daha yaklaştıran önyargılara- ilişkin sağlam bir zemin tesis etmektir.
21
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Önyargıların rehabilite edilmesi o halde lüzumsuz ve bizi konudan uzaklaştıran önyargıları, meşru önyargılardan ayırabilmek anlamına gelir.23 Zira bu ayrım yapılmadığında ve önyargılara gerekli özen ve ihtimam gösterilmediğinde, tıpkı Aydınlanmanın
önyargısında olduğu gibi, meselenin esas anlamını örten lüzumsuz önyargılar diğer
yorumlar üzerinde sessiz ve güçlü bir hâkimiyet elde edebilir. Dolayısıyla bir önyargının
en tehlikeli olduğu an, onun bir önyargı olarak hüküm sürdüğünün anlaşılmadığı andır.
Önyargıların önceliğini idrak edecek tarihsel bir bilinçten yoksun olan kişi, önyargının
etkisi altında olduğunu fark etmeden düşünür, konuşur, değerlendirir, yorumlar ve
anlar. Sıradan bilinç için, önyargılara kolay ve serbest bir erişim olanaklı değildir.24
Yorumcu adeta farkında olmadığı bir gücün etkisi altında nesnel bir hakikatin sözcülüğünü yaptığı izlenimine sahip olabilir. Dolayısıyla önyargıların rehabilitasyonu her
şeyden önce, yorumcunun anlaması üzerinde önyargının sahip olduğu belirleyiciliği
ifşa etmek için üstlenilmesi gereken bir görevdir. Fakat burada Gadamer’in önyargıları
yücelttiği de düşünülmemelidir. Önemli olan onlara ilişkin eleştirel bir farkındalık
ve tutum sergilemektir.25 Bu aynı zamanda yorumcunun, meseleye ilişkin hakiki bir
anlama gerçekleştirmenin önünde bir engel olarak duran önyargıları bilince taşıyarak
onlardan bir nevi özgürleşmesi anlamına gelir. Çünkü bir önyargı, ancak bir önyargı
olarak tespit edildiğinde gücünü ve otoritesini yitirerek elimine edilebilir. Aksi halde o
sessizce hüküm sürmeye devam edecektir. Hermeneutik bilinç o halde hep önyargılara
karşı duyarlı ve gözü açık olmalıdır. Yorumcunun görevi, söylediği şeyde ısrar etmek
değil fakat söyleminin o şekilde olmasını sağlayan önyargıyı görünür kılmaktır. Fakat
önyargıları iyileştirse dahi yorumcuyu ciddi bir tehlike beklemektedir. Zira yorumcunun
öne çıkardığı verimli önyargı, uygun bir biçimde anlamayı tesis etse de, yorumcu bu
önyargının başka uygun ve verimli önyargılara erişimi kapatıp kapatmadığından asla
emin olamaz. 26 Yorumcu böylece hangi başka anlama olanaklarının kapalı kaldığından habersizdir. Dolayısıyla anlama sürecinde yorumcunun karar verici mekanizması
Gadamer tarafından geleneğe ve tarihe aktarılmak durumundadır.
İşte bu yüzden Gadamer’e göre her şeyden önce, önyargıları sağlayan gelenek
ile akıl arasında Aydınlanmanın öngördüğü üzere bir antitezin olmadığı gün yüzüne
çıkarılmalıdır. Kısaca gelenek; köhnemiş, değişmez ve mutlak bir otorite olarak bireyin
kendi özgürlüğünü yitirdiği bir alan değil, fakat tam tersine özgürlüğünün olanaklarını
tesis eden bir ufuk olarak değerlendirilmelidir. Dahası gelenek, son derece dinamik
ve akışkan bir süreç olarak aklın ilgisine muhtaçtır. Gadamer’in deyişi ile en hakiki
ve kendiliğinden açık görünen gelenek bile muhafaza edilmeye, geliştirilmeye, kısaca
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ilgiye muhtaçtır. Aksi halde yukarıda söz konusu edilen önyargının olumsuz ve engelleyici olabilen gücü, kişi üzerinde hâkimiyet kurmaya başlar. İşte bu sebeple bilinç,
kendi zemini (yani önyargılar ve gelenek) üzerine düşünmekle görevlidir. Kısaca
akıl, geleneğe karşıt bir duruş değil fakat doğrudan onun bakımı ve rehabilitasyonuna
ait bir kullanım içerir.27 Her şeyden önce akıl zaten her zaman bir geleneğin aklıdır.
Dolayısıyla aklın illa bir görevi olacaksa bu, yalnızca hangi geleneğe ait olduğunu
ifşa etmektir. Fakat bu, söylendiği gibi kolay bir edim değildir. Zira önyargının en
önemli özelliği bir önyargı olduğunu gizliyor olmasıdır. Bilinç, ait olduğu geleneği,
gerçek (yani karşıda duran) bir araştırma nesnesi haline getiremez. Burada gelenek
gizli bir belirleyen olarak hüküm sürer. Böylece araştırmaya ve her tür anlamaya izin
veren şeyin kendisi olarak önyargı, bir araştırma nesnesi olmaya direnir. O halde
araştırmacı ya da yorumcu hep bir geleneğin içerisinde konumlanmıştır. Bilinç, hep
bir geleneğin ve önyargının bilinci olarak kendisini onlardan soyutlayamaz ve onlara
bir mesafe alamaz.
Dolayısıyla yorumcu; dünyaya, bir metne ya da geçmişteki bir olguya geleneğin
penceresinden bakmaya mahkûmdur. Fakat Gadamer’e göre bu mahkûmiyet, geleneğin sağladığı önyargıların duvarları arasında hapsolduğumuz anlamına gelmez.28
Zira Gadamer’in öngördüğü hermeneutik bilinç, farkında olmasak da her zaman bir
takım önyargılar tarafından yönetildiğimizi kabul ederek işe koyulur. Böyle olunca o
daha en baştan bir takım önyargılara duyarlı hale gelir. Tarihsel bilinçle meseleyi ele
almaya çalışan yorumcu, böylece bir takım verimsiz ve işin aslını karartan önyargıları
elimine etme olanağına sahip olabilir. Ancak bu ayıklama yine de önyargıları tümden
ortadan kaldıramaz. Zira gelenek; bilinci ve anlamayı belirlemeye devam eder durur.
Burada mesele her defasında önyargılara karşı uyanık olmak ve olumsuz olanları dışarıda bırakarak, bizi daha yetkin bir anlamaya götürecek olanlara sırtını yaslamaktır.
Önyargıların nerede başladığı ve nerede bittiği, sayıca ne kadar oldukları hiçbir
şekilde bilinmediği için, yorumcunun alabileceği en iyi pozisyon, esasen her zaman
bir önyargıyı dile getiriyor olabileceği bilincine sahip olmaktır.29 Böylece söz konusu
edilen meselenin hakikati, bir dereceye kadar daha açık hale gelecektir. Fakat neticede
anlaşılmak istenen meselenin hakikati hiçbir zaman koşulsuz ve tam olarak yorumcunun
görüş alanına gelmez. Anlam her zaman ancak tarihsel ve dolayısıyla sınırlı bir ufuk
içerisinde verilir. Bu durum olumsuz bir şey olarak görülemez zira geleneğin sağladığı önyargılar, yani ufuk olmasa bu hakikatin en ufak bir parçası dahi yorumcu için
karşılaşılabilir olmaz. Dolayısıyla önyargıların anlamadaki kurucu özelliği görmezden
gelinemez. Burada Gadamer aslında yorumcuya yabancı olan bir meselenin, önyargılar aracılığıyla en azından kısmen de olsa karşılaşılabilir bir şey olarak sunulduğunu
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göstermek ister. Önyargılar bu bağlamda yabancı olanın, hem yabancı oluşunu hem
de bir şekilde bizim için bir anlam ifade edişini muhafaza eder. Hermeneutik çaba
bu bağlamda yabancı olan fakat bir yandan da tanışıklığa izin veren bir pozisyondan
hareketle icra edilir.30 Gadamer işte önyargıların rehabilitasyonu ile yabancı oluşun
giderek azaldığı ama asla tamamen ortadan kaldırılmadığı bir anlamayı kazanmak
ister. Peki, önyargıların rehabilitasyonu için bir ölçüt veya kriter bulunmakta mıdır?
Yoksa önyargılar arasındaki seçim bir görecelilik tehlikesini mi barındırmaktadır?

5. Önyargıların İfşasının Olanağı: Tarih ve Zamansal Mesafe
Hermeneutik bilinç, önyargılardan tümüyle bir kurtuluş olmadığını idrak ederek
yalnızca anlamayı olanaklı kılan verimli önyargıları, anlamayı karartan lüzumsuz
önyargılardan ayırt etmeye çalışacaktır. Peki, bu nasıl mümkün olabilir? Dahası kişi,
yanlış ve verimsiz değil de doğru bir önyargı ile anladığından nasıl emin olabilir? Bu
sorular, anlamanın evrensel yapısına ilişkin bir tasvir ortaya koymaya çalışan Gadamer
için son derece önemlidir. Önyargıların nasıl elimine edileceği ile ilgili bir reçete ya
da yöntem sunmanın olanaksız olduğunu düşünen Gadamer- zira yorumcu zaten geleneğin süregiden bir parçasıdır- anlamanın yalnızca tarihsel süreç içerisinde verimsiz
önyargılardan kurtulabileceği görüşündedir. Yorumcu, esas olarak hatalı önyargılarını
kendi başına görebilecek durumda değildir, bu yüzden bu misyon Gadamer’de yine
geleneğe ve tarihin kendisine verilir. Tarihsel bağlamın kendisi, yorumcuyu bu önyargıları bırakmaya iter. Dolayısıyla tarihin kendisi burada bir nevi anlamın ölçüsü haline
gelir. Fakat diğer yandan, önyargılar için nesnel bir kriter peşinde koşmak, temel bir
tehlikeyi de barındırır. Zira önyargılar arasında bir seçim yapmayı mümkün kılacak
bir nesnel ölçüt arayışında olmak, esasen Dilthey gibi filozofların içine düştüğü hatayı, yani “hermeneutik yöntem” arayışını gündeme getirir ve bir bakıma, objektif bir
hakikat peşinde olan Aydınlanmanın önyargısına teslim olmayı içerir. Çünkü bu tarz
bir anlama, önyargının tarihsel etkisini bir şekilde de olsa geçersiz kılma iddiasındadır.
Burada yorumcunun, önyargılar hakkında bir refleksiyon yaparken bile başka önyargılar
tarafından yönetildiği unutulmamalıdır. Önyargılar daima iş başındadır ve anlamın
döngüselliği kırılamaz bir süreç meydan getirir. Gerçekten de Gadamer, tarihsel olarak
etkilenmiş bilincin (wirkungsgeschichtlichen Bewuβtsein) her daim kavrayış gücümüzü
aşan bir düzeyde yer aldığını vurgular.31 Neticede önyargılara ilişkin bir yorum yine
bir takım önyargılarla çalışmak zorundadır. Dolayısıyla önyargının tümüyle aydınlatılması olası değildir. Tarih, yorumcu fark etmese dahi her zaman iş başındadır ve her
tür yorumu ve buna bağlı olarak anlamayı belirleme gücüne sahiptir. İşte bu yüzden
yorumcu çoğunlukla söz sahibi olmadığı bir gücün etkisi (tarihsel olarak etkilenmiş
30
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bilincin etkisi) altında anlamaya çalışır. O halde Gadamer’e göre hangi önyargıların
geçerli olduğuna karar verecek olan, tekil yorumcular değil fakat tarihin kendisidir.
Bilincimiz daima tarihin etkisine maruz kalacak şekilde çalışır ve böylece belki de
Hegel’in dediği gibi her daim kendi zamanımızın çocukları olmaya mahkûmuzdur.
Peki, tarih bu gücü nereden alır?
Burada devreye Gadamer’in zamansal mesafe (der Zeitenabstand) adını verdiği
kavram girer. Öyle ki Gadamer için zamansal mesafe doğrudan anlamın döngüselliğine
katılan belirleyici bir öğe haline gelir. Genel itibari ile tarih ve tin bilimleri için zaman,
aşılması gereken bir engel olarak görünür. Anlama için bir yöntem peşinde olan düşünürler,
zaman sebebiyle ortaya çıkan bu yarığı veya boşluğu doldurmayı ve onun üstesinden
gelmeyi amaçlarlar. Geçip gitmiş olan zaman adeta geçmişle aramızı açmış ve yorumcu
bir yöntem vasıtasıyla bu durumun üstesinden gelmeye uğraşır. Oysa tarihte olup bitenler
Gadamer için izole bir yaşantı olarak değerlendirilemez ve esasen zamanın doğurduğu
mesafe de aşılması gereken bir şey değildir. Tam tersine zaman, günümüzün bizzat köklendiği tarihsel olayların taşıyıcısıdır. 32 Yani zaman ve tarih, şimdinin ortaya çıkmasını
sağlayan ilkenin olarak, geçmişi şimdiye taşıyan ve yorumcuyu geleneğe bağlı kılan,
bunun sonucunda da anlamın esas imkânı olan şeyin kendisidir. Geçmiş, olmuş bitmiş
bir oluşum değil fakat her defasında önümüzde olan ve bizi kendisine uyduran dinamik
ve belirleyici bir ilkedir. Öyle ki, zaten anlama adı verilen etkinlik, yorumcu kendisini,
geleneğin açtığı diyaloğa dâhil ettiğinde olanaklı hale gelir. Zamansal mesafe sebebiyle
tarih; olumsuz ve engelleyici öğe olmaktan ziyade hakikati açımlayıcı (aletheia) bir
karakter sergiler. O halde önemli olan zamansal mesafeyi, anlamayı sağlayan pozitif bir
süreç olarak görebilmektir. Zira geçmişten miras edilen her şey onun aracılığıyla şu ana
taşınır ve yine onun aracılığıyla yorumcu bir geleneğe bağlanarak bir anlamaya sahip
olur. Böylece zamansal mesafe, anlamın taşıyıcısı olarak meselenin şimdiye kadar açımlanmış olan hakikatini, şuan içinde bulunduğumuz tarihsel ufka ulaştırır. Gerçi bu asla
tamamlanabilecek bir süreç değildir. Zira hakikate ilişkin, önyargı ile anlama arasındaki
gelişen döngüsellik aralıksız bir şekilde hüküm sürmeye devam eder. Zamansal mesafe,
yorumcuyu hem anlamaya çalıştığı şeye yönelterek hem de meselenin kendisi (die Sache
selbst) bir diyalog ya da söyleşi haline getirerek, bir soru-cevap diyalektiği içerisinde
anlamın giderek şeffaf hale gelmesini sağlar. Fakat tıpkı Platoncu diyalogların, meseleye
ilişkin hakikati ucu açık şekilde sunmasına benzer biçimde, yorumcunun dâhil olduğu
bu tarihsel ve zamansal diyalog da asla tüketilemez. Zira meseleye verilen her cevap
ile birlikte yeni sorular gündeme gelir. Böylece zamansal mesafe Gadamer açısından
hem geleneğin sorusunu yorumcuya taşır hem de yorumcunun cevabını geleneğe dâhil
ederek diyaloğun sürmesini mümkün kılar.
İşte tam da bu süreç içerisinde yanlış önyargılar elenir ve meselenin hakikatine
ilişkin doğru yorumlar sunan önyargılar, gelenek içerisinde aktarılır. Zamansal mesafe
32
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böylece anlamın ortaya çıkmasını sağlayan önyargıların öne çıkmasını mümkün kılar.33
Zira gelenek, bütünlüğün kendisi ile bir uyum göstermeyen önyargılar ile çalışmayı
bırakır. Peki, bu ne zaman olur? Gadamer’e göre bu, yorumcu, zamansal mesafe aracılığıyla anlamı kendisine ulaştırılan provakatif bir metinle karşılaştığında ve bu metin
doğrudan onun önyargılarını sorgulayıp bilince taşıdığında gerçekleşir. Böylece yorumcu,
kendi önyargıları ile yüz yüze gelme fırsatı yakalayarak onları değerlendirebilecek bir
pozisyon elde eder. Fakat bu fırsat da, yine zamansal mesafenin, yorumcuyu gelenekle
bir soru-cevap diyalektiğine, yani bir diyalog içerisine sevk ettiği ölçüde meydana gelir.
Dolayısıyla yanlış önyargıları elemek, önyargıların görünür hale geldiği ve böylece
işlevsiz bırakıldığı tarihsel bir diyalog içerisine girmek manasına gelir. Tarihsel diyalog
devam ettiği sürece, yani yorumcu ile metnin kendisi diyalektik bir soru-cevap oyununu
anlamlı bir şekilde sürdürebildiği sürece, doğru önyargılar ile çalışıldığı kabul edilmelidir. Böylece sadece diyalog sekteye uğradığında ve bizden başka olanın, yani metnin
söylediği tümüyle anlaşılmaz hale geldiğinde önyargılar gözden geçirilmelidir. Bu talep
doğrudan bizden anlaşılmayı talep eden metnin kendisinden gelir. Dolayısıyla Gadamer’e
göre zamansal mesafe; esasen bu diyaloğun, yani gelenekle sahip olduğumuz ilişkinin
bir imkânı olarak, belki de önyargılar arasında bir ayrım yapmamızı sağlayan yegâne
kriter olabilir.34 Gerçi bu kriteri nesnel bir yöntem olarak okumak doğru değildir, zira
burada kriter sadece meseleye ilişkin anlamanın iyileşmesini sağlayan diyaloğun devamı
için bir ölçü haline gelebilir. Dolayısıyla Gadamer’in anladığı şekliyle ölçü, tüketilmesi
mümkün olmayan ve bu bağlamda ucu hep açık kalacak olan tarihsel diyaloğun devamı
için zamansal mesafe tarafından sunulmaktadır. Diyalog içerisinde elde edilen anlama,
yorumcu için hep noksan ve tamamlanmadan devam etmek zorundadır. Önyargının
tarihsel rehabilitasyonu hiç bitmeyecek bir diyalog olarak yorumcu tarafından her defasında üstlenilmelidir. Fakat netice itibarı ile yorumcu ne bu diyaloğun kurucusu ne
de başlatıcısıdır. Bir geleneğe ait olmakla o kendisini zaten her defasında bu diyalog
içerisinde bulur. Diyalog içinde bulunmak, yani kendi önyargılarımız ile sürekli bir
bağlantı içerisinde bulunmak insanın ayırt edici yönü olarak dünyadaki varoluşunu belirler. Yorumcuya düşen en büyük görev belki de bu tarihsel bilince ulaşmak ve diyaloğa
(ya da diğer deyişle hermeneutik daireye) uygun bir şekilde, yani uygun önyargılar ile
dâhil olmaktır. Son kertede yorumcu, içinde bulunduğu bağlama katkı vererek tarihsel
diyaloğun süregitmesi dışında bir göreve sahip değildir. Zira tarih, varlığımıza öyle bir
nüfuz eder ki, ona mesafe almak ve onu açıklığı içinde tecrübe etmek imkânsız hale
gelir.35 Bu yüzden Gadamer için önyargıların rehabilitasyonunda son söz hep tarihindir,
yorumcunun değil.
Bu noktada, gündeme gelmesi gereken birkaç soru ortaya çıkmaktadır. Her şeyden
önce Gadamer, zamansal mesafeye, dolayısıyla da tarihe olağanüstü olumlu bir anlam
33
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yüklemektedir. Burada neredeyse Hegel’in tarih anlayışının izleri görülmektedir. Zira
hakikat hem Hegel hem de Gadamer için tarihsel süreç içerisinde daha şeffaf hale
gelmektedir. Gerçi Gadamer Hegel’in elde etmek istediği tarih üstü mutlak perspektifi
paylaşmaz ve hakikate ilişkin açımlamanın hiçbir şekilde tanımlanmayacak bir süreç
(diyalog) olduğunu belirtir ama işte yine de tarihin diyalektik biçimde açımlayıcı
olması ve bizi verimsiz önyargılardan kurtarıyor olması onu yegâne yargıç haline
getirir. Tarihe ilişkin böylesi bir olumlama, örneğin Heidegger’in tarihe yüklediği
olumsuz anlamı bir bakıma görmezden gelir. Heidegger’in de gösterdiği gibi gelenek
ile tarih her zaman açımlayıcı bir karakter sergilemeyebilir. Hatta tarih, Heidegger için
Varlığın unutuluşunun (Seinsvergessenheit) vuku bulduğu bir sürece karşılık gelir ve
bazı bakımlardan yorumcu “tarihe rağmen”, gelenek içerisinde gizli kalan Varlığın
hakikatini anlamaya çabalamalıdır. Sıkı bir Heidegger okuyucusu olan Gadamer’in
tarihe duyduğu bu güvene bir nebze de olsa kuşku ile yaklaşmak çok daha sağlıklı
olacaktır. Zaten Gadamer de Hakikat ve Yöntem’in sonraki baskılarında, tarihe ilişkin
vurgusunu yumuşatmış ve onu mutlak yargıç rolünden bir nebze de olsa uzaklaştırmıştır.
Fakat Gadamer tarihe güvenmekte sonuna kadar haklı olsa bile, önyargının rehabilitasyonunu ve dolayısıyla da hakikatin ifşasını tarihsel sürecin gidişatına bırakmak çok
daha önemli olan başka bir sorunu gündeme getirir. Zira bu durumda, yorumcu kendi
zamanında ve geleneksel ufkunda tabi olduğu önyargının uygun olup olmadığını test
edecek imkândan yoksun kalır. Tarihin karar vericiliği en azından şu an için ertelendiğinden, yorumcu, elde ettiği anlamın kısmen de olsa hakikate uygun olup olmadığını
ya da kendisine etki eden önyargının doğru olup olmadığını şu an bildirecek hiçbir şey
bulamaz. Neticede önyargıların hakikate ilişkin uygunluğu tarihsel diyaloğun sonraki
diyalektik aşamasında görünür olacaktır. Dolayısıyla mevcut yorumlama ve anlamlandırma aşamasında, yorumcu önyargılarını iyileştirmek istediğinde tümüyle sezgilerine
ve önyargılarını idrak etme kapasitesine yönelmek zorundadır. Fakat neticede tarihsel
bilinç her zaman iş başında olduğundan, kişi kendi başına bu rehabilitasyonun başarılı
olup olmadığına karar veremez. Burada Gadamer bizden bir anlamda tarihe peşinen
güvenmemizi ister. Zira tarihe ait olan bir diyaloğun parçası olarak yorumcu, ondaki
hakikati kısmen dile getirmek dışında başka bir şey yapamayacağını idrak etmelidir.

6. Sonuç
Önyargının üstesinden gelinemez önceliğini ve belirleyiciliğini vurgulayan Gadamer, böylece aslında yorumcunun her defasında yorumladığı şeye ait olduğunu
göstermek ister. Yorumcu bizzat açığa çıkarmak istediği hakikatin bir parçasıdır. Bu
yüzden Gadamer’in felsefi hermeneutiğinde bütün bir anlama, nihayetinde bir kendini-anlamadır (alle solche versetehen ist am ende ein Sichverstehen). Zira yorumcu hiçbir
şekilde mesafe alamadığı ve kendi varlığını, anlamasını oluşturan bu zeminle sürekli
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bir ilişki içerisindedir. Önyargılara ilişkin eleştirel bir farkındalık esasen yorumcuya
hangi güçlerin etkisi altında anladığını, konuştuğunu ve eylediğini ifşa ederek ona
kim olduğunu ve varlığının temelinin nerede yattığını gösterir. Felsefe böylece kendi
varsayımlarımıza, önyargılarımıza doğru gittiğimiz sonu gelmez bir yolculuk haline
gelir, zira bu yola çıkışın kendisi bile önyargılar tarafından mümkün kılınarak yönlendirilir. Dairesel bir biçimde önyargıdan anlamaya ve oradan yine önyargıya yol alan
yorumcu her döngüde kendisine, yani ait olduğu tarihsel diyaloğa ilişkin anlamasını
kuvvetlendirir. Fakat Gadamer için anlama, bizi her defasında önceleyen ve bizden çok
önce başlamış olan tarihsel bir diyaloğun süregitmesidir. Dolayısıyla diyalog bize ait
değil fakat esasen biz diyaloğa ait olmak durumundayız. Bu diyaloğun nereye gittiği
ve bir şekilde bir yere bağlanıp bağlanmayacağı meçhuldür. Bu yüzden biz hiçbir zaman bu diyaloğa uygun bir şekilde dâhil olup olamadığımızı ve böylece tarihin doğru
tarafında yer alıp alamadığımızı tam olarak bilemeyiz. Bu durumda bize kalan, her
defasında geleneğe, önyargılara olabildiğince dikkat kesilmek, hermeneutik bir bilinçle
her zaman yanlış anlıyor olabileceğimizi göz önünde bulundurarak daha yetkin bir
anlamanın yollarını aramak ve tüm bunların sonucunda tarihsel diyaloğa güvenerek
sonunda daha hakiki olanın açığa çıkacağına ilişkin umudumuzu kaybetmemektir.
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ÖZGÜRLÜĞE MAHKÛMİYET
ONTOLOJİK BİR ZORUNLULUK MUDUR?
SARTRECI BİR BAKIŞ*
Zeynep Zafer Esenyel**
IS CONDEMNED TO BE FREE AN ONTOLOGICAL NECESSITY?
A SARTREAN VIEW
ÖZ
Jean Paul Sartre’ın “insanın özgürlüğe mahkûm olduğu” ifadesi onun varoluş
felsefesinin en temel varsayımı olarak kabul edilir. Ve Sartre’ın bütün bir varoluşçuğunu özgürlüğü temellendirmek için geliştirdiği düşünülür. Gerçekten de
Sartre özellikle Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir adlı konuşmasında varoluşçuluğa karşı getirilen eleştirilere özgürlük üzerinden yanıt verir. Böyle bakıldığında
Sartre’ın özgürlüğe mahkûmiyet fikrinin varoluşçuluk açısından bir çıkış noktası
olduğunu düşünmekte sakınca yoktur. Zira bu çalışmanın göstermek istediği gibi,
gerçekte Sartre’ın özgürlük fikri, onun bilincin fenomenolojisine ilişkin düşünce
zincirinin ulaştırdığı zorunlu bir sonuçtur. Bu bağlamda özgürlük, bir başlangıç
noktasına değil, aksine zorunlu bir çıkarıma karşılık gelmektedir. Sartre’ın Varlık ve Hiçlik adlı eserinde gerçekleştirdiği bilinç analizinin kavramsal bir sırada
izlenmesi, bilince dair gerçekleştirdiği fenomenolojik tespitlerinin zorunlulukla
onu insanın özgür olduğu çıkarımını yapmaya götürdüğünü ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı bu bağlantıyı ortaya koyarak Sartre’ın özgürlük fikrinin
basitçe ateist oluşundan ya da varoluşçuluğundan kaynaklanmak yerine varlık
ve hiçliğin fenomenolojisinin zorunlu bir sonucu olduğunu göstermektir. Sartre
varoluşçu oluşundan önce bir fenomenologtur.
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ABSTRACT
Jean-Paul Sartre’s statement “Man is condemned to be free” is considered as the
basic assumption of his philosophy of existence. While Sartre is thought to have
developed his entire existentialism to justify freedom. Indeed, Sartre especially
responds to the criticism against existentialism through freedom in his speech
entitled Existentialism is a Humanism. Therefore, it is proper to think that condemned to be free is a starting point for existentialism. In fact, I aruge, Sartre’s
idea of freedom is the logical end point springing from his chain of ideas in the
phenomenology of consciousness. In this context, freedom refers not to a starting point, but rather to a necessary inference. An analysis of consciousness in
Sartre’s Being and Nothingness in a conceptual order reveals that his phenomenological determinations regarding consciousness necessarily leads him to make
the inference that man is free. The purpose of this study attempts to reveal this
connection by showing that Sartre’s idea of freedom is an implication necessitated by his phenomenology of being and nothingness, rather than resulting from
simply his atheistic views or his existentialism. Sartre was a phenomenologist
before becoming an existentialist.
Keywords: Sartre, Being-for-itself, Nothingness, Consciousness, Freedom.
...

Giriş
Sartre’ın insanı özgürlüğe mahkûm bir varlık olarak düşünmesinin sebebi, bilinç ve
dünya arasında kurduğu ilişkinin fenomenolojik betimlemesinin ışığında anlaşılabilir.
Bilincin birbirinden farklı boyutlarının olduğuna dikkat çeken Sartre için dünyayla ve
bireyin kendi varlığıyla kurduğu ilişki de farklı şekillerde ortaya çıkar. Sartre’ı özgürlüğe
götürecek olan en önemli adım, bilinç ve hiçlik arasındaki ilişkinin doğru bir biçimde
kurulmasına bağlıdır. Bu bağlamda öncelikle ‘kendinde varlık’ ile ‘kendi-için varlık’
kavramlarının nasıl içeriklendirildiği ve hiçliğin bir öteye geçme imkânı olarak sadece
insan varlığı aracılığıyla insan dünyasına girdiği tespitinin nasıl yapıldığı görülmelidir.
Hiçliğin, yalnızca kendi-için-varlığın bir özelliği olmasından dolayı insana ‘mümkün
varlık alanını’ (olanaklar silsilesini) açmasıyla insan her zaman olduğu şeyin ötesine
geçmek zorunda kalan bir varlıktır. Kendi-için-varlığın bir ‘eksiklik’ şeklinde ortaya
çıktığı olgusu üzerinden ona bir ‘değer alanının’ açıldığını belirten Sartre, hiçleme
edimini bilincin ‘yönelimselliği’ tezinden hareketle kurar ve bu olumsuzlamanın eksik
olanın kavranılarak mümkün olana doğru bir aşma şeklinde gerçekleştirildiğini ifade
eder. Olduğunun ötesine geçmek insanın ontolojik bir yapısı olarak karşımıza çıkar.
Bu nedenle kendi-için varlığın yazgısı, hiç durmadan özgürce eylemektir.
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I
Özgürlüğe mahkûmiyet fikrinin kavranılabilmesi için özgürlüğün hiçlikle ilişkisi
aydınlatılmalıdır. Hiçlik ise ancak bir bilinçle ilişkisinde ortaya çıkar. Bu noktada
bilincin yönelimselliğini netleştirmek önemlidir. Sartre “bilincin bir şeyin bilinci
olduğunu ifade eder. Bunun anlamı aşkınlığın, bilincin kurucu yapısı olduğu, yani
bilincin kendisi olmayan bir varlıkta taşınarak doğduğudur.”1
Ve hiç şüphe yok ki, bilinç hem bilebilir, hem de kendini bilebilir. Ama bilinç, kendiliği
içinde, kendine dönük bir bilgiden daha başka bir şeydir… Bu nedenle felsefenin ilk
görevi, bilinçteki şeyleri dışlamak ve bilinçle dünya arasındaki gerçek ilişkiyi yeniden
kurmak için bilincin, dünyanın konumsal bilinci olduğunu görmektir. Her bilinç, bir nesneye ulaşmak için kendini aştığı ölçüde konumsaldır ve bu konumda kendisinin dışına
taşar: Aktüel olarak bilincimde yönelim olarak her ne varsa, dışarıya doğru, masaya doğru
yöneltilmiştir, yargılayıcı veya pratik bütün etkinliklerim, şu anki tüm duygulanımlarım
kendisini aşarak masayı hedeflemekte ve orada emilmektedir.2

Karşılaştığımız ilk gerçeklik bilinç olsa da, Sartre dünyayı yaratanın ve taşıyanın bilinç olmadığını ifade eder. Bilinç, bir şeyin bilinci olmak zorunda olduğu için
var olması dünyanın varlığına bağlıdır. Bu yüzden bilinç, kendisi olmayan bir varlık
tarafından taşınarak doğar. Bilincin kendisi olmayan şey ise dünyadır. Bilinç, bir
şeyin bilincinde olmak için dünyanın içinde konumlanmalı ve durmaksızın dünyaya
yönelmelidir.
Sartre bir bilinç topolojisinden söz etmektedir. Ona göre insan bilinci üç düzeyde
ortaya çıkar.3 Sartre’ın pre-refleksif cogito olarak betimlediği ilk seviye bilincin en ham
biçimidir. İç gözlemle ilk ulaşılan hakikat bilinçtir. Sartre için bilinç, aynı zamanda
bir şeyin bilincinde olmasıyla her zaman kendi kendisinin de bilincidir. Bu nedenle
doğası gereği tüm bilinç, bir öz bilinçtir. Ancak burada gözden kaçırılmaması gereken
en önemli nokta, bilincin bu en alt katmanındaki öz bilincin doğrudan kendisini nesne
haline getirerek kavrayan bir bilince değil, bilincin kendisinin o sırada gerçekleştirmekte olan eylemin öznesi olması anlamında yalnızca örtük4 bir farkındalığa işaret
1

2
3
4

Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant, Essai d’ontologie Phénoménologique, Paris: Ѐditions Gallimard,
2013, s. 28.
Sartre, L’Être et le Néant, s. 17-8.
Christine Daigle, Jean-Paul Sartre, London and New York: Routledge Critical Thinkers, 2010, s. 21.
Bu çalışmanın kapsamı dışında kalsa da Sartre’ın örtük bilince dair betimlemelerinin ilk izlerinin
Husserl ve Merleau-Ponty’de bulunduğuna değinmekte fayda olabilir. Örtük bilinç her üç filozof
için de teori-öncesi bir alana gönderimde bulunmaktadır. Husserl’in silüetlerle verilme teorisine
göre algılanan nesnenin her bir siluette mevcut olsa da, onlar tarafından tüketilemeyen ve her zaman onları aşan bir boyutu vardır, Husserl bu mevcudiyetin her zaman bir yokluğun mevcudiyeti
olduğunu ortaya koyarak, Merleau-Ponty’nin görünmez olarak adlandırdığı pre-refleksif bir yaşam
alanına işaret eder. Husserl aslında algıdaki na-mevcudiyete gönderimde bulunmuş olsa da, onun ne
olduğuna ilişkin sorunun yanıtını Merleau-Ponty ten ontolojisinde vermektedir. Husserl’in siluetlerle
verilme teorisi, onun açıkça teori-öncesi alanın varlığını sezmiş olduğunu gösterir. Husserl daha sonra
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etmekte olduğudur. Sartre pre-refleksif cogito’da henüz ego’nun bulunmadığına dikkat
çeker. Bu nedenle pre-refleksif bilinç kişisel bir bilinç değil, basitçe bir şeyin bilincinde olan, bir eylem olarak bilinçtir. Bilinçli olma eylemi, bilincin zıttı olan dünyayı
kavrama eylemidir. Sartre o halde klasik Kartezyen iddiayı değiştirmek ister: Sartre
için ‘Düşünüyorum, o halde varım’ önermesi, ‘Bilinç var, o halde varım’ önermesine
dönüştürülebilir. Bunun anlamı burada pre-refleksif bilincin öncelikle doğrudan eylemin ve o eylemin içinde yapıldığı dünyanın farkında olduğu ve sonrasında bu eylemi
gerçekleştiren özne olması anlamında kendisinin de farkında olduğudur. Bu nedenle
bu alanı yaşam-dünyası (Lebenswelt) kavramına doğru genişletir, yaşam-dünyası tüm deneyimlerin
ufku olarak teori-öncesi bir anlam alanına işaret eder. Tüm eylemlerimizin koşulu olarak ortaya çıkan
yaşam-dünyası, deneyimlerin sorgulanmamış gizil verilmişliği, yüklem-öncesi deneyim alanıdır. Bu
anlamda Merleau-Ponty’nin algısal inanç ve örtük cogito kavramları ile işaret ettiği dünyanın Husserl’in yaşam-dünyasına gönderimde bulunduğu düşünülebilir. Bu örtük farkındalık fikri, Husserl’i
Lebenswelt’e, Merleau-Ponty’i ise algısal inanç ve örtük cogito kavramlarıyla birlikte Kaba/Ham
(sauvage) varlığa ulaştıran temel kavrayıştır. Merleau-Ponty için bu pre-refleksif alan, tüm kültürel
koşullanmalardan önce, algısal yaşamın hem bireyselliğine hem de sanki bizi önceleyen ve her zaman
biz angaje olmadan önce dünyayı zaten hazır bulduğumuzu hissettiğimizi sağlayan anonimliğine gönderimde bulunur. Vücut şemasının ya da hayalet uzuv sendromunun gönderimde bulunduğu vücudun
anonim varlığı, Merleau-Ponty’nin dünyanın varlığına duyulan inancın temelinde yakaladığı şeydir.
Vücut sadece bireysel değil, aynı zamanda dünyanın ortak dokusuna katılmamızı sağlayan genel bir
var olma hali olarak karşımıza çıkar. Algı, dünyayla kurulan anonim bir ilişkidir. Örtük cogito tam
da bu anonimliğin deneyimlenmesini sağlayan Sartrecı anlamda örtük farkındalıktır. Dünya içinde
olmak, bu anonim varoluş içinde olmaktır. Bu nedenle artık Merleau-Ponty Algının Fenomenolojisi’de
algılayan vücuda yaptığı vurgunun yerine, Görünür ile Görünmez’de vücutta algılanan dünyanın bu
anonim yapısını geçirir. Algı kişi-öncesi ve anonimdir. Her algı bir genellik atmosferi içinde gerçekleşir ve kendini bize anonim olarak verir. Bkz., Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, s.
249. Her birimiz mutlak biçimde bireysel olma anlamında ve mutlak biçimde genel olma anlamında
‘anonim’izdir. Dünya içinde olmamız bu ikili anonimliğin taşıyıcısıdır. Bkz. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, s. 512. Merleau-Ponty, (hayalet uzva dair betimlemelerinin de gösterdiği gibi) örtük cogito’nun dünya içindeki varlığının refleksif olmayan, bir tür vücutsal bilginin kurduğu
pratik bir yaşama gönderimde bulunduğunu ortaya koyar. Husserl, üzerinde fazlaca durmamış olmasına rağmen pre-refleksif düzlemde anonim bir öz farkındalığın varlığını kabul eder gibi görünmektedir.
Teori öncesi yaşama yapılan bu Husserlci vurgunun izlerini Sartre’da bilincin en ham biçimi olarak
kişi öncesi ve genel anlamda bir eylemin bilincine gönderimde bulunan örtük ya da pre-refleksif bilinç
şeklinde karşımıza çıkar. Burada Sartre için de Merleau-Ponty ve Husserl gibi anonim bir eylemsellik
ön plandadır. Sartre’ın transandantal bilinci ego’dan ayırarak kişisiz veya Merleau-Ponty’nin diliyle
söylersek anonim bir kendiliğindenlikten söz ettiği düşünebilir. Merleau-Ponty’nin örtük cogito kavramıyla işaret ettiği algısal bilinç ile Sartre’ın pre-refleksif cogito’sunun gönderimde bulunduğu eylem
bilinci oldukça benzerdir. Her iki filozof için de söz konusu bilinç saf bilinç olarak bireyin kendi farkındalığını değil, dünyanın farkındalığını vurgular. Sartre pre-refleksif cogito ile Merleau-Ponty’nin
örtük cogito kavrayışına yaklaşmakla birlikte, bilincin şeffaf olduğu iddiasıyla bu keşfine sadık kalmayı başaramamıştır. Aynı keşiften Merleau-Ponty bilincin algısal olduğu için opak olduğu sonucunu
çıkartmıştır. Unutmamak gerekir ki Sartre bilinci dünyadan ontolojik olarak ayırır. Merleau-Ponty için
ise algısal bilinç ve dünya arasında bir ontolojik süreklilik kaçınılmazdır. Merleau-Ponty’nin anonimlik düşüncesiyle felsefede her daim bilince değil, fakat bilinçsizliğe de yer açtığını ve bilincin, bilinçsizle iç içe olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Oysa bilinç şeffaf olduğu için Sartre’ın felsefesinde
bilinçsizliğe yer yoktur. Husserl de anonimliği ima ederek bilinçsizliğe yer açmış gibi görünse de,
ego’nun bilinçle özdeşleştirilmesi bu imaya ihanet etmiş gibi görünür.
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öncelikle eylemin farkında olan bilinç, kendisinin yalnızca örtük bir farkındalığına
sahiptir. Bilinç ancak ikinci düzeyde kendisine yönelik tam bir farkındalık kazanır.
Sartre bilinç ile ego arasında fark olduğunu ifade ederken tam olarak bunu kastetmektedir. Bilincin ilk düzeyinde henüz tam anlamıyla bir ‘ben/ego’ bulunmamaktadır. Bu
nedenle Sartre pre-refleksif bilincin Descartes’ın cogito’sundan farklı olarak öncelikle
‘konumsal olmayan’ (non-positionnelle) bir bilinç olarak kendisini var ettiğini ifade
eder. Sartre bilincin konumsal olmaması ile kendisini doğrudan bir nesne olarak konumlandırmadığını anlamaktadır. Konumsal olmayan bu bilincin, örtük bir farkındalık
olarak doğrudan doğruya bir bilgi statüsünde olduğu söylenemez. Bilincin kendine
ilişkin kökensel farkındalığının konumsal olmadığını ifade eden Sartre’a göre bilinç
ancak bir nesneye ulaşmak için kendisinin ötesine geçtiğinde konumsal olur.
Sartre bilincin bu yapısını anlaşılabilir kılmak adına bir paket içindeki sigaraların
sayılması eylemi üzerine düşünür. Sözgelimi, paketin içinde duran sigaraları sayma
edimi sırasında sahip olunan bilinç, Sartre için toplama işlemine dair konuşlandırıcı
olmayan (non-thétique) bir bilinçtir. Burada bilincin kendisine ilişkin kökensel kavrayışı
refleksif değildir çünkü bilinç öncelikle sayma ediminin gerçekleştirildiği sigaralara
yani dünyaya yönelmiştir. Pre-refleksif bilinç aynı zamanda kendisine ilişkin örtük bir
kavrayışa sahiptir çünkü ancak “Orada ne yapıyorsun?” sorusu sorulduğunda kendisini
bir nesne haline getirebilir. Sartre bu anlamda soruya verilen “sayıyorum” yanıtının
sadece refleksiyon yoluyla kavranılan anlık bilinci değil, fakat aynı zamanda üzerine
düşünülmemiş (irréfléchies) bilinçleri de kapsadığını iddia eder. Bu nedenle Sartre’a
göre Descartes’ın ifade ettiğinin aksine, refleksiyonun kendisinin, üzerine düşünülmüş
bilince herhangi bir önceliği bulunmamaktadır: Üzerine düşünülmüş bilinci kendisine görünür kılan refleksiyon değildir. Aksine Sartre refleksiyonu mümkün kılanın,
pre-refleksif bilinç olduğunu yani bilincin dünyaya yönelmesi sırasında kendisine
dair sahip olduğu örtük farkındalığının olduğunu iddia eder. Sartre’a göre Kartezyen
cogito’nun koşulu, tam da bu pre-refleksif cogito olmak durumundadır. Ayrıca, toplama
ediminin bizatihi koşulu olan şey de, saymanın konuşlandırıcı olmayan bilincidir. Bu
nedenle Sartre’a göre bilincin ilk düzeyi konumsal değildir çünkü bilinç, bilincinde
olduğu nesneyle bir ve aynı şeydir. Bilinç, kendini bir çırpıda algı bilinci ve algı olarak
belirler.5 Düşünen bir bilince ihtiyacı olmaksızın bilinç kendi kendisinin örtük olarak
farkındadır. “Bilinç, aşkın bir nesnenin bilinci olduğu sürece kendi bilincine varır.”6
Sartre bilincin ilk olarak, konumsal ve refleksif olmayan bilinç düzeyinde aşkın bir
nesnenin bilinci olarak kendisinin farkında olduğunu ifade eder.
Sartre bilincin ikinci seviyesinin refleksif bilinç olduğunu ortaya koyar. Bilincin
bu düzeyi, kendinin konumsal olmayan bilincinin aynı zamanda refleksif bilincin
5
6

Sartre, L’Être et le Néant, s. 19-20.
Jean Paul Sartre, Egonun Aşkınlığı, Fenomenolojik Bir Betimlemenin Taslağı, çev. Serdar Rifat Kırkoğlu, İstanbul: Alkım Yayınevi, 2003, s. 57.
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konumsal bilinci şeklinde ortaya çıktığını gösterir.7 Başka bir deyişle Sartre burada
bilincin örtük farkındalığının refleksiyonla konumsal hale getirilmesinden söz eder.
Dolayısıyla ikinci düzeyde artık ego var edilir. Örneğin okuma eylemiyle meşgulken,
bilinç pre-refleksif seviyede içinde bulunduğu odanın, odanın sıcaklığının, etrafındaki
nesnelerin, okuduğu romanın veya romandaki kahramanların farkındadır. Bilincin bir
başka kitabı değil de, bu kitabı okuyor ve sayfalar üzerindeki işaretlerden anlamlar
çıkarıyor olduğuna yönelik kavrayışı burada ilkinden daha farklı bir biçimde bilincin
bir şeyin bilincinde olmak için refleksiyonu kullandığını gösterir. Bilinç burada aktif bir
biçimde okuma eyleminin de farkındadır. Sartre bu aşamada bilinçli olmanın refleksif
yollarına dikkat çekmektedir.
Sartre kendine dönük refleksif bilinç olarak betimlediği üçüncü seviyede ise bilincin
ikinci derecede konuşlandırıcı (thétique) bir edim gerçekleştirerek, kendinin konumsal bilinci olarak ortaya çıktığını ifade eder.8 Bilincin kendisine dair konumlandırıcı
bir eylemde bulunması onun bu kez de kendi kendisini nesne haline getirebildiğini
gösterir. Bu aşamada bilinç, okuma eyleminin kendisinin ötesinde, kendisini aynı
zamanda okuyan bilinç olarak da düşünebilir ve okuma bilinci üzerine bir refleksiyon
gerçekleştirebilir. Bu şekilde okuyan ben olarak kendinin bilincinde olur. Bu, ikinci
bir konuşlandırıcı eylemin gerçekleştirilmesi anlamına gelir.
İlk düzeyde sadece nesnenin ve kendinin konuşlandırıcı olmayan bilinci vardır.
Dolayısıyla okuma sırasında kitabın ve kahramanların bilinci varken ben ya da ego
bu bilinçte henüz yoktur. Yine de bilinç bunları konuşlandırma eyleminin konusu
haline getirebilir.9
Söz gelimi Pierre’e acıyorum ve ona yardıma koşuyorum. O anda bilincim için tek bir
şey mevcut: Yardım edilecek olan Pierre. Bu “yardıma ihtiyaç duyulma” niteliği Pierre’de
bulunmaktadır. Bu nitelik üzerimde bir güç olarak etkimektedir. Aristoteles, arzu edeni
harekete geçirenin arzu edilen olduğunu söylemişti. Bu düzeyde arzu, bilince bir merkezkaç
kuvveti olarak (arzu kendini aşmaktadır, “yardım edilecek kişinin” konuşlandırıcı bilinci
ve kendisinin ise konuşlandırıcı olmayan bilincidir) ve kişi dışı olarak verilir.10

Pre-refleksif bilincin, refleksif bilince ontolojik bir önceliği olduğunu ifade eden
Sartre için refleksiyon, ikinci dereceden bir bilincin araya girmesini gerektirir. Bu
anlamda pre-refleksif bilincin bir özerkliği bulunmaktadır. Refleksif olmayan arzunun
niteliği, nesnede arzulanır olma niteliği yakalayarak kendini aşmasıdır. Duygulanma
yetisi, ancak refleksiyonla kendisi için arzu, korku ve benzeri olarak ortaya konulur.
Bunu anlamı, ilk düzeyde bilincin yardım edilecek olan Pierre karşısındaki tavrının
tıpkı bir mürekkep şişesinin karşısındaki tavrıyla aynı olduğu ancak ikinci düzeyde
refleksiyon aracılığıyla duygunun ortaya çıkmasıyla yani egonun devreye girmesiyle
7
8
9
10

Sartre, Egonun Aşkınlığı, s. 61.
Sartre, Egonun Aşkınlığı, s. 61.
Sartre, Egonun Aşkınlığı, s. 62.
Sartre, Egonun Aşkınlığı, s. 68-9.

Özgürlüğe Mahkûmiyet Ontolojik Bir Zorunluluk mudur? Sartreci Bir Bakış

85

Pierre’in nefret edilecek ya da acınacak bir insan olarak belirdiğidir. “Ben Pierre’den
nefret ediyorum”, “Ben Paul’e acıyorum”11 ifadeleri ancak refleksif düzeyde ortaya
çıkar. Üçüncü düzeyde ise nefret etme ya da acıma eylemlerinin kendisi üzerine ikincil
bir refleksiyon gerçekleştirilebilir.
Bir tramvayın ardından koşarken, saate bakarken veya bir portreyi seyre dalarken ben, bilinçte yoktur. Yalnızca yetişilecek tramvayın, saatin ve portrenin bilinci
ve bu bilincin konumsal olmayan bilinci vardır. Bu şekilde insan nesneler dünyasına
daldığında ben adeta hiçleşmiştir. Sartre bunun nedeninin salt dikkatsizlik olmadığını, aksine tam da bilincin yapısından kaynaklandığını ifade eder.12 Descartes, Ben ve
düşünüyorum’un aynı düzlemde yer aldığına inandığı için, cogito’dan düşünen töz
fikrine geçmiş ve Ben’e ayrıcalıklı bir statü vermiştir. Oysa Sartre için bilincin tözsel
bir varlığının bulunması mümkün değildir.13
Okuma eyleminde olduğu gibi her hangi bir eylemle meşgulken nesneler dünyasına
gömülen bilincin birliği nesneler tarafından kurulur. Bunu anlamı ben’in kaybolduğu
ve kendini hiçlediğidir. Sartre, dünyadaki nesnelerin ego devreye girmeden önce bilinci
kurduğunu iddia eder. Burada rasyonel veya kişisel bir süreç yoktur. O halde ego nedir
ve nasıl oluşur? Sartre ‘ben’in aşkın olduğunu ve dünya içinde yer aldığını, bu nedenle
onun da dünya içindeki diğer nesneler kadar dayanıksız olduğunu ifade eder. Ben’in,
tek başına mutlak olarak varım demesi mümkün değildir. Onun yerine, ‘mutlak bilinç,
tek başına mutlak olarak vardır’ demek gerekir. Sartre’a göre ben ve dünya bilincin
nesnesidir. Varlığımızın çekirdeği ben değil, bilinçtir ve bilinç kendine ancak daha
sonra bir ego yaratır.14 Bilinç, ego’dan daha temeldir ve dünyanın kökeninde yatar,
kendisinin dışında karşılaştığı şeylere anlam vererek dünyayı yaratır, ona yönelir ve her
zaman için bir şeyin bilincidir. Bilinç, ilktir ve mutlaktır, ‘ben’ daha sonra ortaya çıkar.
Ego, bilincin bir nesnesidir. Bilinç kendisi için bir nesne olarak ego’ya yönelebilir
ve onu yaratabilir. Ben ve nesneler arasındaki fark, nesnelerin zaten orada olmaları,
ben’in ise bilince bağlı olmasıdır. Ego ve dünyanın bilinç nesnesi olması ve hiçbirinin
bir diğerini yaratmamasından dolayı bilinç, ikisi arasındaki ilişkileri kurarak, kişinin
dünyaya aktif katılımının garantörü haline gelir. Dünya, bilincin yaptığı şeydir, başka
bir deyişle bilinç kendi dışında karşılaştığı şey temelinde bir dünya kurar. Bilinç, karşılaştığı şeye anlam vererek kendi dünyasını yaratır. Sartre ego’nun, bu karşılaşmadan
doğduğunu ifade eder. İnsan, kendisini ve dünyasını var eder, kendi tasarımı ölçüsünde
eyler. Bu nedenle Sartre bilinçdışını reddeder. Bilinç olmayan, Sartre için var olmayan
anlamına gelir. Sartre’a göre Freudcu id, ego ve süper ego olmak üzere üç parçalı özne
anlayışında bilinç olmayan kısma karşılık gelen idin bir geçerliliği bulunmamaktadır.15
11
12
13
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15
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Eylemlerin, duyguların, düşüncelerin kaynağı olan bir iç ben/ego yoktur. Kitap
okurken, araba kullanırken, bir ben bilincine sahip olunması zorunlu değildir. Ben,
ancak refleksif bir etkinlikle ortaya çıkar. Ego, ancak geçmişteki psişik etkinlikleri
üzerine düşünen bir bilinç tarafından oluşturulur. Husserl’e karşı Sartre, ego’nun
transandantal değil, fakat transandant olduğunu, başka bir deyişle içkin değil, fakat
aşkın olduğunu ifade eder.16 Sartre’a göre transandantal olan ego değil, bilinçtir. Bilinç,
kişisel değil, fakat kişi-öncesidir.
Bilincin yönelimselliği ile kendini aşması Sartre’ı özgürlüğe bağlayacak olan ilk
adımdır. Burada bilincin aşkınlığı fikri oldukça önemlidir; çünkü bilinç kendisinin
ancak dış dünya aracılığıyla farkındadır ve ego’yu daha sonradan bu farkındalığın
üzerine inşa edecektir. Sartre’ın pre-refleksif bir bilinçten söz ederek ego’yu bilince
bağlı kılma hamlesiyle egonun daha sonraki düzeylerde bilinç tarafından yaratıldığı
iddiası, bilincin ego’yu özgür bir ben olarak kurmasının temelindeki ontolojik kabuldür.
O halde özgürlüğün garantörü bilinç olarak karşımıza çıkar. Çünkü bilinç bir nesne
olarak ego’yu yaratır. Peki, bilinç ego’yu nasıl ve niçin özgür olarak yaratmak zorunda
kalır? Ego’nun kendi varlığı bilince bağımlı olduğu halde, nasıl olur da bilinç ego’yu
bütünüyle özgürlüğe mahkûm olarak kavrayacak şekilde var eder? Şimdi bilincin bunu
nasıl yaptığına ilişkin diğer adımlar sırasıyla takip edilebilir.

II
Sartre bilincin, kendi varlığı içinde varlığı kendisi için sorun olan bir varlık olduğunu ifade eder. Hiç şüphesiz Sartre’a göre, bu varlık fenomenlerin arkasına saklanacak
numenal bir varlık da değildir.17 Bilincin kendi varlığının kendisine sorun olması Sartre
için oldukça önemlidir, çünkü bu, bilincin kendi kendisiyle tam olarak örtüşmediği
anlamına gelir. Eğer tam bir örtüşme gerçekleşmiş olsaydı, kendi varlığı bilinç için
bir sorun olmazdı. Bu nokta, Sartre’ı hiçliğe ve oradan da insanın özgürlüğe mahkûm
olduğu sonucuna götürecek olan en önemli adımlardan biridir. Bu bağlamda bilincin
doğasını daha yakından anlamak için onun hiçlik ile ilişkisini aydınlatmak gerekir.
Sartre varlığın, hiçlikten önce geldiğini ifade eder, ancak kendinde ve kendi-için
varlığı anlayabilmek için öncelikle hiçlik konusuna değinmek gerekir. Zira en nihayetinde varlık ve insan hiçlikle ilişkisinde anlam kazanmaktadır.
İnsan, dünyada olan bir varlıktır, dolayısıyla insanın dünya üzerindeki her davranışı,
onun dünya ile ilişkisini yansıtır. Sartre bu ilişkiyi anlamak için insanın soru sorma
davranışından hareket eder. Soru sormak, her şeyden önce hem sorunun yöneltildiği
16
17
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varlığın, hem de hakkında soru sorulan varlığın var olduğu kabulüne dayanır. Soru sorma
ediminde varsayılan bir diğer şey de, cevabın olumlu ya da olumsuz olacağıdır. Olumlu
yanıt varlığa götürürken, olumsuz yanıt var olmayana gönderimde bulunur. Sartre’ın
tartışmak istediği konu, olumsuz yanıtın kökeninde yatanın ne olduğudur. Başka bir
deyişle, olumsuzlamanın mı hiçliğe götürdüğü, yoksa hiçliğin mi olumsuzlamanın
kökeninde olduğu sorusudur. “Böylece varlık sorunu, insanın sorgulama davranışına
ve sorgulama meselesi de olumsuzlamanın varlığı problemine götürmektedir.”18
Olumsuzlama yoluyla bir varlık (ya da bir varlık tarzı) önce ortaya konulur, sonra
da hiçliğe fırlatılır. Çünkü olumsuzlama, varoluşun reddedilmesidir. Sartre’a göre
olumsuzlamanın koşulu varlık-olmayandır. ‘Değil’ diyebilmek için varlık-olmayanın,
içimizde ve dışımızda sürekli bir mevcudiyet halinde olması gerekir, işte bu, Sartre’ın
ifadesiyle hiçliğin varlığa musallat olmasıdır.19 Bunun anlamı, varlığın hiçlikten önce
olduğu ve hiçliği meydana getirenin de varlık olduğudur. Sartre’a göre “hiçlik, varlığın
tam kalbindeki bir kurtçuk gibidir.”20
Sartre burada Hegel’in diyalektiğine dikkat çeker. Hegel’in ele aldığı biçimde
varlık ve hiçlik iki karşıt öğedir. Hegelci bakış açısından varlık ve hiçliği tez ve antitez
şeklinde ele almak, ikisi arasında mantıksal bir eşzamanlılık varsaymaktır. Ancak Sartre
sadece karşıt öğelerin eşzamanlı olabileceğini ifade eder. Oysa hiçlik, varlığın karşıtı
değil, çelişiğidir. Bu da hiçliğin mantıksal olarak varlıktan sonra gelmesini gerektirir,
çünkü hiçlik önce ortaya konmuş, sonra yadsınmış olan varlıktır. Dolayısıyla varlık
ve hiçliğin aynı içeriğe sahip kavramlar olması mümkün değildir.21
Peki, hiçlik nasıl dünyaya getirilir? Sorgulama edimi hiçliğin kendi başına var
olmadığını, insan tarafından varlığa getirildiğini gösterir. Özü gereği her sorunun bir
olumsuz yanıtı vardır. O halde soru, doğası gereği insani bir süreçtir. Dolayısıyla insan en azından bu durumda, kendini, hiçliğin dünya üzerinde açılmasını sağlayan bir
varlık olarak ortaya koyar. Hiçliği varlığa getiren bilinç sahibi insan varlığıdır. İnsan
gerçekliği, ancak varlığın ötesine yönelmek suretiyle, yani hiçleme edimiyle dünyayı
düzenlenmiş bütünlük olarak görünür kılabilir.
Böylece Sartre önemli bir sonuca ulaşır: İnsan, hiçliğin dünyaya gelmesine aracılık eden varlıktır. Ancak insan nasıl bir varlıktır ki, hiçlik onun aracılığıyla varlığa
gelebilsin? Bunun için insanın bilincinin hangi var olma biçimine uygun düştüğünün
incelenmesi gerekir. Ancak onun öncesinde bilincin imgelem ile olan ilişkisini netleştirmekte fayda vardır. Çünkü imgelem, hiçleme ediminin belki de en yakından
görülebileceği bilinç türü olarak karşımıza çıkar.
Sartre’a göre imgelem, bilincin dünya içinde olma biçimlerinden biridir, imgelem
bilincin bir aleti değil, ‘imgesel bilinç’ olarak var olmasının yoludur. İmgeleme ilişkin
18
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detaylı bir inceleme onun, bilincin özgürlüğünün saf ifadesi olduğunu ortaya koyar.
İmgeleyebilmek için imgelem dünyayı bir birlik halinde sentezlemeli, sonra da bu dünyayı hiçlemelidir. İmgelem, imgesel bilinç olarak gerçek dünyayı hiçler ve onun ötesine
geçer. Hayal edilmiş, gerçek olmayan bir nesne üretmek için, imgesel bilincin, dünyayı
kendisinin dışında bir birlik olarak kurması ve onun ötesine geçmesi gerekir. Bir hayal
ürünü imgelemek için, bilinç önce dünya hakkında bildiklerini sağlamlaştırmak, sonra da
içinde hayal ürününün olmadığı bu dünyayı hiçlemek zorundadır. Böylece bilinç imgelediği bu hayal ürününü gerçekdışı bir nesne olarak var eder. Sartre imgenin, bilincimin
bütünüyle özgür yaratımının bir sonucu olduğunu ifade eder. İmgelem dünyaya bağlıdır,
çünkü hiçlenmesi ve ötesine geçilmesi için öncelikle bu dünyanın varlığı gerekir.22
Sartre imgelemin nesnesini gerçekdışı (irréel) şeklinde var ettiğini ifade eder.23
Burada nesne, onu gerçekdışı olarak konumlandıran imgesel bilinç tarafından kurulur ve kavranılır. Sartre’ın algısal bilinç ile imgesel bilinç arasında keskin bir ayrım
yaptığı gözden kaçırılmamalıdır.24 Zihinsel imge, algıdan farklıdır. Algısal bilinç
pasiftir, imgesel bilinç ise aksine nesnesini imge olarak üreten bir kendiliğindenlik
olarak aktiftir. İmgesel nesne hiçlik olarak ortaya çıkar. Burada bilinç yaratıcıdır ancak
yarattığı şeyi nesne olarak konumlandırmaz. Klasik felsefe imgeyi yanlış bir nesneye
duyulan bir inanç olarak ele almıştır.25 Oysa imge hiçbir biçimde, ne duyumlanabilir
bir içeriğe bağlanabilir ne de kendini duyumlanabilir bir içerik temelinde kurabilir.26
İmge; algılanabilir bir içerik değildir.27 İmge bilincin bir aleti değil, onun imgesel bilinç
şeklinde var olma tarzıdır. İmge, bir şeyin bilincidir.28 Sartre imgenin de bilinç gibi
yönelimsel olduğunu ifade eder.29 “İmge, dünyanın bütün kısıtlamalarından kaçıştır,
dünya içinde olma koşulunun olumsuzlanması olarak bir anti-dünyadır, imgesel bilinç,
gerçekdışılaştırılmış dünyayı kendi içinden kurar.”30
Gerçekten de imge olarak varoluş güçlükle ele geçirilebilecek bir varlık kipidir. Zihnimizi
yormamızı gerektirir; ama en önemlisi, tüm varoluş kiplerini fizik varoluşu örnek alarak
kurma yolundaki neredeyse alt edilmez alışkanlığımızdan kurtulmamız gerekir. Varlık
kiplerinin birbirine böyle karıştırılması, başka her yerde olduğundan daha akıl çeler burada,
çünkü imge olarak kağıt yaprağı ile gerçeklik olarak kağıt yaprağı, birbirinden farklı iki
varoluş düzleminde tek ve aynı yapraktır zaten.31
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İmge ile nesne arasında özsel bir aynılığı ileri sürdükten sonra buradan ikisinin aynı
varoluş tarzına sahip olduğu sonucuna ulaşma eğilimi vardır. İmge, nesne olduğuna göre
onun nesne gibi bir varoluş tarzına sahip olduğu düşünülür. Sartre bu duruma imgenin
metafiziği demektedir. Bu şekilde imge, şeyin bir kopyası haline getirir, bu kopyanın
kendisi de bir şeydir. Böylece imge olarak kâğıt yaprağı ile gerçek kağıt yaprağı aynı
niteliklere sahip olurlar. Bu da imgenin kendinde-varlık olarak yorumlanmasına neden
olur. Böylece imge, bilinç dışında bir şey haline gelir. İki ayrı varoluş düzleminde tek
bir yaprak oluşturmak yerine, aynı varoluş düzleminde farklı iki yaprak oluşturulmuş
olur. Oysa Sartre’a göre sezgi imgenin bir şey olmadığını göstermektedir.32
Descartes zihin ve bedeni birbirinden kesin bir şekilde ayırarak, imgenin dışsal
nesnelerin sinir ve duyular aracılığıyla bedenin üzerinde bıraktıkları etkilerin ürünü
olduğunu söylemiştir. Madde ve bilinç birbirlerini dışladıkları ve imge de beynin herhangi bir bölümünde maddi olarak resmedildiği için bilinç tarafından canlandırılmış
olamaz. Descartes için imge, dış nesneler gibi bir nesnedir.33
Klasik felsefenin önerdiği çözümlerde imge hep bir şey haline getirilmiştir. İmge
dünyasından kökten ayrı bir düşünce dünyası olduğu varsayılmıştır. Sadece tek fark,
insanın dünyayla, tümelin tikelle, ruhun bedenle, nesne olarak varoluşun, tasarımlama
olarak varoluşla ilişkileri söz konusu olduğunda benimsenen bakış açısına göre imgenin
düşünceyle kurduğu ilişkilerin değişmesidir. Sartre’a göre bu çözümlerin hepsi hatalıdır
ve imgenin gerçek doğasını betimlemekten uzaktır. Çünkü imge ‘bir şey’ değildir.34
Sartre’a göre imgeyi ussallaştırılmış, içine düşünce sinmiş olarak tasarımlamak
kesinlikle boşunadır. İmge ya tümüyle bir şey, ya da tümüyle düşünce olmalıdır. Çünkü
sadece bir bilinç veya bir şey olarak var olmak mümkündür. İmge eğer tümüyle şeyse,
imge dolayısıyla düşünülebilecektir. Bu durunda imge bilinçten bağımsız olur, bilince
özgü yasalar çerçevesinde kendini bilince gösterir, ancak bir bilinç değildir. Sadece
bir şeydir, onu beklemek, gizini çözmek ve gözlemlemek gerekecektir. Bu tavırda
imge kendine dış dünyada yer bulur. İmge tümüyle düşünce ise bu durumda imge ile
düşünülür. İmge çağdaş psikoloji yoluyla da tamamen düşüncenin dışına atılmış ve
duyumsanabilir bir içerik, bir şey haline gelmiştir.35
Sartre’a göre imgeyi bilinç olgusu olarak ortaya koymak, onun olduğu halini,
göründüğünden ayırmaktan vazgeçmekle olur. İmgenin olma kipi onun tam da ‘görünüşüdür’. İmgelem kuramı iki şeyi başarmalıdır: Tinin kendi imgeleri ile algıları
arasına koyduğu kendiliğinden ayrımı hesaba katmalı ve düşünce işlemlerinde imgenin
oynadığı rolü açıklamalıdır. Oysa klasik felsefe ve psikoloji imgeye duyumlanabilir bir
içerik vererek onun bilincin değil, şeylerin yasalarına boyun eğmesine neden olmuştur.
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Dolayısıyla onun düşünce ile ilişkisi anlaşılamamıştır. Zira Sartre, imgenin bilincin
alanı içinde anlaşılması gerektiğini vurgular. İmge bilince girdiğinde, imge ile birlikte
tüm bir evren de bilince girer.36 İmge bağımsız bir tasarımlama olarak kabul edilmemiş
ve imgenin çarpıtılan bir algı olduğu düşünülmüştür, oysa Sartre imgenin kendine
özgü bir içeriğe ve özerk bir yaşama sahip olduğunu ifade eder.37 Zihinsel imge, algı
ile bir tutulamaz. Örneğin; akşam karanlık bir yolda yürürken duyulan korkudan38
36
37
38

Sartre, İmgelem, s. 123.
Sartre, İmgelem, s. 128.
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eylemde bulunmam gerekir. Böylece dünyayı değiştirmeye çalışırım. Oysa dünyayı değiştirmek mümkün olmadığına göre, onu algılayış biçimimi değiştirmekten başka çarem yoktur. Bu durumda bilinç,
nesnesini değiştirmek için, kendisini değiştirmektedir. Sartre’a göre duygu, dünyanın bir değişimidir.
Sanki şeyler ve potansiyelleri arasındaki ilişki, determinist süreçlerle değil de, büyü (magie) ile yönetiliyormuş gibi eylemde bulunur ve kendimi bu yeni tavra bırakırım. Bilinçteki bu değişiklik fark
edilmez. Yönelimi ve davranışı değiştirerek, eski ya da yeni bir nesneyi farklı bir tarzda algılarım.
Bkz: Jean-Paul Sartre, Esquisse d’une Théorie des Émotions, Paris: Ѐditions Gallimard, 2011, s. 7980. Dünyaya belirli bir anlam formu altında bakarak algılayan öznedir, değiştiremediği duruma bu kez
duygu formu altında bakmayı seçer. Böylece dünyanın nitelikleri de değişir. Duygu, şimdi dünyayı
yeni bir boyutta daha farklı kavrayan ve ona yeni bir davranışı empoze eden ve refleksif olmayan
yeni bir bilinci motive eder. Böylece şimdi dünyanın yeni bir boyutu kavranır. Dünyanın rasyonel
kavrayışından birden büyülü kavrayışa geçişte bu, nesnenin kendisi tarafından olduğunda ve tatsız
(kabul edilemez) bir öğe ona eşlik ettiğinde korku, kabul edilebilir bir öğe eşlik ettiğinde ise beğeni
gerçekleşir. Bkz; Sartre, Esquisse d’une Théorie des Émotions, s. 109. Sartre’a göre duygularla büyülü
bir dünya kurarız. Duygu, insan gerçekliğinin dünyayla ilişkilerinin bütünü, “dünya içindeki varlığın”
bir değişimidir. Duygular bilinçlidir ve stratejik bir şekilde dünyayı dönüştürürler. Duygu her zaman
bir şeye yönelir ve bir şeyi amaçlar. Bu nedenle de sadece nesnesi ve onunla kurduğu ilişki ile açıklanabilir. İnsan, dünyayı hangi boyutu altında görmeyi seçiyorsa dünya o haline gelir. Alışılmışın aksine
Sartre duyguların da özgür olduğunu düşünür, bilincin farklı bir yönelimselliği olarak ortaya çıkan
duygular hiçbir zaman dışsal bir nesnenin etkisi altında değildir. “Hiçbir dış gerçeklik tarafından koşullandıramayacağı için duyguların kökeni özgürlüktür.” Sartre kaynağı özgürlük olan duyguların tepeden tırnağa cömert olduklarını düşünür. Bkz. Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la Littérature?, Paris:
Ѐditions Gallimard, 1948, s. 57. Sartre Varoluşçuluk Bir Hümanizmdir adlı konuşmasında duyguların
özgürlükle ilişkisini bir kez daha yineler: “Öyle ya korkak doğmuşsanız, suç sizin mi? Bu durumda
kim ne diyebilir size? Kim korkaklıktan kurtarabilir sizi? Hiç kimse! Onun için üzülmeyin, yaşamanıza bakın! Öte yandan, kahraman doğmuşsanız, yine kimse suçlayamaz sizi, üstünüze toz konduramaz.
İçiniz rahat etsin. Ölünceye değin kahraman kalacaksınız. Kahraman gibi yiyecek, kahraman gibi içeceksiniz… Varoluşçu ise şunu der bu konuda: Korkak, kendi kendini korkak yapar, kahraman ise kendi
kendini kahraman. Korkak ya da kahraman olmak insanın elindedir. Nitekim korkak, her zaman korkaklıktan kurtulabilir, kahraman her zaman kahramanlıktan çıkabilir.” Bkz. Sartre, Varoluşçuluk, s. 59.
Korkak kendini korkak yapar çünkü bilinci dünyayı hiçlemiş ve bir anti-dünya olarak korkuyu nesne
haline getirmiştir. Korkak, başa çıkamadığı bir zorluk karşısında dünyayı değiştiremediği için dünyayı
korku duygusu altında görerek büyülü bir şekilde kendi bilincini değiştirmeyi seçtiği için korkaktır.
Bilinci şimdi dünyayı korkulacak bir nesne olarak var ettiği için korkaktır. Bu nedenle korkaklıktan
kurtulmak her zaman onun elindedir, kendi-için varlık olarak eksikliğini çektiği cesaret uğrunda korkaklığını hiçlemek zorunda olduğu için özgürdür. Yönelmek, hiçlemek, değişmek, olmadığını olmak,
olduğunu aşmak onun yazgısıdır çünkü bilincin dünyayla ilişki kurmasının başka bir yolu yoktur. Bu
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dolayı yargılamada aceleci davranılarak bir ağaç, insan olarak algılanabilir. Sartre bu
durumda bilincin verilerine geri dönmek gerektiğinden söz eder;
Bir ‘imge’ olgu vardır ve bu olgu bilincin indirgenemez yapısıdır. Arkadaşım Pierre’in
imgesine çağrıda bulunduğumda bedenimin ne durumda olduğuna ilişkin yanlış bir yargıda bulunmuyorum: Ama arkadaşım Pierre bana beliriyor, bana nesne olarak, şu anda
burada bulunur olarak, ‘orada’ imiş gibi belirmiyor kuşkusuz. Bana imge olarak beliriyor.
‘Pierre’in bir imgesine sahibim’ yargısını dile getirmek için, düşünmeye geçmem, yani
dikkatimi artık imgenin nesnesine değil, psişik gerçeklik olarak imgenin kendisine yöneltmem gerekecek kuşkusuz. Ne var ki, düşünmeye bu geçiş, imgenin konumsal niteliğini
en ufak biçimde bile değiştirmez. Uykudan kalkmak değildir bu, doğrultma değildir; bir
imge oluşturduğumu keşfetmiyorum apansız. Tam tersine, ‘Pierre’in bir imgesine sahibim’ savında bulunduğumda, bunun bir imge olduğunu hep bildiğimin farkına varırım.
Biliyormuşum ama başka bir biçimde biliyormuşum: Kısaca söylemek gerekirse, bu bilgi,
Pierre’i imge olarak kurma edimiyle birmiş.39

Sartre’ı insanın özgürlüğe mahkûm olduğu çıkarımına götüren en önemli adım
bilincin ego’yu yaratma sürecinde gerçekleştirdiği hiçleme edimi olarak karşımıza çıkar.
Bilinç, kendisi olmayan bir varlıktan, başka bir deyişle dünyadan taşınarak doğar ve
ego, bilincin dünyayı kendi olmayan biçiminde hiçleyerek ötesine geçme edimi içinde
yaratılır. Burada bilinç, artık imgesel bilinç olarak faaliyette bulunur ve kendisine gerçek
dünyayı hiçleyerek, gerçekdışı bir nesne yaratır. O halde Sartre için imgelem, gerçek
dünyada bulunan zorunlulukların ve determinist süreçlerin olumsuzlanarak özgürlüğe
ve belirlenimsizliğe doğru aşılmasında önemli bir yere sahiptir. Şimdi Sartre’ın hiçleme
edimiyle hangi varlık tarzlarının birbirinden ayrılmasını sağladığı konusu aydınlatılmalıdır. Zira özgürlük belirli bir var olma biçiminin özelliği olarak karşımıza çıkacaktır.

III
Sartre bilincin her zaman, bilincinde olduğu nesneye doğru kendi varlığının ötesine
geçmesinden dolayı, varlığının tam uygunluk içinde ‘kendi kendisiyle örtüşmediğini
ifade eder. Bilinç, kendi varlığı içinde kendisi için her zaman sorun olarak kalır. Bu
nedenle kendi-için-varlık (être-pour-soi), bilincin bir özelliği olarak karşımıza çıkar.
Oysaki kendinde-varlık (être-en-soi) kendisiyle örtüşmektedir, çünkü kendinde varlık,
ne ise odur. Sartre bunu, “kendindenin varlık yoğunluğu sonsuzdur” şeklinde ifade
eder. Kendinde-varlık, doluluktur. Kendinde-varlıkta hiçliğin içeri sızabileceği en
ufak bir yarık yoktur.40 Oysa bilinç sahibi insan varlığı soru sorma edimiyle hiçliğin
dünyaya gelmesine aracılık eder.

39
40

nedenle insan kahraman ya da korkak olma özgürlüğüne mahkûmdur.
Sartre, İmgelem, s. 130-1.
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Sartre, Parmenides’e benzer bir şekilde “Varlık, vardır; varlık, var olandır” der.41
Bunun anlamı, varlığın kendi başına bir pasiflik veya aktiflik üretmediğidir. Bu nedenle
varlık kendini gerçekleştiremeyen bir içkinlik, kendini olumlayamayan bir olumlama,
etkiyemeyen bir etkinliktir, çünkü kendi kendisiyle dopdoludur. Bunun için de kendisine opaktır. Bu nedenle varlık, kendindedir. Varlık vardır, öyle ki yıkıldığı zaman
bile artık var olmadığı söylenemez. Varlık yıkıldığında onun, artık var olmayan olarak
bilincine ancak bir bilinç varabilir.42
Varlık vardır; varlık, kendinde olandır; varlık, ne ise odur ifadeleri ile Sartre neyi
kasteder? Bu şu anlama gelir ki, varlığın kendi başına, bir şey “olmamak” bile olması
imkânsızdır; çünkü o hiçbir olumsuzlama içermemektedir. Varlık yoğun olumluluktur. Sartre bunun A, A’dır özdeşlik önermesi gibi düşünülmesi gerektiğini ifade eder.
Dolayısıyla varlık, başka türlü olmanın ne olduğunu bilmemektedir. O halde bilinç
olmaksızın varlık, kendinde olmakla sınırlıdır, varlığa başkalığı atfeden bilinç sahibi
insandır. Hiçlik, varlığın varlık tarafından soru konusu yapılmasıyla yani bilinçle, başka
bir deyişle, kendi-içinle dünyaya gelir. Kendinde varlıksa mutlak doluluk olduğundan
hiçbir varlık üretemez. Hiçlik, varlığa özgü bir imkân olduğu ve tam da varlığın hiçliği
olduğundan dolayı, varlığa da ancak insan aracılığıyla gelmektedir.
Sartre kendi-için varlığı, “ne değilse o olan ve ne ise o olmayan” biçiminde
tanımlar.43 Çünkü kendinde-varlığın, kendisiyle dopdolu bir varlık yoğunluğu olmasına karşın, bilincin özelliği bir varlık çözülmesi olmasıdır. Bu nedenle bilinci
kendiyle örtüşme olarak tanımlamak imkânsızdır. Bunun anlamı, kendi-içinin asla
tamamlanmış olarak var olamamasıdır, kendi-için hiçleme ile her zaman olduğu
şeyin ötesine doğru geçerek, kendini aşarak var olduğu için kendinde-varlık gibi
olduğu şey olarak kalamaz. Kendinde-varlığın, olduğu şey olması için hiçbir çaba
sarf etmesi gerekmezken, kendi-için, hep bir öteye geçme çabasıdır. Kendinde-varlık,
olduğundan başka türlü olamazken, kendi-için-varlığın yapısı, her zaman olduğundan
başka türlü olacak olmaktır. Bu anlamda kendi-için her zaman “eksiktir”, çünkü asla
tamamlanamamıştır. Oysa ne ise o olan kendinde-varlıkta hiçbir eksiklik yoktur,
kendinde-varlık tamamlanmıştır.
Kendinde-varlık olan bu masaya ilişkin onun sadece bu masa olduğunu söylenebilirken, bir inanç hakkında onun yalnızca inanış olduğunu söylemek mümkün değildir;
çünkü inanç aynı zamanda inanış bilincidir de. Dolayısıyla bu durumda kendi-için
hakkında bir özdeşlik yargısını dile getirmek söz konusu değildir, burada özne ve
yüklem birbirinden farklıdır, yine de bu farklılığa rağmen aynı varlığın bozulamaz
birliği içindedirler.44
41
42
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Özdeş olanın kendi kendisiyle örtüşmesi tam olarak varlık doluluğudur, çünkü bu
örtüşme içinde hiçbir olumsuzluğa yer bırakılmamıştır.45 Fakat kendi-için, kendisiyle
örtüşmez çünkü bilincin, hiçliği varlığa getirmesi, insanın kendi kendisinden ayrılmasını
ve kendisine bir mesafe almasını sağlar. Hiçlik her zaman için bir ötedir. Kendi-için,
kendini sürekli olarak aşarak var olur. Kendi-için, hiçliği varlığa getirerek her zaman,
şimdi olduğu halin ötesine geçer ve asla tamamlanamaz.
Sartre kendi-içindeki eksikliği, olumsuz bir özellik olarak düşünmemektedir.
Çünkü insan ancak eksik bir varlık olması sayesinde sürekli kendisinin ötesine geçerek
yeni olanakları kendisine açabilir.
Kendi-içinin ne ise o olmayan olarak kavranmasını, ne ise o olacak olan kendi sağlar…
Kendi-içinde eksik olan şey, kendidir; ya da kendinde olarak kendi kendidir… Kendi-için
kendi varlığında eksikliktir, çünkü ancak ve ancak hiçlik olarak kendinin temelidir. Aslında
bu eksiklik, kendi-içinin tam da varlığıdır… Kendi-için, ancak kendi kendisini eksiklik
olarak kavrarsa anlamlıdır.46

O halde Sartre’a göre insan, önce var olup daha sonra bazı şeylerden eksik kalan
bir varlık değildir. İnsan, önce eksiklik olarak var olur. Ne ise o olan kendinde karşısında insan, bu bütünlüğün eksikliğini çeker ve olduğu şey ölçüsünde değil, olmadığı
şey ölçüsünde kavranır. İnsan varlığı, kendiyle örtüşmeye yönelerek sürekli bir öteye
geçme edimi olarak var olur, zira bu örtüşme hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Bu
örtüşmenin asla gerçekleşmeyecek olması da olumsuz bir özellik olarak düşünülmemelidir, çünkü tam da bu, Sartre için değeri ortaya koyar. İnsanda değerli olan, onun
asla kendinde haline gelememesi, tamamlanamamasıdır.
Değerin dünyaya gelmesine insan-gerçekliği aracılık eder. Değer, bir varlığın, varlığının
ötesine geçerken yöneldiği şeydir: Değer atfedilen her eylem, bir şeye doğru kendi varlığından uzaklaşır.47

Bu bağlamda değer Sartre açısından özgürlüğe aittir.48 Kendi-içinin eksikliğini
çektiği değeri, Sartre mümkün olan şeklinde tanımlar. Kendi-için, değere veya mümkün olanlara doğru adım atmadan ortaya çıkamaz. Mümkün olanın, mümkün olarak
kavranması öteye geçme edimiyle gerçekleşir. Bu nedenle kendi-için sürekli, henüz
olmadığı, ancak olacağı şey uğrunda, şimdi olduğu şeyin ötesine geçer. Sartre’a göre
insan her zaman mümkün olanlar tarafından kuşatılır. İnsan tamamlanmamış bir varlık
olduğu için, sürekli yeni olanaklara sahiptir ve bu olanaklardan hangilerini seçeceği
önceden belirlenmemiştir.
Görülen odur ki Sartre hiçliğin yalnızca kendi-için-varlığın bilincinin bir özelliği
olarak var olduğunu düşünmüştür. Kendi-içinin hiçleme edimi onun eksik bir varlık
45
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olduğu anlamına gelir, zira onu değerli kılan tam da bu eksiğin asla giderilemeyecek
olmasıdır. Bilinç her zaman kendi dışındaki sonsuz olanaklarına yönelecektir. İşte
Sartre’ın insanı özgürlüğe mahkûm eden çıkarımı burada gizlidir. Kendi-içinin özgür
olmadığını söylemek bu noktaya kadar gerçekleştirilen bilinç fenomenolojisinin tüm
verileriyle çelişmek anlamına gelir. Bilincin yapısı gereği insan özgür olmak zorundadır. Özgür olmamak, bilincin artık yönelmediği, hiçlemediği, tamamlandığı ve kendinde-varlık olduğu anlamına gelir, bu da yalnızca ölümle gerçekleşir. O halde insan
yaşadığı sürece özgür olmaya mahkûmdur, bunun anlamı insanın dışsal durumlara
bağlı olarak bazı koşullar altında özgür olmayacağını düşünmenin imkansız olduğudur.
İnsan, bilincinin ontolojik yapısı gereği her koşul altında özgür olmak zorundadır. Bu
nedenle var olmak, özgür olmakla aynı anlama sahiptir.

IV
Bilincin kendi-için varlık olarak her şekilde konumunu ve geçmişini aşması,
ego’yu özgür bir tasarı olarak yaratması anlamına gelir. Kendi-için, bir öz olarak
geçmişe sahiptir ve geçmişini ancak aşılmış olarak kendisiyle birlikte taşır. Başka
bir deyişle insan, Sartre’ın olgusallık olarak adlandırdığı bedeninin, ailesinin, sosyal
sınıfının, ülkesinin, etnik kökenin getirdiği zorunlu durumları da aşmaya muktedirdir.49
Örneğin; 21. yüzyılda Kanada’da işçi sınıfı bir ailede doğmayı seçemediği halde kişi
bu durumun anlamını belirlemeyi seçmek zorundadır. Bu nedenle Sartre durumun
özgürlük aracılığıyla var edildiğini söyler. İnsan doğduğu, içinde olduğu ve seçmediği
duruma anlamını kendisi verir. Bilincin yönelimselliği gereği insan her zaman her
durumun ötesine geçmek zorundadır. Böylece kendi-için, içinde bulunduğu durumu
anlamlandırarak önceki konumu aşar. Bu nedenle Sartre hiçbir konumun, insan varlığını bütünüyle belirleyemediğini ifade eder.50 Yine de konum, onsuz olunabilecek
bir şey de değildir. Kendi-için, ancak bir konum içinde vardır. Bir konum içinde var
olmak, sürekli konuma göre eylemektir. Bu, kendi-içinin tasarı olarak eylemidir. Bu,
özgürlüğün paradoksudur: Sadece konum içinde özgürlük varken; konum da sadece
özgürlük aracılığıyla vardır. Bilinç, özgürlük olduğu için; özgürlük, her zaman bir
konum içindedir.51
Sartre, özgürlüğün, özgür istenç ile aynı şey olup olmadığını sorar. Genellikle
özgürlük, hep özgür istençle özdeşleştirilmiş ve tutkularla arasında bir yarık varmış gibi
düşünülmüştür. Başka bir deyişle özgürlük insanın akılsal yanına atfedilmiş, bedensel
yanın ise insanı köleleştirdiği düşünülüp, zihin ve beden arasında bir düalizm inşa
edilmiştir. Özgür istencin tutkulara nasıl egemen olacağı konusu sorunsallaştırılmıştır.
49
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Sartre’a göre kendi-içinin istenç ve tutkular şeklinde iki kutba ayrılması, onun kendine
özgü bütünselliğini parçalamak olacaktır. Sartre açısından özgürlüğü istence atfedenler,
tutkuların doğasını gözden kaçırmışlardır. Oysa Sartre tutkuyu fenomenolojik incelemeye tabi tuttuğunda, tutkunun da yönelimsel, hiçleyici ve amaç koyucu olduğunu
görür ve eylemin özelliği olan eksikliği ve mümkün olanı kavrama da tutkunun da
eylem kadar etkili olduğunu ortaya koyar.
Tutku “olgusu”nun ya da arzunun apaçık hiçleyici olmadıkları neden varsayılır? Tutku
da öncelikle proje ve eylem değil midir, tam da belli bir şeyi dayanılamaz olarak ortaya
koymaz mı ve bir amaç ışığında onu yalıtarak, onun karşısında bir mesafe almak için ona
odaklanmaz mı? Yani bu dayanılmaz olarak ortaya koyduğu şeyi bir varlık-olmayanın
ışığında düşünerek hiçleştirmek zorunda değil midir? Ve tutkunun da kendi amaçları yok
mudur, üstelik bu amaçlar tam da tutku tarafından var olmayanlar şeklinde ortaya koyulduğu anda kabul edilmezler mi? Ve eğer hiçleme tam da özgürlüğün varlığıysa, nasıl olur
da özerkliği tutkulardan alıp istence verebiliriz?52

Sartre, tutkuların da özgür eylemin temelinde bulunabileceğini gösterdikten sonra
bu kez de istencin, özgürlüğün temelinde olmadığını; aksine özgürlüğün, istencin
temelinde olduğunu iddia eder.
Dahası, istencin, özgürlüğün öncelikli gösterimi olması şöyle dursun, tam tersine, istenç
kendini oluşturabilmek için kökensel bir özgürlük temelini gerektirir. Öyle ki, istenç bir
takım amaçlar karşısında üzerine düşünülmüş kararlar şeklinde karşımıza çıkar. Ama bu
amaçları kendisi yaratmaz… Oysaki tutku da aynı amaçları ortaya koyabilir. Söz gelimi,
bir tehlike karşısında ölüm korkusuyla kaçabilirim. Bu tutkusal bir olgu olması, en yüksek
amaç olarak yaşamın değerini daha az ortaya koyduğunu göstermez.53

Sartre’ın belirtmek istediği konu, istençli ya da tutkulu davranmaya karar verecek
olanın kendi-içinden başkası olmadığıdır. Dolayısıyla bu ikisi arasında düşünüldüğü
gibi bir gerilim yoktur. Dünyaya istençli ya da tutkulu bakmayı seçen kendi-içindir,
çünkü dünyayı bu şekilde var eden yine kendi-içindir. O halde kendi-için, dünyayı
tutkusu ya da aklıyla açığa çıkaran bir ego olarak kendini seçer. Bu, onun kendi özgür
projesidir. Her ikisinden de sorumludur, bazı koşullarda kendini korkak, bazı koşullarda cesur olarak seçen kendi-içindir. Her türlü var olma tavrı, özgürlüğü eşit biçimde
göstermektedir. Ona göre tutku da eylemin motifi olabilir.
Bu nedenle özgürlüğün istencin bir özelliği olduğunu düşünmek aldatıcıdır, çünkü
istenç devreye girdiğinde zaten karar çoktan alınmıştır. Bununla birlikte özgürlük,
Sartre için nedensiz olmak anlamına da gelmez. Ona göre özgürlük keyfiyet değildir,
ancak seçim, olduğundan başka türlü de olabiliyorsa özgürlükten söz edilebilir. Zira
seçimin başka türlü olabilmesi Sartre için çok özel bir anlam ifade eder. İnsan başka
türlü davranmayı seçebilir, fakat sadece dünyayla kurduğu ilişkide (Sartre buna proje
demektedir) köklü bir değişiklik yaparak. İnsan, olmanın/yapmanın temel projesini
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değiştirerek, yani olgusallığıyla ve dünyayla farklı bir ilişki kurarak farklı seçimlerde
bulunabilir.
Sartre bunu bir örnekle netleştirir: Söz gelimi arkadaşlarıyla günlerce süren bir
gezintiye çıkan bir kimseyi düşünelim. Uzun süren yürüyüşün ardından çok yorulan ve
devam etmek istemediğini, oturup dinlenmek istediğini ifade eden bu kişinin dinlenmek
veya yola devam etmek arasındaki seçimi neye göre gerçekleşir. Devam edemeyecek
kadar yorulmuş olması bedensel bir olgu olduğu için çoğunlukla devam etme özgürlüğünün olmadığını düşünmek makuldür. Oysa Sartre’ın altını çizmek istediği konu,
yorgunluğun kendi başına dinlenme eylemini belirlemekte yetersiz olduğudur. Ona
göre eylemin gerisinde çok daha derin başkaca bir şey vardır. Yorgunluk, tek başına
katlanılabilir ya da katlanılamaz bir şey değildir. Eğer öyle olsaydı yol arkadaşları gibi
o da devam edebilirdi, çünkü onun bedeni de en az arkadaşları kadar sağlıklı, onlar
kadar antrenmanlıdır. O halde neden diğerleri yorgunluklarına katlanabilirken bu kişi
katlanamamaktadır? Sartre’a göre bunun nedeni yorgunluğun kendisine değil, bu kişinin tam da yorgunluk üzerinden dünyayla kurduğu ilişkinin bütününe bağlı olarak
ortaya çıkar. Kuşkusuz diğerleri de yorgundur, ancak onların yorgunlukları üzerinden
dünyayla kurdukları ilişki daha farklıdır. Bir kimse kendini banyo küvetine bırakır gibi
yorgunluğuna bırakabilir ve yorgunluğunu, dünya ile bütünleşmenin bir aracı olarak
görebilir. Taşlı yollara düşe kalka uyum sağlaması onun toprakla, ensesindeki güneş
yanığı, kulaklarındaki uğultu güneşle temas ettiğinin göstergesidir. Dağı ve yolları bu
şekilde kendine mal eder. Bu demektir ki yorgunluk, onun için salt fiziksel anlamda
değil, daha geniş bir proje içinde anlamlıdır. Bu, onun kendini var etme tarzıdır. Bu
proje, kendi-içinin varlık sorusu karşısında kendiliğinden yaptığı seçimdir. Kendi-için,
kendini beden olarak da, zihin olarak da var edebilir. Diğerleri bedenlerini doğayla
bir olmanın aracı olarak var edebilirler, yorgunluklarıyla farklı ilişkiler kurabilirler.
Oysa dinlenmek isteyen kişinin devam edebilmesi için, ‘var olmanın’ temel projesini
değiştirmesi ve onu farklı bir biçimde anlamlandırması gerekir.54
O halde Sartre için bir eylem sadece tek bir sebeple anlaşılamaz. Eylemin çeşitli
anlam katmanları vardır. Dinlenme kararı iyi analiz edildiğinde kişinin temel projesini,
dünyayla kurduğu ilişkiyi ortaya koyar. Her insan kendi-için varlık olarak başka türlü
eylemde bulunabilir ancak kendine ilişkin kökensel projesinde, seçiminde, kendini var
etme tarzında, dünyaya karşı tavrında bir değişiklik yaparak başka türlü eyleyebilir.
Ve bedensel varlığı ya da olgusallığı buna herhangi bir engel teşkil etmez. Sartre tam
da bilincin hiçleme edimiyle ego’yu kendini aşacak şekilde var etmesinden dolayı
insanın her zaman anlamlandırmak ve özgür olmak zorunda olduğu sonucuna ulaşır.
Sartre’ın varoluşçuluğuna komünist kanattan gelen eleştiriler, varoluşçuluğun
insanı umutsuzluğa düşürerek eylemsizliğe sevk ettiği yönündedir. Bu bakış açısına
göre varoluşçuluk insana olan biteni gözlemlemek dışında başka hiçbir şans bırakmayan
54
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bir felsefe olarak kişiyi miskinliğe itmektedir.55 Oysa Sartre’a göre varoluşçuluğun,
eylemsizliğe itmek bir yana aksine eylemin çok anlamlılığını görmeye zorlayan, kişiyi
eylemeye ve eylemin sorumluluğunu almaya mecbur bırakan bir yaşam felsefesi olduğu
ortadadır. Çünkü bilincin var olması ve eylemesi zaten bir ve aynı şeydir. Yönelmek,
hiçlemek bilincin eylemesinden başka bir şey değildir. İnsan eylemeye mahkûm olduğu için özgürlüğe mahkûmdur. Sartre’ın varoluşçuluğunun ve ona bağlı olarak da
hümanizminin zemininde bilincin fenomenolojik ontolojisi yer alır.
“Özgürlüğüm, varlığımda sürekli sorunsaldır, doğama eklenen bir nitelik ya da
bir özellik değil; tam tamına varlığımın dokusudur.”56 Bu nedenle kendi-için varlığın
özgür olmamak gibi bir seçeneği yoktur.
Eğer olumsuzlama insan aracılığıyla dünyaya geliyorsa, insan, dünyayla ve kendi-kendisiyle
hiçleyici bir kopuşu meydana getirmelidir ve bu kopuşun sürekli olanaklı olması özgürlükle bir ve aynı şeydir… Kendi-için açısından olmak, olduğu kendindeyi hiçlemektir. Bu
durumda, özgürlük bu hiçlemenin kendisinden başka bir şey değildir. Kendi-içinin, kendisi
hakkında söylenebileceklerden her zaman başka bir şey olması özgürlük sayesindedir, bu
şekilde kendi-için özünden olduğu gibi varlığından da kurtulur. Çünkü kendi-için, tam da
bu adlandırmalardan kurtulan, kendisine verilen ismin, kendisine ait olduğu kabul edilen
özelliğin ötesinde olandır. Kendi-içinin ne ise o olmadığını, ne değilse o olduğunu söylemek, varoluşun özü öncelediğini ve koşullandırdığını söylemektir… Yani insanın özgür
olduğunu söylemektir… Ben, sonsuza kadar özümün ötesinde var olmaya mahkûmum,
özgür olmaya mahkûmum.57

Özgürlük bir özellik değil, insanın olmasıdır/varlığıdır. O halde Sartre için olmak
ve eylemek58 bir ve aynı şeydir. Kendi-için önce var olup sonra yapıp eden bir varlık
değildir. Olmak, kendini seçmektir, seçmek de yapmaktır. Bu nedenle Sartre için insanın bazı durumlarda özgür olduğu, bazı durumlarda ise olmadığı söylenemez, insan
bir bütün olarak her zaman özgürlüğe mahkûmdur.
“Özgür olmak! Kendi kendinin nedeni olmak: Benim, çünkü ben olmak istiyorum, diyebilmek! Kendi kendinin başlangıcı olabilmek!”59
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Sartre verilmiş bir özgürlüğün olmadığını ifade eder. Özgürlük tüm arzuları, ırkı,
sınıfı ya da ulusu aşmak ve kendini ele geçirmek, her türlü engeli ortadan kaldırmaktır.60 Sartre’ın Özürlük Yolları’nda ifade ettiği gibi insanın günahı sonuna kadar özgür
olmaktır.61 İnsan korkunç bir sessizliğin ortasında özgür ve yapayalnız, yardımdan ve
aftan yoksun, karar vermeye ve ölünceye dek özgür olmaya mahkûmdur.62 Özgürlük
bir sürgündür ve insan özgür olmaya mahkûmdur.63
Sartre insanı özgürlüğe mahkûm etmiştir. İnsan, özü tanrısal zihinde önceden
belirlenmiş bir varlık olarak yaratılmadığı için özgürlüğe mahkûmdur ve bütün yaptıklarından sorumludur. Sartre için insanın, Tanrı’nın zihninde önceden yer alan belirli bir tasarımın bu dünyada varlığa gelmesiyle oluşan bir canlı olmadığı doğrudur.
Ancak Sartre’ın amacı Tanrı’nın yokluğunu kanıtlamak da değildir. Onun için Tanrı
var olsaydı dahi değişen bir şey olmayacaktı. Çünkü bütün mesele varlık ve hiçlikle
ilişkilidir. Sorun, Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu değil, insanın kendini bulması ve
var etmesi sorunudur. Bu nedenle Sartre, Tanrı’nın varlığına dair en değerli kanıtın
bile kişiyi kendi benliğinden kurtaramayacağını dile getirir.64
Sartre’ın 1952 yılında yayımlanan Şeytan ve Yüce Tanrı isimli piyesindeki kahramanı Heinrich aracılığıyla özgürlüğün mutlak olmadığını ilk kez fark ettiğini açıklamasını ve 1969 yılında New Left Review adlı bir Amerikan dergisine vermiş olduğu
mülakatta geçmişte böylesine mutlak bir özgürlük anlayışını savunabilmiş olmasının
bir skandal olduğu ifadesini65 onun sadece varoluşçuluğunun değil, fenomenolojisinin
de şüpheye açık olduğuna yönelik bir itiraf olarak mı anlamak gerekir, yoksa Sartre
Özgürlük Yolları’nda Marcelle’in ağzından ifade ettiği gibi “o kadar özgür olmak mı
istemiyordur”66 artık? Bununla birlikte Sartre’ın kendisinin bile özgürlüğe mahkûmiyet
fikrinden vazgeçmesi için tüm bir fenomenolojisinin değiştirilmesi gerektiği ortadadır.
Sartre’ın en azından bunu yapmadığı aşikardır.

Sonuç
Sartre’ın varoluşçuluğu bütünüyle bir özgürlük felsefesidir. İnsanı, kendi varlığını
kendi eylemleriyle sürekli ve yeniden kuran, değişim içindeki tamamlanmamış bir
varlık olarak ele alan ve insan varlığının belirli yasalara uygun olarak şekillenen bir
doğası olduğunu reddeden varoluş düşüncesi Sartre’ın temel problemi olan özgürlü60
61
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ğün merkezinde yer alır. Yine de özgürlük meselesi Sartre için tüm felsefesinin çıkış
noktasını oluşturan temel bir varsayım değil, aksine tüm bir düşünce zincirinin ulaştırdığı zorunlu bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Sartre’ın “varoluş özden önce gelir”
ifadesi varoluşçuluğun en meşhur mottosu olduğu halde niçin varoluşun önce geldiği
sorusunun önemi çoğunlukla gözden kaçırılmaktadır. Bu da varoluşçuluğun genellikle
bir yaşam felsefesi ya da dünya görüşü olarak oldukça önemli olmakla birlikte, sistematize edilememesinden kaynaklanan edebiyata yakınlığı sebebiyle de derinlikli bir
felsefi temellendirmeden yoksun olarak düşünülmesine yol açmaktadır. Oysa Sartre’ın
fenomenolojik ontoloji denemesinin kavramsal bir analizi onun varoluşçuluğunun
basitçe bir yaşam şekli önermenin ötesinde derin bir felsefi temele sahip olduğunu
gözler önüne sermektedir. Elbette Sartre da pek çok varoluşçu gibi felsefesini roman
ya da tiyatro gibi edebi eserler aracılığıyla ortaya koymuştur, varoluşun belirsizliğini,
muğlaklığını ve paradoksal yapısını betimlemenin en uygun yolu gerçekten de sanat
gibi görünmektedir. Yine de bu, varoluşçuluğun dayandığı sağlam ve güvenilir zeminin
ortaya konulmasına bir engel teşkil etmez.
Varoluşun özden önce gelişi, ya da başka bir deyişle insanın özgürlüğe mahkûm
oluşu, kendi-içinin ontolojik bir gerçekliğidir. Özgürlük, yönelimsellikten ayrı olarak
düşünülemez. Bilincin yönelimselliği ve hiçleme yetisiyle eksik olanı kavrayarak
mümkün olana doğru, olduğunun ötesine geçmesi onun ontolojik yapısıdır. Bu nedenle
özgürlük de keyfi bir seçim özgürlüğü olarak değil, ontolojik bir zorunluluk olarak
insan varoluşunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kendi-için, hiçliğin varlığa gelmesine
aracılık eden varlık olduğu ve zamansallığıyla her zaman olduğu şeyi aşabildiği için
özgürlüğe mahkûm olmak zorundadır.
Sartre’a göre hiçliğin dünyaya insan bilinci yoluyla gelmesi insanın özgür olduğunu gösterir. Özgürlük, insanın özüne ait çeşitli özelliklerinden biri değildir. İnsanın
özgürlüğü, özünden önce gelir ve özü mümkün kılan tam da özgürlüktür. Dolayısıyla
özgürlüğü, insanın varlığından ayırmak imkânsızdır. Sartre için insan, daha sonra özgür
olmak için önce var olan bir varlık değildir, insan varlığı ile özgür oluşu arasında bir
fark bulunmamaktadır. Bunun anlamı, Sartre’a göre insanın sonradan özgür olmak
üzere var olmadığı, tam tersine özgürlüğün zorunlulukla insanın var olma biçimi
olduğudur. Görülen odur ki Sartre’ın fenomenolojik ontoloji denemesinde bilinç ve
hiçlik arasında kurduğu ilişki, onu ego’nun bilincin özgür bir yaratımı olduğunu kabul
etmeye zorlamıştır.
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KOPERNİK DEVRİMİ:
MODERN KOZMOLOJİNİN OLUŞUM SÜRECİ
Engin Koca*
COPERNICAN REVOLUTION:
THE FORMATION PROCESS OF MODERN COSMOLOGY
ÖZ
Kopernik Devrimi, bilim tarihinde gerçekleşen ve insan aklının doğasını, gücünü
ve sınırlarını kavramamızda bize yardımcı olan belki de en önemli olaydır. Bu
devrim pek çok tarihsel gelişmenin bir sonucu olarak Dünya merkezli kozmolojiden Güneş merkezli kozmolojiye geçiş sürecine verilen isimdir. Fakat bu
devrim yalnızca basit bir astronomik model değişimi değil, doğayı ve kültürü
mekanik felsefenin perspektifinden yorumlama girişimidir. Doğayı ölçülebilir
ve sayılabilir olana indirgeyen bu felsefe, matematiği bilimin yöntemi olarak
konumlandırmıştır. Doğa bilimlerinde elde edilen başarılar, kültür bilimlerinin
de benzer bir felsefi zemine yaslanmasının gerekliliğini ortaya çıkarmış ve bugün
modernite dediğimiz dünya görüşünün temellerini inşa etmiştir. Bu makale, modernitenin yaslandığı metafizik temelleri açık kılma girişimlerine, modern kozmolojinin inşa sürecinin analizi üzerinden katkı yapmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kopernik Devrimi, Galileo, Kepler, Mekanik Felsefe
ABSTRACT
The Copernican revolution is perhaps the most important event that takes place
in the history of science and helps us understand the nature, power and limits of
the human mind. This revolution is the name of the transition process from Earthcentered cosmology to Sun-centered cosmology. This shift was the combined
result of numerous historical developments. But this revolution is not just a simple
*
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change of the astronomical model, but an attempt to interpret nature and culture
from the perspective of mechanical philosophy. This philosophy that reduces
nature to measurable and countable has positioned mathematics as the proper
method of Science. Achievements in natural sciences have revealed the necessity
of realigning cultural sciences on a similar philosophical ground and built the
foundations of the world view that we call modernity today. This article aims to
contribute to attempts to expose the metaphysical foundations on which modernity
is based, through the analysis of the construction process of modern cosmology.
Keywords: Copernican Revolution, Galileo, Kepler, Mechanical Philosophy.
...

I. Giriş
Kopernik Devrimi, Kopernik’in De Revolutionibus Orbium Coelestium (1543)
isimli kitabının basılmasından Newton’un Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) isimli kitabının basılmasına kadar yaklaşık 150 yıl süren ve Dünya
merkezli evren anlayışından Güneş merkezli evren anlayışına geçişi karakterize eden
kavramdır. Öncesinde Dünya kapalı ve sınırlı bir evrenin merkezinde hareketsiz
duruyorken, devrimin sonucunda sonsuz uzayda dolaşan bir gezegene dönüşmüştür.
Kuhn’un ifade ettiği gibi kozmoloji, “insanın pratik ve tinsel her işine nüfuz eden
ve bu işlere anlam veren bir Dünya görüşü sağlar; bu yüzden insan bir kozmoloji inşa
etmeksizin uzun bir süre var olamaz.”1 Çünkü insanın evrenle ilişkisi ve evrende nerede durduğu tespit edilmedikçe, insanın toplumsal faaliyetlerde bulunabilmesi için
gerekli olan güvenlik duygusu ve insanlar arası ilişkileri düzenleyen hukuk, ahlak ve
siyaset oluşturulamaz. Çünkü evrenin nasıl bir yer olduğu, nasıl devindiği ve insanın
buradaki varoluş amacı tespit edilmedikçe, toplumsal ilişkilerin üzerine bina edileceği
meşruiyet sorunu çözülemez.
Nitekim Akdeniz havzasında kurulmuş medeniyetlerin bu ihtiyaçlarını yaklaşık iki
bin yıl boyunca karşılamış olan Aristoteles-Batlamyus kozmolojisi, mevcut kurumlara
meşruiyet veremediği için Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıkmış ve modern
kozmolojinin tesis edilme sürecinde ve sonrasında, mevcut yapılar yıkılarak yerlerine
yenileri inşa edilmiştir.
Bu dönemde hümanizm bir dünya görüşü olarak ortaya çıkmış, Aristotelesçiliğe
ve skolastisizme Yeni-Platonculuk üzerinden karşı çıkmıştır.2 Kopernik’in hocası ve
dostu Domenico Maria de Novara, Floransalı Yeni Platoncu gizli bir örgütün üyesidir.3
1

2
3
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Nitekim Kopernik kitabının iç kapağına yayımcısı tarafından “Geometri bilmeyen
buraya giremez” yazılmasına izin vermiştir. Bununla birlikte aynı dönemde ortaya
çıkan ve terk edilmeye başlanan skolastik felsefenin yerini almaya başlayan antik
Grek atomculuğu, Kopernik sistemi ile uyumlu bir şekilde yorumlanmış ve modern
kozmolojinin oluşmasına hizmet etmiştir.
Kopernik Devrimini ortaya çıkaran nedenler sadece meşruiyet sorunları ve felsefi
tartışmalar değildir; bu dönemde gerçekleşen coğrafi keşifler, Batlamyus’un çizdiği coğrafya haritalarının yanlış olduğunu göstermiş ve onun otoritesini sarsmıştır.4 Bu keşiflerle
birlikte gemiciliğin geliştirilmesine yönelik talepler, mekanik bilimine ilgiyi arttırmış ve
mekanikteki gelişmeler on yedinci yüzyıl mekanik felsefenin zeminini oluşturmuştur.
Devrimin en önemli bileşenlerinden biri de teknik gelişmelerdir. Bunlardan birincisi
teleskopun keşfidir. Galileo’nun teleskop ile elde ettiği gözlem verileri, eski kozmolojinin en temel varsayımlarından biri olan yer-gök ayrımını yerinden eden en önemli
gelişmelerden biri olmuş ve Kopernik karşıtlarının tezlerinde şüpheler yaratmıştır. İkinci
teknik gelişme ise Descartes’ın analitik geometriyi keşfetmesidir. Bu keşif, Newton
ve Leibniz tarafından yeni fiziğin matematiksel yönteminin inşa edilmesinin zemini
olmuştur. Bu matematiksel yöntem ile birlikte Newton, Kepler’in gök kinematiğini
ve Galileo’nun yer kinematiğini, kendi dinamik kuramında birleştirebilmiş ve modern
kozmolojiye son halini vermiştir.
Bu makale modern kozmolojinin oluşum sürecini, zihniyet dünyasında gerçekleşen birkaç önemli olay üzerinden bir bütünlük içinde sunmayı amaçlamaktadır. Bu
şekilde bir dünya görüşü olarak modernitenin sosyal, siyasal ve ekonomik kurumlarını
belirleyen metafizik temelin açık kılınmasına bir katkı yapılması amaçlanmaktadır.

II. Kopernik
Kopernik, De Revolutionibus Orbium Coelestium isimli kitabına yazdığı önsözde
–bu yazı aynı zamanda Papa’ya hitaben yazılmıştır– kendisini araştırmaya iten şeyin,
kilise takvimi ile ilgili düzenlemeler olduğunu, bu düzenlemelerde ay ve yıl uzunlukları ile Ay ve Güneş’in hareketlerinin birbirini tutacak şekilde hesaplanamadığını
ifade eder.5 Kopernik’in açıkça hedef aldığı Batlamyus’un ve ardıllarının karmaşık
matematik sistemlerinde cisimleşen, denge noktaları gibi pek önemli görünmeyen
kimi matematiksel ayrıntılar ve teknik inceliklerdir.6 Kopernik kitabına Dünya’nın
küre şeklinde olduğu varsayımıyla başlar:
4
5

6
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Evvela evrenin küre şeklinde olduğunu kabul etmeliyiz. Bu, ya tüm şekillerin içinde en
kusursuzu, yapısında hiçbir noksanlık taşımayan, tam anlamıyla eksiksiz olan kürenin
biçiminden; ya tüm şekiller içinde en uygununun küre olmasından ve doğal olarak her
şeyi içine alıp muhafaza edebileceğinden; ya evrendeki bütün kütlelerin –Güneş’in, Ay’ın,
gezegenleri ve yıldızları kastediyorum- tümüyle küre şeklinde olmasından; su damlalarında
ve diğer akışkan maddelerde görüldüğü gibi kendi başlarına hareket etmek istediklerinde
küreye dönüşmeye meyilli olmalarından ötürü böyledir.7

Dünya’nın küre olduğuna dair empirik deliller ise Aristoteles’in kullandığı8 delillerdir. “Güneye gidildiğinde, kuzeye gidenlerin göremediği yıldızlar yükselir, bizim yüksekte gördüklerimiz ise alçalır. Gemi güvertesinden görülmeyen kara, gemi
direğinden görülür ve Ay tutulmasının yeryüzündeki görüntüsü çember şeklindedir.”9
Daha sonra Kopernik yine bir varsayım ortaya atar: “Sınırları bilinmeyen ve bilinemeyecek olan evrenin tümünün Dünya’nın çevresinde kaymakta olduğunu düşünmek
yerine, Dünya’ya küresel şekline uygun olarak devinim atfetmekten neden imtina
edelim?”10 Bunu desteklemek için yaptığı düşünce deneyinde bir geminin dingin bir
şekilde ilerlerken dışarıdaki her nesnenin, hareketin imgesinden ötürü gemidekilere
hareket ediyormuş gibi görüneceğini söyler. Hatta geminin içindeki insanlar, gemideki
her şeyin öylece durduğunu düşüneceklerdir. Kopernik aynı durumun Dünya için de
geçerli olduğunu, hareket edenin dünya olmasına rağmen tüm evrenin onun etrafında
döndüğünün zannedileceğini iddia eder.11
Kopernik’in argümanı hipotetiktir, yani “eğer dünya hareket halindeyse, gözlemlenen olgular şöyle olmalıdır” şeklinde bir iddiadır.12 Kopernik evreni hala sınırlıdır
ve küreseldir; hala sabit yıldızlar küresi vardır fakat hareketsizdir, onun yerine Dünya
hem kendi etrafında hem de Güneş’in etrafında hareket halindedir.13 Kopernik’in iddiası bir hipotezdir ve mantıksal olarak Dünya’nın döndüğünü ispatlamaz, sadece bazı
olgulardan hareketle yapılan bir çıkarsamadır.14 Kopernik, bu varsayımdan hareketle
ulaştığı mantıksal sonuçları şöyle açıklar:
Dünya göksel devinimlerin gözlendiği, bakış açımızın şekillendiği yerin kendisidir. O
halde Dünya’ya bir hareket atfediliyorsa, o hareket bizzat Dünya’nın dışındaki evrenden
de görülmelidir; ancak bu, özellikle günlük devinimde olduğu üzere, ters istikametteymiş
gibi görünecektir. Bu yüzden Dünya ve etrafındakiler dışında tüm evren dönüyormuş gibi
görünür. Kaldı ki bu devinimle ilgili olarak gökyüzünün hiçbir hareketinin olmadığını,
sadece Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğünü kabul ederseniz; ciddi bir incele7
8
9
10
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meden sonra Güneş’teki, Ay’daki ve yıldızlardaki doğuş ve batışın da aynen bu şekilde
gerçekleştiğini görebilirsiniz. Her şeyi kapsayan ve kaplayan, evrenin ortak mekânı olan
gökyüzü söz konusu olduğundaysa, niçin kapsananlara değil de kapsayana ya da yer kaplayan nesnelere değil de ona yer sağlayana hareket atfedildiğini kavramak kolay değildir.15

Kopernik, Güneş merkezli sistemin göksel hareketleri daha basit ve daha tutarlı
açıkladığı yollu bir varsayımdan yola çıkmıştır. Bu iddia ilk değildir, zira antik Greklerden beri bu sistem dile getirilmiş ama mevcut metafiziksel yapılardan dolayı taraftar
toplayamamıştır. Kopernik sisteminin avantajı, daha az hareket eden gök cismi, daha az
hareket yönü ve yörünge büyüklükleri ile gezegenlerin periyotları ve hızları hakkında
daha basit açıklamalar vermesinde gizlidir. Pek çok göksel olay, birkaç varsayımdan
hareketle açıklanabilir. Kopernik’in argümanı kesin bir sonuç ortaya koymaz, onun
iddiası varsayımsal ve açıklayıcıdır ama gözlemlerle doğrulanmış değildir. Mevcut
gözlemler Batlamyusçu sistemde de açıklanabilir ama onun sistemi daha basit ve
daha estetiktir.16
Kopernik evreni, merkezde Güneş olan bir Aristoteles evrenidir. Sabit yıldızlar
küresi hareketsizdir, Güneş bir yıldız değildir ve evrenin merkezindedir. Kopernikçi
astronomi, temel sorulara verilen geleneksel yanıtları geçersiz kılmış, ancak yerine
yenilerini koyamamıştır. Astronominin yeniden bütüncül bir düşünce modelinde yer
alabilmesi için, yeni bir fizik ve yeni bir kozmoloji gerekecektir.17 “Dünya’yı devindiren şey nedir?” ve “Eğer Dünya dönüyorsa üzerindekiler neden savrulmuyorlar?”
gibi sorular Kopernik’in takipçileri tarafından cevaplanması gereken sorular olarak
ortaya çıkmış, Kepler ve Galileo başta olmak üzere Newton’a kadar süren süreçte pek
çok bilim insanını meşgul etmiştir.

III. Kepler ve Galileo
1572 yılının sonuna doğru, Kopernik’in vefatından 29 yıl sonra, kutba göre büyük ayı takımyıldızının tam karşısında yeni bir gökcismi görünmüştür. Bu gökcismi,
ilk kez gözlendiğinde çok parlak olmasına rağmen, on sekiz ay içinde yavaş yavaş
tümüyle gözden kaybolmuştur. Tycho Brahe’ye göre bu gökcismi kuyruklu yıldız
değildir, çünkü kuyruğu yoktur ve yıldızlar küresine göre konumu değişmemektedir.
Brahe ayrıca bu cismin Ay küresinin altında veya yakınında olamayacak kadar uzakta
olduğunu düşünmüş ve bu cismin büyük ihtimalle bir yıldız olduğu sonucuna varmıştır. Bu hükmün sonucu olarak da, Aristotelesçi değişmez göksel küreler varsayımının
hatalı olduğunu söylemiştir.18
15
16
17
18
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Kopernik sisteminin ortaya çıkardığı zihin bunalımı ve göklerde gerçekleşen bu
yenilik, hem eski sistemi kısmen muhafaza eden, hem de eski sistemin çözemediği
problemleri çözme adına bir yenilik öneren, bir nevi Kopernik ve Batlamyus sistemlerinin sentezi olarak Tycho Brahe sistemini ortaya çıkarmıştır. Brahe, kısmen Yer
merkezli, kısmen Güneş merkezli bir sistem önermiştir; buna göre gezegenler Güneş’in
etrafında dönerken, Güneş sabit ve hareketsiz olan Dünya’nın etrafında dönmektedir.
Fakat bu çözüm, Brahe’nin asistanı olan Johannes Kepler (1571-1630) tarafından kabul
edilmemiştir. Kepler, Brahe’nin gözlem mirasını devralmış ve Kopernik sistemindeki
problemleri çözmek için kullanmıştır.19
Kepler gezegenlerin Güneş etrafında dairesel değil eliptik yörüngeler çizmesi
halinde yörünge hızlarındaki değişim problemini çözebileceğini düşünmüştür. Brahe’nin mirasına dayanarak yaptığı hesaplar ile Kepler yasalarını ortaya atmıştır. Bu
yasalar şu şekildedir:
1) Gezegenler, iki odağından birinde Güneş’in yer aldığı basit eliptik yörüngelerde devinirler.
2) Her gezegenin yörüngesindeki hızı, gezegeni Güneş’e bağlayan doğrunun eşit
zaman aralıklarında eşit alanlar tarayacağı biçiminde değişmektedir.
3) T1 ve T2 sırasıyla iki gezegenin periyotları, R1 ve R2 sırasıyla bu gezegenler
ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık olduğunda, bu gezegenlerin yörüngeleri periyotlarının oranının karesi, Güneş’ten ortalama uzaklıklarının oranının küpüne eşittir:
(T1/T2)2 = (R1/R2)3.20
Kepler bu şekilde, dairesel yörüngelerin ve sabit hızlı gezegenlerin ortaya çıkardığı
dış tekerleme eğrilerini, denge noktalarını ve dışmerkezlileri işlevsiz bırakmıştır.21
Kepler için de, Kopernik için olduğu gibi evren sonludur. Kepler, Kopernik gibi, gezegenleri devindiren nedenin ne olduğu sorusuyla ilgilenmemiştir.22 Modern anlamda
söylenirse dinamik değil sadece kinematik bir açıklama vermeyi amaçlamıştır.
Mekanik, fizik nesnelerin hareketini inceleyen bir bilim dalıdır. İlgilendiği problemler arasında serbest bırakılan nesnelerin düşüşünden, fırlatılan bir futbol topunun
veya Dünya’dan Mars’a gönderilen bir uzay gemisinin izlediği yolun hesaplanması
sayılabilir. Mekaniğin konusu, kinematik ve dinamik olmak üzere ikiye ayrılır. Kinematik nesnelerin hareketinin nasıl gerçekleştiğini tasvir etmekle yetinir. Burada
nesnelerin hareket ederken izlediği yol önemlidir. Hareket ile nesnelerin üzerine etki
eden kuvvetler veya nesnelerin çeşitli özellikleri arasındaki ilişki ise dinamik adı altında
incelenir. Burada esas olan hareketin nedenlerinin araştırılmasıdır.23
19
20
21
22

23

Finnocchiaro, Defending Copernicus and Galileo, s. 35.
Finnocchiaro, Defending Copernicus and Galileo, s. 351.
Khun, Kopernik Devrimi, s. 345.
Alexandre Koyré, From the Closed World to Infinite Universe, Baltimore: John Hopkins University
Press, 1957, s. 99.
Hüseyin Gazi Topdemir, “Galileo ve Modern Mekaniğin Doğuşu”, Felsefe Dünyası, S. 24, 1997, s. 45.

Kopernik Devrimi: Modern Kozmolojinin Oluşum Süreci

107

Galileo, Dialogo sui Due Massimi Sistemi (İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine
Diyalog) isimli eserinde, gezegenlerin yörüngelerinden bahsederken Kepler’in çoktan
çözdüğü gezegen kinematiğini görmezden gelmiştir. Gezegenlerin dairesel hareketinin
astronomik problemleri çözmediğinin farkında olan Galileo, Güneş merkezli sistemi
matematiksel olarak değil felsefi olarak savunmuştur. Bu eserde Galileo’nun dairesel
hareketin mükemmelliği imlediğine dair kadim inancı sürdürdüğü görülür.24
Galileo, Kepler ve Brahe gibi, göksel kürelerin (orbs) varlığını inkâr etmemiş ve
göksel kürelerin hareketlerinin sürekliliğini, sürtünmenin olmamasına bağlamıştır.25
Galileo felsefi olarak Dünya’nın döndüğünü savunurken Kopernik’in kullandığı analojiyi geliştirir. Eğer bir taş yüksek bir yerden bırakılsa doğrusal olarak yere düşecektir;
eğer Dünya ile birlikte hareket etmeyen bir gözlemci olsaydı, bu düşüşü doğrusal değil
eğrisel görecekti.26 Galileo’ya göre bir binadan bir taş atıldığında, onun binanın dibine
dikey olarak düştüğünü görür ve dünyanın dönmediği sonucunu çıkarırız. Aslında taş
bırakıldığında, hareket eden bina ile birlikte hareket ederek binanın dibine düşer; o halde
taş dikey olarak düşmez. Yeryüzü dışından gözlemleme şansımız olsaydı bunu görebilirdik. Dikey düşme, sadece görünüştedir; gerçekte o taş eğri çizerek düşmektedir.27
Galileo, herhangi bir kuvvet etki etmedikçe, görünüşte doğrusal ama gerçekte
parabolik hareket eden cismin hareketini devam ettireceğini söyler (eylemsizlik).28
Bununla birlikte bir cisme farklı doğrultularda birden fazla kuvvet uygulandığında,
cisim bu kuvvetlerin dengesi doğrultusunda hareket etmelidir. Buna göre, binanın
tepesinden bırakılan cisim yer tarafından dikey olarak düşmeye zorlanacak, ama
dünyanın hareketinden dolayı da doğuya doğru savrulacağından, son tahlilde cisim
iki kuvvetinden bileşkesi olan eğri bir yol çizerek yere düşecektir.29
Galileo kendi dönemindeki Aristotelesçilerin, Kopernik sistemine yönelik eleştirilere de cevap verir. Bu eleştirilerden en önde gelenlerinden bir tanesine göre, eğer
Dünya dönüyor ise, yıldızlar küresinin görüntüsü değişmelidir ve yeryüzündeki bir
gözlemci gökyüzünde farklı yıldızlar görmelidir. Fakat aynı yıldızların dairesel hareketinde başka bir şey görünmemektedir. O halde Dünya Güneş’in etrafında dönüyor
olamaz.30 Bu argüman Diyalog’da Aristotelesçi Simplicio tarafından da dile getirilir.
Galileo buna Kopernikçi Salviato üzerinden itiraz eder ve uzaklığın çok fazla olmasından dolayı bunun fark edilmediğini iddia eder.31
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Galieo’nun cevap vermeye çalıştığı argüman, hareket eden Dünya’nın iki ayrı
yerinde mevzilenen iki gözlemcinin aynı anda yaptığı gözlemin sonucu olarak ortaya
çıkması gereken açı farkının ölçülememesi olarak bilinen yıldız paralaksı (stellar
parallax) problemidir. Galileo, bu farkın ölçülememesinin nedeninin, yıldızların çok
uzak olmasından kaynaklandığını iddia etmiştir.32
Galileo, Aristotelesçi fizik anlayışına itiraz ederken Arşimetçi matematik ve statiğe
yaslanır. Platoncu bir bakışla, gök cisimlerinin hareketlerinin ve konumlarının gözlemle
açıklanamayacağına inanan bir düşünür olan Galileo, teleskopu gökyüzüne çevirdiğinde,
gözlemin önemini ve sadece geometrinin yetersiz kalacağını fark etmiştir.33 Teleskop
ile Ay yüzeyinin taş ve topraktan oluştuğunu, gözle görülmeyen pek çok yıldızın daha
olduğunu, Samanyolu’nun çok yoğun bir yıldızlar kümesi olduğunu ve Jüpiter’in dört
uydusunun Jüpiter’den farklı uzaklıklarda ve farklı periyotlarda Jüpiter’in çevresinde
döndüğünü keşfetmiştir.34 Satürn’ü gözlemleyen Galileo, onu birbirine yapışık üç
gezegen zannetmiştir. Daha sonra Jüpiter’in uydularında gözlemlediği tutulmalardaki
süre ve değişikliklerden hareketle Güneş’in merkezde olması gerektiğine hükmetmiştir.35 Bu keşifleri yaptığının (1610) ertesi yılı, Güneş’in yüzeyinde genişleyen ve
daralan siyah lekeler olduğunu ve Güneş’in kendi etrafında döndüğünü keşfetmiştir.36
Galileo 1613’te Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari e Loro Accidenti
Rome (Güneş Lekelerinin Gösterilmesi ve Tarihi) isimli eserini yayınlamış ve Güneş
lekelerinin Dünya’daki bulutlar gibi olduğunu iddia etmiştir.37
Mars ve Venüs’ün parlaklık ve büyüklüklerindeki değişiklikler Kopernik sistemine
uygun olarak gözlemlenmiştir. Ay’ın yüzeyinin dağlar ve vadilerden oluştuğu ve tıpkı
Dünya’daki gibi tam ve yarı gölgeli bölgelerin olduğu görülmüştür.38 Venüs’ün safhaları
onun parlak esirden (luminous) değil ışık saçmayan (nonluminous) maddeden yapılmış
olduğunu ortaya koymuştur.39 Aristotelesçi argümanların dayandığı temel varsayım
olan yer ve gök ayrımı, bu empirik delillerle sarsılmıştır.40 Eğer Kopernik haklıysa
yer cisimleri, gök cisimleri ile ortak fiziksel özellikler göstermelidir; çünkü yer de son
tahlilde bir gezegendir. Aristotelesçi varsayıma göre, gök cisimleri oluş ve bozuluşa
tabi olmayan esirden yapılmış ve ezeli ebedi olarak dairesel hareket ederlerken, dört
elementten meydana gelen Dünya üzerinde oluş ve bozuluş vardır.41 Galileo’nun keşifleri bu ayrımın yanlışlığına yönelik önemli empirik veriler sağlamıştır.
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Galileo’nun Diyalog’da cevap vermeye çalıştığı bir diğer sorun, yirmi dört saatte
kendi etrafında bir tur atması gereken, bu nedenle yüksek hızda hareket eden Dünya’nın
üzerindeki nesnelerin neden savrulmadıkları problemidir. Dönmenin savurucu gücü
(extruding power of rotation) olarak adlandırılan ve Kopernik karşıtlarınca kullanılan bu kavram, dairesel hareket eden bir cisim merkezden uzaklaşma eğilimini ifade
etmektedir. Hızlı bir şekilde yol alan bir araç aniden bir tarafa döndüğünde içindeki
cisimler ters istikamette savrulacaktır.42 Kopernik karşıtlarına göre, Dünya’nın dönmesi,
onun üzerindeki cisimlerin uzaya savrulmalarını zorunlu kılmalıdır.43
Galileo, Dünya’nın dönmesi ile yüzeydeki objelerin tanjant boyunca savrulacağını,
ama yerçekiminin44 aynı objeleri merkeze doğru (sekant boyunca) çekmesi sonucu bu
olgunun gözlemlenmediğini iddia eder.45 Buna göre çekim kuvveti, merkezkaç kuvvetinden daha güçlü bir şekilde yeryüzündeki objelere uygulanır. Ayrıca, merkezkaç
kuvveti doğrusal hızla artar ama yarıçap ile azalır. Buna göre yeryüzünün hızı, yeryüzünün yarıçapı ile karşılaştırıldığında çok düşüktür ve savrulmaya yol açan güç çok
zayıftır.46 Galileo ayrıca matematiksel olarak da bunu temellendirmeye çalışır; buna
göre tanjant noktasına yaklaşıldığında exsecant (1-secx) sıfıra yaklaşacaktır, dolayısıyla
düşme hızı da sıfıra yaklaşacaktır, yani savrulma için gerekli olan düşme yüksekliği,
savrulmanın önlenmesi için gerekli olan yükseklikten sonsuzca büyüktür ve ikisi de
düşme hızından daha hızlı azalırlar.47 Yarıçap büyüdükçe, exsecant küçüleceğinden,
yerçekimi, merkezkaç kuvvetinden her zaman daha büyük olmak zorundadır; çünkü
merkezkaç kuvveti arttıkça yer çekimi kuvveti de artacaktır.48 Galileo Diyalog’da,
dairesel hareketi, merkezkaç kuvveti ve yerçekimi kuvvetinin bir bileşeni olarak
tanımlar.49 Galileo, merkezkaç kuvvetinin çemberin yarıçapına ve cismin doğrusal
hızına bağlı olduğunu söyler ve Kopernik karşıtlarının Dünya’nın yarıçapını hesaba
katmadıklarını ifade eder.50
Kepler ve Galileo, evrenin sırlarına sadece matematikle ulaşılabileceğine inanan,
en başta estetik ve metafizik gerekçelerle, sonrasında teleskop aracılığıyla elde edilen
empirik verilerle Kopernikçi sistemi benimsemişlerdir. Burada doğayı matematik ile
incelemeye yönelik kabul ile Kopernik sistemini benimsemeye iten metafizik ve estetik nedenler aslında iç içe tek bir kavrayışın ya da düşünüş biçiminin, yani mekanik
felsefenin parçalarıdır.
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IV. Mekanik Felsefe ve Newton
Doğayı matematik ile incelemek için, doğadaki cisimlerin özelliklerinin sayılabilir
ve ölçülebilir olması gereklidir. Galileo gibi bir düşünür evrenin sırrına ancak matematik ile ulaşabileceğine inanıyorsa, o halde evrenin en temel parçacıklarının özsel
özelliklerinin ölçülebilir olduğunu varsayıyor demektir. Bu varsayım aynı zamanda,
duyular aracılığıyla elde edilen renk, tat, koku gibi özelliklerin de dışarıdaki dünyaya
ait olmadığını, dış dünyadaki maddi unsurlarla duyuların etkileşimiyle oluştuklarını söylemek anlamına gelmektedir. Bu nedenle Galileo birincil ve ikincil nitelikler
ayrımı yapmıştır. Galileo bunu, 1623’te yayınladığı Il Saggiatore isimli eserinde şu
cümlelerle açıklar:
Ne zaman herhangi cismi veya maddi bir şeyi kavrasam, hemen onun sınırlı olduğunu
düşünmem gerektiğini hissediyorum. Bir şekle sahip olduğunu, diğer şeylerle ilişkisi
bağlamında büyük veya küçük olduğunu, bir yer ve zamanda olduğunu, hareket halinde
veya hareketsiz olduğunu, sayısal olarak bir veya birkaç tane olduğunu düşünüyorum. Bu
durumda herhangi bir tözü hayalimle genişletemem. Öte yandan bu şey bir renge sahiptir,
tadı acı veya tatlıdır, sesli veya sessizdir, bir kokusu vardır; ama aklım o şeyi algılarken
bunları düşünmek zorunda değildir. Duyuların rehberliği olmadan akıl veya hayal asla
böyle niteliklere ulaşamazdı. Sonuçta tat, koku, renk gibi nitelikler sadece isimlerdir; eğer
canlı varlık olmasaydı bu niteliklerin hiçbiri olmazdı… Dışsal cisimler şekil, sayı, yavaş
veya hızlı hareketten başka hiçbir niteliğe sahip değildir. Duyular tasfiye edilse bile, şekil,
sayı ve hareket var olmaya devam edecektir.51

Galileo için gezegenlerin devindiği, elmaların düştüğü uzay Öklid uzayının tüm
özelliklerine sahiptir. Doğal cisimlerin hareketleri, geometrinin ürünü olan kinematik
teorideki cisimlerin hareketleri gibidir. Evren, Öklid teoremlerindeki mantık ve tutarlılığa sahiptir ve Tanrı ilk geometricidir. Matematik sadece sayısal ilişkileri keşfetmeye
yarayan bir bilim değildir, matematiksel ilişkiler fiziksel gerçekliğin modelleridir.52
Fiziksel gerçekliğin modeli olan matematiksel ve geometrik ilişkilerin ortaya
koyduğu yeniliklerden biri Kepler’in eliptik yörüngeler keşfidir. İnsan kavramını
bilmediği şeyi göremeyeceğinden, eğer Kepler koni geometrisinden elips şeklini
bilmiyor olsaydı, tıpkı öncelleri gibi hareketleri doğrusal ve dairesel hareketlerin bir
kombinasyonu gibi tasavvur edecek ve problemleri onlarla çözmeye çalışacaktı.53
Kepler, Mars yörüngesindeki düzensizliği çözmek için yörüngesini eliptik hayal
etmiş ve empirik verilerin hesaplamalarla uyuştuğunu görmüştür. Aynı dönemde Willebrord Snel ışığın kırılması ile ilgili deneyler yaparken ışığın kırılmasının trigonometrik
oranını keşfetmiş ve hemen arkasından Boyle Yasası, Hooke Yasası ve Newton’un
51
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yerçekimi yasası keşfedilmiştir. Boyle Yasası gibi empirik sonuçlardan türetilsin ya
da türetilmesin, her bir ilişki Kepler’in keşfi gibi idealist elementlere sahiptir.
Bu matematiksel idealizm, fizik teorisinde belirli bir sebep inşa edildiğinde, onun
etkilerinin matematiksel olarak ondan türetilebileceğini kabul eden Arşimetçi bilimsel
yöntemdir. Arşimet’in akışkan mekaniğini taklit eden Galileo, bunu katı cisimlerin
davranışlarını analiz etmek için kullanmıştır. Yeni matematiksel yöntem, sadece Dünya’yı dönebilir kılmamış, aynı zamanda kozmosu matematiksel olarak düzenlenmiş bir
hareketler örüntüsü olarak tasavvur eden bir perspektif oluşturmuştur.54 Galileo’nun
ifadeleri bunu açık biçimde ortaya koymaktadır:
Felsefe, gözlerimizin önünde apaçık duran bu kitapta yazılıdır ve bu kitap evrendir; fakat
bu kitabı anlamak için, kitabın yazıldığı dilin ve karakterlerinin bilinmesi gerekir. Bu kitap
matematik dilinde yazılmıştır ve onun karakterleri üçgenler, çemberler ve diğer geometrik figürlerdir. Bunları bilmeden insan bu kitabın herhangi bir kelimesini anlayamaz ve
hedefsizce karanlık bir labirentte dolaşır.55

Doğa matematik dilinde yazılmış bir kitap ise, o halde doğal olgular ve cisimler
sadece birer matematiksel varlıklardır. Dolayısıyla matematiksel doğrular aynı zamanda
fiziksel doğrulardır.56 Galileo için doğanın bilgisi, matematik önermelerde ifadesini
bulan niceliksel bilgidir. Onun için “matematiksel gösterimlerin bize sunduğu gerçek,
Tanrısal bilginin tanıdığı gerçeğin aynısıdır.”57 Galileo biçim, büyüklük, sayı, konum
ve hareket gibi birincil niteliklerin cisimlerin nesnel özellikleri olduğuna, renk, tat,
koku ve ses gibi ikincil niteliklerin ise yalnızca algılayan öznenin zihninde olduğuna
inanıyordu. Fiziğin konusunu birincil nitelikler ve onların ilişkileriyle sınırlamakla
Galileo, ereksel açıklamaları fiziğin dışına çıkarmayı amaçlamış ve “doğal hareket”lerin “doğal yerlere” doğru olduğunu belirten Aristotelesçi açıklamaların bilimsel bir
açıklama olarak nitelenemeyeceğini savunmuştur.58
Platon’un matematiksel idealizmi ile Democritos ve Epicuros’un maddenin parçacık teorisi, Galileo ve onun halefleri tarafından Aristotelesçi niteliksel fiziği inkâr
etmek için sentezlenmiştir. Yeni fiziğin gücü, nihai olarak tüm gerçekliği madde ve
harekete indirgemesinde ve bu indirgemenin matematiksel hesabını yapabilmesindedir. Bu yeni bilim somutun bilimidir ve doğayı sadece ölçülebilir ve sayılabilir
olana indirger.59
Newton, Galileo’nun bilimsel yöntemini Descartesçı analitik geometriyle güçlendirmiş ve bu yöntemi, Galileo’nun yer kinematiği ile Kepler’in gök kinematiğini bir
dinamik kuramında birleştirmek için kullanmıştır. Bu dinamik kuramı için gerekli olan
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felsefi zemin ise, o dönemde genel kabul gören mekanik felsefedir. Mekanik felsefenin
ilk varsayımı, doğal olguların kendi içindeki ilişkiler ile ortaya çıktığını, herhangi ilahi
bir kuvvetin ya da evrensel gizli bir prensibin sürece etkisinin olmadığı söylemektedir.
Dolayısıyla gerçekleşen her doğal olgu, maddi olmayan sebebin (immeterial cause)
sonucu olamazdır; tüm nedenler fiziksel evren içerisindedir ve neden-sonuç ilişkilerinde bir mekanik yasalılık vardır. İkinci varsayım, maddenin en basit özelliğinin
onun niceliği (miktarı ya da kütlesi) ve hızı olduğunu kabul eder. Üçüncü varsayım,
evrenin değişmez bir tekdüzeliği olduğunu ve bu tekdüzeliğin maddenin miktarı ve
hareketi ile belirlendiğini ifade eder. Dolayısıyla madde ve hareket her daim korunur.
Bütün değişimler yeniden düzenlemelerin bir sonucudur. Son ve en temel varsayım
ise maddeyi oluşturan parçacıkların tüm özelliklerinin, gözle görülen cisimlerin özelliklerinden türetilebileceğini ortaya koyar.60
Gerçek hareketi görünen hareketten ayırarak Kopernik sistemine yapılan temel
itirazları cevaplayan Galileo’nun mekanik ile ilgili fikirleri ve Kepler yasaları, Kopernik
sisteminin genel kabul görmesi adına atılan iki büyük adımdır. Newton’un başarısı
bu mirası Principia isimli eserinde yerçekimi yasası üzerinden tutarlı bir biçimde
sentezleyebilmesidir.61
Newton, devraldığı bilgi mirası üzerine 1666’da düşünmeye başlamıştır. Bu mirasa
göre, Kopernik sistemi gökyüzüne bir düzen vermiştir ama hala hız ve uzaklıklarda
düzensizlikler vardır. Ama asıl önemli soru gezegenleri yörüngelerinde tutan kuvvetin
ne olduğu sorusudur. Descartes için bunu sağlayan bazı kozmik iplerdir; esirin solar bir
fırtına yaratması gezegenlerin merkezkaç kuvvetini dengeler. Ama Descartes herhangi
bir hesap yapmamıştır. İlk sorunun cevabını kısmen Kepler, dairesel yörüngeler yerine
eliptik yörüngeler kullanarak vermiştir. Galileo ise dünyanın kendi etrafında dönmesi
sonucunda yer üzerindeki nesnelerin merkez kaç kuvvetinden dolayı savrulmamalarının sebebini araştırmış ve yerçekiminin, merkezkaç kuvvetinden 266 kat daha güçlü
olduğunu hesaplamıştır. Öte yandan Kepler’in üçüncü yasası, beş gezegene etki eden
merkez kaç kuvveti ile gezegenlerin Güneş’ten uzaklıklarının karesi arasında ters bir
orantı öngörmektedir.62
Newton’a kadar bütün düşünürler gezegen hareketlerini, merkezi çekim kuvveti
ve merkezkaç kuvveti ile çözmeye çalışmıştır. Newton ise, iki ayrı kuvvet değil, parçacıklar arasında tek bir kuvvetin var olduğunu iddia etmiştir. Buna göre Güneş ve
gezegenler birbirlerini çekerler ama iki çekimin merkezi Güneş’in içinde olduğu için
sadece gezegenler Güneş’in etrafında dönüyor olarak gözükürler.63 Çekim kuvveti,
kuvvetin uygulandığı cismin niceliksel bir yanıyla, kütlesiyle orantılıdır. Böylece
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cismin çekimi onun atomik parçalarının toplamıdır, tıpkı kütlesinin aynı parçacıkların
kütlelerinin toplamı olması gibi.64
Newton’un ortaya attığı çekim yasası mekanik felsefenin reddettiği Aristotelesçi
“doğal yerler” kavramına çok yakın bir görüştür. Bu nedenle belirli bir uzaklıktan etki
eden çekim kuvveti fikri gizli (occult) kavramlara geri dönmek olarak görülmüş ve
mekanik felsefenin en temel varsayımlarından birini ihlal ettiği için Newton’ın kuramı şiddetle eleştirilmiştir. Newton bu eleştirileri ciddiye almış ve çekim kuvvetinin
mekanik bir açıklamasını bulmak için simyaya yönelmiş ama başarılı olamamıştır.65
Buna rağmen Newton, fenomenleri inceleyebilmek ve onları matematiksel olarak ele
alabilmek için belli etkilerin üretiliş yolunun açık bir tasarımına sahip olmayı zorunlu
görmez.66 O dünyanın dokusunu ve göklerin donanımında maddi olmayan ya da madde
ötesi kuvvetleri dışlamaz, sadece doğalarının tartışılmasını reddeder. Onları yalnızca
duyulabilir etkilerin matematiksel nedenleri ya da kuvvetleri olarak, başka bir ifadeyle
matematiksel kavramlar ya da ilişkiler olarak ele alır.67 Bu perspektif artık, her şeyi madde
ve harekete indirgemeye çalışmayan, revize edilmiş bir mekanik felsefe perspektiftir.
Galileo, düşen cismin bir saniyede kat ettiği yolu ve Dünya’nın çevresinin uzunluğu bilgisini kullanarak savrulma kuvvetini hesaplamış (centrifugal force) ve yer
çekiminin, merkezkaç kuvvetinden 266 kat daha güçlü olduğu sonucuna ulaşmıştı.
Newton ise yerçekiminden dolayı gerçekleşen merkezi ivmelenmenin, merkezkaç
kuvvetinden 289 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşan bir hesap yapmıştır.68 Newton
ayrıca, Güneş’in çekim gücünün Dünya’nın çekim gücünden 230000 kat daha güçlü
olduğunu hesaplamıştır.69
Newton ile birlikte mekanik prensipler üzerine matematiksel akıl yürütme ile
Kopernikçi soru yanıtlanmıştır. Güneş ve sabit yıldızlar küresi değil Dünya ve diğer
gezegenler dönmektedir. Yasa ile sınırlanmış evrende sadece gök geometrisi işlemektedir. Güneş’in ve sabit yıldızlar küresinin hareket edip etmediği bilinemez ama
Dünya’nın hareket ettiği açık bir biçimde gösterilmiş olur.70 Newton için sabit yıldızlar
küresinin durumunu ve evrenin bir sınırının olup olmadığı ya da bir şeklinin olup olmadığını bilmek mümkün değildir. Sabit yıldızlar küresinin varlığı da yokluğu da kesin
değildir, çünkü teleskop bize çıplak gözle göremediğimiz pek çok yıldızın varlığını
göstermiştir ve teleskopun da göremediği yıldızlar olabilir. Bu yüzden en uzak yıldız,
sonsuz (infinite) uzak değil belirsiz (indefinite) uzaktır.71
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Newton, gök cisimlerinin her yolda büyük bir özgürlükle yol aldıklarını ve hareketlerini çok uzun zaman boyunca sürdürdüklerini söyler. Bu yüzden gökyüzünde
direnç, dolayısıyla madde yoktur; çünkü eylemsizlik kuvvetinden yoksun madde olamaz.72 Evrenin sınırıyla ilgili olarak da Newton belirsizliği tercih eder. Ona göre nasıl
Öklid uzayı sınırlanamazsa, uzay da sınırlanamazdır. Yıldızlar ister uzak ister yakın
olsunlar, Güneş gibi hiçbir son olmaksızın başka yıldızların arasındadırlar. Evrenin
sınırları aklımızın sınırlarıdır. Evrene sınırlar getiren insan aklıdır.73
Newton’un Principia’sı, Kopernik sistemini tamamlayan kitap olmuştur. Newtoncu gök mekaniği, yer hareketleri ile ilgili iki sonuç ortaya koymuştur: Birincisi,
Güneş ve Dünya’nın birbirlerine göre hareketleri, iki yapının kendi merkezleri etrafında dönmeleri ile ilişkilidir; fakat Dünya’nın ve Güneş’in kütleleri düşünüldüğünde
Güneş’in kütlesinden dolayı bu iki yapının ortak kütle merkezi Güneş’in içindedir,
bu yüzden Dünya Güneş’in etrafında döner. İkinci sonuç, Dünya’nın kendi etrafındaki dönmesi merkezkaç (centrifugal) kuvveti oluşturur ve bu yüzden yeryüzündeki
cisimler kutuplarda daha çok, ekvatorda daha az ağır gelirler ve Dünya kutuplardan
basık ekvatordan şişiktir.74

V. Sonuç
Kozmolojik devrim, yıkılmakta olan bir dünya resminin yenisiyle yer değiştirmesi
hikayesidir. Aristoteles fiziği ile Batlamyus astronomisinin incelikli bir sentezi yüzyıllar içinde gerçekleştirilmiş, Akdeniz havzasındaki medeniyetlerin pratik ve teorik
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Fakat hem Aristoteles fiziğindeki belirli problemler, hem
de Batlamyus astronomisinin, Kopernik’in tabiriyle bir canavara dönüşmüş olması,
bu teorik senteze karşı şüpheler ortaya çıkarmıştır. Bu şüpheler yeni bir bilim yapma
biçimine yol veren temel motivasyonlar olmuştur.
Modern kozmolojinin oluşumunun nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi, felsefi anlamda o kozmolojinin dayandığı doğa tasarımının ne’liğini anlamak için zorunludur. Bu
minvalde mekanik felsefenin, doğadaki erekselliği tasfiye etmesi, doğayı bir nesneler
birliği olarak değil bir yasalar ya da ilişkiler ağı olarak tasarlaması ve bu ilişkileri
matematikle incelemesiyle, klasik düşünme biçimiyle karşıtlık içindedir. Bu mekanik
perspektif, özellikle Hobbes ve Locke gibi düşünürler üzerinden siyaset felsefesinde,
Hume ve Spinoza gibi düşünürler üzerinden ahlak felsefesinde kendini göstermiş, insana, Tanrıya ve doğaya bakışımızı radikal bir biçimde değiştirmiştir. Kant sonrasında
mekanik felsefeyle uyumlu olmayan klasik metafiziğin, Frege sonrasında ise mantığın
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tasfiye edilmesi bilimin önünü açmış, bilimsel ilerlemeler ise teknolojinin gelişmesini
mümkün kılmıştır. Teknolojinin pratik faydaları, mekanik felsefenin tüm meşruiyetini
devşirdiği alan haline gelmiştir.
Amma velakin ülkemizde, bilimsel yöntemine ve teknik başarılarına sahip çıkılan
bu perspektifin felsefi zemini görmezden gelinmekte, bilimin ve tekniğin bu zeminden
kopuk ve bağımsız olduğu varsayılmaktadır. Bu ilişkinin fark edilmesi, moderniteyle
daha sağlıklı diyalog kurma imkânlarını da içinde taşımaktadır.
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OSMANLI MANTIK GELENEĞİNDE ÎSÂGÛCÎ ÖRNEĞİ:
KISM-I TASAVVURÂT MİN HÜLÂSATİ’L-MÎZÂN *
Kübra Purde**
THE EXAMPLE OF ÎSÂGÛCÎ IN THE TRADITION OF OTTOMAN LOGIC:
KISM-I TASAVVURÂT MIN HÜLÂSATI’L-MÎZÂN
ÖZ
Eisagoge’nin tercüme hareketleriyle birlikte İslâm dünyasına dahil olması güçlü
bir geleneğin ortaya çıkmasına da öncülük etmiştir. Kategoriler’e giriş için kaleme alınan bu eserden sonra gayeleri değişmekle birlikte çok sayıda giriş kitabı
telif edilmiştir. Îsâgûcî yazma geleneği Osmanlı medreselerinde de son dönemlere kadar varlığını sürdürmüştür. Bu minvalde çalışmanın amacı Osmanlı mantık geleneği içerisinde kaleme alınan Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’l-Mîzân
(1891) isimli îsâgûcî’yi muhteva itibariyle incelemek böylece dönemin mantık
anlayışıyla ilgili çalışmalara katkı sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Îsâgûcî, Ahmed Hıfzı, Mantık, Tasavvurât, Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Mantık Geleneği.
ABSTRACT
The transmission of “Eisagōgḗ” to the Islamic world following the translation
movements from the time of Abbasids have paved the way for a strong tradition.
Following Isagoge, which was written as an introduction to “Categories”, many
introductory books have been written. However, objectives of such boks have
*
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changed through time. The tradition of composing Îsâgûcî in Ottoman madrasas
continued until its final days. In this context, the central objective of this study
is to analyze a version of Îsâgûcî, called “Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’lMîzân” (1891). We will present its content, and contribute to the studies related
to the understanding the logic in 19th Century Ottoman Empire.
Keywords: Îsâgûcî, Ahmed Hıfzı, Logic, Conceptions, Ottoman Turkish,
Tradition of Ottoman Logic.
...
Giriş
İnsanın ortaya koyduğu her türden ilmî faaliyet için bir başlangıç teşkil etmekle
yükümlü kılınan mantığı daha anlaşılır kılmak gayesiyle mufassal yahut muhassal
olacak şekilde bir takım çalışmalar kaleme alınmıştır. Porphyrios’un Aristoteles’in
Kategoriler’ine giriş mahiyetinde kaleme aldığı Eisagoge adlı eseri böyle bir niteliği
hâizdir. Eisagoge’nin İslâm dünyasına aktarılmasıyla birlikte mantığa giriş sadedinde
çok sayıda eser kaleme alınmıştır. İlk akla gelen Ebherî olmak üzere birçok isim Eisagoge’nin İslâm dünyasındaki karşılığı olan Îsâgûcî yahut başka isimlerle çok farklı
şekillerde “mantığa giriş” kitabı telif etmişlerdir. Böylece İslâm dünyasında geniş
hacimli bir îsâgûcî külliyâtı oluşmuştur. Bu gelenek varlığını yüzyıllar boyunca devam
ettirmiş, hatta Osmanlı Devleti’nde Tanzimat dönemi ve sonrasında da farklı gayeleri
temsil bakımından bu tarz eserler yazılmaya devam edilmiştir. Mezkûr gelenek çerçevesinde, Tanzimat döneminde eser veren müelliflerden bir tanesi de Ahmed Hıfzı’dır.
Ahmed Hıfzı’nın eseri Osmanlı dönemi mantık anlayışına dair yapılan çalışmalarda
zikredilmektedir. Ancak eserin belli noktalarına Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de İlim
ve Mantık Anlayışı isimli kitapta kısmen değinilmiş olmakla beraber muhtevası açık
olarak ortaya konmamıştır. Dolayısıyla çalışmanın ilk gayesi yukarıda da zikredildiği
üzere muhtevayı ortaya koymaktır.
Esasında geleneksel mantık anlayışına bağlı kalınarak kaleme alınan eser, benzer niteliktekilerden târif-tanım bahsinde yaptığı türden ayrımlar yahut resm-i tâm-ı
ekmel şeklindeki isimlendirmeleriyle küçük de olsa farklılıklar arz etmektedir ki bu
hususlara pek rastlanmamaktadır. Dolayısıyla çalışmanın gayelerinden bir tanesi de
bu nüansları ortaya çıkarabilmektir.
Diğer bir husus, eserin yazıldığı dönemdeki zihniyeti ve yaşanan kırılmaların
mantık çalışmaları üzerindeki etkisini bir eserin muhtevasını takip ederek ortaya koymaktır. Ahmed Hıfzı’nın eseri de Tanzimat’tan sonra, mantığa dair farklı anlayışların
ortaya çıkmaya başladığı dönemde kaleme alınmıştır. Bu bağlamda müellifin tavrının
dönemin mantık çalışmaları hakkında fikir verip yine dönemin zihniyetini yansıtması
bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.
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Bu minvalde çalışmada böylesine büyük bir geleneği ortaya çıkaran Îsâgûcî’nin
Tanzimat dönemi sonrasındaki görünümünden bir örnek sunan Kısm-ı Tasavvurât min
Hülâsati’l-Mîzân isimli eser değerlendirilmeye çalışılacaktır.
İlk olarak kısaca îsâgûcî kitaplarının önemine değinilecek, ardından Osmanlı
Devleti’nde bir kırılma teşkil eden Tanzimat sürecinde mantığa dair nelerin olduğu
yahut yapılan yeniliklerin hangi konular üzerinde olduğu belirlenmeye çalışılacaktır.
Son olarak ise geleneğin Tanzimat dönemindeki bir örneği olarak kaleme alınan Kısm-ı
Tasavvurât min Hülâsati’l-Mîzân isimli eser muhteva bakımından değerlendirilerek
dönemle ilgili mantık çalışmalarına katkı sunulmaya çalışılacaktır.

1. Îsâgûcî Kitaplarının Önemi
Porphyrios’un (ö.304) Aristoteles’in (m.ö.384-322) Kategoriler’ine giriş mahiyetinde kaleme aldığı, muhtevasını beş küllî ve bunların birbirleriyle ilişkileri oluşturan Eisagoge, Arapçaya tercüme edilmesiyle birlikte Îsâgûcî ismiyle tanınmıştır.
İslâm dünyasına intikâlinden sonra bilhassa Yakup b. İshak el-Kindî (ö. 866), Fârâbî
(ö.950), İhvân-ı Safâ, İbn Sînâ’nın (ö. 1037) eserleri başta olmak üzere Porphyrios’un
eserinden daha farklı muhtevalara sahip eserler telif edilmiştir. Ancak îsâgûcî kitapları
Esîrüddin Ebherî’nin (ö.1265) mantığa giriş gayesiyle kaleme aldığı Îsâgûcî’yle birlikte
ön plâna çıkmıştır. Eserin bu bakımdan îsâgûcî geleneği çerçevesinde akla gelen ilk
eserlerden olduğu söylenebilir. Zira o, diğer mantığa giriş kitaplarının muhtevalarını
da kapsamakla birlikte mantığı veciz bir üslupla anlatmak bakımından farklı bir konumdadır. Bu minvalde eser hem İslâm dünyasında hem de Batı dünyasında büyük
ilgi uyandırmış; medreselerde en çok okutulan kitaplardan olup üzerine çok sayıda
şerh ve hâşiye kaleme alınmıştır. Bunun yanı sıra Latince ve İngilizceye de tercüme
edilmiştir.1 Kısaca ifade etmek gerekirse Ebherî’nin Îsâgûcî’si zikredilen diğer isimlerin
eserleriyle aynı isimde olmasına rağmen farklı bir yapıdadır. Ancak tüm bu eserlere
ortak olarak “îsâgûcî” lafzının nispet edilmesi gaye ve tertip olarak farklı olsalar bile
hepsinin giriş niteliğine sahip olmalarındandır.2

1

2

Ebherî, Îsâgûcî: Mantığa Giriş, çev. Hüseyin Sarıoğlu, Ankara, Türkiye Bilimler Akademisi, 2016,
(neşredenin girişi), s. 44.; Îsâgûcî ilk olarak P. Thomas Novariensis tarafından Latinceye çevrilmiş ve
Roma’da basılmıştır. bkz. Abdulkuddüs Bingöl, “Îsâgûcî” DİA, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c.
XXII, 2000, s. 489.
Ebherî, Îsâgûcî ve Şerhi, çev. Ferruh Özpilavcı, İstanbul, Litera Yayıncılık, 2017, (neşredenin girişi),
s. 18.
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2. Osmanlı’da Tanzimat Dönemi Sonrası Mantık Çalışmaları
Osmanlı dünyasında farklı alanlarda olduğu gibi mantık ilmi söz konusu edildiğinde de İslâm dünyasına intikâl eden ortak mirasın etkileri ön plâna çıkmaktadır.
Genel olarak söylemek gerekirse Osmanlı dönemi mantık çalışmaları İslâm dünyasında
zaten var olan bu ilme Osmanlı kültür dünyasından bakmaktır.3 Zira medreselerde
okutulan mantık kitapları ve muhtevaları da bu etkileri göz önüne sermektedir. Diğer
taraftan Osmanlı’da son dönemlere kadar Fârâbî-İbn Sînâ hattında devam eden bir
müfredâttan bahsetmek mümkündür. Böylece bu dönemin en karakteristik özelliği
“Aristoteles’in mantık anlayışına dayalı, Fârâbî ve İbn Sînâ geleneğine bağlı mantık
anlayışı” olarak ifade edilebilir.4 Ancak Tanzimat süreciyle birlikte Batı’yla temasların
başlaması tefekkür dünyasındaki değişikliklerin bir uzantısı olarak mantık anlayışında
da birtakım farklılıkları beraberinde getirmiştir. Dönemin buhranlı ortamı geleneksel
mantığa rağbeti daha da arttırmıştır. Zira eski mantığa daha yoğun bir çabayla dönmenin sebebi Batıcılık anlayışına karşı bir tepki geliştirmektir.5 Diğer taraftan İslâm
mantığının Türkçeleşip daha kolay anlaşılır hâle gelmesi, Arapça şerh ve hâşiyelerin
matbaalarda daha rahat basılabilmesi geleneksel mantığın lehine bir durum olarak görünmektedir.6 Dolayısıyla Batı’daki yeni mantığa karşı geleneksel mantığa yoğunlaşma
bu dönemin önemli bir yönü olarak göze çarpmaktadır. Ancak bu dönemde Batı’nın
yeni ilimlerinin geleneksel olanla iç içeliği bir süre sonra mantık hareketlerini de
etkilemiş, Batı’nın yeni mantığını anlamaya yönelik yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır.
Öner, Tanzimat’tan sonraki mantık çalışmalarını bir tasnife tabi tutmuş ve bunları
“geleneğe bağlı, Batı’daki çalışmalardan bağımsız olarak yapılanlar” ve “yeni mantık
çalışmalarına yer verenler, bunların tartışmasını yapanlar” olarak sıralamıştır.7 Batı’nın
mantık metoduyla ancak XIX. yüzyılda Tanzimat’tan sonra karşılaşan İslâm dünyası
bunu bir ilmî ihtiyaç doğrultusunda yapmamış bilakis bu durum Batı tarzı eğitim veren
kurumların etkisiyle ortaya çıktığından yüzeysel kalmıştır.8
Bu dönemde yazılan Türkçe mantık kitaplarının esasını Ebherî’nin Îsâgûcî’si
oluşturmuştur. Îsâgûcî üzerine kaleme alınan şerh ve hâşiyeler vasıtasıyla mantık,
medreselerdeki varlığını korumaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra Ahdarî’nin Süllem’i ve
Gelenbevî’nin Burhân’ı da ön plâna çıkan diğer eserlerdir. Türkçe teliflerde ise daha
çok pedagojik kaygılar öne çıkmış, eserler daha çok nesir türünde yahut soru-cevap
3

4
5

6

7
8

Abdulkuddüs Bingöl, “Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi”, Felsefe Dünyası, sayı 29,
1999\1, s. 12.
Bingöl, “Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi”, s. 15.
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,
2013, s. 81.
İsmail Köz, “Modern Türk Düşüncesinde Mantık Çalışmaları”, Ankara, AÜİFD, c. XLIII, sayı 1,
2002, s. 136.
Necati Öner, Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, Ankara, Divan Kitap, 2012, s. 30.
Bingöl, “Osmanlı Dünyasında Mantık Bilimi ve Eğitimi”, s. 19.
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şeklinde yazılmıştır. Bu tarz eserlere örnek vermek gerekirse Mehmet Hilmi’ni Türkçe
Hülâsatü’l-Mantık’ı (1873), Ahmed Hamdi’nin Mantık’ı (1876) ve Muhtasar Mantık’ı
(1876), Kilisli Hocazade Mehmet Tahir’in Zübdetü’l-Muhtelitât mine’t-Tasdîkât’ı
(1881), Ahmed Cevdet’in Mi‘yâr-ı Sedad’ı (1877), Sırrı’nın Mi‘yârü’l-Ma‘kâl’i (1885),
Abdurrahman Nacim’in Mantık Hülâsası (1888), Mehmet Tevfik’in Gâyetü’l-Beyân fi
İlmi’l-Mîzân’ı (1888), Mehmet Nuri’nin İkmâl-ı Burhân fi Tercümân-ı Mîzân’ı (1890),
Ahmet Hıfzı’nın Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’l-Mîzân’ı (1891), Ömer Fevzi’nin
Mi‘yârü’l-Ulûm’u (1891), Raşid’in Mîzânü’l-Makal’i (1879), Said Paşa’nın Hülâsa-i
Mantık’ı (1897) ve İsmetullah’ın Hülâsa-i İlm-i Mantık’ı (1909) sayılabilir.9
Bu eserlerle birlikte dönemde baş gösteren geleneksel mantığa dönme çabaları
nicelik olarak olumlu sonuçlar vermekle birlikte orijinallik bakımından etkili olamamışlardır. Zira İbn Sînâ’nın eliyle yetkin formuna ulaşan Aristoteles mantığının dışında
muhteva olarak belki yeni bir şey söyleyememişlerdir ancak geleneksel bir sistemi
farklı bir dil formuyla ifade etmek de o dönem için göz ardı edilemeyecek bir çabadır.
Batı’nın yeni mantığının etkisiyle ortaya çıkan çalışmalar ise tamamen bu mantığı
içermemekte aksine geleneksel olanla yeninin bir sentezi şeklinde görünmektedir. Bu
bağlamda telif-tercüme-uyarlama ilk modern mantık kitabı İtalyan mantıkçı Gallupi’den tercüme edilen Miftâhü’l-Fünûn (1860)’dur.10 Bu eser düşünce dünyamız için
yeni olan metot bahsini tanıtmakla geleneksel mantık kitaplarından farklılaşmıştır.
Tabii ilimler, ilm-i ruh, tarih ve riyazi ilimlerin metodlarına dair kaleme alınan lâhika,
eserin kendisinden sonra kaleme alınacak mantık kitaplarının yazımı hususunda da
belirleyici olmuştur. Bu çabaların öncüsü Ali Sedâd, ilmî camiayı Batı’nın mantığından
haberdar etme ve geleneksel mantığın ilk dönüşümlerini yansıtma bakımından ön plâna çıkmıştır. Mîzânu’l-Ukûl fi’l-Mantık ve’l-Usûl (1885) metot meselesinden ve XX.
yüzyılla birlikte Batı’da ivme kazanan sembolik mantık çalışmalarından bahseden ilk
eser olma niteliğine sahiptir. Ali Sedâd metot bahsine hayli önem vermiş, tümevarım
ve yüklemin niceliği gibi problemlere de yer vermesi suretiyle dönemi için büyük bir
önem kazanmıştır.11 O eserinde kendisinin de ifade ettiği12 gibi sadece Batı’nın mantığını
tanıtmak gibi bir amaç edinmemiş bilakis “bizim mantık” dediği geleneksel mantıkla
9

10

11

12

Öner, Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, s. 40.; bu eserlerle benzer muhtevalara
sahip olmak bakımından Harputlu Hoca İshak Efendi’nin Suâl-i Îsâgûcî ve Hüseyin Hıfzı Efendi’nin
Zübde-i Mantık isimli eserlerini de dahil etmek mümkündür. Bkz. Ladikli Mehmet Çelebi v. dğr.,
Mantık Risâleleri, ed. İbrahim Çapak, İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları,
2015.; Cahid Şenel, “Hüseyin Hıfzı Efendi’nin Zübde-i Mantık Yahut Sualli Cevaplı Îsâgûcî Adlı
Eserinin Transkripti”, İslâmî İlimler Dergisi, c. 7, S. 2, 2012.
İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak: Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2005, s. 24.
Necati Öner, “Türkiyede Yeni Mantık Cereyanlarının İlk Habercisi: Ali Sedâd”, Ankara, AÜİFD, c.
I-IV, 1957, s. 61.
Ali Sedâd, Mîzânu’l-Ukûl: Mantık ve Metodoloji, ed. İbrahim Çapak, Harun Kuşlu, Metin Aydın,
İstanbul, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2015, s. 98 ve 100.
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Batı’nın yeni mantığı arasında kıyaslama yapmak suretiyle adetâ bir terkip yapmıştır.
Ancak müellifin metot hakkındaki düşünceleri ilgi çekicidir. Zira o fukaha arasında
var olan bir metot olduğunu yani fıkıh ilminde bir metot olduğunu zikretmektedir.
Benzer durum hadis ilmi için de geçerlidir. Ancak bu noktada Avrupa’nın özgünlüğü,
her ilmin metodunu mantığa dahil etmelerinden ileri gelmektedir.13
Sembolik mantık hususuna gelince burada müellifin düşünceleri olumlu görünmemektedir. Zira o, mantığı kendisinden daha özel bir alan olan matematikle
açıklamanın izahtan uzak olduğunu ifade etmektedir. Böylece Ali Sedâd’ın dönemin
atmosferini yansıtmak bakımından önemli bir figür olduğu göze çarpmaktadır. Yine
düşünce dünyamızı olumlu bakmadığı bir alan olan sembolik mantıktan haberdâr
etmesi de kendi dönemi ve sonrasındaki mantık çalışmalarının yönünü tayin etmesi
bakımından oldukça önemlidir.

3. Osmanlı Mantık Geleneğinde Îsâgûcî Örneği:
Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’l-Mîzân
Osmanlı dönemi müelliflerinden Ahmed Hıfzı tarafından 1891 (1309) yılında
kaleme alınan Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’l Mîzân, Tanzimat döneminden sonra
medreselerde okunmak üzere kaleme alınmıştır. Bu amaçla eserde pedagojik kaygılar
göz önünde tutulmuş ve o sualli-cevaplı olacak şekilde tertip edilmiştir.
Müellif geleneğe uygun olarak besmeleyle başlamış devamında bir ilim talibinin,
talip olduğu ilme dair bilmesi gerekenleri sıralamıştır. Bu doğrultuda ilk olarak ilmin
konusu, ikinci olarak o ilmin gayesi öğrenilmelidir.14 İlmi, bir şeyin akıl ve zihinde
ortaya çıkan sureti olarak izah eden Hıfzı, bu hususta Fârâbî’nin tasavvur-tasdik ayrımını da kabul etmiş görünmektedir. Bir şey, bir nesne üzerine verilen bilgi olumlu
yahut olumsuz bir hüküm ifade etmiyorsa o bilgi kavramsal düzeyde olup tasavvur
adını alır. Aksine ortada tasavvurla birlikte bir hüküm bulunuyorsa o bilgi tasdiktir.
Tasavvur-tasdik, bilgi elde etmek için ön şartlardandır. Zira bilinmeyenlere ulaşmak
ancak bilinenleri tertip etmekle mümkün olduğundan bilinen şeyler arasında bir hüküm vermek gerekir. Bu ayrımla bağlantılı olarak o, düşünme kavramının üzerinde
durmuştur. Düşünmeyi İbn Sînâ’cı bir tavırla “insan zihninde varolan bilgilerden, hazır
olmayan bilgilere geçme durumu”15 olarak tanımlamıştır.
İlim talibinin bilmesi gereken hususlar olarak bahsettiği konu ve gaye bağlamında
mantık ilmini tanımlayan Hıfzı, konusu itibariyle mantık ilmini meçhule ulaşmak için
13
14
15
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tasavvur ve tasdiklerin kendileri olmaları bakımından onlara ilişen şeyleri incelemesi
olarak izah etmiştir. Gayesi itibariyle ise mantığı kabul edilegelen esas işlevi olan
“alet” olma özelliğinden faydalanarak tanımlamıştır. Bu bakımdan mantık, kendisine
riayet edildiğinde düşünme sırasında zihni hatadan koruyan kanunî bir alet ilmi olarak zikredilmiştir.16 Bu tanımdaki “riayet etmek” şartı önemlidir. Zira mantık, ancak
kendisine tabi olunduğunda amacına hizmet eder. Aksi durumda mantık bilen herkesin
düşünme sırasında hataya düşmemesi gerekirdi ki İbn Sînâ da bunun böyle olmadığını,
mantığın ihmal edilmesi, kişinin ilminin hakkını vermemesi yahut onu kullanmamasından kaynaklanan birtakım hataların ortaya çıktığından bahsetmiştir.17 Esasen hata,
mantık ilminin bizatihi kendisinden kaynaklanmamaktadır. Bu noktada Ahmed Hıfzı
mantığı sarf, nahiv gibi dil ilimlerinden ayırmış görünmektedir. Mantık düşüncedeki
hatadan korur derken o, düşüncenin ifadesini bulduğu dildeki hatalardan korunmak,
düşüncedekinden daha sonra gelir şeklinde bir anlayışa sahip görünmektedir.

3. 1. Delâlet
Müellif ilim, mantık, tasavvur, tasdik gibi kavramların üzerinde durduktan sonra
mantığın en önemli problemlerinden biri olan lafız konusuna geçmiştir. Düşüncenin
ifade aracı olan dil, mantık-dil arasındaki ilişkiyi incelemeyi gerektirmiş böylece
mantık aslında zorunlu olarak kavramlarla ilgilenmiştir. Bu sebeple İslâm mantıkçıları
lafza, kavrama, onun dil ile ifadesi olan terime, kavramın terime hangi cihetten işaret
ettiğine ve bunun neticesinde ortaya çıkan mânâya ayrı bir önem atfetmişlerdir. Delâlet
bahsi lafız konusunun üzerinde durulması gereken bahislerindendir. Delâlet, bir şeyin
kendisinin bilinmesiyle başka bir şeyi bilmeyi gerektirecek bir durumda olmasıdır.18
Klasik tasnifle delâleti sözlü (lafziyye) ve sözsüz (gayr-ı lafziyye) olarak belirlemiş
ancak sözsüz delâlet türlerinden bahsetmemiştir. Bunun muhtemel sebebi yukarıda da
bahsedildiği üzere lafızların mantık ilmi için vazgeçilmez oluşudur. Bunun yanında o,
mantık için esas olanın sözlü delâletlerin vaz‘’i olanı olduğunu belirtir.
Bu doğrultuda bir diğer önemli husus lafzın mânâyı ne şekilde göstereceğidir.
Lafzın mânâyı kaplam yoluyla göstermesi yani lafzın o mânâ için belirlenmiş olması
delâlet-i mutâbıkiyye’dir. İnsan lafzının “düşünen canlıya” delâleti bu şekildedir.
Lafzın, kaplam yoluyla gösterilen bir mânânın parçası üzerinden yani içlem üzerinden
delâlet etmesi delâlet-i tazammuniyye’dir. Yani burada mânânın tamamı değil bir kısmı
gösterilir. İnsan lafzının “canlı” yahut “düşünebilme” mânâlarına delâleti böyle gerçekleşmektedir. İltizamla delâlette ise lafzın kendisi için belirlendiği mânâyı zihinsel
bir gereklilikle göstermesi esastır. Darb lafzının darb edenle darb edilene delâleti bir
gereklilikle gerçekleşir. Ancak mantık ilminde asıl olan mutâbakatla delâlettir.
16
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3. 2. Taksîm
Ahmed Hıfzı, genel olarak İslâm mantıkçılarının ihmâl ettikleri taksîm (bölme)
meselesi üzerinde ayrıntılı olarak durmuştur. Taksîm yoluyla tasavvura, tasdike dolayısıyla bir kıyasa ulaşılamayacağı düşüncesiyle bu konunun ihmal edildiği bilinmektedir.19
Ancak taksîm, önermeleri oluşturan tanımların yardımcısı olduğundan hayli önemli
bir konumdadır. Tanım bir şeyin içlemiyle ilgiliyken taksîm kaplamıyla ilgilidir.20
Müellifimiz geleneğe sadık kalarak taksîmü’l-küll eczâihi (küllün eczasına taksimi) ve taksîmü’l-küllî ilâ cüziyyâtihi (küllinin cüz’iyyatına taksimi) olarak sıraladığı
taksîm türlerinden ilkini bütünün parçalarına bölünmesi yoluyla bölünenin mahiyetini
ortaya koymaktır şeklinde izah etmiştir.21 Burada bütün, bölündüğü şeyden daha farklı
bir mahiyettedir. Taksîmin ikinci türüne gelince, bölünenle, küllî, ile bölündüğü şeyler,
cüzleri, birbirinden farklı olmamakla birlikte bölünen bölümlerinden daha genel bir
durumdadır. Ahmed Hıfzı böyle bir durumda küllînin bölümlerini anlamak için onları
küllîye eklemek gerektiğini belirtmiştir.22 Mantık ilmi bakımından ise asıl olan küllînin
cüzlerine bölünmesidir.

3. 3. Lafız
Ahmed Hıfzı lafız türleri üzerinde ayrıntılı tahliller yapmış ve onları farklı cihetlerden incelemiştir. Lafızları ilk olarak müfret (basit) ve mürekkep (bileşik) olarak
sıralayan müellif, müfret lafzın herhangi bir parçasıyla mânâsının parçasını göstermeyi amaçlamayan lafızlar olduğunu söylemiştir. İnsanın “düşünen canlı”ya delâlet
ederken lafzın her harfinin mânâya delâlet etmemesi bu cihettendir.23 Daha sonra o,
müfret lafızların edat, kelime ve isim olmak üzere üç şekilde olabileceğinden bahsetmiştir. Yine müfret lafızlar delâlet ettikleri mânâ cihetinden müşterek, menkul, cüz-i
hakîkî, küllî mütevâtı, küllî müşekkek olarak sıralanmışlardır. Müfret lafızların son
tasnifi ise onların birbirlerine kıyası bakımındandır. Burada müterâdif ve mütebâyin
olarak bahsedilen lafızların ilki için leys (aslan) ve esed (aslan), ikincisi için insan ve
at lafızları örnek olarak zikredilmiştir.
Müellif mürekkep lafızlara geldiğinde ise onu, kendisinin bir cüzüyle mânâsının
bir cüzüne delâlet eden lafız olarak tanımlar.24 Mesela “yürüyen insan” dendiğinde
lafzın parçalarının her biri, kendileri için konulan mânâya delâlet etmiş olur. Mürekkep
lafızlar, tâm ve gayr-ı tâm olarak iki türlüdür. Mürekkeb-i tâm lafızlar, söylendiğinde
19
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dinleyen için tam olarak bir şey ifade eden lafızlardır. Onlar, doğru ya da yanlış olması
muhtemel olan haberî ibarelerden oluşabileceği gibi böyle olmayan temenni, rica,
yemin, seslenme gibi inşaî ibarelerden de oluşabilir.25
Mürekkeb-i tâm lafızların aksine gayr-ı tâm olanlar, “düşünen canlı” ibaresinde
olduğu gibi dinleyen için tam olarak bir şey ifade etmezler. Lafız bahsinin sonunda
onların kullanım alanlarına değinen Ahmed Hıfzı, lafzın ilk konulduğu mânânın dışında farklı bir mânâya gelmesi ancak ilk mânânın da terk edilmemesine hakikat, lafzın
konulduğu ikinci mânâ itibariyle mecâz, ikinci mânâ ile ilk mânâ arasında bir ilişki
bulunmama durumuna ise galat ismini vermiştir.
Küllî ve cüzî şeklinde bir ayrıma gitmeden önce Ahmed Hıfzı bunların mânâlara
mı yoksa lafızlara mı iliştiğiyle ilgili incelemede bulunmuştur. Bu noktada mânâyı
öncelemiş ancak mantıkçıların bunları mefhûmun sıfatı yaptıklarını ifade ederek
kendisi de bu şekilde devam etmiştir. Lafızdan kastedilen şey olan mânâ ve lafzın
söylenmesiyle zihinde ortaya çıkan suret ise mefhûmdur. Bir bakıma mânâ maksat
iken mefhûm lafızdan hâsıl olan şeydir. Burada bu iki kavramın mâhiyet, hakikat ve
hüviyetle ilişkisini kuran müellif bunların, fertleri dikkate alınmak suretiyle bir şeyi
o şey yapanın mâhiyet olduğunu ifade etmiştir. Mânâ ve mefhûmların hariçtekilere
uygunluğuna hakikat, mânânın fertlerinden her birini diğerlerinden ayırmak suretiyle
ortaya koyulan hakîkate ise hüviyet denilir.
Ahmed Hıfzı mefhûmdan bahsederken küllî ve cüzî’yi de bunun üzerinden anlatmıştır. Bu hususta cüzî mefhûmlar üzerinde durmuş, onun farklı türlerini zikretmiştir.
Bir mefhûma zihinde tasavvur edilmiş olması bakımından birden fazla şeyin ortak
olma durumunu engelleyen mefhûmlar cüzî’dir.26 Müellifin cüzî dediği mefhûmlar
esasen cüz’-î hakîkî’dir. Zeyd isminde birçok şahıs olmasına rağmen bunların her
birinin zihindeki tasavvurunun farklı olması ve bunun yanı sıra bu tasavvurların ortak
bir mânâya delâlet etmeyi engellemesi cüz’-î hakîkî’dir. Cüz’-î izâfî, farklı fertlere
nispet edildiğinde biri için küllî durumdayken diğeri için cüzî olan mefhûmlardır.
İnsanı fertlerine nispet ettiğimizde küllî bir mefhûmken hayvana nispet ettiğimizde
cüzî konumuna geçmesi buna örnek verilebilir.
Cüzîlerle ilgili dikkati çeken bir hususun izahı İbn Sînâ tarafından yapılmıştır.
O, cüzîlerin sonsuz olduğunu dolayısıyla kuşatılamayacağını belirterek onların felsefî
bir yetkinliğe ulaştıramayacaklarını ifade etmiştir.27 Bu bakımdan düşünmeye imkân
tanımaları ve bir yargıya ulaştırmaları noktasında mantıkçılar için daha mühim bir
konumda bulunan küllîler olmuş, cüzîlere küllîlerle ilişkisi oranında yer vermişlerdir.
Müfret lafızlardan farklı birçok şeye aynı mânâya gelecek şekilde ortak olarak
yüklenebilen kısım, küllîlerdir. Bu durumda küllîler için esas olan bir mefhûmun birden
25
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fazla şey için geçerli olmasının zihnen mümkün olmasıdır. Müellif de mefhûmu düşünen
canlı olan insan lafzının hariçte birçok ferdinin bulunmasının mefhûma ortak olmalarını
engellemeyeceklerini ifade etmiştir.28 Böylece küllîlerin esas özellikleri birden fazla
varlığa yüklenebilmeleri olarak ifade edilebilir. Ahmed Hıfzı yukarıda bahsedildiği
gibi küllîlerin hariçteki varlıklarına da değinerek onların var yahut yok olacaklarını
belirtmiştir. Ancak var olmayanların bir kısmı imkânsız olurken bir kısmı mümkün
olur. Hariçte var olan küllîler ise fertlerinin sayısı nispetinde değişiklik gösterirler.
Ferdi tek olan “Allah” lafzı iken ferdi çok olan küllîler ya gezegenlerde olduğu gibi
sınırlıdır ya da insanda olduğu gibi farklı fertlere yüklenebilirler.29
Küllî mefhûmların aralarındaki ilişki türleri ve onlar arasındaki geçişler mantıkçıların ilgilendiği bir diğer önemli mesele olmuştur. Küllîler kaplamları itibariyle dört
şekilde ilişki kurarlar: Müsâvat (eşitlik) ilişkisinde mefhûmlardan her biri diğerinin
fertlerine sadık kılınmıştır. “Bütün insanlar nâtıktır” ve “bütün nâtıklar insandır”
dediğimizde her insan nâtık, her nâtık insan olduğundan ve dahası başka bir ihtimal
bulunmadığından müsâvat ilişkisi bulunur.30 Ancak bu durumun aksine mefhûmların
fertleri hiçbir durumda birbirine sadık değilse mübâyenetten (ayrılık) bahsedilir. Hiçbir
insan at olmadığından ve hiçbir at da insan olmadığından “insan” ve “at” mefhûmları
arasında mübâyenet ilişkisi vardır. “Bütün insanlar canlı cisimdir” ve “bütün canlı
cisimler insan değildir” ifadelerinde tüm insanlar canlı cisim olduklarından canlı cisim
kuşatandır, bazı canlı cisimler insan olduklarından kuşatılandır. Yani küllî mefhûmların yalnızca biri diğerinin bütün fertleri üzerinde sadık kılınmıştır. Böyle bir ilişki
ise umum ve husus mutlak (tam girişimlik) olarak isimlendirilir. Umum ve husus
min vech’te (eksik girişimlik) ise mefhûmlardan her birinin diğerinin bazı fertlerini
kuşatması söz konusudur. “Bazı insanlar yürüyendir” ve “bazı yürüyenler insandır”
dediğimizde böyle bir ilişkiden bahsetmiş oluruz.
Küllî mefhûmların zâtî (özsel) ve arazî (ilintisel) şeklindeki tasnifi en önemli
ayrımdır. Zira küllîler tasavvurâtın gayesi olan tanıma ulaştırması bakımından mukaddime konumundadır. Ahmed Hıfzı mahiyetin kurucu unsuru olan zâtî küllîleri izah
ederken küllînin ona ait cüzlerinin hâkikatiyle aynı olması durumundan bahseder.31
Canlı mefhûmunu insan ve ata nispet ettiğimizde canlılık bu ikisinin her birinde ortaya
çıkar. Yani küllî olan canlı, fertlerinin hâkikatiyle aynı hâkikate sahip olur. Ancak zâtî
küllîler yüklendikleri mefhûmla üç şekilde ilişki kurarlar: hâkikatleri yüklendikleri
şeylerle ya aynıdır ya ondan daha geneldir ya da onunla eşittir.32 Bunlar sırayla tür, cins
ve fasıl olarak isimlendirilir. Esasen İslâm mantıkçıları “o nedir” sorusunun cevabına
dahil olan küllîleri, zâtî küllîler olarak nitelemişlerdir.
28
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Arazî küllîler ise mefhûmun, cüzlerinin mahiyet ve hâkikatine dahil olamadığı
küllîlerdir.33 Onlar, mahiyete dahil olmadıklarından var olmaları için kendileri dışında
bir şeye ihtiyaç duyarlar. Arazlar, küllînin cüzlerinden birine ait oldukları nispetle
hâssa, birden çok cüzüne ait oldukları nispetle araz-ı âmm olurlar. “Canlı ve “gülen”
mefhûmlarını insanın fertlerine nispet ettiğimizde canlı ortadan kalktığında insan
fertleri de ortadan kalkacağı hâlde gülen için böyle bir zorunluluk yoktur, arazdır.
Böylece Ahmed Hıfzı eserinin tasavvurât kısmı için tafsilatlı bir giriş kaleme
almıştır. Lafız, mânâ, mefhûm ve bunların birçok farklı vecihten tasnifi geleneğin
öncüsü Ebherî’de bu denli açık ve berrak değildir. Buraya kadar tasavvurâtın ilkeleri
(mebâdi-i tasavvurât) beş küllî için hazırlık yapan müellif böylece esas meselesine
geçmiş olmaktadır.

3. 4. Tasavvurâtın İlkeleri (Mebâdi-i Tasavvurât)
Bilginin ilk nüvelerini kendisinde bulunduran tasavvur, mantığın iki yönünden
(tasavvur-tasdik) bir olarak Müteahhîrin dönemi mantıkçılarıyla birlikte gündeme
girmiştir. Tasavvur, kendisine hüküm eşlik etmeyen suretler olarak akıl yürütmenin
ilk unsurlarını teşkil eder. O, gayesi olan tanımlara ulaşırken temele beş küllîyi alır.
Zira bunlar var olanı idrak noktasında varlıkla zihin arasındaki aracı unsurlardır. Bu
minvalde Ahmed Hıfzı da tasavvurâtın ilkelerini nev, cins, fasıl, hassa ve araz-ı âmm
şeklinde sıralamış ve bunları izah etmiştir.
Ahmed Hıfzı genel olarak cinsin altında sıralanan şeyler olarak tanımlanabilecek
nev’in iki türünü zikretmiş, nev-i hâkikiyi, ma hüve’nin (o nedir?) cevabında fert yahut
ferdlere yüklenen küllî olarak tanımlamıştır.34 Tek ferdi olan nev-i hâkikilere şems,
ferdleri olan nev-i hâkikilere ise Zeyd ve Amr’a nispetle insanı örnek vermiştir. İlki
nev-i gayr-ı müteaddidi’l-eşhâs, ikincisi ise nev-i müteaddidi’l-eşhâs’tır.
Nev-i izâfî’de ise mefhûmun altında ve üstünde cinsler bulunur. Yani nev-i izâfî’de
mefhûm üstündekine nispetle nev, altındakine nispetle cins olur. Canlı cisme göre
hayvan, hayvana göre insan bu şekildedir.
Ahmed Hıfzı, nevleri son olarak derecelerine göre nev-i âlî, nev-i sâfîl, nev-i
mutavassıt ve nev-i basit olarak sıralamıştır. Cisim nev-i âlî, hayvan nev-i mutavassıt,
insan nev-i sâfîl, akıl ise nev-i basittir.35
Beş küllînin ikincisi olarak zikrettiği cins için hâkikatleri farklı olan nevlere yöneltilen onlar nedir sorusunun cevabında söylenen zâtî küllîdir diyen müellif, onları
yakınlık-uzaklık ilişkileri bakımından da cins-i karîb (yakın cins) ve cins-i baîd (uzak
cins) olarak ayırmıştır. Altındaki nevlerin hepsi için o nedir sorusunun cevabı aynıysa
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cins-i karîb, değilse cins-i baîd’dir. İnsana nispetle at yahut başka bir hayvanın ne
olduğuna verilen cevap hayvan olmakta ortak olacağından hayvan, cins-i karîb olur.
Ancak insana nispetle hayvan ile insana nispetle ağacın ne olduğuna verilen cevap
farklı olacağından cins, uzak olur. Nevde olduğu gibi cinsi de derecelerine göre sıralayan müellif, cevher gibi cinslerin en genelinin cins-i âlî, hayvan gibi daha özel
olanının cins-i sâfil, bunların arasında olan cismin cins-i mutavassıt, aklın ise cins-i
basit olduğunu ifade etmiştir.36
Cinste ortak olan nevleri cevherlerinin farklı olmasından ötürü birbirinden ayıran
küllî olan fasıl, tanımın sahih olması için gerekli olan en temel kavramdır. Zira şeylerin
diğer nevlerden ayrıştığı hususlar bilinmeden o şey hakkında kesin bilgiye ulaşmak
mümkün değildir.
Ahmed Hıfzı cinsi tarif ederken Ebherî gibi “zât ve mâhiyet” bakımından ibaresini
kullanmıştır. Ona göre fasıl, bir şeyin zât ve mâhiyet bakımından ne olduğunu öğrenmek
için sorulur.37 Fasıl, insana nispetle düşünen olmaktaki gibi bir şeyi yakın cinsindeki
ortaklarından ayırıyorsa fasl-ı kârîb, insana nispetle canlı olmaktaki gibi uzak cinsindeki
ortaklarından ayırıyorsa fasl-ı baîd olur. Bunun yanı sıra o, faslın kendisinden ayrıldığı
nevler için kurucu, üstünde bulunan cinsler için de ayırıcı konumunda bulunduğunu
ifade ederek İbn Sînâ’nın takipçisi olmuştur. Fasılla birlikte zâtî küllîleri tamamlayan
Ahmed Hıfzı arazî küllîlerin ilki olan hâssayla devam etmiştir.
Belli bir neve ait olup her zaman bulunan ancak onun cevherine ait olmayan hâssanın fasıldan farkı, nevleri cevheri bakımından ayırmamasıdır. Ahmed Hıfzı hâssayı
açıklarken “bi-hasebi’l-araz” ifadesini vurgulamış onun tek bir mahiyetin altındaki
şeylere mahmûl olan küllî olduğunu söylemiştir.38 İnsanın gülme yetisi onun hâssası
olup onu cinste ortak olduğu şeylerden ayırmaktadır.
Hâssadan farklı olarak araz-ı âmm, birden fazla nevin kendisinde ortak olduğu zâtî
olmayan küllîdir.39 Müellif hâssa ile araz-ı âmm’ı mukayese ederken farklı bir tasnif
belirleyerek arazînin tek bir hâkikate mahsus olduğu durumu hâssa, farklı hakikatlere
mahsus olduğu durumu ise araz-ı âmm diye nitelemiştir.
Bu noktada Ahmed Hıfzı insana nispetle düşünmek ve gülmenin eşit olduğunu
söylemiştir. Ancak nevin cevherinden ayrılmayan faslının ondan ayrılabilen hâssasına
kıyasla vasıtasız bir şekilde insana var olduğundan itibaren dahil olduğunu ifade ederek
zâtîler ve arazîler arasındaki öncelik-sonralık ilişkisini açıklamış olmaktadır. Arazlar
bir şeyin mahiyetinden olmamalarına rağmen ondan ayrılıp ayrılmama hususunda da
araz-ı lâzım ve araz-ı mufârık olarak bölümlenmişlerdir. İnsanın cevherine ait olmayıp
fakat ondan ayrılması düşünülemeyen gülme yetisi, lâzım bir arazdır. Ancak insana
36
37
38
39

Ae., s. 35-36.
Ae., s. 36.
Ae., s. 37.
Ae., s. 37.
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nispetle yüzün kızarmasında olduğu gibi şeyin mahiyetinden olmayan üstelik ondan
ayrı düşünülmesi mümkün olan arazlar ise mufârıktır. Ahmed Hıfzı arazın ilk türü olan
araz-ı lâzımla ilgili olarak da ayrıntılı incelemelerde ve isimlendirmelerde bulunmuştur.
Bu lüzum bahsi geleneksel kitaplar arasında yalnız Mi‘yâr-ı Sedâd’da zikredilmiştir.
Ahmed Hıfzı tasavvurâtın ilkeleri bahsinin en sonunda beş küllînin itibarî olduklarını söyleyerek her birinin içlem veya kaplamındakilere nispetle farklı isimlendirilebileceklerini ifade etmiştir.40

3. 5. Tasavvurâtın Maksatları (Makâsıd-ı Tasavvurât)
Müellif tasavvurâtın ilkeleri olan beş küllîden sonra tasavvurâtın maksatları
(makâsıd-ı tasavvurât) olan tanım (kavl-i şârih) bahsine geçmiştir. Mantığın gayesi
olan kesin bilgiyi elde etmek onun bileşenlerini ortaya koymakla mümkündür. Bu
bakımdan tanım konusu bilgiye ulaştıran aracı konumundadır. Ahmed Hıfzı birbirlerinin yerine kullanılan târif ve tanımı ayırmış, târifi lafzî, tenbihî ve hakikî olarak
sıralamıştır. Necati Öner, onun bu tasnifinin diğer mantık kitaplarından ayrıldığı nokta
olduğunu ifade etmiştir.41
Bir lafzın kendisinden daha açık bir başka lafızla açıklandığı târifler lafzîdir; beşeri insan ile târif etmek gibi. Târif, zihinde var olup ancak saklı olan bir sureti ortaya
çıkarmak gayesiyle yapılırsa tenbihî ismini alır. Zihinde daha evvel bulunmayıp yeni
bir bilgi ortaya çıkarmak isteyen târifler ise hâkikî târifler olurken mantığın kavl-i
şârih dediği târifler bunlardır.42 Bu durumda Ahmed Hıfzı’nın târifi üst başlık olarak
düşündüğünü ve kavl-i şârihi (tanım) de târifin altına koyduğunu söylemek mümkündür.
Müellifin kendisinin tasavvuruyla başka bir şeyin tasavvuruna ve onun diğerlerinden ayrılmasına sebep olan söz olarak ifade ettiği tanım, bir şeyin mâhiyetini tümüyle
anlamak için bir vasıtadır.43 O, tanımı beş küllîye ve tanımlanacak şeyin hariçteki
durumuna göre ayırdıktan sonra ilkine nispetle yapılacak tanımların da zâtî küllî ve
arazî küllîlere göre farklı isimlendirileceğini belirtmiştir. Zâtî küllîlerden yakın cins
ve yakın fasılla yapılan tanımlar hadd-i tâm (tam tanım), uzak cins ile yakın fasılla
yapılan tanımlar ise hadd-i nâkıs’tır (eksik tanım). İnsanı yakın cinsi olan “canlı” ve
yakın faslı olan “düşünen” ile tanımlamak ilkine, uzak cinsi olan “cisim” ve yakın
faslı olan “düşünen” ile tanımlamak ise ikincisine örnektir.
Zâtî küllîlerle yapılan tanımlar hadd olurken arazî küllîlerle yapılanlar resm olarak
isimlendirilir. Eğer tanım yakın cins ve hâsse-yi lâzime’den yapılıyorsa resm-i tâm’dır;
insanın gülen hayvan olarak tanımlanması gibi. Tanım yakın cins, yakın fasıl ve hâs40
41
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Öner, Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı, s. 50.
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sadan oluşuyorsa bu durumda resm-i tâm-ı ekmeldir; insanın düşünen, gülen hayvan
olması gibi. Resm-i tâm-ı ekmel ifadesi de genel olarak kullanılmamakla birlikte yine
Ahmed Cevdet tarafından Mi‘yâr-ı Sedâd’da zikredilmiştir. Son olarak tanım, bir şeyin
uzak cinsi ile hassâsından yahut araz-ı âmmı’ından oluyorsa resm-i nâkıstır.
Beş küllîye nispetle yapılan tanım tasnifinden sonra tanımlanacak şeyin hariçteki
varlığına göre yapılan tanımlara da değinen müellif, onları da hâkikî ve ismî olarak
belirlemiştir. Hariçte mevcudiyeti olan bir şeyi hadd ile tanımlamak hadd-i hâkikî,
mevcudiyeti zihinde olan bir şeyi hadd ile tanımlamak hadd-i ismî’dir. Hariçte mevcut
olan bir şeyi resm ile tanımlamak resm-i hâkikî, sadece mâhiyeti bulunan şeyleri resm
ile tanımlamak ise resm-i ismî’dir.44 Böylece o, tanımın üç kısmını (lafzî, tenbihî,
hâkikî) ve sekiz türünü ( hadd-i tâmm-ı hâkikî, hadd-i tâmm-ı ismî, hadd-i nâkıs-ı
hâkikî, hadd-i nâkıs-ı ismî, resm-i tâmm-ı hâkikî, resm-i tâmm-ı ismî, resm-i nâkıs-ı
hâkikî, resm-i nâkıs-ı ismî) belirlemiş olmaktadır.
Buradan sonra sahih bir tanım için belirlediği üç şarttan45 bahseden müellif ilk
olarak tanımın tam olması şeklinde ifade edebileceğimiz “efrâdını câmi, ağyârını
mâni” ifadesinden bahsetmiştir. Bu, tanımı yapılan şeyin altında bulunan tüm fertlerin
tanımda bulunması ve kendinden olmayan unsurların da tanımın sınırlarının dışında
tutulmasıdır.
İkinci olarak devr ve teselsülden bahseden Ahmed Hıfzı, bir şeyin kendisine bağlı
olan bir şeyle tanımlanmasıyla kısır döngü oluşacağını ifade etmiştir. Son olarak tanımın tanımı yapılan şeyden daha açık olması gerektiğini belirterek yabancı lafızlardan,
mecazdan ve eş anlamlı lafızlardan kaçınmanın da doğru olacağını vurgulamıştır.
Böylece mantığın iki kısmından biri olan tasavvurâtı gayet detaylı olarak inceleyen Ahmed Hıfzı, önerme bahsinin ismini zikretmek suretiyle eserini tamamlamıştır.

Sonuç
Porphyrios’un Kategoriler’e giriş olarak kaleme aldığı Eisagoge tercüme devrinden sonra İslâm dünyasındaki mantık çalışmalarını yoğun olarak etkilemiştir. Böylece
îsâgûcî geleneği diyebileceğimiz bir yaklaşımın da ilk ürünleri verilmeye başlanmıştır.
Bu süreç Kîndî ile başlayıp Fârâbî, İhvân-ı Safâ, İbn Sînâ ve Ebherî’yle birlikte devam
etmiştir. Ancak süreç içerisinde mantığa giriş kitaplarının muhtevaları da değişim
geçirmiş, onlar adetâ felsefeye giriş kitapları olabilecek bir niteliğe bürünmüşlerdir.
Bilhassa Ebherî’nin Îsâgûcî’si medreselerde okutulmak, şerh ve hâşiyesi yapılmak bakımdan ön plâna çıkmıştır. Hatta bu ilgi Osmanlı medreselerinde de varlığını korumuş
Tanzimat’la birlikte başlayan süreçte dahi geleneği muhafaza etmek gayesiyle bu yönde
44
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çalışmalar yapılmıştır. İşte böyle bir dönemde ve anlayışla Ahmed Hıfzı tarafından
1309 (1891) senesinde kaleme alınan Kısm-ı Tasavvurât min Hülâsati’l-Mîzân isimli
sualli-cevaplı îsâgûcî eseri, Mehmet Ali Aynî’nin Türk Mantıkçıları, Necati Öner’in
Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de İlim ve Mantık Anlayışı gibi dönemle ilgili yapılan
çalışmalarda çokça zikredilmiştir. Biz de bu eserin muhtevasını incelemek suretiyle
bu dönemde yazılan bir îsâgûcî kitabının neleri mesele edindiğini belirlemeye ve
dönemle ilgili çalışmalara bir katkı sunmayı amaçladık.
İlk olarak müellifin geleneğin öncü ismi Ebherî’yi takip etmekle birlikte yer yer
ondan farklılaştığını gördük. Bilhassa mantığı farklı cihetlerden tanımlayarak başlaması
bu noktada zikredilebilir. Gayet tafsilatlı bir mukaddime kaleme alan Ahmed Hıfzı,
delâlet ve türlerini inceleyerek devam etmiştir. Genel olarak mantıkçıların bir kıyasa
ulaştıramayacağı düşüncesiyle ihmâl ettikleri taksîm konusunu incelediğini ve burada
taksîmle ilgili tasnifler sunduğunu belirtmeliyiz.
Mantığa giriş kitaplarının en önemli meselesi olan lafızlara dair geniş bir perspektif sunan müellif onları müfret-mürekkep olarak belirtmekle yetinmemiş kısımlarına, delâlet ettikleri mânâlara ve birbirlerine nispetle ne konumda bulunduklarını da
örneklerle izah etmiştir. Burada dikkate değer olan nokta onun küllî-cüzî, zâtî-arazî
gibi tasnifleri genelin aksine lafızlar üzerinden değil, lafızlardan hâsıl olan mefhûmlar
üzerinden yapmasıdır.
Küllî mefhûmları incelerken onların cevher ve araz olduklarını ifade etmiştir. Ancak
cevher dışındakileri anlatmamış olması kategorilerin mantığın değil metafiziğin konusu
olduğu yönündeki anlayışın o dönemde de varlığını sürdürdüğünü göstermektedir.
Tasavvurâtın ilkeleri olarak yer verdiği beş küllîyi incelerken genel sıralamanın
dışına çıkmış, cinsi değil nevi önceleyerek nev, cins, fasıl, hâssa ve araz-ı âmm şeklinde bir düzen takip etmiştir. Araz-ı âmm’ı incelerken lüzum bahsini tafsilatlı olarak
incelemiştir ki bu da benzer muhtevaya sahip eserlerde görülmeye alışık olunmayan
bir durumdur.
Mantıkçılar arasında birbiri yerine kullanılan tanım (kavl-i şârih) ve târifle ilgili
bir ayrıntının üzerinde durmuş, tanımı târifin bir türü olarak ele almıştır. Tanımı ise
yeni bir bilgi ortaya koyma gayesiyle yapılan hâkikî târifler olarak nitelemiştir.
Görüldüğü üzere Ahmed Hıfzı eserini temelde geleneksel anlayışa bağlı olarak
kaleme almıştır. Ancak bazı meselelerle ilgili olarak farklı tasnifler, sıralamalar yahut
isimlendirmeler ortaya koymuştur. Dönemin genel yapısı itibariyle müelliflerin eserlerini
Batı’nın fikirlerine karşı savunma içgüdüsüyle kaleme aldıkları söylenebilir. Bu durumda onların niyetlerinin özgün bir şey söylemekten ziyade gelenekte var olanın zaten
mükemmel ve kıymetli olduğu vurgusu taşıdığını söylemek mümkün görünmektedir.
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MODERN BİLİMİN SOSYOEKONOMİK TEMELLERİ ÜZERİNE
HESSEN-GROSSMAN TEZİNE DAYALI BİR İNCELEME
Mona Ahmed Tufan*
ON THE SOCIOECONOMIC FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE:
AN INVESTIGATION BASED ON THE HESSEN-GROSSMAN THESIS
ÖZ
Bu makalede amacımız Gideon Freudenthal ve Peter Mclaughlin editörlüğünde
2009 yılında Springer basımıyla yayımlanmış The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution adlı eser temelinde Marxist bilim tarihi yazımının önemli örneklerinden biri olan Boris Hessen ve Henryk Grossmann tezini
incelemek, bu doğrultuda modern bilimin ortaya çıkış süreçlerini, diyalektik
materyalizmin bilgi süreçlerini analiz yöntemiyle, Newton’un ve Descartes’ın
mekanistik evren görüşüne ulaşmasına neden olan sosyoekonomik arka planı
ortaya koymaktır. Hessen tezinde, Burjuva’nın ihtiyaçları temelinde Avrupa’da
iletişim, endüstri ve savaşların mekanik bilimin çeşitli dalları ile ilişkisi araştırılmış, Grossmann tezinde ise, 15. yüzyılda Leonardo Da Vinci örneği üzerinden,
makineleşmenin gereği ve sonuçları doğa kavrayışındaki değişikliğe yol açması
bakımından incelenmiştir. Modern bilimin oluşum süreci salt bir entelektüel etkinlik olmayıp aynı zamanda temelini emek süreçlerinde bulur. Hessen-Grossmann tezine göre, entelektüel üst yapı maddi alt yapı tarafından zorunlu olarak
belirlenir. Bilimsel gelişmelerin ardında göz ardı edilemeyecek kadar büyük
sosyoekonomik etkenler vardır. Çalışmamızda Hessen-Grossmann tezi ekseninde bilimsel gelişmelerin ardındaki sosyoekonomik arkaplanı analiz edeceğiz ve
maddi temellerin entelektüel gelişimdeki inkâr edilemez etkisini ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Modern Bilim, Mekanik, Sosyoekonomik Arkaplan, Bilginin Dönüşümü.
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ABSTRACT
In this article, our aim is to analize the book The Social and Economic
Roots of The Scientific Revolution, edited by Gideon Freudenthal and Peter
Mclaughlin. It is an important example for the application of Marxist method
in the History of Science. It deals with Boris Hessen and Henryk Grossmann’s
analysis of the emergence of modern science. Latter looked at Newton and
Descartes’s understanding of mechanistic universe and how it is related to their
socioeconomic background by applying the method of dialectical materialism.
Hessen investigated the relationship between the science of mechanics and -in
line with the needs of the bourgeois in Europe- communication, industry and
wars. Meanwhile, Grossmann tackles with Leonardo da Vinci’s works as an entry
point for discussing how the need for mechanization and its results have altered
the view of nature. Modern science evolved, according Hessen-Grossmann, not
simply as a result of intellectual activities but it is also determined by labor
processes. According to Hessen-Grossmann thesis, intellectual superstructure is
determined by the material infrastructure. Behind every scientific improvement,
there are numerous socioeconomic determinants which can not be ignored. This
study will analize the socioeconomic background which influence the scientific
improvements. We will argue that the influence of material background on the
intellectual developments and progress is undeniable..
Keywords: Modern science, mechanics, socioeconomic background, change in
knowledge.
...

Giriş
Boris Hessen’in “The Social and Economic Roots of Newton’s Principia” (1931)
ve Henryk Grossmann’ın “The Social Foundation of Mechanistic Philosophy and
Manufacture” (1935) tezleri, klasik Marxist bilim tarihi yazımının program niteliğindeki
klasik örneklerindendir ve bu iki tez sadece dönemin Marxist teorisini gözler önüne
sermekle kalmamakta aynı zamanda yazıldıkları dönemin Avrupa bilim tarihi yazımında
farklı perspektiflerden bilimsel gelişmelerin ardında yatan sosyoekonomik nedenleri
gözler önüne sermekle ve entelektüel gelişmeyi salt maddi temellere bağlamakla
ayrılmaktadır. 1 İki çalışma birbirinden bağımsız yazıldığı halde iki akademisyenin
1

Bu inceleme Gideon Freudenthal ve Peter Mclaughlin editörlüğünde 2009 yılında Springer basımıyla
yayımlanmış The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution adlı kitabını baz alarak
yapılmış, özellikle eserin içinde derlenen Boris Hessen’in “The Social and Economic Roots of Newton’s Principia” (1931), Henryk Grossmann’ın “The Social Foundation of Mechanistic Philosophy
and Manufacture” (1935) ve “Descartes and the Social Origins of the Mechanistic Concept of the
World” (1946) çalışmaları dikkate alınmıştır. Aynı konuda dilimizde Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle
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entelektüel arka planının benzerliği ve aynı konu ekseninde yazmış olmaları, iki tezin
birlikte ele alınmalarına sebep olmuştur.2 Bu iki çalışma birbirini tamamlar ve HessenGrossmann tezi olarak anılır. Hessen ve Grossman tezi yeni bilimin yükseliş süreçlerini
bütünüyle emek süreçlerinin analizine dayandırmakta, bu yönüyle sosyoekonomik
arkaplanın bilimsel süreçlerde ne denli etkili olduğunu gözler önüne sermektedirler.3
Bu anlamda çalışmaları bilimsel gelişmeleri daha ziyade bilim adamlarının dehâsına ve
doğanın dikkatle ve yoğun bir çabayla incelenmesine bağlayan ve olgu ve olayları daha
ziyade vakanüvist bir biçimde kaydetmeyi yeğleyen pozitivist bilim tarihi yazımının
diğer çalışmalarından ayrılmaktadır.4 Bilim tarihi yazımı 1930-1960 yılları arasında
pozitivist çerçevenin bilimsel faaliyeti salt kuramsal boyutta değerlendiren ve bilim
adamlarını adeta laboratuvarlarında yalıtılmış gören anlayışından sıyrılmaya başlar. Bu
dönemde bilime sosyal teori bağlamında yaklaşan ve bilim tarihini de fikirler tarihinin
bir parçası olarak gören bir mâhiyete bürünür. Yazıldıkları dönem itibariyle Hessen ve
Grossmann tezlerini bu değişimin bir parçası olarak görmek mümkündür. Bu tezler
materyalist temelde Marxist bilim anlayışının nasıl kurulabileceğine ilişkin önemli
birer örnek teşkil etmekte ve Marxist bir bakış açısıyla bilimin salt kuramsal yahut
yalıtılmış bir laboratuvar alanında oluşmadığını, bilakis maddi, toplumsal ve ekonomik
ihtiyaçlara cevap vermek üzere temayüz ettiğini göstermeye çalışmaktadır. İki tez de
bilim kavramını sosyal kökenleri ve emek süreçleri (labor proccess) açısından izâh eder.
Böylece bu iki tez bilim devrimi denilen olgunun tarihin belirli bir döneminde belirli bir
yerde gerçekleşmesinin ardında yatan somut, maddi, sosyoekonomik nedenleri ortaya
koymaktadırlar. 5 Bu makalede Gideon Freudenthal ve Peter Mclaughlin editörlüğünde
2009 yılında Springer basımıyla yayımlanmış The Social and Economic Roots of The
Scientific Revolution adlı eser temelinde Hessen-Grossmann tezinin bilim devrimine
ve altında yatan sosyoekonomik etkenlere ilişkin yorumlarını incelemeye çalışacağız.6

2

3

4

5
6

editörlüğünde Bilim Sosyolojisi Uygulamaları adı altında Doğu Batı Yayınları tarafından yapılmış bir
çalışma da bulunmaktadır.
Boris Hessen-Henryk Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, ed.
Gideon Freudenthal-Peter McLaughlin, Boston Studies of The Philosoph of Science, Boston, USA:
Springer, 2009, s.1. ve Bekir Balkız-Vefa Saygın Öğütle, Bilim Sosyolojisi Uygulamaları, 2.bs, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2016, s11-13. (Çalışmamız Hessen-Grossmann tezinin Gideon Freudenthal-Peter McLaughlin baz alarak yapıldığından dipnotlandırmaları bu esere göre yaptık. Balkız-Öğütle, Bilim Sosyolojisi Uygulamaları adlı çalışmaya sadece burada dipnot vermekle yetindik. Dilimizde
konunun daha ayrıntılı bir araştırması olarak bu esere de bakılabilir.)
Karl Marx, Kapital Ekonomi Politiğin Eleştirisi, çev. Alaattin Bilgi, 10. bs, Ankara: Sol Yayınları,
2011, c. 1, s.165-72.
Kostas Gavroğlu, Bilimlerin Geçmişinden Tarih Üretmek, çev. Ari Çokona, 1. bs, İstanbul: İletişim
Yayınları, 2006, s.8.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.1-2.
Bu nedenle Hessen-Grossmann tezine ilişkin Gideon Freudenthal ve Peter Mclaughlin editörlüğündeki 2009 Springer basımını baz aldık ve incelememizde çalışmanın temel iddialarını ortaya koyduk ve
buna ilişkin yorumlarımızı da dipnotlandırmalarda belirttiğimiz diğer kaynaklara göre belirledik.
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Boris Hessen’in The Social and Economic Roots of Newton’s Principia tezinin
temel kalkış noktası, Newton’un Principia’sının yazıldığı dönemde ekonomik ve
teknolojik problemlerle bilimsel problemlerin bağlantılı olduğu olgusudur.7 Hessen’e
göre, bilimsel gelişmeyi anlamak için öncelikle burjuva sermayenin ihtiyaç duyduğu
şeyleri anlamak gereklidir.8 Dönemin gelişmekte olan iletişimi, siyasal ve ekonomik
şartları yeni bir bilime ihtiyacı ortaya çıkarmış ve bu ihtiyacın karşı konulamaz biçimde
artmış olması, dönemin entelektüel çevrelerini zihni olarak zorlamış ve Kopernik
kozmolojisinden başlayan ve Newton ile teorik çatısını tamamlayan bugün Bilim
Devrimi şeklinde adlandırdığımız dönüşüme neden olmuştur.9 Newton’un Doğa
Felsefesi’nin Matematik İlkeleri (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)
adlı eseri tam da böyle bir dönüşümün ortasında durmaktadır. Grossmann’ın orijinal
başlığı Universal Science versus Science of an Elite adıyla yayımlanan daha sonraları
The Social Foundations of The Mechanistic Philosophy and Manufacture adıyla
güncellenerek yeniden yayımlanan çalışması, modern bilimin önceki bilim anlayışına
nazaran evrenselliğinden söz eder.10 Bunu modern bilimin matematik yapısında görülen
metodun evrenselliği ve sadece belli bir zümreye has gizli ilimlerden olmayışı gibi
nedenlerle temellendirerek bir tez olarak önümüze koyar. Bu iddia Descartes’ın
Discours’ta sezgisi/aklı çalışan herkese hitap edişi, Latince değil Fransızca yazışı,
çalışmasını uzmanlardan ziyade sıradan insanın anlayacağına ilişkin ifadeleriyle
örneklenir.11 Grossmann Descartes and the Social Origins of the Mechanistic Concept of
the World (1946) adlı çalışmasıyla da erken modern dönemde ortaya çıkan ekonomik ve
teknolojik gelişmelerle modern bilimin ve mekanistik dünya görüşünün ortaya çıkışının
ilgisini kurar.12 Bu çalışmanın amacı Hessen-Grossmann tezi çerçevesinde modern
bilimin ortaya çıkış koşullarının sosyoekonomik temellerini ortaya koymaktır. Hessen
tezinde bilgiyi madde temelinde oluşturmanın mahiyeti, Galileo’yu ve Newton’u ortaya
çıkaran sürecin Burjuva Sermaye’nin ihtiyaçlarıyla ilişkisi; The Social Foundations of
the Mechanistic Philosophy and Manufacture adlı Grossmann tezinde ise Leonardo
Da Vinci’den Descartes’a makine ve matematik temelli mekanistik evren görüşünün
doğuş süreci ele alınacak, bu çerçeveyle sınırlı olarak bilimsel gelişmelerin maddî
arkaplanı ortaya konmaya çalışılacaktır.13

7
8
9

10
11
12
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Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.41-102.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.3-5.
Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, çev. Erkan Ataçay, 1. bs, İstanbul: Sosyal Yayınları, 2001,
s.133-34.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s. 103-156.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.2.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.157-230.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.7-11.
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1. Newton’un Dehasının Arkaplanı: Hessen Tezi
Newton bilim tarihinde ve dolayısıyla insanlık tarihinde etkisi büyük ve önemli
bir isimdir. Bilim tarihinde pek çok bilimsel gelişme onun ortaya çıkışına ve ortaya
koyduğu yeni bilim anlayışına bağlanır. Newton yasaları geniş çapta bilimsel ve
teknolojik gelişmenin açılışı olmuştur. Newton’la başlayan süreçte Aristoteles Fizik
görüşü yerini Newton Fiziğine bırakmış, bu da temelde Avrupa’da ve Avrupa etkisindeki
tüm coğrafyalarda, dünya resminde devrimsel bir değişikliğe yol açmıştır.14 Böylesi
bir büyük değişikliği anlayabilmek için sormamız gereken temel sorular şunlardır:
1. Newton’un bilim tarihi içinde böyle bir dönüm noktasına oturtan ve kendinden
sonraki bilimsel yolu belirleyici olmasına neden olan unsur nedir?
2. Newton’un yaratıcı zekâsının kaynağı nedir? Yaptığı işin içeriğini ve gidişatını
ne belirlemiştir?
3. Newton’un bilime verdiği ivme onun Tanrısal ikrama mazhar oluşuna mı,
yoksa kişisel dehasına mı verilmelidir? Yoksa neden başka bir yerde mi aranmalıdır?15
Bu sorular The Social and Economic Roots of Newton’s Principia adlı Hessen tezinde
Newton’cu bilime yöneltilmiş temel sorulardır. Bizim Gideon Freudenthal and Peter
McLaughlin editörlüğündeki The Social and Economic Root of The Scientific Revolution
adlı eseri baz alarak yaptığımız bu incelemele benzeri bilim devriminin kökenleri elbette
pek çok yorumlamaya tâbî tutulmuştur. Bunlardan bazıları, Hessen tezinin girişinde yer
alan şair Alexander Pope’un Newton’la ilgili dizesinde belirtildiği gibi, Newton’un çağ
açıp kapatan başarısını Tanrısal bir bağış olarak yorumlamıştır.16 Principia’nın girişinde
Halley tarafından yazılan övgüler de bu bağlamda değerlendirilebilir ki karanlık Orta
Çağ’da mücadele eden insan ruhu için Newton’un Principia’sının nihayet ortaya çıkışını
bir kurtuluş beratı gibi sunmaktadır.17“Nature and nature’s law lay hid in night/God
said ‘Let Newton be!’ and all was light” (Doğa ve Doğanın Yasaları karanlıkta gizliydi/
Tanrı, Newton’a ‘ol’ dedi ve her yer aydınlandı.)18 Newton’un olağanüstü görülen
başarısı hakkında diğer yorum ise İngiliz matematikçisi Alfred N. Whitehead’e aittir.
Whitehead, Science and Civilization19 adlı kitabında, Newton’un tam da Galileo’nun
öldüğü yıl doğmuş olmasına bir talihli anlam yükler20 ve “Bu iki adam var olmasaydı
14
15
16
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18
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20

Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s. 53-55.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.41.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s. 41.
Isaac Newton, Newton’s Principia The Matematical Principles of Natural Philosopy, çev. Andrew
Motte, NewYork: Daniel Adee 45 Liberty Street, 1846, s.17.
Stephen Toulmin, Kozmopolis Modernitenin Gizli Gündemi, çev. Hüsamettin Arslan, 1. bs., İstanbul:
Paradigma Yayınları, 2002, s.234, “Işık ol!” ibaresi “Fiat lüx!” Tanrı’nın evreni yaratışı ile ilgili Kitab-ı Mukaddes’te geçen bir ibaredir.
Victor Lowe vdğr., Whitehead and the modern world: Science, metaphysics, and civilization: three
essays on the thought of Alfred North Whitehead, Boston: Beacon Press, 1950, s.3-25.
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s.28.

138

Mona Ahmed Tufan

bugün medeniyetimizin hali ne olurdu?” der.21 Whitehead’in tüm insanlık ailesine bakan
genel bir medeniyet anlayışına sahip olduğu bilinse de bu ifadeler kendisinden sonra
yeni bilimsel paradigmanın yükselişini iki adamın dehasına bağlayan bir perspektiften
okunmuştur. Peki gerçekten sebep bu mudur? 19. yüzyıl başlarında gelişen bilim tarihi
yazımına baktığımızda Batı medeniyetinde görülen maddi gelişmelerin ardında insan
dehası bulmak bir tür kendine övgü düzme ifadesidir ancak ilerleyen dönemde bilim tarihi
yazımı böylesine büyük gelişmeleri dehâya bağlamaktan kaçınır ve bilimsel gelişmelerin
ardında sosyal nedenler aramaya başlar. Nitekim Paul Feyerabend kurulmakta olan bilim
adındaki ‘yeni kilise’nin hâkimiyetini oluşturmada etkin olduğu ve bu yeni iktidarın
adayları olan Protestan devletler için ideolojik bir dayanak teşkil ettiği kanaatindedir.22
Nitekim Robert K. Merton’un Science, Technology and Society in Seventeenth-Century
England adlı çalışma23 da püritanlık ve bilim ilişkisini 17. yüzyıl İngiltere’sinde ayrıntılı
bir biçimde ortaya koymaktadır.24 Bununla birlikte rasyonel temeller bulma gayretinde
olan bilimsel tarih yazımı, düşüncenin doğa ile kurduğu yeni ilişki tarzının ardında yatan
sosyal ve ekonomik nedenleri arar. Bilimsel gelişmenin Orta Çağ Avrupa insanın yaşadığı
sorunları aşmasını sağlayacak farklı çözüm yolları getirdiği, bilimsel keşiflerin ve icatların
varlığının toplumsal yapı ve ilişkilerin farklı bir bağlamda yeniden düzenlenmesine sebep
olduğu da açıktır. Bütün bunlar göz önüne alındığında bilimsel düşüncenin doğuşu ile
yeni toplumsal durum arasında bir bağ olduğu sonucuna varmak kaçınılmaz olacaktır.
Bilimin sosyal bir olgu olarak nitelenmesi ve ortaya çıkışının bir iki kişinin dehasına değil,
daha ziyade toplumsal bir tabanın beklentilerine yönelik olarak açıklanması daha doğru
olacaktır. Fakat yine de bu ilişkinin serencamında hangi unsurun diğerini etkilediğinin
açıklığa kavuşturulması gerçek bir sorun teşkil etmektedir. Şu soru bizce iki yönden de
izâhı mümkün dairesel bir olguyu ifade etmektedir: Bilim mi yeni toplumsalı tetiklemiştir
yoksa yeni toplumsallık mı bilimi? Modern toplumun tarih yazımında takip edilen
yollar ve oluşturulan modeller hep bu sorunu aşma denemeleridir.25 Hessen tezi her ne
kadar kendini bilim kilisesinin ‘büyük adamlar’ düşüncesinden azad ederek meselenin
sosyoekonomik nedenlerine ilişkin analiz yapma gayretine girse de başka bir ideolojik
çerçevenin, marxist indirgemenin elinden kurtulamamıştır. Nitekim incelememizde
görülecektir ki Hessen de bilimsel gelişmeyi ‘büyük adamlar’ın ve dehânın elinden
kurtarma gayretine girmekle beraber, bilimsel sonuçları maddi ekonomik arkaplana
dayarken de indirgemeci bir tarz izlemektedir.
21

22
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Alfred North Whitehead, Science and The Modern World, Cambridge: Cambridge University Press,
1953, s.42.
Paul Feyerabend, Bilim Kilisesi, çev. Cevdet Cerit, 1. Bs., İstanbul: Pınar Yayınları, 1991, s.24-6.
Robert K. Merton, Science, Technology and Society in Seventeenth-Century England, ed. Howard
Fertig, 1. bs., USA: Noble Offsett Printers, 1970, https://archive.org/details/sciencetechnolog0000mert/page/n7/mode/2up
Hessen-Grossmann, The Social and Economic Roots of The Scientific Revolution, s. 31.
Mehmet Emin Balcı, “Pathos ve Ethos Arası Bir Kavram: Bilim Sosyolojisi”, FLSF Felsefe ve Sosyal
Bilimler Dergisi, S.12, Güz 2011, s. 79-89.
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1.1. Hessen’in Newton Dönemi Analizi
Bilim tarihi yazımı da genel tarih yazımının sorunlarını paylaşır, nitekim Hessen’in
eleştirel bir tutumla dikkatimizi çektiği biçimde tarihi salt büyük adamların hikâyeleri
üzerinden okumak bu yanlış tutumlardan biri sayılabilir. Kimi tarih teorileri tarihi
süreçlerin nedenselliğinde sadece ‘tarih yapıcı’ saydığı bu insanların ideolojik
motivasyonlarını dikkate almış, böylece onları bu sürece getiren gerçek sebepleri,
yani üretim ilişkilerini ve maddi ekonomik öncülleri gözden kaçırmıştır. Böylece
tarihi süreçler bireylerin dehâsıyla oluşuyor sanılmış ve “Fikirler dünyayı yönetir”
denilmiştir. Bu bakış açısı toplumsal değişimleri tetiklemek için daima bir ‘büyük adam’
beklentisi içinde olunması sonucunu doğurmaktadır. Yukarıda zikrettiğimiz biçimde
modern bilimi Newton’un dehâsına bağlayan okuma tarzı da tarihi süreçleri bireysel
dehânın oluşturduğu fikrine tipik bir örnektir. Bu görüşün bir temsilcisi olan Carlyle’a
göre tarihi başarılar sadece büyük adamların keşiflerinden oluşur.26 Bu fikre göre dehâ
kahramanları, maddi şartların sonucu ortaya çıkmazlar, bilakis onların yaratıcı gücü
maddi şartları oluşturur. Dolayısıyla onları ortaya çıkaran dış/maddî nedenleri aramak
gereksizdir. Genel olarak tarih ve özelde bilim tarihi yazımında yöntemsel hatalara
ilişkin daha ayrıntılı bir tartışma için Mark T. Gilderhus’un Tarih ve Tarih Yazıcılığına
Giriş adlı eserine bakılabilir. 27 Biz burada Hessen tezi ekseninde bilim tarihi yazımının
‘büyük adamlar’ tarihi olarak yazımına yapılan itirazı serd etmekle yetinelim.
Hessen tezi tarihi süreçleri geniş kitlelerin değil de sıra dışı bireylerin gerçekleştirdiği anlayışını ortadan kaldıracak argümanlar ortaya koyar. Bu argümanlar genel
çerçevede kitlelerin içinde bulunduğu maddi şartların onları bu dönüşüme zorladığını
söyler, subjektivizmi reddeder ve istisnasız tüm fikirlerin maddi üretim güçlerinin
etkisi sonucu ortaya çıktığını iddia eder. Modern bilimin ortaya çıkışında etkin olan
maddi şartları anlamak için Hessen’in iddialarına yöneldiğimizde, onun bilim tarihi
yorumları Marxist ideolojik çerçeve tarafından belirlemekte olduğunu görmekteyiz.
Bu zâviyeden bakıldığında, toplumlar bir organik bir bütün olarak var olur ve gelişir.
Var olmak ve gelişmek için toplumlar üretimi geliştirmek zorundadır.28 Sosyal yapının
gelişimi içerisinde insanlar, kendi iradelerinden bağımsız olarak belirlenmiş ilişkilere
girerler. Bu ilişkiler onların maddi üretim süreçlerinde hangi kademede olduklarına
göre belirlenir. Bu üretim ilişkilerinin toplamı toplumun ekonomik yapısını oluşturur.
Bu ekonomik yapı toplumun esas temelidir. Hukuki ve siyasi üstyapılar, hatta
kolektif toplumsal bilinç de bu ekonomik altyapıya göre biçimlenir. Maddi üretimsel
26
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Thomas Carlyle, Batıya Yön Veren Metinler IV, ed. Alev Alatlı, 2. bs., İstanbul: Alfa Yayınları, 2016,
s.1393-98.
Mark T. Gilderhus, Tarih ve Tarihçiler Tarih Yazıcılığına Giriş, çev. Emine Sonnur Özcan, 1. bs.,
Ankara: Birleşik Dağıtım Kitabevi, 2011, s. 13-5.
Leslie Stevenson, Yedi İnsan Doğası Kuramı, çev. Necla Arat, 1. bs., İstanbul: Say Yayınları, 2005,
s.63-81.
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yapının durumu, hayat şartlarını, politik yapıyı ve entelektüel yapıyı belirler.29 Bu tez
perspektifinden bakıldığında insan bilinci sosyal yapıyı belirlemez, bilakis sosyal yapı
insan bilincini belirler. Bu da büyük toplumsal olayları kişisel dehâya bağlamanın yanlış
olduğunu söylemektedir. Aksine toplumsal olaylar gelişimlerinin belli bir aşamasında
toplumun maddi üretim güçlerinin gelişimi mevcut üretim ilişkileriyle, başka bir
deyişle o güne dek süregelen mülkiyet ilişkileriyle çatışmaya başlar. Üretim güçlerinin
gelişim biçimi içerisinde mevcut mülkiyet ilişkileri bir pranga olur. Böylece sosyal
hareketler tetiklenir. Bu sosyal hareketlerin değişimi eş zamanlı olarak ekonomik alt
yapının değişimi demektir ve bu da entelektüel üst yapıyı değiştirir. Hessen’e göre
bu tür dönemlerin geçerli bilinç yapısı maddi ekonomik alt yapıların değişimi, üretim
ilişkilerinin dönüşümüyle Marxist bakış açısıyla açıklanmaktadır. 30 Bilim tarihinin bu
maddî zâviyeden yorumu göz ardı edildiğinde tarihin önemli bir unsuru olan maddi
süreçleri anlamamak söz konusudur. Sınıflı toplumda yönetici sınıf üretim güçlerini
boyun eğdirir ve bunun neticesi olarak tüm sosyal sınıfları kendi amacına uygun
biçimde yönlendirir. Tarih boyu yönetici sınıf kendi çıkarlarının zedelenmemesi ve
yönetiminin bozulmamasını sağlamak için fikirlerini evvelki tüm fikirlerden üstün,
ebedi gerçeklermiş gibi tüm sınıflara kabul ettirir. Sınıflı toplumlar üretim ilişkilerini
fikirlerden ayrı tutarlar ve maddi tabanlı bir ulus oluştururlar, bu nedenle toplumsal
dönüşümler fikirlerle değil, maddi ilişkilerle açıklanabilir.31
Bu bakış açısında bir indirgemeden kaçarken başka bir indirgemeye düşmenin söz
konusu olduğunu belirtmemiz gerekir. Nitekim aynı maddi temeller farklı toplumlarda aynı
sonuçları vermemekte, bilim devrimi denilen olgu belirli bir coğrafyaya has kalmaktadır.
Öyleyse bilimsel gelişmelerin ardında yatan maddi nedenleri kabul etsek de onları bu
sonuçları zorunlu olarak veren birer yeter sebep olarak sayamayız. Oysa Marxist çerçeve
bizi bu zorunlu nedenselliğe icbar etmektedir. Hessen tezinin içine sıkıştığı ideolojik
çerçeve onun meseleyi bir açıdan çok net görmesine yardım ederken başka açılara karşı kör
kılmaktadır. Nitekim bilim devrimi olgusunun ardındaki maddi nedenlere baktığımızda,
özellikle Newton’un faaliyetlerinin zirvesinde olduğu zamana bakacak olursak, Hessen’e
hak verebileceğimiz bir tarzda olgunun arkasında İngiliz İç Savaşı’nın ve Commonwealth
(İngiliz Uluslar Topluluğu)’in izlerini buluruz.32 Hessen’e göre Newton’un başarısını
anlamak için arka planda yatan bu siyasi ve ekonomik süreci anlamamız gerekir.

1.2. Newton Öncesi Sosyoekonomik Durum
Boris Hessen bilimsel gelişmeleri Newton’a kadar getiren sosyoekonomik süreci
incelerken Newton öncesi maddî süreçleri açıklamak için tarihsel arka planı betimleyen
29
30
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üç basamaklı bir tablodan söz eder.
1. Feodalizm
2. Burjuva Sermaye ve Üretimi
3. Endüstriyel Kapitalizm
Newton’un zamanı (1632-1727), Avrupa’da Burjuva Sermaye’nin ortaya çıktığı
2. döneme rastlar. Bu dönemde bilim daha önce olmadığı biçimde bireysel entelektüel
bir çaba olmaktan çıkar ve siyasal, toplumsal, hatta ekonomik bir mâhiyet kazanır.
Oysa Feodalite ihtiyaçların sınırlı olduğu ve insanların yalnızca ihtiyaçları kadar
üretim yaptıkları bir zaman dilimini ifade eder. İnsanlar şehir devletlerinde yaşarlar,
yaşamın çoğu toprağın işlenmesi ve ürünlerin derebeyi üzerinden şehir ahalisine
dağıtılması üzerine şekillenir. Loncalar ayrılmamıştır. Herkes her işi yapmaktadır.
Ticaret ancak ürünlerin fazlasını iki şehir arası kurulan pazarlarda diğer şehirde
üretilen fazla ürünle değiştirmek üzerinden yapılmaktadır. Seyahat hakkı sadece
asillere ve onların görevlendirdiklerine aittir. Ancak zamanla tüccarlar dolaşım hakkı
gibi bazı haklar kazanarak ticaret hacmini büyütür ve daha fazla kâr elde etmeye
başlarlar. Burjuva sınıfı toplumun diğer kesimlerinden ayrılınca, peşi sıra onların
emrinde çalışacak olan işçi sınıfı da ayrılır. Bu doğrultuda burjuvanın artık sınırlı
olmayan, kârı maksimize etmek için sonsuz çoğaltılabilen ihtiyaçları sayesinde
ticaret sınırlamaları bütünüyle değişir. Asiller burjuvanın kazancından pay alırlar,
artan kazanç istihdamı arttırdığından işçi sınıfı da sayıca artar. Şehirler birbiriyle
öncesine nazaran çok daha fazla iletişim kurmaya, yasalar ticareti korumak üzere
yeniden düzenlenmeye, ulaşım yolları belirlenmeye başlar. Her şehir belli bir üründe
uzmanlaşır. Görüldüğü gibi toplumun iş bölümüne gitmesi, burjuvanın ortaya çıkışı
gibi maddi şartlar yasaların düzenlenmesi, yeni iletişim yahut taşımacılık yolları
bulunması gibi sonuçları tetiklemektedir. Hessen’e göre bu neden sonuç ilişkisi
ortadayken, Newton’un ortaya çıkışı burjuva semayenin yükseliş dönemine denk
geldiğinden, Newton’un başarısını anlamak için burjuvanın ihtiyaçlarını anlamak
gerekmektedir. Bu ihtiyaçları iletişim, endüstri ve savaş olmak üzere sınıflayabiliz.
Tarihsel dokümanlar doğrultusunda Orta Çağ şartlarına baktığımızda şehirlerarası
yolların çok bozuk olduğunu, öyle ki iki atın yan yana yol almasının bile zor olduğunu
bilmekteyiz. Bu şartlar altında günde 5-7 milden fazla yol almak mümkün olmamakta,
şartların bu zorluğuna ek olarak bu durum derebeylerinin işine gelmektedir. Bunun
nedeni, yola düşen bir mal söz konusu olduğunda, derebeyinin hakkı (Grundrührrecht)
adı altında tüccarın malına el konabilmesine ilişkin düzenlemedir. Bu durum Orta
Çağ’da ticareti kötü etkilemektedir.33 Kara taşımacılığından farklı olarak Orta Çağ’da
deniz ve nehir taşımacılığı öne çıkmaktadır. Suda karadakine göre üç kat hızlı yol
alınabilmektedir. Gemilerin yükleme kapasitesi de kara araçlarına göre daha fazladır.
33
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Ancak deniz ulaşımında da zorluklar bulunmaktadır, öyle ki gemiler açık denizin
fırtınalarına dayanıklı olmadığından, kıyı şeridinden seyretmek zorunda kalmaktadır.
Ayrıca korsan saldırılarına karşı da açık denizde seyahat güvensizdir. Gemilere
savunma amaçlı konabilecek toplar tonajı arttırıyor, gemiyi yavaşlatıyor, topların
geri tepme mekanizmaları ise dayanıksız gemileri sarsmakta, tahrip edebilmektedir.
Deniz taşımacılığını zorlaştıran tüm bu nedenlere ek olarak, denizcilerin ellerinde
deniz haritaları, pusulalar, enlem boylam bilgisi de bulunmamaktadır. Avrupalılar
1242’de coğrafyalarında meşhur olan Tüccarın Hazinesi (Merchants Treasury) adlı
Arap eserinde adı geçen pusuladan haberdar olsalar da çeşitli nedenlerle pusulanın
Avrupa’da yaygın kullanımı için 16. yüzyılın beklenmesi gerekmiştir. Deniz haritaları
ve kıyıları gösteren coğrafi haritacılık da gelişmesini ancak 16.yüzyılda tamamlar.
Avrupa içinde nehir taşımacılığı da ayrı bir yer tutmaktadır. Nehir taşımacılığında
da akıntı problemleri, nehrin daraldığı yerlere kanallar açma, gemileri çürümelere
karşı koruma gibi sorunlarla karşılaşılmakta, bu sorunların çözümü akışkanlar
mekaniği ile ilgili bazı fizik problemlerinin yahut gemi yapım malzemesiyle ilgili bazı
kimya problemlerinin çözümünü beklemektedir. Bu dönemde Orta Çağ deniz-nehir
taşımacılığında karşılaşılan problemler “Gemilerin tonajını ve hızını aynı anda nasıl
artırırız? Suyun kaldırma kuvvetini nasıl hesaplarız, gemilerin doluluk boşluk oranı
ne olmalıdır, çarpışmalarda dayanıklı ve manevralarda hızlı nasıl olunabilir, hafiflik
dayanıklılık dengesi nasıl sağlanır, denizde konum nasıl belirlenir, pusula sapmaları
nasıl düzeltilir?” soruları etrafında şekillenmektedir. Bütün bunlar gemiler vasıtasıyla
ticaret yapan burjuvanın ihtiyaçlarıdır. Bu ihtiyaçların karşılanması için hidrostatik,
hidrodinamik mekanik, gök mekaniği, manyetik alan bilgisi, mıknatıslanma, dalga
mekaniği, suyun kaldırma problemleri, akıntı-girdap problemlerinin çözümü, gemilerin
çürümesine karşı kullanılabilen kimyevi madde üretimi gerekmektedir.
Bilimsel gelişmelerin endüstriyel temellerine baktığımızda madenciliğin gelişimini
görmekteyiz. Avrupa’da demir ve kömür madenleri, Amerika’da altın ve gümüş
madenleri yaygınlaşmıştır. Madenlerden elde edilen hammadde hem ekonomi hem de
savaşlar için gereklidir. Madenlerde su kuyusu açmak, suyun pompalama mekanizması
ile dışarı atılması, madenlerin içinde insan çalışabilecek biçimde havalandırılması,
çökmelere karşı dayanıklılık, metallerin yerini tespit edebilmek için alet yapımı,
metallerin birbirinden ayrılması, arındırılması bir dizi bilimsel sorunun cevaplanmasını
gerektirmekte, savaşlarda kullanılmak üzere üretilen ateşli silahların yapımında demir ve
bakır kullanıldığından maden endüstrisi, buna bağlı olarak da fizik ve kimya bilgisi önem
kazanmaktadır. 16. ve 17. yüzyıllarda metalürji endüstrisine duyulan ihtiyaç sadece şu
örnek üzerinden bile kolaylıkla görülebilir: sadece İngiltere’de Cromwell34 Mart ve
Nisan 1652’de çeşitli muharebelerde kullanılmak üzere 335 top, aynı yılın Aralık ayında
34
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2200 ton ağırlığında 1500 silah, 117.000 top mermisi, 5000 el bombası sipariş etmiştir.35
Bütün Avrupa’da ve yeni ele geçirilen kolonilerde kullanılmak üzere üretilen bu silahlar
nedeniyle madenlerin son kapasitede kullanımı gerekmektedir. Madencilikte en büyük
problem derinlik problemidir. Madenler derinleştikçe onlarda çalışmak zorlaşmakta,
bu derinlikte madenin çökmemesi için doğru inşaat teknikleri kullanmak, iç yolları
doğru planlamak, havalandırmak, içerideki atık suyu bir pompalama sistemiyle dışarı
atmak gerekmektedir. Derinlik arttıkça gerek maden inşaatının dayanıklılığı gerekse
yer altından dışarıya su atımı, yukarıdan aşağıya hava pompalanması da basınca bağlı
bilimsel birer problem haline gelmektedir. Madenlerden çıkarılacak hammadde, onu
işleyecek ve satacak burjuva için gereklidir. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi birilerinin
bu bilimsel problemleri çözmesine bağlıdır. Bunlar için hidrostatik veya aerostatik
pompalar, tüpler, atmosfer basıncı ölçümleri, sıvı basıncı hesapları, su çarkları, sürtünme
ve aşınma problemleri, maden kimyası gereklidir. İlgili ihtiyaçlar doğrultusunda
bilimlerin hızla gelişmeye başlaması zorunlu olmuştur.
Burjuva sermayenin en önemli ihtiyaçlarından biri de ticaretin karşısına çıkan
engelleri ortadan kaldırabilmektir. Bu gerek Avrupa ülkelerinin kendi aralarında
savaşmasını, gerekse sömürge edinilen bölgelerde silah kullanımını gerektirmiştir. Bu
durumda madencilik pek çok ihtiyaç için hammadde çıkardığı gibi silah yapımı için de
hammadde üretmektedir. Dahası savaş endüstrisi maden endüstrisinin en önemli itici
kuvveti olmuştur. Avrupa’da gerek devletlerin gerekse burjuvanın kurduğu şirketlerin
silahlı kuvvetleri her zaman ticaretin sahasını zor yoluyla açmak ve silah satışıyla bir
diğer ticaret alanı oluşturmakta öne çıkmıştır. Bu nedenle bu alanlardaki her bilimsel
ve ekonomik gelişme yansımalarını önce silahlı kuvvetlerde gösterir. Bu nedenle
Avrupa’da makinelerin en çok kullanıldığı, zanaatkarların istihdam edildiği yer ordudur.
Burjuvaziyle birlikte toplumsal tabakalarda görülen iş sınıflarının bölünmesi ordudaki
sevk ve idareyi de belirlemeye başlar. Barutun Avrupa’ya girmesiyle birlikte ateşli
silahların yapımı önem kazanır. Avrupalıların ağır silahların (topçu sınıfı) kullanımı
ile ilk tanışmaları 1280’de Araplar’ın Cordoba’yı kuşatmasında gerçekleşmiştir.36
14.yüzyılda ateşli silahlar Araplar’dan İspanyollar’a geçer. 1308’de Kral 4. Ferdinand
Cebelitarık’ı toplar yardımıyla geri alır. İspanyolların Endülüs zaferinden sonra ağır
silahlar diğer uluslara geçmiş, böylece tüm Avrupa’ya yayılmaya başlamıştır. Fakat
bu dönemde ağır silahların taşınması kalibre ağırlıklarından ötürü zor olmakta,
namlu ağırlığı ile silahın bütününün ağırlığının orantısı doğru ayarlanamadığından
atışta problemler yaşanmaktadır. Ayrıca bu ateşli silahlar sadece toplarda değil savaş
gemilerinde de kullanılmaktadır. 1386’da İngilizler iki ateşli silahlı savaş gemisini ele
geçirir. 15. yüzyıla gelindiğinde ise ateşli silahlarda epey bir ilerleme kaydedilmiştir.
Taş gülleler demirle yer değiştirir, toplar demir ve bronzdan yapılmaya başlanır.
35
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Ağır silahların taşınmasında çeşitli ilerlemeler olur ve ateşleme kapasitesi arttırılır.
Fransızlar Fornova savaşında örneğini gördüğümüz biçimde, bir saatte İtalyanlar’ın
bir günde ateş ettiği miktarda ateş edebilir hale gelmiştir. Machiavelli’nin Savaş
Sanatı (Art of War)37 adlı eserini yazması da tam bu döneme rastlar.38 Bu da maddî
şartların sadece bilimsel gelişmelere değil, aynı zamanda bir eserin yazılması gibi
düşünsel süreçlere nasıl etki ettiğine iyi bir örnektir. İtalyanlar Fransızların üstün savaş
kapasitesi karşısında ezildiklerinden kendi savaş endüstrilerini kurmaya başlarlar.
Galileo zamanında Venedik Cephaneliği kayda değer bir gelişme düzeyine erişmiştir.39
Bu dönemde Galileo dünyaya parabolik atış teorisini sunar.40 Toricelli, Bernoulli ve
Euler gibi bilim adamları ise atışın havadaki hareketine dair incelemeler yaparlar.
Bunların savaşa ilişkin sorunların çözümüyle ilgili olduğu açıktır. Avrupa’da Cromwell
örneğinde gördüğümüz gibi İngiliz İç Savaşı gibi bölgesel savaşlar ve neredeyse tüm
kıtaya yayılan 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, gibi savaşlar yaşanmıştır. Amerika’nın
keşfinden sonra savaşlar işgal edilen yeni kıtaya da taşınır. Bu yüzden barut, ateşleme
teknikleri, uzağa atış, patlayıcı yapımı, patlama mekaniği, geri tepme mekaniği, tüfek
ateşleme mekanizması, dayanıklılık-atış gücü dengesi, balistik, gaz basıncı, hedefe
isabet teknikleri, ağır silahların taşınabilirlik problemi, bunlar için hammadde olacak
malzemenin temini, işlenmesi gereklidir.41 Bu nedenle savaşların zorunlu kıldığı ateşli
silahlar ve atış problemi fizikte ve mühendislikte çeşitli gelişmelere yol açar. İletişim,
endüstri ve savaş alanlarında göstermeye çalıştığımız biçimde bilgi öncelikle ticaretin
önünü açmak ister doğadan ister diğer insanlardan kaynaklansın ticaretin karşısına çıkan
sorunları bertaraf etmek için istenen bir şey haline gelmiştir ki bu anlayış bilginin güç
olduğu modern bilim anlayışının merkezini oluşturmaktadır.
Boris Hessen, Avrupa’da burjuvazinin bu üç temel ihtiyacı doğrultusunda bilimin
yükselişine ihtiyaç olduğu tezini ileri sürmektedir. Orta Çağ’ın Aristoteles eksenli doğa
kavrayışı bu ihtiyaçlara cevap verebilecek düzeyde değildir.42 Bunun için bilginin onu
elinde tutan Batılı insana doğa ve diğer insanlar üzerinde güç ve otorite sağlayacak bir
dönüşüm geçirmesi gerekmektedir. Oysa Orta Çağ’da Aristoteles fiziğiyle şekillenmiş
bilimsel zihin öncelikle bir nesnenin mâhiyetini sorgulamaktadır.43 Bunun için nesnenin
rol aldığı tüm bilgileri, rollerin ampirik hiyerarşisine bakmadan bu nesnede hapsetmekte
37
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ve töze ilişkin düşüncede derinleştikçe ilişkiselliği görememektedir.44 Yeni durumun
getirdiği sorunları çözebilmek için, bilgiyi eşyanın mâhiyetini soran bir çerçeveden
çıkarıp onu eşyaya hükmedebilen bir yeni çerçevede vazetmek gerekmektedir. Bu da
niceliksel ve ilişkisel bir bilim anlayışını gerekli kılmıştır. Bu nedenle Galileo’dan
itibaren harekette, yeni bir bakış çabası ortaya konmaya başlanır.45 Bu bakış değişikliğinin
ardında yatan sosyoekonomik nedenler vardır. Ekonomik ve coğrafi sıkışmışlığın ve
Kiliseye güvenin yitirilmesi neticesi oluşan psikolojik bunalımın aşılması, Avrupa’nın
yeniden güçlenmesi, yayılması, ya İslam Dünyası’nın elinde bulunan doğuya veya
onun elinde tutmadığı yeni kıtalara ulaşmak zorunluluğu doğurmaktadır. Bunun için
de güç, servet ve silah gereklidir. Bu nedenle Avrupa insanı eşyayı özü ve niteliği
bakımından ele alan bakış açısını, kendilerine güç ve iktidar imkânı verecek ilişkisel
ve nicelikçi bir doğa anlayışına evriltmiştir. Doğaya bakışın değişimini en açık seçik
gördüğümüz alan ise bilim alanıdır. Böylece ortaya çıkan sosyoekonomik ihtiyaçlar
doğrultusunda bilimsel faaliyetlere destek ve hız verilir. Yükselen bilim bir bakıma
yükselen burjuvazinin ve oluşan yeni üretim ilişkilerinin hizmetkârıdır. Öncelikle
İngiliz burjuvazisinin başını çektiği yeni üretim güçleri, yeni problemlere empirik
ve pragmatik çözümler bulmak, gelişmiş üretim için gelişmiş bir bilim vaz etmek
gerektiği sonucuna varmışlardır. Yeni teknolojiler kısmî olarak çeşitli bilim adamlarınca
geliştirilir, ancak bunların tümünü içine alacak kuşatıcı bir çerçeve de gerekmektedir.46
Temelini mekanik icatların ve mekanik problemlerin oluşturduğu bu teknolojik üretime
teorik çatısını verme işi Newton’un Principia’sına nasîp olur.47 Newton’un Principia’sı
bir bakıma Kopernik’le değişmiş olan kozmoloji fikrinin, yeni bir kozmopolis inşası
ile tamamlanmasıdır. Newton’un çabası Avrupa’nın ulus-devletleri arasında savaşlarla
yerle bir olmuş diyalogu yeniden kurabilecek, farklı kültürlerden alimleri bir araya
getirerek ortak bir üretim havuzu oluşturabilecek ortak bir doğa tasavvurunu tesis çabası
olarak görülmelidir. Nitekim Leibniz de bunu dener, ancak bu ortak doğa görüşü ve
teorik ortak dil çabası başarıya onun İngiliz rakîbi Isaac Newton’la ulaşır.48
Hessen tezi Newton’un mekanistik dünya görüşüne katkısını inkâr etmez.
Ancak onu dualistik anlayışı sebebiyle de eleştirir. Hessen Newton’un dünya resmini
Descartes’a kıyasla inceler.49 Her zıtlık ona Newton’un dualizminin başka bir yönünü
gösterir. Ona göre Newton ve Descartes’ın mukayese edilebilir arka planı kendi
gerçeklik anlayışlarına tesir etmektedir. Hessen’e göre Descartes kendi zamanının
imkân verdiği kadar mekanistik görüşü genişletmiştir. Her ne kadar dualist olsa da
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res cogitans (zihin), res extensa (beden) görüşü daha ziyâde mekanik ve maddecidir.50
Descartes bilimi madde temelinde kurmuş bilimin yetersiz kaldığı yerde idealizme
başvurmuştur. Hessen’e göre ise bu bir zorunluluktan doğmuştur. Oysa Newton’da
durum böyle değildir. Newton Tanrı’nın ve ‘aktif prensipler’ (active principles) dediği
soyut ilkelerin mekanik nedenselliğe karıştığını söyleyerek fizik dünyaya dualizmi
bile isteye taşmaktadır. Hessen’e göre Newton dualizmi gereklilikten değildir. Bu hem
Newton’un içinde bulunduğu ideolojik sınıfın, hem de dini inançlarının, idealist tavrının
sonucudur. O fiziğin materyalist taraflarını bile bu bakışa tabi kılmıştır. Newton’un
Tanrı’sı her an her yerde işe karışabilir bir Tanrı’dır.51 Descartes ise Tanrı’yı yerinde
konumlandırmış, sonra fizik alemdeki işlere karıştırmamıştır. Bu nedenle Hessen
Descartes’ın tutumunu mekanik materyalistik dünya görüşüne daha uygun görmektedir.
Kuşkusuz Newton’un çalışması Descartes’ın Yöntem Üzerine ve Felsefenin İlkeleri’nde
vazettiği prensiplerle ilişkilendirilebilir.
Nitekim 1687’de Newton’un Mathematical Principles of Natural Philosophy adlı eseri üç
bölüm olarak yayınlandığında ikinci bölümün büyük bölümü Descartes’ın gezegenlerin
devinimi teorisinin ayrıntılı bir analizine ayrılmıştı. Newton zamanında bu teori -bu teoriye göre gezegenler “girdapların” (anaforların), ağırlıksız bir gezegenler arası cevherin
(substance) sirkülasyonuyla güneş etrafında dönüyorlardı- Newton’un kendi açıklamasının
en akla yatkın ancak “eleştiriye açık” habercisiydi, fakat Newton onun ancak ve ancak
gezegenler arası tözün yoğunluğu ve diğer can alıcı noktalar hakkında bir düzine yüksek
ölçüde ihmal dışı varsayım oluşturursak gezegenlerin devinimiyle ilgili bilinen olgularla
uyuşacağını gösterir.52

Görüldüğü üzere Descartes’ın mekanistik görüşü salt akıl yürütmeye dayanıyorken,
Newton bu akıl yürütmeleri olgularla destekleme gayretine girmektedir.
Descartes ve Newton arasında göstermeye çalıştığımız bu farklılıklar bize felsefi
görüşün sadece mevcut bilimden kaynaklanmadığını, başka unsurların da işin içine
girdiğini göstermektedir. Bunlar ideolojik konumlar, dini inançlar, sosyal hareketlerden
etkilenme vb. unsurlar olabilir. Böylece aynı dünya resmi farklı şekillerde yorumlanır
hale gelir. Hessen de bu farka dikkat çeker. Bu farklılıklara rağmen, sosyoekonomik
ihtiyaçların ortaklığı nedeniyle, doğaya ne yaptığımızla ilgili hiçbir etik kaygı gütmeden
çalışabileceğimiz en elverişli teorik çerçeve olan mekanistik evren görüşü, modern
bilimin de modern felsefenin de temeli haline gelir. Descartes’tan Newton’a, daha
sonra Kant’a ve ardıllarına kadar kesinlik, deneysellik ve matematik evren kavrayışı
ekseninde yeni kozmopolis oluşturulur.53
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2. Makinelerin Ortaya Çıkışı: Grossman Tezi
Makinelerin ortaya çıkış sürecini sosyoekonomik temelden inceleyen
Grossmann’ın tezi aslında Frankfurt Enstitüsü mensuplarından Avusturyalı Bilim
Tarihçisi F. Borkenau’ya54 yönelik bir eleştiri olarak kaleme alınmıştır. Grossmann
bu eleştirisi için Borkenau’nun The Transition from Feudal to the Borgeois World
Picture55( Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild) adlı kitabını temel
alır.56 Söz konusu kitap feodal yapının monarşik kapitalist yapıya dönüşümünde
Thomas Aquinas’ın temsil ettiği optimist-harmonik evren anlayışının57 yerini pesimistayrımcı bir yapıya bıraktığına vurgu yapmaktadır. Grossmann genelde bilimsel
gelişmelerin, özelde makinelerin icadının ardında hangi sosyoekonomik nedenlerin
olduğunu kendi görüşlerini yer yer Borkenau’nun görüşlerini paylaşarak yer yer de
eleştirilerde bulunup itirazlarını temellendirerek yapmakta olduğundan, Borkenau’nun
söz konusu eserde yer alan görüşlerine ilişkin kısa bir açıklama yapmamız yerinde
olur. Kitabında ele alış biçimiyle Borkenau’ya göre Rönesans, insan yazgısını gizil
güçlere havale etmiştir. Rönesans’ta yaygın bir anlayış olan “Her şey canlıdır” ilkesi
doğrultusunda, Rönesans bilim adamı, doğayı incelese de onu canlı bir bütün olarak
ele alır. Skolastisizm’de varlığın en alt mertebesi olan doğa, Rönesans’la birlikte
Tanrı’nın iyiliğinin görüldüğü tek yer olarak düşünülmeye başlanır. Bu kutsal, yer
yer animistik ve pagan ögeler taşıyan doğa anlayışı üretim ilişkileri ile ortaya çıkan
yeni durumun sorunlarını çözememektedir. Üretim ise 16. yüzyılda belirir ve 17.
yüzyılda iyice serpilip gelişir. Yeni sorulara cevap verebilmek için ölçüp biçmek,
paylaşılabilir bilgi üretmek, denemek ve deneyin konusu olan doğanın kutsaldan
soyulmuş, sökülüp takılan bir makine gibi algılanması gerekmektedir. Böylece üretim
ilişkilerinin sonucu olarak 17. yüzyılda Avrupa’da doğa “dünya makinası/machina
mundi” fikrinden yola çıkarak niceliksel metotlarla ele alınmaya başlanır. Kitabında
Borkenau Descartes’ı karşımıza çıkararak doğanın mekanik kavranışını onunla
başlatır.58 Borkenau’ya göre Rönesansla birlikte insan yazgısı tesadüfi gizil güçlere
havale edilmiştir. Bu kötü dünyada Tanrı’nın iyiliği sadece doğadaki harmonide
görülmektedir. Oysa skolastisizmde doğa en alt kategoride yer almaktadır ancak
Rönesansla birlikte yüksek bir paye kazanır. Bu dönem bilimle doğaya yönelme
sayesinde Doğanın anlaşılması insanın ve toplumun anlaşılması için de bir imkân
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olacaktır.59 Grossmann, Borkenau’nun modern bilimin ortaya çıkış şartlarına ilişkin
bu açıklamalarını yetersiz bulur. Grossmann Borkenau’nun eleştirisinde yer alan
“Neden Kuzey İtalya’da astronomi, matematik ve mekanik bilimler gelişirken başka
disiplinler gelişmemiştir?” sorusunu önemser. Bunu sorma nedeni burjuvanın
ihtiyaçlarına dikkatimizi çekmek istemesidir. Nitekim İtalya burjuvazisinin özellikle
deniz ticaretinde mâhir oluşu ve ihtiyaçların deniz ulaşımında ve gemi yapımında
gerekli mekânik bilgisi, rota hesaplamada gerekli astronomi ve matematik bilgisiyle
sınırlı olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu doğrultuda Grossman da Hessen gibi
maddi ve pratik olanı öncelemekte ve ondan farklı olarak teorik olanın pratiğin
çalışılması doğrultusunda oluşturulduğunu söylemektedir. Ancak Grossmann’a göre
Rönesans doğayı incelemeye yönelse de bu inceleme niteliksel ve bütünseldir; uyuma
ve ilişkilere dönüktür. Bugün anladığımız manada niceliksel, ölçmeye dayanan bir
doğa incelemesi değildir. Grossmann’a göre niceliksel inceleme endüstriel kapitalizmin
üretim ilişkilerinin ihtiyacından doğmuştur. Üretim 16. yüzyılda belirir ve 17. yüzyılda
iyice gelişir. Bu bize modern dünyanın 17. yyda niceliksel metotlarla resmediliş
sebebini açıklar.60 Burada karşımıza Descartes matematiksel metot, zihin dışındaki
evrenin nedensellikle mekanik olarak açıklanabilmesi anlayışı çıkar. 61
Grossmann tezi bilimsel gelişmelerin ilk adımı olarak önce burjuvanın ihtiyacı
doğrultusunda makinelerin üretilmesini görür. Grossmann, Leonardo Da Vinci’nin
yaptığı çeşitli makineleri bu konuda örnek göstermekte, sonraları yasalar biçiminde
gördüğümüz teorik fizik formüllerinin bu makinelerin çalışılması neticesinde ortaya
konabildiğini ifade etmektedir. Nitekim çalışmaları incelendiğinde görülmektedir ki
Da Vinci de önce makinelerini yapmış daha sonra bunları defaatle çalışmak suretiyle
belli formüller elde etmeye çalışmıştır. Grossmann’a göre fiziksel olguların matematikle
açıklanması Borkenau’nun iddia ettiği gibi 17. yüzyılda başlamamıştır, aksine Leonardo
Da Vinci’yle birlikte 15. yüzyılda başlatmıştır. Mekaniğin temel prensipleri, eylemsizlik
vb pek çok mesele Leonardo Da Vinci tarafından bilinmekte, onun müzelerdeki çizimleri
bize bunu göstermektedir. Da Vinci’nin öncü çalışması anatomi üzerinedir ve hayvan
bedenindeki uzuvların hareketini mekanik yasa olarak incelemiştir. O zamandan bu
yana dünya, canlılar dâhil bir mekanizma olarak görülmektedir, insan da buna dâhildir.
İnsan bedenine ilişkin çalışmaları yanında Da Vinci’ye ait aeorodinamik, hidrostatik ve
optiğe dair çizimler de elimizde bulunmaktadır. Grossmann bu veriyi makineleşmenin
teorik mekaniği öncelediğini ispatlamak için ortaya koymaktadır. Ona göre, Galileo’nun
sıkça atıfta bulunduğu Girolamo Cardano şüphesiz Leonardo’dan etkilenmiştir. Stevin,
Kepler, Descartes, Roberval, Galileo, Mersenne, Pascal, Fabri, Huygens gibi pek çok
bilim adamı Leonardo’dan haberdardır ve etkilenmiştir. Cardano, Tartaglia, Benedetti,
Baldi gibi isimler Leonardo’nun çalışmalarının yayılmasında aracılık etmişlerdir.
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Grossmann bu ustaların her birini makinelerin çalışılması neticesi belirli yasalılıklara
ulaşmış ve bunları formüle etmiş görmektedir.62

2.1. İş Gücünün Dönüşümü
Grossmann tezini ispat için Roma şehri ile Orta Çağ sonu Avrupa şehrini
karşılaştırır. İkincisinde üretim için makinelere ihtiyaç duyulmuştur. Antikitede ise
kölelik sistemi bulunmakta ve iş gücü makinelere değil kölelere dayanmaktadır.63
Orta Çağ şehrinde ise kölelik önce serfliğe dönüşür, zamanla işçilere para ödenme
zorunluluğu doğar.64 Bu nedenle işi kolaylaştıracak, maliyeti düşürecek ve üretimi
arttıracak makinelerin yapımı önem kazanır.Yani önce yapılacak bir ekonomik faaliyetin
en az maliyetle yapılabilmesi için bir makine icad edilir daha sonra bu makinenin
verimliliğini arttırmak üzere çalışıldığında belirli mekanik yasalara ulaşılır. İlk hareket
edişinden sonra bir daha müdahaleye ihtiyaç duymayan makineler (perpetuum mobile)
aranır.65 Bu fikir Leonardo Da Vinci’ye aittir. Dikkate değerdir ki Da Vinci’nin bu
tasarımı Aristoteles’in İlk Hareket Ettirici Tanrı tasarımına benzerlik arz etmektedir.
Kozmik küreler iç içedir ve bir kez hareket ettirildiklerinde hareket içe doğru aktarılır
ve bu sonsuza dek sürer. Tekrar müdahale edilmeye gerek kalmaz.66 Realitede enerji
korunumuna uygun olmadığından bu hayale erişilemese de makineleşmede epey yol
alınmıştır. Böylece makineler insan emeğinin yerini alır.67 Grossmann’a göre antikitede
emek ihtiyacı yeni köle edinmeye yol açarken, Orta Çağ Avrupası’nda bu daha iyi
makineler yapmaya yol açmıştır. İlk icad edilen makineler insanların yapamadığı ağır
işleri yapabilmek için üretilmiş basit makinelerdir. Daha sonra geliştirildikçe sıradan
insanın da işini de devralarak üretim maliyetini iyice düşürmüşlerdir.68 Grossmann
perspektifinden bakıldığında Descartes’ın Yöntem Üzerine adlı eserindeki “Bilim
ve teknoloji insan işçiliğini ortadan kaldıracaktır” öngörüsü böyle bir bakış açısına
dayanmaktadır. Görüldüğü gibi Grossmann Hessen’in bilimsel gelişmeleri burjuvanın
ihtiyaçlarına bağlayan teziyle hemfikir olduğu gibi ona ek olarak bilimsel teorinin de
bu makinelerin çalışılması suretiyle kurulduğunu ifade etmektedir.
Bu ihtiyaca bağlı dönüşümü anlamamız için Orta Çağ’ın sonlarına, feodal üretim
yerini kapitalist üretime, kırsalın önemi yerini şehirlerin önemine, tarım da yerini
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esnaf ve üreticiye dönüştüğü sürece dikkatle bakmamız gerekir. Antik Çağ’da ve Orta
Çağ’da örneklerini gördüğümüz klasik tarım, doğayla/doğal bir ilişki içermektedir.
Bu anlayışa göre, tarım işçisi olan insan doğanın bir parçasıdır ve tarım faaliyetiyle
doğaya katılmaktadır. Doğa tohumları kendi kendine büyütür, insan buna sadece
yardım edebilir. Doğa bir canlılık ve inayet olarak algılanır, öyle ki orada bulunan
her şey Tanrı’nın takdiriyle ait olduğu yere konulmuştur. İnsanın zihni ise doğaya
istediği gibi söküp takabileceği bir makine olarak değil, Tanrı’nin hikmetini anlamak
için bakmalıdır.69 Makineler ise insan yapımıdır, ne insan ne de tarım ürünleri gibi
doğal süreçlerin bir parçası değildir. Bu nedenle Orta Çağ’ın sonlarında makineler ilk
ortaya çıktığında onların doğaya aykırı oldukları düşünülmüştür. Önceleri makineler
doğayı aldatma yolu olarak görüldüler, daha sonra bakış açısı değişir ve makinelerin
doğa yasalarını iptal etmek için değil, ona uymak için kullanıldıkları söylenmeye
başlanır. Nihayet dünya makinesi (machina mundi) anlayışı gelişir ve dünya büyük bir
makine ve doğal olaylar onun birer parçası olarak görülmeye başlanır.70 Bu bakış artık
doğanın değil makinelerin merkeze alındığı ve her şeyin onlara göre tanımlanmaya
başlandığı dönemdir. Dünya makinesi, kavramı ilk kullanan bilim adamlarına atıfla Orta
Çağ bilginlerinden Robert Grosseteste ve Sacrobosso’ya kadar geriye götürülebilir.71
Ancak Orta Çağ’da bu bakış istisnaî bir doğa perspektifini yansıtırken, Rönesans’a
yaklaştığımızda yaygınlaşan bir nazarı ifade etmeye başlar. Grossman’ın ‘dünya
resminin mekanikleşmesi’ (mechanization of the world picture) olarak ifade ettiği
bakış açısının yaygınlaşması Leonardo Da Vinci ve sonrası döneme rastlamaktadır.
Böylece Rönesans’ta hem doğa hem makine anlayışının değişiminden hatta iç içe
geçişinden söz etmemiz mümkündür. Artık ne doğa canlı bir organizma olarak görülür
ne de mekanik doğayı aldatmaktır, bilakis doğa ve mekanik yasaları itibariyle birbirine
benzer, aynıdır, çakışıktır. Doğaya tıpkı makinelere yapılan tarzda söküp takmak,
iyileştirmek, verimi arttırmak üzere müdahale edilebilir. Kuşkusuz mekanik bir doğa
anlayışına karşı tutumla Orta Çağ’ın ‘her şey canlıdır’ anlayışı terk edilmiştir. Bu
yeni makineleşmiş doğa anlayışı hareket yasalarının da yeniden tanımlanmasına yol
açmıştır. Artık Aristoteles’in fiziğine dayalı ‘doğal’ ve ‘zorlamalı’ hareket fikri yeni
mekanik doğa anlayışının problemlerini çözmekte yetersizdir.72 Her hareket doğaldır
ve mekaniktir.73 Doğal olanla mekanik olan bir ve aynı şeydir. Bu doğal olan ve yapay
olan ayırımının ortadan kalkması anlamına gelmektedir. Mekanik bilimi ise bu doğa
makinesinin işleyişini inceleyen bilimdir.74 Grossmann Engels’e atıfla bütün mekanik
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süreçlerin yalın temel biçimlere indirgenebileceği kanaatindedir ki bu mekanik olanla
matematik olanın ilişkisini gerektirir.75

2.2. Bilginin Dönüşümü
Ekonomide teknolojinin önemi arttıkça teknolojiyle ilişkili işlerin sosyal statüsü
de artar. Önceleri başka alanlara yönelen seçkin zümreler artık teknik, mühendislik
gibi alanlara yönelmeye başlamışlar, bu yönelim teknik temelli toplumların oluşumuna
destek vermiştir. Bu dönemde toplumsal bir sınıf olarak güçlenen zanaatkâr loncaların
desteklenmesi, toplum için faydalarının anlaşılması ve yüceltilmelerine ilişkin çeşitli
risaleler yayımlanarak gerek devletin gerekse aristokrasinin onların ihtiyaçlarını ve
devlete, topluma sağlayabilecekleri faydaların fark edilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.76
Seçkin zümrenin tekniğe yönelimi teknik uğraşıya mali destek verilmesine de yol
açar. Ayrıca teknolojinin artan sosyal prestiji evvelce ayrı ve bağımsız olan sanatları
biraraya getirir. Zanaatkarlar, ustalar, mimarlar, güzel sanatlarla uğraşanlar, gereç
yapıcıları ile bilim öğrencileri biraraya gelmiş, bu birliktelik hem zanaatkarların
tekniğini geliştirmiş hem de bilim öğrencilerinin pratik olandan teorik olana geçişlerine
olanak sağlamıştır. Bilim öğrencileri bu imkân içinde kendi deneylerinden öğrenme
fırsatı yakalar. Ustaların geleneksel yöntemleri ile öğrencilerin gelişmiş matematiksel
yöntemleri bir füzyon oluşturur. Grossmann burada görülen olguyu açıklarken pratik
mekaniğin teorik mekaniğe neden olduğunu ifade etmektedir. Öte yandan bilim tarihinin
genel anlayışı teorinin pratiğe öncel olduğu şeklindedir. Oysa Grossmann da Hessen
gibi bunun tersini iddia eder ki bu da bilginin temelini maddî ve somut olanda aranması
demektir. Grossmann’a göre teorik mekanik mevcut makineler çalışılarak gelişmiştir.
Bu teze göre bilimin kognitif süreçleri pratik mekanik anlayışından ortaya çıkar. Burada
zihinsel süreçleri mekanik materyalist temele bağlayan bir anlayış söz konusudur.
Makineler geliştikçe zanaatkarın makineye rehberlik eden bilgisine ihtiyaç kalmaz. El
işine oranla, makine standart belirlenmiş bir iş yapar, çok sayıda üretir. Gelişmiş bir
makine öylesine tamamlanmıştır ki onu çalıştıracak işçinin bilgisine ihtiyaç yoktur.
O sadece bir açma kapama hareketine ihtiyaç duyar. Grossmann toplumu emekçiler,
zanaatkârlar, sermaye sahipleri gibi sınıflara ayıran iş bölümünün (division of labor)
bundan böyle makineler için de söz konusu olacağı kanaatindedir. Ancak Grossmann
makinelerin gelişmesini de işçi sınıfı aleyhine görmemektedir, makineler insanların
işlerini ellerinden almamış, bilakis işleri çeşitlendirip çoğaltmış, böylece makineler
geliştikçe insanların daha az bilgi ile iş sahibi olabilmesi mümkün olmuş, eğitimsiz
geniş kitleler iş bulma olanağına sahip olmuşlardır.
75
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Grossmann modern bilimin bakış açısını genel, soyut, niceliksel hareket kavramından
yola çıkarak incelemeye alır. Basit gözlem bize hareketin gerçek karakterini vermez.
Günlük hayat ve teknik uygulamada hareket daima bir diğer olguyla beraber var olur.
Sürtünme, ısı, vs. Hareket daima nitelikseldir, düz, eğri, yukarı, aşağı vb. Oysa modern
bilim gündelik yaşamda tek bir bütün olarak algıladığımız hareketi soyutlama yoluyla
bileşenlerine ayırarak ele almaktadır. Grossmann bu noktadaki zihinsel dönüşümün
arka planına bakmaya çalışır ve sezgisel bir kavrayışla geleneksel olarak kavradığımız
hareketi nasıl olup da birdenbire soyutlama yaparak kavramaya yöneldiğimizi sorgular.
Grossmann’a göre günlük deneyimler bilimsel soyutlamaya zıt olduğundan, örneğin
yere bırakılan iki nesneden büyük olanın daha önce düşeceğini yahut daha hızlı
düşeceğini düşündüğümüzden, birdenbire bilimsel soyutlamanın hareketi üç boyutta
bileşenlerine ayıran analitik düşünüş tarzına sıçramamız zordur. Oysa bilimsel soyutlama
bu hareketi vakum ortamda düşünür ve bize aynı anda, aynı hızda düşeceklerini söyler.
Nitekim Galileo da cisimlerin ağırlıklarından, biçimlerinden, renklerinden, kendisinin
ikincil dedikleri niteliklerinden soyutlandıklarında sadece bırakıldıkları yere ve hava
sürtünmesine bağlı olarak düşeceklerinden söz etmektedir, ancak bunu ‘düşünce
deneyi’ denilen bir soyutlamayla yaptığından, yaşadığı dönemde Aristoteles fiziğinden
beslenen klasik hareket anlayışına sahip, hareket-ağırlık ilişkisine alışkın olan bilim
adamlarına yaptığı soyutlamayla vardığı sonucu göstermesi mümkün olmamıştır.77
Grossmann hareket kavramındaki değişim incelemesini bir adım öteye götürür. Modern
bilim hareketi bileşenlerine ayırır, her bir an için yeniden tanımlar. Bu soyutlama
biçimine imkân veren matematik, artık bilimi pratik makinelerin incelenmesinden ayrı
bağımsız bir yere taşımıştır. Ancak Grossman’a göre matematiksel soyutlamaya varan
sürecin başlangıcı pratiğin incelenmesinden ortaya çıkmıştır. Gelileo’nun ‘düşünce
deneyi’ ile temellendirmeye çalıştığı ilkeler, bir makinedeki kuvvet ve ona bağlı bir
hareketi birbirinden bağımsız ayrı ayrı incelemek, kuvvete ayrı, harekete ayrı, hatta
hareketin zaman içindeki konum değişikliği olması bakımından ve hızın artışı ve azalışı
bakımından bakmakla kolayca izâh edilebilir. Grossmann’ın iddiası Rönesansla birlikte
yapılmaya başlanan makinelerin incelenmesinin hareketin bileşenlerine ayrılarak
düşünülmesinde kolaylık sağladığı, bir ve bütün hareketten parçalara ayrılmış kısmi
harekete makineler sayesinde geçildiği yönündedir. Newton’un çalışmasının bazı
yerlerinde makinelere atıfların olması da bu yüzdendir. Aynı incelemeyi yere düşen
cisimler için yaptığınızda ortada görünen bir kuvvet olmadığından yerçekimi kuvveti
kavramına ulaşmanız, aşağı yönde hızlanmayı, yukarı yönde yavaşlamayı yerçekimi
ivmesi olarak adlandırmanız mümkün olmaktadır. Grossmann’a göre teknik, insanların
harekete ilişkin seyirlerini değiştirmiştir. Makinenin tekrarları, hareketi doğada
göremediğimiz biçimde incelememize imkân sunar. Haddi zatında yeni dönemde
‘gözlem’ kavramı tekil olaylara değil, tekrar ve süreklilik gösteren olaylara ilişkin bir
77
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yöntemin adı olacaktır.78 Makinelerde tekrarlanan hareket sayesinde, soyutlama yaparak
harekete ilişkin açısal hız, çizgisel hız, ivme gibi kavramlar geliştirilebilmekte, bu
pratik yeniden doğaya bakıldığında doğada var olan olayları da ‘machina mundi’nin
parçaları olarak kısmi, analitik, soyut bileşenler olarak kavrayacaktır. Sonuç olarak,
Grossmann tezinde modern bilimsel formasyonun oluşumu, doğrudan makinelerin
çalışılması ve makineden edinilen bilginin bilim tarafından temellük edilmesi sayesinde
gerçekleşmiştir. Bu teorik bilimle uğraşanların doğrudan ustalarla teması ya da onların
ürettiği teknik literatürün takip edilmesiyle mümkün olmuştur. Grossmann pratik ve
teorik alanın karşılaştırmasını yaparken bilimin teknikten neşet ettiğini söyler, ancak
pratik olanı teorik olana öncel görse de matematiksel soyutlamalar ve yasalaştırmalar
yoluyla dile getirilen teorik bilginin evrensel bir mâhiyet kazandığını eklemeyi de
ihmâl etmez. Grossmann pratik olanın incelenmesi sonucu ortaya çıkan matematiksel
sonuçları üç adımda açıklar:
1. Mekanik makinelerin matematikle kullanımı (eğik düzlem kuralları, logaritma vs)
2. Mekanik olayların açıklamasında matematiğin kullanımı (bir harekette hızın
maksimum olduğu andaki durumu eğriye bir teğet çizip eğimin sıfır olduğunu söylemek
gibi)
3. Olgulardaki algoritmanın matematikle yakalanması79
Grossmann bu konuda balistik örneğini verir. Atış teknikleri savaşlarda çok
önemlidir. Makine ustası her durumda her makineyi tek tek tecrübe eder. Ancak bu
makineleri çalışmış ve atış hareketi denklemlerine ulaşmış fizikçi her durumda her
silahtan yapılan atışı formüle eder. Belli bir açıda, belli bir uzaklıkta bir merminin
menzili bellidir. Bu durum sürtünmesiz, hava dirençsiz ideal ortam içindir, pratiğe
aktarılırken somut tikel durumdaki bu sürtünme, hava direnci, rüzgar yönü dikkate
alınır. Grossmann’ın vurguladığı, tekniğin pratik yönünün tikel, sadece belli bir durumun
problemini çözen, oradan edinilmiş teorik fiziğin ise genelgeçer ve yasalı oluşudur.
Bu sayede modern bilim, teknikten doğsa da onun üzerine çıkmış ve onu yeniden
başka bir surette üretir hale gelebilmiştir. Artık mekanik bilim mevcut teknolojiyi,
kendisinden tahsil ettiği ustalardan daha iyi açıklamaya başlamıştır. Bu onun sadece
deneyime değil analitik prosedüre de sahip olmasından kaynaklanır.80 Karmaşık
görünen bir olayı, parçalamak, vektörlerine ayırmak, defalarca tekrarlanan bir olgunun
örüntüsünü çıkarmak, değişimin akışını difransiyel hesapla takip edilir kılmak, tümüyle
kontrol edilebilir bir evren tasavvuruna yol açmıştır. Grossmann bilimin herkese açık
demokratik bir yönü olduğundan da söz etmektedir. Ona göre Descartes metodunu
kendine saklamamış kitlelere açmış hatta ‘kadınları bile’ entellektüel ortama dâhil
etmiştir. Bu sayede matematik merkezli bilim artık elitlerin değil akıl sahibi herkesin
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bilimi olmuştur. Grossmann Descartes’ın döneminde bilim dili olan Latince’yi tercih
etmeyişiyle ve yaygın dil olan Fransızca’yı tercih edişiyle bu ‘herkes için bilim’
anlayışını ortaya koymuştur. Bu durum Grossmann tarafından yeni bilimin politik
yönüne dair yapılan bir analiz olarak değerlendirilebilir. Grossmann’a göre makineler
bilimin yaygın, evrensel hatta yer yer popüler denebilecek yönlerine hizmet etmiştir.
Makinenin evrenselliği iş sürecinde hem özneye hem nesneye yöneliktir. Diğer deyişle,
herkes o makineleri kullanabilir ve o makineler her nesneye uygulanabilir. Bunun sebebi
modern bilimin makara sistemleri (palangalar) örneğinde görülebileceği gibi bir uçta
F kuvvetinin diğer uçta M kütlesinin olduğu düzenekler kurması, şeyler arasındaki
basit ilişkiyi ve orantıyı dikkate alması, kuvveti uygulayanın ya da kuvvetin konusu
olan nesnenin niteliğiyle ilgilenmemesidir.

Sonuç
Bilim tarihi yazımında bilimsel gelişmenin sosyoekonomik arka plana bağlı
okumasını gözler önüne seren bir bakış için önemli, birbirini tamamlayan iki tez
olarak Hessen-Grossmann tezi birlikte değerlendirilmektedir. Bu tezlerin her ikisi
de diyalektik materyalizmin episteomolojik yöntemini modern bilimin ortaya çıkış
sürecine uygulayarak bugün sahip olduğumuz teorik çerçeveye temel teşkil eden
makineler pratiğinin ve onları ortaya çıkaran sosyoekonomik koşulların önemini izâh
ederler. Yazıldıkları dönemde Hessen tezi akademi çevrelerinde çok ses getirmiştir.
Önemi çok sonradan fark edilen Grossmann tezi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Bilimin
sosyal süreçlerden bağımsız olmadığını, bilimsel faaliyetin izole edilmiş bir mâhiyet
taşımadığını, bilim adamlarının sosyoekonomik şartlardan etkilenerek belirli düşünüş
tarzlarına ulaştıklarını açık seçik ifade etmektedir. Hessen tezi Newton’un Principia’sının
arka planını araştırır ve yükselen modern bilimi sosyoekonomik şartlarda, burjuvanın
ihtiyaçlarında temellendirir. İletişim ve taşımacılık erken dönem ticari kapitalizmin
can damarıdır ve bunun temini için gereken bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Savaşların
hakim olduğu Avrupa’da ve sonraları Amerika kıtasını hakimiyet altına almada ihtiyaç
duyulan silahlar mekanik biliminin gelişmesini zorunlu kılmıştır. Önce maddi ihtiyaçlar
ortaya çıkmış, teorik bilim bu ihtiyaçlardan neşet etmiştir. Grossmann tezinin önümüze
koyduğu tablo ise daha çok mekanistik evren görüşünün temellerini araştırır. Grossmann
bu temelleri genelde Rönesans’da makinelerin icadına, özelde Leonardo Da Vinci’ye
ve onun özel makine tasarımlarına kadar götürür. Ona göre bu makinelerin çalışılması
teorik mekaniği geliştiren temel unsurdur. Grossmann maddi temelini makineler
üzerine kurar. Bu fikri izlediğimizde pratik olanın teorik olanı, cisimsel olanın zihinsel
olanı öncelediğini görürüz. Bu da materyalist bakışın tipik bir örneğidir. Makinelerin
çalışılması ile başlayan süreç Descartes’ın Kartezyen Düşüncesi ile ve Newton’un
mekaniği ile teorik çerçevesini de tamamlamıştır. Modern bilim ereksel açıklamayı bir
yana bırakıp nedensel açıklamaya yer vermiş ve tözsel olandan ilişkisel olana geçmiş,
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olgu ve olayları mekanik süreçlerle açıklayan, doğanın da insanın da birer makine
telakki edildiği modern düşünce tarzı, ontolojik ve epistemolojik çatısını bu maddî,
sosyoekonomik, mekanik temeller üzerinden oluşturmuştur. 81
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ve dönüşen, değiştiren ve dönüştüren, Cumhuriyet modernleşmesinin fikri takipçisi
ve biçimlendiricisi isimlerden biri olan Cahit Tanyol’u, bu yazıda, eğitim hayatı, yazın
hayatı, üniversitede verdiği dersler, kitapları, düşünce dünyasındaki yeri ve sonuç bölümleri ile inceleyecek, çalışmalarını ve faaliyetlerini sosyolog ve fikir insanı olarak
genel hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.2
*
1

2

Dr., e-mail: caverkan@gmail.com.
Bu yazı, şu çalışmalarımızdan faydalanılarak genişletilmiştir: Dramın Aydını Cahit Tanyol:Şair-Öğretmen-Felsefeci-Sosyolog, Kesit Yayınları, İstanbul, 2011; “Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve Türkiye Sosyolojisindeki Yeri”, Sosyologca, Sayı 11-12, Ekim 2016, s. 259-275; “İki Sosyoloji Akımının
Temsilcisi Cahit Tanyol ile Şerif Mardin’in Eğitimleri, Çalışma Hayatları, Eserleri ve Sosyal Bilime
Katkıları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Çekmece, İstanbul Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler
Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Bahar 2018, s. 29-62.
11 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Cahit Tanyol (1914-2020) için bir yazı kaleme alma
talebi geldiğinde, tanıştığımız 2002 yılından bugüne, her zaman yakın iletişim ve ilişki içinde geçen
Hocayla geçirdiğimiz 18 yıllık sürecin aşamaları gözlerimin önüne geldi. 2001 yılında kazandığım
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans programı için Beşiktaş’taki eski
Sosyoloji Bölümü’nün de bulunduğu binaya giderken yaşadığım heyecan, dün gibi zihnimde canlandı.
Bu günlerden birinde, Bölüm odasında sırtını pencereye dayamış, yüzündeki çizgilerden oldukça ileri
yaşlarda olduğu anlaşılan kahverengi takım elbisesi içinde bastonuna dayanmış biçimde sandalyede
oturan siyah gözlükleri içinde düşünceli ve derin derin etrafı süzen Cahit Tanyol ile karşılaştım. Hatırladığım ikindi vakitlerine doğru bir zamandı. Güneş pencereden içeri giriyor, Cahit hoca, bütün
odaya hâkim bir tavırla etrafı izliyordu. Yanına yaklaştım, kendimi tanıttım, kim olduğunu sordum,
kısa kısa cevaplarla ismini aldım, Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verdiğini öğrendim. Bu tanışma,
18 yıl kesintisiz sürecek hoca-öğrenci dostluğumuzun ve entelektüel serüvenimizin başlangıcı oldu. O
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2020, Sayı 42, s. 161-169
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Eğitim Hayatı
Cahit Tanyol, I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılında Antep Nizip’te doğar.
Babası I. Dünya Savaşı’nda orduda görev yaparken şehit olur. Annesi ve dedesinin
gözetiminde büyür. Osmanlı’nın yıkılış ve Cumhuriyet’in yeni bir devlet olarak kuruluş sancılarına denk gelen çocukluğu kolay geçmemiştir. 1918’deki Sevr Antlaşması
sonrasında Anteb’i, Nizib’i işgal eden Fransız askerlerinin gölgesinde bir çocukluk
yaşar. Nihayet İstiklâl Savaşı ile kurulan yeni devletin ilk yıllarında eski ismi Ertuğrul
Numune Mektebi yeni ismiyle Nizip Cumhuriyet İlkokulu’nda ilköğrenimini tamamlar.
Adana Erkek Muallim Mektebi’ni (1926-1931), Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (1931-1935)
ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü (1940-1945) bitirir,
hemen akabinde aynı bölümde asistan olarak göreve başlar. 1931 yılında birkaç ay,
ancak 1935-1945 yılları arasında 10 yıl öğretmenlik yapar. Hasan Ali Yücel, Ahmet
Hamdi Tanpınar, İbrahim Hakkı Tonguç, İbrahim Necmi Dilmen, Halil Fikret Kanat,
Cevat Memduh Altar, Halil Bedi, Sabri Esat Siyavuşgil ve Sadi Irmak gibi isimler
Gazi Eğitim Enstitüsü’nde hocaları olur. Hilmi Ziya Ülken’in daveti ile İstanbul’a gelir
ve üniversiteye girer. 1945-1982 yılları arasındaki tüm akademik hayatını İstanbul
Üniversitesi’nde geçirir. 1949’da doktorasını, 1952’de doçentliğini ve 1962’de profesörlüğünü alır. 1982’de emekli olduktan yaklaşık on yıl sonra tekrar aktif öğretmenliğe
başlar ve 1991-2003 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora dersleri verir. Türk Folklor Derneği, Muallimler Birliği, Darüşşafaka, Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti, Yahya Kemal’i Sevenler
Derneği, Türk-İngiliz Kültür Cemiyeti, Sosyoloji Cemiyeti, Türk Sosyoloji Derneği,
Edebiyatçılar Derneği, Sosyalist Kültür Derneği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Turing
Kulübü, 27 Mayıs Derneği ve bunların dışında birçok derneğin kurucusu ve üyesi olur.

Yazın Hayatı
Yazmanın ilk heyecanını Adana Erkek Muallim Mektebi’nde duyar. Duvar Gazetesinde yazar, Grigoriy Petrov’un Mefkureci Muallim piyesini uyarlar, piyes Adana’daki
okullarda oynanır. İlk şiirleri, 1928 yılında, Harf İnkılâbı’ndan hemen önce “Gurub”
ve “Taşbaş’ta Akşam” isimleriyle Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası’nda Arapça
gün ismini zihnime kaydettiğim Cahit Tanyol’u, araştırmalarımla tanımaya, kitaplarını, düşüncelerini,
sosyolojiye katkılarını öğrenmeye başlamıştım. Son dönemime girdiğim için Cahit Tanyol’un dersini
alamadım. Dersler bitip tez aşaması geldiğinde, daha önce düşündüğüm konularda kararsız kaldığım
için “Neden Cahit Tanyol’u, eserlerini ve fikirlerini incelemeyeyim?” diyerek konuyu tez danışmanıma sundum. Yaptığımız istişare sonrasında, bunun olabileceğini düşünerek randevu aldık ve danışman
hocam Yrd. Doç. Dr. Çağlayan Kovanlıkaya ile birlikte Cahit hocayı ziyarete gittik. Kendisinin kabulü
ile tez süreci başladı. Hakkında yazdığım Dramın Aydını Cahit Tanyol (Kesit Yayınları, 2011) kitabı ve
diğer makalelerim, bu tanışmanın bir sonucudur.
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harflerle çıkar. 1939 yılında birçok yazısı ve şiiriyle edebiyat ve fikir dergisi Aramak’ı
İzmir’de 16 sayı, İstanbul’a geldikten sonra ise bir sayı daha olmak üzere toplam 17 sayı
çıkartır. Aramak, edebiyat ve düşünce çevrelerinde geniş yankı bulur. Başta Nurullah
Ataç olmak üzere birçok önde gelen edebiyatçı tarafından ilgiyle karşılanır. Aramak
sonrasında Yenilik, Değirmen ve Akademi dergilerini çıkarır. 1960’lara değin Varlık,
Türk Folklor Araştırmaları, Küçük Dergi, Hisar, Dünya ve Türkiye, İstanbul Edebiyat
ve Sanat, İstanbul, Siyasi İlimler Mecmuası, Yonca, Türk Dili, Türk Yurdu ve Türk
Düşüncesi, 1960’larda Varlık ve Türk Folklor Araştırmaları, Yeni İnsan, Cem, Yelken
dergilerinde, 1970’lerde Çalışan Adam, Musiki Mecmuası, Özgür İnsan, 1980’lerde
Yazko Edebiyat, Yazko Somut, Hürriyet Gösteri, 1990-2000’lerde E Dergisi, Kızıldeli,
Bilim ve Ütopya, Kaşgar, Hakimiyet-i Milliye, Kaçak ve Hece gibi dergilerde yazar,
röportajlar verir. İlk gazete yazıları Vatan ve Son Telgraf’ta çıkar. Devamında, 1940’lı
ve 50’li yıllarda Yeni Sabah, Cumhuriyet ve Havadis, 1960-70’lerde Milliyet, Akşam,
Yeni İstanbul, 1980’lerde Güneş, 1990’larda Pazar Postası gazetelerinde yazar. Milli
Gazete ve Yeni Nesil gibi gazetelere röportajları olur.

Üniversitede Verdiği Dersler
Cahit Tanyol’un üniversitede verdiği dersler, onun düşünce dünyasının ufkunu
ve çalışmalarının genişliğini vermesi bakımından dikkat çekicidir. 37 yıllık görev
süresince İstanbul Üniversitesi’nde Âdetler İlmi, Ahlâk Terbiyesi, Ana Sosyoloji Eserleri, Dinî Hayatın İktisadi Teşekkülleri, Dinî Hayatın İptidai Şekilleri, Dinî Sosyoloji
(Din Sosyolojisi), Elemanter Sosyoloji, Endüstri Sosyolojisi, Eski Türkçe Metinler
(Osmanlıca), Eski Yazıya Giriş, Günümüz Sanat Problemleri, İçtimaî Ahlâk, İslâm
Felsefesi, Köy Sosyolojisi, Levy-Bruhl’e Göre Âdetler, Örf ve Âdet Araştırmaları,
Örf ve Âdetler Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Sanat ve Cemiyet, Sosyal Ahlâk, Sosyal
Doktrinler, Sosyal Problemler, Sosyal Teoriler Tarihi, Sosyoloji Tarihi, Sosyolojik
Metinler, Sosyolojinin Ana Kavramları, Sosyolojiye Giriş, Tarihte Doğu-Batı Sorunu,
Tecrübî Sosyoloji, Tefekkür Tarihi Seminerleri, Türk Sosyologları ve Eserleri, Türk
Toplum Tarihi, Türkiye Sosyolojisi, Türkiye’de Sosyoloji Akımları, Türkiye’de Sosyoloji Problemleri derslerini, yine emekli olana değin Bursa Uludağ Üniversitesi’nde
Sosyal Çevre ve İnsan, Medikal Sosyoloji, Gazetecilik Yüksek Okulu’nda ve Yüksek
Öğretmen Okulu Eğitim Enstitüsü’nde çeşitli sosyal bilim derslerini, emekli olduktan
sonra ise 1991 ile 2003 yılları arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde
Sosyolojide Düşünce Analizi, İslâm ve Çağdaşlaşma, Selçuklu ve Osmanlı Toplum
Yapısı ve İnsan ve Ulus Hakları ve Koruması isimli dersler verir.
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Kitapları
Cahit Tanyol, doktora ve doçentlik tezlerinde incelediği konuları 1954’te Sanat
ve Ahlak3 başlıklı ilk kitabı olarak yayınlar. 1960 yılında Sosyal Ahlak: Laik Ahlaka
Giriş basılır.4 Bu ilk iki kitap, Tanyol’un sosyoloji alanına ilişkin oluşturacağı yaklaşımlarının temellerini barındırır. Bu kitaplar, üniversitede ders kitabı olarak okutulur.
İslâmî bir geleneği Marksist bir okuma ile yorumlama çabasının ürünü olan, 1950’lerde başladığında tarihsel arka planı ile epik bir destana ulaşmayı amaçlayan, 1960
sonrasında Marksist bir eğilimle yön verdiği için ideolojik olarak eklektik bir yapı
gösteren Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ve İstanbul’un Fethi’ni ele alan ve böylece
“dinî-metafizik kurucu devlet felsefesini” işleyen Kuruluş ve Fetih Destanı5 1969’da,
laik ahlaka dayalı birey, toplum ve devlet tasarımını genişleten radyo konuşmalarından
oluşan Sosyolojik Açıdan Din Ahlak Laiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar6 kitabı
1970 yılında basılır. 1980’li yıllarda, “Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı Dizisi” kapsamında Türkiye İş Bankası Yayınları tarafından basılmaya başlanan kitap serisinde
aynı konuda daha önce yayınladığı çeşitli makaleleri de içeren Atatürk ve Halkçılık7
(1981), devamında Yahya Kemal üzerine yazdığı makalelerin ve Yahya Kemal’in ona
tutturduğu özel notların/anıların düzenlemesinden oluşan Türk Edebiyatında Yahya
Kemal8 (1985), daha önce yayınlanmış çeşitli makaleleri de içeren Laiklik ve İrtica9
(1989) ve gazetelerde seri hâlde çıkmış makalelerin toplamı ve buradaki görüşlerinin
genişletilmiş hâlinden oluşan Çankaya Dramı: Silahlı Ordu/Silahsız Ordu10 (1990)
kitapları çıkar. 1990’larda, ilk defa şiirlerini kitaplaştıracağı Son Liman11 (1992), yayınlandığı yıllara göre konuya bakışta özgün nitelikleri olan ve özünde “Türkler ile
Kürtlerin birliğine” yapılan vurgu ile Ziya Gökalp’in yaklaşımlarına dayanan çalışması
Türkler ile Kürtler12 (1993), Schopenhauer’un görüşlerinin incelemesinden oluşan 1945
yılında Von Aster’den aldığı bitirme tezi Schopenhauer’da Ahlak Felsefesi13 (1998),
3
4
5

6

7

8

9
10

11
12
13

Cahit Tanyol, Sanat ve Ahlak, İ.Ü.E.F. Yayınları, Yayın No:577, İstanbul, 1954.
Cahit Tanyol, Sosyal Ahlak: Laik Ahlaka Giriş, İ.Ü.E.F. Yayınları, Yayın No:848, İstanbul, 1960.
Cahit Tanyol, Kuruluş ve Fetih Destanı, Gün Matbaası, İstanbul, 1969 (2. baskı, Pozitif Yayınları,
İstanbul, 2004).
Cahit Tanyol, Sosyolojik Açıdan Din Ahlak Laiklik ve Politika Üzerine Diyaloglar, Okat Yayınevi,
İstanbul, 1970.
Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık, Türkiye İş Bankası Yayınları, Atatürk’ün Doğumunun 100. Yılı
Dizisi No:6, Ankara, 1981.
Cahit Tanyol, Türk Edebiyatında Yahya Kemal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1985 (Genişletilmiş 2. baskı, Özgür Yayınları, 2008).
Cahit Tanyol, Laiklik ve İrtica, Altın Kitaplar, İstanbul, 1989.
Cahit Tanyol, Çankaya Dramı: Silahlı Ordu/Silahsız Ordu, Altın Kitaplar, İstanbul, 1990 (2. baskı,
Altın Kitaplar, 2007, yeni önsözle).
Cahit Tanyol, Son Liman, Armoni Yayınları, İstanbul, 1992.
Cahit Tanyol, Türkler ile Kürtler, Era Yayınları, İstanbul, 1993 (2. baskı, Gendaş Yayınları, 1999).
Cahit Tanyol, Schopenhauer’da Ahlak Felsefesi, Gendaş Yayınları, İstanbul, 1998.
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28 Şubat 1997 Darbesi’nin öncesinin ve sonrasının sıcak günlerinde yazdığı yazılarını
da içeren Neden Türban: Şeriat ve İrtica14 (1999) kitapları yayınlanır.
2000’li yıllarda, Kuruluş ve Fetih Destanı ile Son Liman kitaplarının birleşimi
yanında yeni ve yayınlanmamış şiirlerini de içeren toplu şiir kitabı Düş Yorgunu15
(2001), ilk temellerini 1956 yılında ortaya koyduğu “partisiz parlamento” fikrini teorik
çerçevede ele alarak bu görüşünü devlet felsefesiyle birleştirdiği ve “rüya” bölümünde
tarihî ve önemli kişiliklerin ağzından verdiği görüşlerle Cumhuriyetin günümüze ilişkin bir eleştirisini sunduğu Hoca Kadri Efendi’nin Parlamentosu16 (2003) ve gençlik
yıllarını yansıtan otobiyografik romanı O Zaten Yoktu17 (2007) kitaplarını yayınlar.
2010’lu yıllarda ise yayınlanmamış notlarından, eski kitaplarının yeni baskısından
ve makalelerin derlenmesinden oluşan kitaplar yayınlar. 2012’de, eşkıyalık yaparken
İstiklal Savaşı döneminde Milli Mücadele’ye katılan Kahraman Mamato’nun hikâyesini kendisiyle yaptığı görüşmelerden aktardığı Mamato: Bir Milli Mücadele Öyküsü
Eşkıyalıktan Çete Reisliğine18 kitabı yayınlanır. Daha önce yayınlanmış makalelerinden
derlenen kitapları; Sancılı Toprak19 2014’te, öğrencisi olduğu, tanıştığı, dost olduğu
ve incelediği isimlerden oluşan Düşünce Dünyamın Konukları20, İngiltere’nin devlet
ve toplum yapısını ele aldığı yazılarından oluşan Türünde Tek Devlet İngiltere21 ve
edebiyat makalelerinden oluşan Edebiyat Yazıları22 2015’te yayınlanır. Osmanlı Devleti son döneminden bugüne öne çıkan şahsiyetlerin konuştuğu genişletilmiş haliyle
Ahirette 1 Açıkoturum23, 1956-1957 yılında Havadis gazetesinde basılan yazılarından
oluşan Dost Gözü24, 2003 yılında ilk baskısını yapan Hoca Kadri Efendi’nin Partisiz
Parlamentosu25’nun 2. baskısı, İstanbul Üniversitesi’nde aldığı felsefe eğitimi sırasında
tuttuğu notlardan oluşan Hocam Ernst von Aster’in Penceresinden 16. Ve 17. Yüzyıl
İngiliz Felsefe Dünyasına Bakmak26, O Zaten Yoktu27 otobiyografik romanının 2. baskısı,
çoğunluğu son yıllarda yazdığı yeni şiirlerden oluşan Limana Dönseydi Gemi28 ile din
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

Cahit Tanyol, Neden Türban: Şeriat ve İrtica, Gendaş Yayınları, İstanbul, 1999.
Cahit Tanyol, Düş Yorgunu, Gendaş Yayınları, İstanbul, 2001 (Kuruluş ve Fetih Destanı ve toplu şiirler).
Cahit Tanyol, Hoca Kadri Efendi’nin Parlamentosu, Gendaş Yayınları, İstanbul, 2003.
Cahit Tanyol, O Zaten Yoktu, Altın Kitaplar, İstanbul, 2007.
Cahit Tanyol, Mamato: Bir Milli Mücadele Öyküsü Eşkıyalıktan Çete Reisliğine, PiyaArt Yayınları,
İstanbul, 2012.
Cahit Tanyol, Sancılı Toprak, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2014.
Cahit Tanyol, Düşünce Dünyamın Konukları, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2015.
Cahit Tanyol, Türünde Tek Devlet İngiltere, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Edebiyat Yazıları, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2015.
Cahit Tanyol, Ahirette Bir Açıkoturum, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Dost Gözü, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Hoca Kadri Efendi’nin Partisiz Parlamentosu, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Hocam Ernst von Aster’in Penceresinden 16. ve 17. Yüzyıl İngiliz Felsefe Dünyasına
Bakmak, PiyaArt Yayınları, İstanbul 2016.
Cahit Tanyol, O Zaten Yoktu, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Limana Dönseydi Gemi, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
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ve sosyalizm alanında yazdığı yazılardan oluşan İslâmiyet ve Sosyalizm29 kitapları 2016
yılında yayınlanır. 2017 yılında ise, 1961 yılında Sosyoloji Dergisi’nde yayımlanan
Peşke Binamlısı Köyü30 makalesinin ilk kitap hâli ve Laiklik ve İrtica31 kitabının 3.
baskısı basılır. Bu kitaplarda, daha önce dile getirdiği düşüncelerinin farklı boyutları
yer alır, ancak bunları aşan yeni bakış açıları geliştirmez.

Düşünce Dünyasındaki Yeri
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Ziya Gökalp,
Hilmi Ziya Ülken ve Nurettin Şazi Kösemihal ile Batı merkezli bir seyir izleyen sosyolojide, 1960’lı yıllarda “Türkiye Sosyolojisi” anlayışını öne çıkartarak dersleriyle,
konuşmalarıyla, kitaplarıyla, yazılarıyla ve yaptırdığı doktora tezleriyle bu yönde Türk
sosyolojisinin ilerlemesini sağlar. Düşünceleri ve faaliyetleri ile “Türkiye Sosyolojisi”
yaklaşımının kurucusu olur. Bugün “yerli” ve “millî” sosyolojiden bahsedebiliyorsak
bunun temellerinden bir tanesini Cahit Tanyol atmıştır. Bu toprakların özünden beslenen
bir sosyoloji bakışı geliştirir. Bu bağlamda, sosyolojinin Osmanlı-Türkiye çizgisindeki
kurucuları olarak Tarih-i Cevdet’i yazan ve Mecelle’nin mimarı olan devlet adamı
Ahmet Cevdet Paşa’yı (1822-1895) ve Tarih-i Umumi’yi (Genel Dünya Tarihi) yazan
Mizancı Murat’ı (1854-1917) görür.
1960’lara değin hocası Hilmi Ziya Ülken’in görüşlerini de alan, temelde Ziya
Gökalp ve Prens Sabahattin sosyolojilerini benimser, Durkheim sosyolojisi ile ünsiyet kurar. 1950’lerde dünyada etkili olduğu gibi Türk sosyolojisinde de etkili olmaya
başlayan Amerikan sosyolojisine bağlı olarak İstanbul sosyoloji geleneği içindeki ilk
köy monografisini Hilmi Ziya Ülken ve N. Şazi Kösemihal ile birlikte yapar, yaptığı
diğer köy monografileri ile bu sürecin başlıca devamcısı olur. 1960’lara değin içsel
manada dinî ve metafizik duyguları benimseyen, liberal, muhafazakâr ancak yeniliğe
açık, çekingen taraflarıyla birlikte demokrasiye, toplum değerlerinin ifadesine, temsiline ve toplumsal örgütlenmelerinin gerekliliğine inanan, ilk yıllarında milliyetçilik
duygusu ağır basan şair, edebiyatçı, felsefeci ve sosyolog bir aydın kimliği taşır. Bununla birlikte 1960’larda, 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin de etkisiyle daha merkeziyetçi
bir yönetim anlayışını ve daha makro ve bütüncül bir sosyolojiyi savunmaya başlar.
Her durumda, değişen düşüncelerine rağmen Cahit Tanyol, yerli düşünceyi ve
yerli sosyolojiyi temsil eder. 1960’larda “Türkiye Sosyolojisi” isimli dersi vermesinin arka planında, bu ülkeden dünyaya bakan yerli fikir insanları ve düşünceleri yer
alır. Bu düşüncesini oluşturan hayatında yer bulan başlıca isimler şöyle sıralanabilir:
29
30
31

Cahit Tanyol, İslâmiyet ve Sosyalizm, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2016.
Cahit Tanyol, Peşke Binamlısı Köyü, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2017.
Cahit Tanyol, Laiklik ve İrtica, PiyaArt Yayınları, İstanbul, 2017.
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1926-1931 yılları arasında dersine giren Adana Erkek Muallim Mektebi’ndeki hocası
millî ve dinî şiirleriyle tanınan Arif Nihat Asya (1904-1975), Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde 1931-1935 yılları arasında hocası olan Batı ile İslâm medeniyeti arasında
bir nevi dram yaşayan bireye ve topluma odaklanan Ahmet Hamdi Tanpınar (19011962), 1943-1958 yılları arasında usta-çırak ilişkisi içinde yakınlık kurduğu millî ve
dinî yönleri güçlü şiirleri ile Cumhuriyet’in önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı
(1884-1958), 1960’lı yıllarda fikren büyük yakınlık duyduğu Osmanlı’yı adeta yeniden
tanımayı sağlayan eserlerin sahibi Kemal Tahir (1910-1973) ve bu yıllarda İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde ders veren Batı’yı iyi bilen ve
bu bilgisini Doğu/İslâm Medeniyeti ve Anadolu irfanı ile birleştirmeye yönelen Cemil
Meriç (1916-1987), yerli düşünceyi ve sosyolojiyi geliştirmesinde Cahit Tanyol’a katkı
veren, faydalandığı, ilham aldığı farklı dönemlerde bir arada olduğu fikir insanları ve
düşünce kaynakları olur.
1960’larda, bu fikir insanlarının düşüncelerini, en yoğun biçimde, her ikisine
de zaman zaman yakınlık duyduğu Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin sosyolojileri ile
birleştirir ve bu dönem pragmatik Marksist bir yaklaşımla ilerler, İslâm Sosyalizmi’nin
olabilirliğini araştırır, Kemalizm ile Sosyalizm’i de birleştirmeye çalışır.
1970’lerde, “yerli sosyoloji” konusunda önemli açılımlar yaparken, 1970’lerin
terör ortamında ise zirve yapan şekilde daha otoriter ve merkezi, partisiz parlamento
gibi çözüm önerileri olan güçlü yönetim anlayışını ve bunu sağlayacak sosyolojiyi
dile getirir.
1980’lerde yoğun Kemalizm ve Demokrasi eleştirisi yapar. Turgut Özal’la birlikte
gelen ve dünya kapitalist sistemine eklemlenme süreci olan liberalleşme politikalarını olumsuz değerlendirir. Liberalleşme sürecinde artan köyden şehre göç ve göçün
devamı olan şehirlerin İslamlaşması sürecini yakından ele alır, Batılılaşmayı mevcut
görünümleri ile değerlendirir.
1990’larda, SSCB’nin 1989-1991 yılları arasındaki sancılı yıkılışı ile başlayan
süreçte dünya sistemindeki uygulama dayanaklarından yoksun kalan sosyalizmin
düşüncelerinde kalan mevcut etkilerinden uzaklaşarak “Ulusal Sol” bir noktaya düşen “Kemalist Sol” bir yaklaşım geliştirir. Bu yıllarda yoğunlaşan ve Tanyol’a göre
devletin varlığına tehdit algısı oluşturan irtica, Kürt, Alevi-Sünni meselelerini ele alır.
2000’lerde AK Parti’ye karşı önce zıt, dirençli, hatta “Ordu Göreve” düşüncesine
yakındır. Ancak 2010’lardan itibaren iç ve dış olaylarla yaşanan gelişmeler karşısında
ideolojik olarak uyuşmadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında “Devlet
Adamı” olgusu ile “Devletin Bekası” bütünlüğünde “Devletçi” bir yaklaşımı tümüyle
merkeze oturtur ve savunur. Yaşanan siyasal gelişmeleri küresel dinamikler ekseninde
“devletin varlığı, birliği ve bütünlüğü” boyutunda değerlendirir.
Cahit Tanyol, ömrü boyunca, faydalanmakla birlikte “kökü-dışarda” olarak tarif
ettiği hiçbir ideolojiyi ve teoriyi aynen almamış, düşünceleri kendi yaklaşımıyla “biz”
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odağında dönüştürmeye yönelmiştir. Cumhuriyet’le birlikte giderek artan Batı karşısındaki “aşağılık” duygusuna ve “Batı taklitçiliği” süreçlerine karşı gelmiştir. Sadece
Cumhuriyet tarihini esas alan anlayışa, hatta sadece İslâm öncesini temel yapmak isteyen tarih anlayışına da karşı çıkar, 1000 yıllık Selçuklu-Osmanlı-Türkiye tarihini esas
alır. Bu anlayış, Anadolu’nun tarihini, kimliğini, kültürünü ve medeniyetini önceleyen
ve kendi değerlerini “yok saymayan” bir sosyoloji anlayışıdır. Türkiye’yi Batı’dan
değil, buradan, toprağından, ülkesinden, kendini merkeze alarak değerlendirir. Başka
bir ifadeyle, dünyaya Batı’dan değil, Türkiye’den bakar, “Merkezi” Türkiye’dir. Bu
anlamda, güçlü bir “Yerli Sosyoloji” temsilcisidir.
Emperyalizme, sömürgeciliğe ve istilaya karşı durmuştur. Osmanlı’nın yıkılışını
bütün yönleriyle, çocukluğunda neredeyse fiziken katliamlara direnerek öğrenmiş
bir birey olarak “Vatansever” olmuş, vatanseverliği her koşulda ve şartta öne sürmüş,
bir nevi “Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” bağlamında ülkesine ve toplumuna
bakmıştır. Sosyoloji yaklaşımında, bu sebeple “Önce devlet, sonra toplum”, “Devlet
her şeydir”, “Devlet olmazsa toplum diye bir şey olmaz” gibi argümanlar öne çıkar.
Cahit Tanyol, “Devlet-i Ebed Müddet” ilkesini ve “Devletin Bekası” felsefesini düşüncesinde içselleştirmiş, ömrü boyunca savunmuştur.

Sonuç
106 yıllık bir ömrün 80 yılında aktif bir şekilde düşünce ve yazın hayatında
olan bir aydının, Türkiye gibi bir imparatorluk sonrasında yeniden inşa edilmiş bir
ülkede düşünsel değişimler, dönüşümler ve kırılmalar yaşaması kaçınılmazdır. Cahit
Tanyol’un öznel düşünce tarihinin Türkiye tarihinin toplumsal, siyasal, kültürel ve
düşünsel yönleri ile örtüşen, çakışan, kesişen veya ayrışan yönleri; farklı bir sosyoloji
ve düşünce tarihini, bireysel bir yaşam deneyimi içinden tasarlamak, yorumlamak ve
farklı boyutlarıyla anlamak için zengin ve güçlü olanaklar sunar. Cahit Tanyol, aldığı
eğitimler, ilgilendiği ve yöneldiği konular, yaptığı üniversite görevi, yazın çevrelerinde
ve entelektüel hayatta uzun yıllar yer alması sebebiyle; izleyeni, aktörü ve etkileyeni
olarak tamamına bugüne değin tanıklık ettiği Türkiye’nin modernleşmesinde çeşitli
fonksiyonlar üstlenen aydın tipinin bir örneğidir. Çalışmalarında, Cumhuriyet’in
modernleşmesi önündeki engellere veya eğilimlere, özellikle laik/anti-laik ekseninde
şekillenen din bağlamında yapılaşmış farklılıkları ve yaklaşımları aşmak için fikirler
üretme arayışında olur.
Nihayetinde; 1914 doğumlu Cahit Tanyol, 1914 yılında Darülfünun’da derslerin
kurumsal bir şekilde başlamasıyla kuruluşu kabul edilen dünyanın ilk birkaç sosyoloji
kürsüsünden biri ile yaşıt, aynı kürsüde 37 yıl kesintisiz hizmet vermiş; şair, öğretmen,
felsefeci, sosyolog, binlerce sayfayı bulan 1400’ün üstünde makale ve 20’yi aşan kitap
ile 106 yıla sığan verimli bir ömürdür. Bütün olarak bakıldığında hangi düşünceyi ve
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yaklaşımı benimserse benimsesin Cahit Tanyol için öncelikli olan olgu, benimsediği
düşüncenin bu toprakların tarihsel birikiminden gelen kendi düşünce dünyası ile bağ
kurabilmesidir. Bu açıdan, her durumda, süreçte, koşulda ve değişimde Cahit Tanyol,
düşüncesinin “yerli” özelliğini korumayı başarmıştır. Yaklaşımları, önerileri ve çözümleri her zaman tam isabetli ve geçerli olmamış olabilir, ama bir nokta vardır ki bu
hiçbir zaman unutulmamalıdır: Cahit Tanyol, yaklaşımlarını, yorumlarını, önerilerini
ve çözümlerini her şartta Anadolu’dan, Türkiye’den dünyaya bakan bir gözle yapmaya öncelik vermiştir. Türkiye’de, “Kendimizi inkâr etmeyen”, “Biz kimiz” sorusunu
tarihinden kopuk cevaplamayan, toplumun “değerleri” ile çatışmayı amaç edinmeyen
bir “yerli düşünce” çizgisinden bahsedilecek olursa, kuşkusuz bunun temsilcilerinden
biri de her zaman Cahit Tanyol olacaktır. Ruhu şâd olsun.

PROF. DR. ABDULKUDDÛS BİNGÖL
Ali Osman Gündoğan*
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof.
Dr. Abdulkuddûs Bingöl, 05.09.2020 tarihinde ebediyete irtihal etmiş ve aramızdan
ayrılmıştır.
28 Mart 1952’de Erzurum’da doğan Abdulkuddûs Bingöl, 1973 yılında Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, Felsefe Kürsüsü’nde bitirme tezi yaparak mezun
olmuştur. Mezuniyetinden sonra iki yıl lise öğretmenliği yapmış, aynı yıllarda mezun
olduğu fakültenin Sistematik Felsefe ve Mantık Kürsüsü’nde, Prof.Dr. Necati Öner’in
danışmanlığı altında doktora çalışmalarına başlamıştır. “Gelenbevî’nin Mantık Anlayışı”
konulu doktora tezini 30 Mart 1978 tarihinde savunarak doktor unvanı almıştır. Aynı yıl
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne Dr. Asistan olarak atanmış,
1982’de Yardımcı Doçent, 1983’te de Sistematik Felsefe ve Mantık Ana Bilim Dalı’nda
Doçent olmuştur. 1989 yılında Profesör olan Bingöl, 1998 yılına kadar aynı fakültede
görevini sürdürmüş, 1998’den 2013’e kadar da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde
çalışmıştır. Daha sonra Atatürk Üniversitesi’nden emekli olarak Artvin Çoruh Üniversitesi’nde göreve başlamış ve bu görevini emekli olduğu 2018 yılına kadar sürdürmüştür.
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkanlığı (l9851999), Erzurumlu İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1987-1999), Atatürk
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (1996-1997), Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanlığı (19982013), Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı (1997-2000), Artvin Çoruh
Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2013-2018), Artvin Çoruh Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı (2014-2018) idari görevlerinde de bulunmuştur. Kırk yılı bulan
akademik kariyeri boyunca pek çok genç akademisyenin yetişmesinde yardımcı olmuş
ve yönetimi altında 12 doktora, 19 yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır.

*

Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2020, Sayı 42, s. 171-177

172

Ali Osman Gündoğan

Prof. Dr. Bingöl’ün genelde “Sistematik Felsefe ve Mantık”, özelde de mantık,
mantık tarihi, mantık-dil ilişkisi, dil felsefesi, iletişim ve iletişim felsefesi konularında
basılmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Kitapları Türk-İslâm kültür dünyasında
mantık konusuna odaklı çalışmalardır. Makalelerinin önemli bir kısmı Felsefe Dünyası
ve Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi’nde yayınlanmıştır.
Makalelerinde İslâm felsefesi ve düşüncesini, başta İbn Sinâ, Gazalî, Semerkandî,
İbn Hazım, Farabî olmak üzere bu felsefe ve düşünce dünyasında yetişmiş filozof ve
düşünürlerin bilhassa mantık görüşlerini ve onların katkılarını değerlendirmektedir.
Abdulkuddûs Bingöl’ün çalışmaları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, onun
Aristotelesci gelenek içerisinde ve özellikle de Aristotelesci mantık geleneği içerisinde
yer aldığı, ilahiyat öğrenimi içerisinde felsefe çalışmalarına başladığı için de bu mantık
geleneğine uygun tarzda bir ilgi alanı ve felsefe kavrayışı oluşturduğu kolayca görülecektir. Çünkü Bingöl, felsefe tarihi seyri içerisinde temel problemler konusunda inşa
edilen görüşlerin Aristoteles felsefesinden ne ölçüde etkilendiklerini görmeye çalışır
ve çoğu kez onun sisteminde bunlar için bir çıkış noktasının bulunduğunu ifade eder.
Hatta Bingöl, Aristoteles’in felsefe için belirlediği yöntemin felsefe problemlerinin
çözümünde hâlâ geçerliliğini sürdürdüğüne kanidir.
Hocası Prof. Dr. Necati Öner’in etkisini taşıyan Bingöl, mantığın ve mantık
konularının bütünüyle hayat ile iç içe olduğu görüşündedir. Çünkü bilinenden bilinmeyene intikalde zihni hatadan koruyan mantık, karmaşık bir iletişim ağı içerisinde
anlam alış-verişinde bulunan insan hayatının bir parçasıdır. Bir zihni faaliyet olarak
görülen mantık, fiilen dil ile gerçekleşmektedir. Burada hayatla mantık, dil ile hayat
ve dil ile mantık öyle iç içedir ki, birisinde ortaya çıkacak olan bir değişiklik diğerini
de doğrudan etkileyecektir. İnsan hayatı için böylesine önemli olan mantık, Türk-İslâm düşünce tarihi içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Bilhassa Farabî ve İbn Sinâ
bir mantık külliyatı ortaya koymuşlar ve Aristoteles mantığı çerçevesinde mantığın
Türk-İslâm kültür dünyasında gerektiği şekilde yerleşip, hakkıyla anlaşılmasında büyük
hizmet etmişlerdir. Bingöl’e göre bilhassa tümeller konusunda din bilginleri, özellikle
kelamcılar ve hadisciler ile mantıkçılar arasında ortaya çıkan ihtilaf nedeniyle mantığa
karşı olumsuz bir durum ortaya çıkmış, mantığı Sünnî İslam kelamına sokmakta başarılı
olan Gazalî’nin, “mantık bilmeyenin bilgisine itibar olunmaz” ifadesiyle bu olumsuz
durum ortadan kalkmıştır. XI. yüzyılda Türk-İslâm Dünyası’nda mantığın en geniş
muhtevasına kavuştuğunu, eğitim kurumlarında kendisine önemli bir yer bulduğunu,
zamanla medresenin statik bir hüviyet kazanmasıyla yeni eserlerin verilemediğini ve
dolayısıyla şerh ve haşiyelerle idare olunduğunu, Osmanlılara da böyle bir mirasla
intikal edildiğini, Gelenbevî İsmail bir tarafa bırakılacak olursa, Fatih devrinden
Tanzimata kadar orijinal hiçbir telif esere ve XVI. yüzyıldan itibaren batıda başlayan
yeni bilim ve mantık anlayışından izlere rastlanmadığını düşünen Bingöl, mantık tarihi
hakkında yazdıklarıyla geniş bir malumata sahip görünmektedir. Onun çalışmalarında
Gelenbevî İsmail’in önemli bir yer işgal ettiği görülür. Bunun nedeni, İslâm mantığının
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olgunlaştıktan sonra gerilemeye yüz tuttuğu bir devirde yetişen Gelenbevî’nin, ortaya
koyduğu eserleriyle, Aristoteles mantığına dayalı, Farabî ve İbn Sinâ geleneğine bağlı,
Türk-İslâm mantıkçıları silsilesinin en son halkalarından biri ve asrının (1730-1790) en
büyük Türk mantıkçısı olarak karşımıza çıkmasıdır. Aslında Gelenbevî’nin de mantık
çalışmaları şerh ve pedagojik amaçlı olarak yazılmış eserler merkezinde olduğu için
o, Aristoteles mantığı ve Farabî-İbn Sinâ geleneği içerisindedir. Buna rağmen Bingöl,
Onun eserlerinin nev’i şahsına münhasır eserler olduğunu, benzerlerinden tertip ve
usul yönünden, hatta aynı görüşü paylaştığı yerlerde bile anlatım yönünden farklılıklar
taşıdığını ifade eder.
Hakikate yönelmeleri açısından felsefe ile din arasında önemli bir farklılık görmeyen Bingöl, felsefeyi en geniş anlamıyla “âlem ve insan hakkında sistemli bir düşünce
tarzı” olarak tanımlar ve dinin amacını da “gerçek ilim ve gerçek eylemi öğretmek”
olarak özetler. Felsefe ve din, ona göre, sahaları ve kaynakları ayrı da olsalar, “insanın
kendi özünü ve varlığın hakikatini bilmek, özüne ve bilgisine uygun olarak yaşamak
ve dolayısıyla mutlu olmak” konularında ortaklık sergilerler. Bu iki saha arasındaki
en derin fark, önermelerinin elde edilişindeki farktır ve bundan dolayı da felsefe ile
dinin birbirine indirgenmesi, özdeşleştirilmesi mümkün değildir. Din, vahiyden ötürü
imanın konusu; felsefe ise, temellendirme ihtiyacından ötürü aklın konusudur. Bu derin
farka rağmen Bingöl, ne din sahasını akli olmaktan tamamen uzak bir inançlar zinciri
olarak telakki edilebilir ne de felsefe sahasını iman unsurlarından kurtulmuş sırf akli
zincirler bütünü olarak düşünülebilir tarzda görür. Eğer aksi düşünülürse, hem din
hem de felsefe eksik anlaşılmış demektir. Zira dinde aklın anlayacağı hususlar vardır
ve din, din felsefesi örneğinde olduğu gibi, rasyonel incelemenin konusu yapılabilir.
Ancak şu var ki, dinin rasyonel incelemenin konusu olması, onu dogmatik olmaktan
kurtarmaz. Din, herhangi bir dinden ziyade, bir fenomen olarak ele alınırsa, belki
bir felsefeyi ele alır gibi düşünülebilir ve ancak böyle bir değerlendirmede felsefe,
tamamen iman unsurlarından kurtulmuş bir akli zincirler bütünü olarak düşünülemez.
Öyle anlaşılmaktadır ki, Bingöl dinden genelde ilahi dinleri söz konusu etmekte ve
bir fenomen olarak din üzerinde durmamaktadır.
Abdulkuddûs Bingöl’ün çalışmaları ve içerikleri Türkiye’de İslâm felsefesi, mantık,
Türk Düşüncesi alanlarında değerli katkılar olarak görülmekte ve bu alanlarda önemli
bir boşluğu doldurmaktadır. Onun çalışmaları, daha sonra yapılacak olan çalışmalara
ipuçları verecek niteliklerde olduğu gibi, en büyük katkısı da bu alanlara muhakkak
surette ilgi duyulmasını sağlamak olacaktır.
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Gelenbevi İsmail, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
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KİTABİYAT
BOOK REVIEW

HAYATIN ANATOMİSİ/CANLILAR BİLİMİ FELSEFESİEVRİM VE ÖTESİ
Ayşe Yılmaz*
Şaban Teoman Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi,
İstanbul: Dergâh Yayınları, 1. Baskı, 2019, 676 s.

Hayat, süreklice akıp giden capcanlı bir sahne, eskilerin deyişiyle, bütün odaların
ona doğru açıldığı bir merkez; evin can damarıdır ve her yönüyle insana mahsustur.
Anatomi ise tam tersine, hareketin ölümünden beslenen bir donukluk abidesidir. Teşrih adına kesip biçilmesi reva görülen hayvanat, nebatat ve dahi insanatın teker teker
kadavralaştırılma ameliyesi ile buradan hareketle bir yapının inşası. Bu iki ayrı yapıyı
biyoloji felsefesi çatısı altında biraraya getirerek üzerinde konuşmaya, yazıp çizmeye
değer kılansa Ş. Teoman Duralı’nın Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi –
Evrim ve Ötesi adlı kitabıdır.
Ş. Teoman Duralı’nın Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi
adlı kitabında genel manâda beşer – insan bütünlüğünün canlılar dünyasıyla irtibatına
işaret edilmektedir. Buradan hareketle de canlılığı aşkın —dirim-ötesi— kültür âlemine
geçişin zeminini hazırlayan en yetkili merci canlılar bilimi felsefesi ve onun ele aldığı
ana sorunlar ile konuları irdeleyip açıklamayı amaçlamaktadır. Diğer taraftan, insan
dimağının mütekâmil, kuşatıcı eseri denebilecek felsefe-bilim sistematiğinin vücuda
getirilişine ve onun belirli vasıflarına ilişkin bir örneklik teşkil etmektedir.
Eserin her yönüyle kendine münhasırlığı, daha kapağı açıldığında farkedilir. Teoman Duralı öncelikle işe, okuyucusu için kendine has imlâsına dair notlar düşerek
başlar. Diller ve ülkeler için kullandığı kısaltmaları belirttikten sonra kitabın girizgâhı
niteliğindeki “Sözbaşı”nda, bir felsefe-bilim çalışmasında düşülebilecek iki tehlikeden
bahseder. Biri, alıntılara boğulmak, diğeriyse özgünlük iddiasıyla, atıftan kaçınarak
*

Doktora öğrencisi, 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü. e-mail: kevirtaksimi@gmail.com.
Yazı geliş tarihi: 27.06.2020; kabul tarihi: 07.07.2020.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Eylül 2020, Sayı 42, s. 181-186

182

Ayşe Yılmaz

bilimsellikten taviz vermek. Kendisi ilk tuzağa düşmeyi tercih ederek Hayatın Anatomisi
kitabında, okuyucularına geniş bir alıntılar şeridi sunar. Böylece bir nevi, asıl metni
aldattığı gibi bir suçluluk duygusuyla dipnotlara yönelen okurun, dipnotlarla metin
arasında bir bağ kurmaya zorlanması yoluyla zihni diri tutulur. Zira ortaya konulan
felsefe-bilim çalışması, derlenmiş denel araştırma verilerinin, bir bağlam içinde biçimsel
bir dille işlenip anlamlandırılmalarıyla meydana getirilen teorileri konu edindiğinden
ve gerektiğinde başka bilim teorileriyle de iletişime girerek bir problemin sistematiğini
ortaya koymayı amaçladığından, canlı bir bakışa ihtiyaç duyar.
Duralı, Hayatın Anatomisi’nde felsefenin, bilimden edinilen hammaddelerin işlendiği imalâthanesi şeklinde nitelediği, spekulativ metafiziği de es geçmeyen spekulativ
olmayan metafizik çerçevesinde bir sistem çalışmasına girişir. Felsefe araştırmacılarının
takip etmesi gerekli izleği, ressam benzetmesiyle açıklar. Ona göre nasıl ki ressam,
önce eskizler çizerek işten anlayanların huzuruna çıkar ve sonrasında bu eskizlerin yol
göstericiliğinde bir tablo ortaya çıkarırsa, bir felsefe araştırmacısı da, çalışmalarını ilkin
taslak hâlinde konuyla uğraşanların tartışmasına sunmalıdır. Zira ancak bu aşamaların
ardından çalışmaları olgunlaşabilir ve bir esere dönüşebilir.
Dile getirdiği bu metodu kitabında bizzat uygulamasının yanısıra eserdeki kitap
veya bölümler, okuyucusuna, ana sorundan sapmadan her biri munfasıl şekilde değerlendirilip ele alınabilmeye müsait bir yapı sunar. Kitap üç kısma ayrılır. “A Kısmı:
Yaşamanın Teşrihi”, Üç Kitap’tan oluşur. İlk Kitap’ta canlı sorunu, dört ana bölümde,
uygulamalara yön veren belli teoriler ve bunlara ilişkin sorunlar, felsefi bir zeminde,
tarihi ve sistematik bakış açısıyla ele alınır. Canlı – canlı-olmayan ayırımının sınırları ve
bunun gelip dayandığı ‘yer kaplayan varlık – düşünen varlık’ ikiliğinin canlılar bilimi
açısından taşıdığı anlam üzerinde durulur. Bu çalışmasında Duralı, bir bütün hâlinde
geliştirilecek biyoloji felsefesinin, düşünce hayatımızda yeni ve önemli sentezlere ulaşılmasında hatırı sayılır katkılarda bulunabileceği inancıyla hareket ettiğini ifade eder.
İkinci Kitap’ta canlılar sorununun bilimsel irdelenişi ve çözümlemeli biçimde
açımlanması sözkonusudur. Duralı, merkezine, biyolojinin temel ve ana sorunu canlıyı yerleştirip canlı kavramının geçirdiği dönüşümlerle geldiği nokta bağlamında bir
felsefi sistem ortaya koyar. Zira felsefeden canlılar bilimine geçmek ona göre hem
felsefe hem de canlılar bilimi için bir zorunluluktur. Ayrıca canlıların araştırılmasında
spekulativ eğilimlerin dile geldikleri önermeler ile sistemlerin toplu adını ifade eden
metabiyolojiden biyolojimsi anlamındaki parabiyolojiye geçiş yapar.
“Canlının Fenomenolojisi”ni anlattığı bölümde, kendisi de fenomenolojik bir
yöntemle ilerler. Duralı’nın “Canlı, bir varolandır.” ifadesiyle yola çıkarak canlılar
biliminin felsefesine değin maddeler hâlinde kurduğu yapıda veya öz araştırmasında,
katmanlı bir yapıyla karşılaşılır. Bu şekilde sunduğu bilgiler, yapının her katında biraz
daha derinleştirilerek işlenir.
“Rastlantı ile Zorunluluk” bölümündeki kavram örgüsünü, kendi görüşlerinin
karşısında yer alan maddeci filozof Jacques Monod’nun ortaya koyduğu düşüncelerden
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hareketle kurar. Monod’nun sunduğu çerçevenin ana eksenini oluşturan, birbirlerinden
özce nerede ayrıldıkları net şekilde belirlenemeyen tabii ile suni ayırımından yola çıkarak bunu, değişmezlik ve teleonomiklik bağlamına taşır. Duralı’ya göre alışılagelmiş
bilim anlayışının kabul edemeyeceği, fakat günümüz canlılar biliminin yoksun kalamayacağı kavramların başında teleonomi gelmektedir. Teleoloji terimiyle kullanılan
bu kavram, alışılmış bilim anlayışının kapıdan kovduğu, günümüz biliminin ise bazı
değişikliklerle bacadan yeniden içeri soktuğu bir kavrayıştan ibarettir.
Son Kitap’ta, kendi deyişiyle canlılar bilimi felsefesinin baş ağrısı evrimi, ondan kaynaklanan ideolojik çığırları, siyasi tutumları ve yol açtığı sorunları, konudan
sapma pahasına örneklerle serimlemeye çalışır. Charles Darwin’in Defterler’inde dile
getirdiklerini özetleyen bir taslak sunar. Darwin ile yine evrimin baş mimarlarından
Russel Wallace’ın savlarını açımlar. Duralı’ya göre onun ortaya koydukları, bir temel
araştırmasından yoksundur. Bunu, Aristoteles’in canlı kavramını masaya yatırıp açıklaması kıyasına dayanarak ifade eder ve özellikle de, temel direği durumundaki doğal
ayıklanma ilkesinde ortaya çıkan boşluklara, çelişkilere, aykırılıklar ile ikircikliklere
işaret eder. Ona göre eldeki verilere bakılırsa henüz temel bilimsel gerekleri karşılayacak
bir teorisi bulunmamaktadır. Canlı süreçleri ile olaylarını evrim görüşünden yoksun
bir tutumla açıklamak da imkânsızdır. Yerçekimi yasasız bir klasik mekanik tasavvur
edilemezse evrimsiz bir canlılar bilimi de anlaşılmaz kalacaktır.
Bu kısımda ayrıca evrimin İslâm felsefesindeki yeri ve durumu, Câhız, İbn Miskeveyh, Farabi, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi birçok filozofun ele aldığı problemler
üzerinden anlatılır. Bunu, felsefede köşe taşları şeklinde nitelenebilecek veya felsefede
çığır açmış birçok filozofun görüşlerine yer vererek gerçekleştirdiğinden eser, bir felsefe
tarihi çalışması denebilecek bir zemini de varkılar. Ona göre asıl tartışılması gereken,
‘evrim var mı yok mu’dan ziyade bu durumun evrimle mi yoksa tekâmüli bir tarzda
mı açıklanması gerekliliği sorusudur. Kur’ân-ı Kerim’e dayanan Darwin öncesi İslâm
filozofları başta Aristoteles olmak üzere Eskiçağdan beri gelen çizgiyi terketmemişlerdir. Bu sebeple doğadaki oluşumlar ile canlı türlerinin birbirlerine dönüşmelerini,
basitten karmaşığa, ilkelden mükemmele doğru ilerleyen aşamaların zorunlulukla
ortaya çıktığı maddi – manevi gelişme şeklinde algılamışlardır. Çoğu, doğadaki süreçler ile olagelişlerin, doğa-ötesi manevi güçlerle kaynaklardan çıktıklarına inandığı
için Duralı, tasavvur ettikleri bu oluşum ile dönüşüm modelini çağımızdakinden iyice
ayırma gayesiyle tekâmül şeklinde adlandırır. Duralı’nın ortaya koyduğu bu sorun,
kitapta ele alındığından daha genişçe bir sahada değerlendirilip tartışılmayı da hak
etmektedir. Yine aynı kısımda çok kısa şekilde değindiği genetik ve henüz çok yeni
bir araştırma sahası sayılabilecek genetiküstü (epigenetik) meselesi de araştırmacıların
çalışmalarıyla zenginleşip derinleştirilmeyi bekleyen bölümlerdir.
Palimpsest veya bir duvar ustasının sımsıkı örüntülerine benzer bir yapıyla sunulan
ve aralarında bir felsefe-bilimcinin bir sorunu nasıl ele alması gerektiğine dair ipuçları
gizli bilgiler, araştırmacılar açısından yol göstericidir. Felsefe-bilim, araştırmacıları
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nihai doğruya yönelik bir kesinlemeye götüremez. Onun hedefi bilgi edinmektir. Bilgi
de ancak araştırmalar sonucunda elde edilir. Bölük pörçük görme olan araştırmada ele
alınan konu, sufilerdeki sezgi gibi bütünün ânında görülmesi şeklinde gerçekleşmez.
Konu belli bir yanıyla tanınır. Buna rağmen soruna, çözülmesi muhakkakmışçasına
yönelmek gerekir. Zira felsefe-bilimin yüreği durumundaki spekulativ olmayan metafizik, düşünen ve araştıran insanı hep sorunlarla beslemektedir.
Kitabın eğildiği bu tarz sorunlarla birlikte, canlılar bilimi dışında kalan, biyoloji-ötesi şeklinde nitelenebilecek “B Kısmı: Hayata Dair” ve “C Kısmı: Ekler”de
antropolojiyle de irtibatlı meseleler, ana savı oluşturan yaşama ile hayatın kesiştiği
yerler gösterilerek daha bir deşilip açıklanır.
“Hayata Dair”de, Duralı’nın atomdan daha tehlikeli saydığı evrime yaslanan ırkçı
kavimcilik örneği Milli Toplumculuk üzerinde durulur. Bu bağlamda Milli Toplumculuğu sırtlama iddiasındaki Martin Heidegger’in varlık felsefesini çözümleme işine
girişilir. Ona göre Milli Toplumculuk kendine iki farklı yönde zemin bulmuş öğretilerden ibarettir. İlki, dirim–canlılık temelli ırkcı–kavimci ve hedefe Yahudi nefretini
koymuş Alfred Ernst Rosenberg’in ‘evrim öğretisi’dir. İkincisi, birincinin tersine
fazla gün yüzüne çıkmamış derin ve çetrefil ‘varlık öğretisi’dir. Müellifleri de Albert
Einstein ile Edmund Husserl ve yüzyılımızın en seçkin filozofu Martin Heidegger’dir.
“Hulâsa: Özöğretisi”, yazarın baştan sona ne demek istediğinin, ortaya koyduğu
eserin amaç ve sonuçlarının serdedildiği kısımdır. Kendisi özöğretisini, görünür dirim
tabanından metafizik tavana insan – hayat hikâyesi yoluyla uzanan insan gerçekliğinin
hakikat âlemindeki esaslarının, asılları ile kaynaklarının araştırılıp soruşturulduğu bir
çalışma disiplini şeklinde açıklar. Bu anlamda, yapılacak işlerin çokluğunu, gayenin
de kapsayıcılığını vurgulayarak asıl maksadını insanı, beşer tarafının temel dirim birimlerinden tutun, metafiziğin en ucu denilebilecek varlık, zât ve varoluş noktalarına
taşıyıp temaşa etmek şeklinde tanımlar. Zira insan önünde sonunda bilinen bütün
âlemlerin bir özeti niteliğindedir. İnsan çözüldüğünde gerçeklik daha anlaşılır hâle
geleceği gibi hakikat âleminin kapısı da aralanacaktır.
Altı bölüme ayrılmış “Sözsonu”, çağdaş insanın serüveniyle başlar. Ardından
Duralı’nın, organik insani tıptan biyonik beşeri tıbba doğru uzandığı yol, 1971’de,
Peşaver’de yaşadığı bir olayla kesişir ve Dr. Zakir örneğinde tecessüm eden hekimliğin
neliği meselesini kendine sorular sorarak masaya yatırır. Bu sadece bir örnektir. Duralı’nın her bölümde buna benzer sorularla işe başlaması, hatta bazen son cümlelerin
soru(n)laştırılması, kitabın geneline yayılan, filozofun felsefi bakışını ve buna dair
çizdiği çerçeveyi ortaya koyan niteliklerdir.
Buradan, bütün canlılar gibi, kalıtım ile evrim üzerinden irdelenip açıklanan beşer
ile sırf akıl varlığı kabul edilmeyen ve maneviyat hazinesinden sayılan duygulardan
müteşekkil insanın eşsiz hikâyesine, oradan da âlemin kahramanı insana adım atılır.
Ona göre akıl ile duygu birlikteliğiyle ortaya çıkan üstün haslet, hayranlık–hayret–
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merak üçlüsüne ilhamını dinden, özellikle de vahdet–vahiy olandan alan merhamet
– muhabbet – hakkaniyet duygu yapıları eşlik eder. Bu altın değerindeki özelliklerle
donanmış kişi ise fevkalbeşer, üstün insandır.
Duralı’nın bir sonraki çalışmasının izlerini de bulabildiğimiz “Ekler” kısmında,
onun duyup tanıklık ettiği insan – hayat hikâyelerine yer verdiği hayat felsefesi ile
zihniyet tanımlamaları, ek denemeyecek denli kapsayıcı, hatta bazı bölümlerin alt
başlıklarla zenginleştirildiği yirmi beş bölümün okunma çerçevesini çizer. İnsanın
esrarengizliğinden evrime, biçimlilikten kavmi özelliğe, dünya hâkimiyeti ülküsünden
Heidegger’in rektörlük konuşmasına, temerküz tesislerine kapatılıp türlü işkencelere
maruz bırakılan Esther hanımın çetin ve dayanılmaz hikâyesinden, adı meçhul çavuşun
anlattıklarıyla yaşadığı duygudaşlığa kadar gözlemlediği, deneyimlediği birçok olayı
kendine has üslubuyla aktarır.
Duralı’ya göre hayatı anlayıp anlamlandırmak için zihniyet konuşturulur. Zihniyetin öncelikle dile geldiği/getirildiği yer roman, hikâye ve görsel sahne sanatını
kapsayan edebiyattır. Gerek kişisel yaşantıları gerekse edebiyatı konuşturansa, kendine konu kıldığı bireyi veya toplumu yer yer duygudaşlık kurarak, zaman zaman da
felsefenin biçimsel aklına başvurarak çözümleyip işleyen insanı temaşa sanatı veya
hayat felsefesidir. Bu alanda bütün yapıp etmelerimizin bir sonucu denebilecek hayat
tecrübesi ele alınır. Zira her insan iç âlemindeki tasavvurlar ve kavramlar ağı çerçevesinde değerlendirdiği algılar ile kendinden kattığı hayalleriyle başkalarından farklı bir
hayat kurar. Bu anlamda insan bir öznedir. Her öznenin kendini dışavurup ifade etme
tarzı kişiliğini ortaya koyar. Her bir insanın kimliği ise onun fizik-biyotik bireyliliği
ile kültür-sosyo-psişik kişiliğinin imtizacıdır.
Ek denemeyecek denli kapsayıcı yirmi beş bölümden oluşan, hatta bazı bölümlerin alt başlıklarla zenginleştirildiği “Dünyamızdan İnsan Manzaraları” ile kitaptaki
iddiaların görsel destekleyicileri sayılabilecek çizimler ve haritalar bu kısımda yer
alır. Bu bölüm, müstakil bir eser olma vasfını taşırken, her bölümün değindiği konu
ve olaylar ayrı ayrı üstünde çalışılma imkânını da okuyucularına sunmaktadır. Ayrıca
nokta atışı göndermeleriyle de kitabın teorik yapısının mütemmim bir cüzüdür.
Hayatın Anatomisi, kaynakçası bakımından da araştırmacılar için ufuk açıcı bir yön
teşkil eder. Bütün bu zikredilen kaynaklar, hem yazarın devşirdiği bilgilerin harmanlanması için bir fırsat hem de konunun ilgilisinde merak uyandırarak üzerinde çalışmaya
sevkedebilecek geniş bir yelpaze sunan bir kitap önerileri silsilesi şeklinde de okunabilir.
Kitabın sonunda yer alan Kişiler ve Adlar ile Istılahlar dizinine bakıldığında,
Türkçe’yi cihanşümul bir dil olarak kabul eden Duralı’nın, Türkçe dilbilgisinin kurallarına ve yerleşik dil zevkine bağlı kalarak kendince türetmelerde bulunduğu, tamamen kendisinin tasarrufundaki orijinal birçok söz ve ifade de yer alır. Bu kavram
dizgelerinin yerleştirildiği cümleler de, yazarın kendine mahsus imlâ ve ifade etme
anlayışına uygun şekilde tasarlanmıştır.
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Bu iki dizin, yekpare bir eser kıratında, tabiri caizse bir ‘korsan’ sözlük mesabesindedir. Kitapta adı geçen bütün kişilerin doğum, ölüm ve ait oldukları milletlerin
bilgilerinde, soyadları üzerinden alfabetik bir sıra takip edilir. Adlar ile ıstılahlar,
daha çok İngilizce ifadelerle sunulurken Fransızca, Almanca, Latince, Arapça, Farsça,
Yunanca, İspanyolca, İtalyanca, hatta Rusça gibi birçok dildeki karşılıklarına da yer
verilir. Serdedilen bu kelimeler veya terimler ağı, tarihin belli başlı felsefileşmiş kültür
dilleri arasında mukarenet imkânı sağladığı gibi Türkçe’nin bu diller karşısında nice
güçlü bir yerde bulunduğunu da ortaya koyar. Duralı, ıstılah dağarındaki kavramları,
felsefe-bilim, İngiliz-Yahudi çağdaş küresel medeniyeti, cancılık, canlılıkcılık, insancıllık, ortakmülkcülük, özöğretisi, köphücreli, tasavvurgücü, ıstılahdağarı, tümruhculuk,
zanaattaparlığı gibi yeni, orijinal ve pek benzerine rastlanmayacak bir ifadelendirme
tarzıyla biraraya getirir.
Hayatın Anatomisi Duralı’nın, Canlılar Sorununa Giriş ile onun devamı ve mütemmimi sayılabilecek Biyoloji Felsefesi çalışmalarının izdivacından doğan tek ciltlik
eseridir. Çalışma, bu iki eserin tekrar gözden geçirilerek düzenlenmesi, yeni dipnotlarla zenginleştirilip “Ekler” kısmıyla takviye edilmesi sayesinde yepyeni bir hüviyet
kazanmıştır. Hayatın Anatomisi adlı bu kitap, filozofun diğer eserleri göz önüne alındığında da önemli bir yerde durmaktadır. Zira genel manâda eğildiği sorun dağarını
sistematik ve daha anlaşılır kılacak bir yapıya sahiptir ve bu eserini diğer kitaplarının
bir hülâsası şeklinde değerlendirmek yanlış olmayacaktır. Eser, her ne kadar biyoloji
felsefesi alanında çalışacakları önceleyen bir yapıya sahipse de, bir o kadar değindiği
bazı meseleler, hayat tecrübelerinden damıtarak aktardığı birtakım olay ve durumlar,
ayrıca zikrettiği filozoflar ile türettiği kavramsal ağlar bakımından da genel manâda
felsefe veya farklı disiplinlerle meşgul kimseler için de ayrı bir değer taşımaktadır.
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Matematiğin temellerini ve matematiksel mantığı yakından ilgilendiren matematik
felsefesi, matematiğin ontolojik, epistemolojik ve bazı metodolojik sorunlarını ortaya
koyan ve bu sorunlara çözüm arayan bir alandır. Müjdat Takıcak’ın Matematik Felsefesi
adlı kitabı, matematiğin ağırlıklı olarak epistemolojik ve metodolojik problemlerini
tarihsel düzen içinde inceleyen kısa bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Matematik
felsefesinin en önemli iki temel kolu matematiğin ontolojisi ve epistemolojisiyle ilgilidir. Takıcak, kitabında daha çok epistemolojik problemlere yoğunlaşmış, bu felsefi
sorunları matematiğin klasik felsefeleri içinde incelemiştir. Giriş bölümüyle birlikte
toplamda beş kısımdan oluşan kitapta, matematiğin dört klasik felsefesi olarak bilinen
Platonculuk, sezgicilik, mantıkçılık ve biçimselcilik felsefeleri işlenmiştir.
Yazar, giriş bölümünde, matematik felsefesinin ele aldığı konular içinde “matematiksel doğrular nasıl elde edilir?”, “matematiğin belli bir yöntemi var mıdır?”,
“matematiksel bilginin dayanağı nedir?”, “matematiksel doğruları diğer doğrulardan
ayıran özellikler nelerdir?” gibi metodolojik ve epistemolojik soruları göz önünde
bulundurmuştur. Bunun dışında elbette matematiğin ontolojik soruları da vardır. Örneğin, matematiksel nesnelerin var olup olmadığı, var olmanın koşullarının ne olması
gerektiği, matematiksel nesneler varsa nesnelerin mekanının ne olması gerektiği gibi
sorular matematik felsefesinin ontolojik sorularıdır. Bu gibi ontolojik sorular matematik
felsefesinde büyük öneme sahiptir.
Takıcak, matematik tarihini üç ana bölüme ayırmaktadır: Başlangıçtan 1637’ye kadar
olan “uzak dönem”, 1638’den 1800’e kadar olan “orta dönem” ve 1801’den günümüze
kadar olan “yakın dönem”. Bununla beraber 18’inci yüzyılın ikinci çeyreğinden günümü*
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ze kadar olan döneme yazar aynı zamanda “kriz dönemi” demiştir.1 Aslında matematik
tarihinde birçok kriz dönemi olmuştur. Örneğin, ilk kriz √2 sayısının ortaya çıkışıdır.
Daha sonra kalkülüste kullanılmış olan sonsuz küçüklük kavramı büyük tartışmalara
yol açmıştır (örn. George Berkeley’in eleştirisi). Öklidci olmayan geometrilerin ortaya
çıkması bir başka krizdir. Bilinen en son kriz, matematiğin temelleriyle ilgili ortaya çıkan krizdir. Bu dönem, sezgisel (İng. naive) kümeler kuramıyla ilgili bazı paradoksların
ortaya çıkmasıyla beraber başlamış, aşağı yukarı Gödel’in Eksiklik Teoremleri’ne kadar,
hatta belki de Süreklilik Hipotezi’nin bağımsızlığı kanıtlanana kadar devam etmiştir.2
Matematiğin temellerinin en görkemli dönemi de aslında bu kriz zamanında olmuştur.
Takıcak, antik dönem bölümünün içinde Platonculuğu ve Aristotelesçiliği incelemektedir. Platonculuk kısmında Devlet ve Phaidon gibi eserlerden alıntılara başvurulmuştur. Platonculuk bölümünün iyi ve anlaşılır bir dille sunulduğunu söyleyebilirim.
Başvurulan yapıtların dışında, Meno diyaloğunda da Platon’un matematiğe ve sayılara
bakış açısını anlatan önemli bilgiler bulunmaktadır. Yazar, Aristotelesçilikten bahsederken genel olarak Platon’un idealar kuramına karşı geliştirdiği epistemolojik görüşe
değinmiştir. Ancak Aristoteles’in matematik felsefesine en önemli katkılarından biri
“soyutlama” fikri ve “potansiyel sonsuzluk” kavramıdır. Potansiyel sonsuzluk, matematiğin çeşitli dönemlerinde kullanılmış olmakla beraber, bazı dönemlerde yerini
mutlak sonsuz kavramına bırakmıştır. Örneğin Cantor’un kümeler kuramı, matematikte
mutlak sonsuzluk kavramının günümüzde açıkça kullanılmasını sağlamıştır.3
Antik dönemden sonraki kısım, Descartes, Leibniz ve Kant’ın incelendiği “modern dönem” olarak ele alınan bölümdür. Yazar, kitabın bundan sonraki kısımlarında
çoğunlukla Bekir Gür’ün4 eserini kaynak almaktadır.
Takıcak’ın kitabının yakın dönem incelemesine baktığımızda dört bölümün yer aldığını görüyoruz: Mantıkçılık, formelizm (yani biçimselcilik), sezgicilik ve Poincare’nin
matematik felsefesi. Takıcak, Frege ve Hilbert’in görüşlerinin Kant’a dayandığını iddia
etmektedir.5 Ancak bunu iddia etmek yanlış olur. Çünkü Frege’ye göre matematiğin
bilgisi sentetik değil, analitiktir. Bunun nedeni, matematiğin Frege’ye göre mantığa
indirgenebilir olmasıdır. Dolayısıyla Frege’nin matematik felsefesi Kant’tan prensip
1
2

3

4

5

Müjdat Takıcak, Matematik Felsefesi, İstanbul: Doruk Yayınları, 2020, s. 13-14.
Bkz. Kurt Gödel; “Consistency-proof for the Generalized Continuum Hypothesis”, Proc. Nat. Acad.
Sci. U.S.A., Sayı 25, 1939, s. 220-224. ve Paul J. Cohen; “The Independence of the Continuum Hypothesis, I, II”, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., Sayı 50, 1963, s. 1143-1148.
Bu iki sonsuzluk kavramının farkını ve matematikte ne şekilde kullanıldığını anlatmak bu incelemenin
kapsamı dışında kalacaktır. Bu konuda Türkçe kaynak için bkz. Ahmet Çevik, Matematik Felsefesi
ve Matematiksel Mantık, İstanbul: Nesin Yayınevi, 2019, Bölüm 9.1. Aristoteles’in matematik felsefesiyle ilgili kapsamlı bir inceleme için bkz. Hippocrates G. Apostle; Aristotle’s Philosophy of Mathematics, Chicago: University of Chicago Press, 1952 ve Jonathan Lear; “Aristotle’s Philosophy of
Mathematics”, The Philosophical Review, Sayı 91, Cilt 2, 1982, s. 161-192.
Bekir Gür, “Matematik Belası” Üzerine: Matematik Felsefesinde Köşe Taşları, İstanbul: Nesin Yayınevi, 2012.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 44.
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olarak farklılık göstermektedir. Hilbert’in felsefesinde baktığımızda ise matematikte
semantik öğelerin yer almadığını görürüz. Bununla beraber Gödel’in de Kantçı olduğunu
söylemek yanlıştır. 20’nci yüzyıldaki gelişmeler, geometrinin önermelerinin kümeler
kuramından mantıksal olarak, yani salt analizle çıkarılabileceğini göstermektedir.
Gödel şunu demiştir: Doğru bir önermedeki “geometrik” terimini “matematiksel”
veya “küme-kuramsal” olarak değiştirirsek o zaman önerme çıkarımsal olarak doğru
hale gelir.6 Buna göre Gödel’in felsefesinin Kant’tan esinlendiğini pek söyleyemeyiz.
Gödel’in doğalcılığa yakın bir Platoncu olduğu literatürde bilinen bir gerçektir. Sezgiciler dışındaki kişilerin Kantçı olduğunu söylemek doğru olmaz.
Takıcak, Kant bölümünde analitik-sentetik önerme ayrımından bahsetmiştir.
Analitik önermeye örnek olarak “üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir” önermesi
verilmiştir. Ancak burada yazar, “üçgen” kavramından “iç açılar toplamı 180 derece”
kavramının çıkarılamayacağını söyleyerek sanki varsayımsal olarak Kantçı görüşü savunuyor gibi görünmektedir.7 Analizle çıkarılamayacağını söylemek hata olabilir. Frege
ve Carnap gibi mantıkçılar (hatta Gödel’in yukarıdaki sözünü dikkate alarak Gödel’i
de ekleyebiliriz) matematiğin bilgisinin analitik a priori olduğunu savunmuşlardır.
Takıcak ayrıca mantıkçıların ontolojik konularda tarafsız kalmasına rağmen
mantıkçılığın Platonculukla birlikte anıldığını belirtmiştir.8 Frege aslında ontolojik
anlamda tarafsız değildir. Frege her ne kadar idea temelli Platonculuğu savunmasa da
Aritmetiğin Temelleri eserinde ‘Hume İlkesi’ olarak bilinen bir ‘soyutlama prensibi’ni
ikinci derece yüklem mantığıyla beraber kullanarak mantıksal nesnelerin var olması
gerektiğini göstermiştir.9
Kitabın sonraki kısımlarında Principia Mathematica’dan bahsedilirken konu
Süreklilik Hipotezi’nden açılmaktadır. Bu hipotezle ilk kez karşılaşan okurlar bu
hipotezin ne olduğunu bilmek isteyecektir. Süreklilik Hipotezi (SH), doğal sayılar
kümesinin kardinal sayısı ile reel sayılar kümesinin kardinal sayısı arasında (kesin
olarak) bir kardinal sayının olmadığını söylemektedir.10 Ancak SH’nin bağımsız olması
bu önermenin ileride kanıtlanamayacağı anlamına gelmemektedir. Kümeler kuramına
bir aksiyom eklenerek SH’ye bir cevap bulunabilir. Gödel’in kendisi de SH’nin yeni
aksiyomlar eklenerek cevaplanabileceğini belirtmiştir.11
6

7
8
9

10
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Kurt Gödel, “The modern development of the foundations of mathematics in the light of philosophy”,
s. 385, 1961; Collected Works, Volume III, Unpublished Essays and Lectures adlı eserde, Solomon
Feferman (ed.), New York: Oxford University Press, 1995, s. 375-387.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 47.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 55.
Daha fazla detay için bkz. David J. Anderson ve Edward N. Zalta; “Frege, Boolos, and Logical Objects”, Journal of Philosophical Logic, Sayı 33, 2004, s. 1-26 ve ayrıca bkz. Michael Dummett; Frege:
Philosophy of Mathematics, Harvard University Press, 1991, s. 308.
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Takıcak, Hilbert’in programına değindiği bölümde bu programın üç aşamalı
olduğundan bahsetmiştir.12 Ancak ikinci aşamanın ne olduğunu anlamakta oldukça
zorluk çektiğimi belirtmeliyim. Birleştirici teoriden kastedilenin ne olduğu açık değil.
Hilbert’in programının amacı öyle bir biçimsel sistem inşa etmektir ki bu biçimsel
sistem tam olmalı, tutarlı olmalı ve verilen herhangi bir önermenin doğruluğu ya da
yanlışlığı algoritmik olarak belirlenmeli. Yazarın belirttiği gibi Hilbert’in arzuladığı
şey göreceli tutarlılık kanıtlarının yapılması değildir.13 Aksine, Hilbert oluşturmak
istediği biçimsel sistemin tutarlılığını sistemin kendi içinde kanıtlamak istemiştir.
Ancak Gödel’in teoremlerinden dolayı yeterince güçlü biçimsel sistemlerin kendi
tutarlılıklarını kanıtlayamayacağı anlaşılmıştır. Yeterince güçlü sistemler hem tam hem
tutarlı olamaz. Yazarın alıntı yaptığı “tamlık” tanımını anlamak zor görünmektedir.14
Bir biçimsel sistemin tam olması demek, o sistemin dilinde verilen herhangi bir önermenin kendisinin ya da değil’inin sistemden kanıtlanabilmesi demektir.
Kitabın sezgicilik (İng. intuitionism) bölümünde genel olarak Brouwer’ın inşacılık (İng. constructivism) felsefesinden bahsedilmiştir. Esasen sezgicilikteki ana
fikir Üçüncü Durumun İmkansızlığı (ÜDİ), yani p˅ ¬p klasik mantık ilkesinin reddedilmesidir. Ancak sezgicilerin bu ilkeyi reddetmesinin altında yatan sebep kitapta
yeterince işlenmemiş görünmektedir. ÜDİ’nin reddedilmesinin en önemli sebeplerinden biri, bu ilkenin ¬¬p →p çift-değilleme eleme kuralını (İng. double negation
elimination rule) kullanmamıza izin vermesidir. Peki bu kural sezgiciler için neden
sakıncalı? Bir p önermesinin doğruluğunu kanıtlamak için p nin doğrudan inşasal
olarak gösterilmesi gerekir. Ancak eleme kuralı bize şunu söylüyor: p nin yanlış
olmaması demek p nin doğru olması demektir. Sezgicilikte bir şeyin var olduğunu, o
şeyin yokluğunun imkansızlığından kanıtlayamayız. ÜDİ, bu eleme kuralını gerektirdiği için ÜDİ ilkesi sezgicilikte reddedilir. Yazar, sezgicilikte olmayana ergi kanıt
yönteminin kullanılmadığını belirtmiştir.15 Bu yanlış bir iddiadır. Buradaki problem
olmayana erginin kendisi değil, olmayana erginin varlık kanıtlarında ya da doğruluk
kanıtlarında kullanılmasıdır. Öte yandan bir şeyin yokluğunu kanıtlamak istiyorsak,
önce o şeyin var olduğunu varsayıp bir çelişki bularak o şeyin var olamayacağını
söyleyebiliriz. Negatif önermeleri (örn. yanlışlık, yokluk) kanıtlarken olmayana ergi
yönteminin kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak pozitif (örn. doğruluk, varlık)
önermeleri kanıtlarken sezgicilikte bu yöntemi kullanamayız. Yazar aynı yerde reel
sayıların doğal sayılardan daha fazla olduğunu göstermeye çalışmıştır.16 Ancak kanıt
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(ed.), Philosophy of Mathematics: Selected Readings adlı eserde, New York: Cambridge University
Press, 1983, s. 470-485.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 65-66.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 70.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 71.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 81.
Takıcak, Matematik Felsefesi, s. 81.

Matematik Felsefesi

191

eksik ve anlaşılması güç görünmekte. Doğru kanıt diyagonal yöntem kullanır. Bunun
için herhangi bir soyut matematik kitabına başvurulabilir.
Kitabın sonuna doğru Brouwer’ın karşı örneğiyle ilgili olan altbölüm kitabın
en çarpıcı yerlerinden biri. Bu altbölüm Brouwer’ın felsefesiyle ilgili okura oldukça
faydalı bilgiler sunuyor. Brouwer, matematiksel argümanların nesnelerin inşasındaki
sırasal zamana da bağlı olduğunu göstermeye çalışarak matematiğe bir çeşit zaman
zemini getirmiştir.
Takıcak’ın Matematik Felsefesi kitabını klasik matematik felsefelerini inceleyen
kısa bir kılavuz olarak nitelendirebilirim. Referans kullanımı titizce yapılmış olmakla
beraber, alıntılarda kaynakların olabildiğince asıllarının verilmesi gerektiğini ve daha
fazla yabancı kaynaktan yararlanılması gerektiğini düşünmekteyim. Özellikle Kant
ve sonraki bölümlerde karşılaştığım bazı yanlışların, kitabın genişletilmiş bir baskısında düzeltilip kavramların içlerinin doldurulması gerektiğine inanıyorum. Kitabın
antik dönem bölümünü yeterli bulduğumu, diğer bölümleri şu anki haliyle biraz eksik
bulduğumu söyleyebilirim. Buna karşın, bu bölümlerin daha özenle işlendiği takdirde
ortaya daha sağlıklı bir eserin çıkacağına inanıyorum.
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GÜZEL VE YÜCE:
PİSAGOR’DAN HEGEL’E ESTETİK KÜLTÜRÜ
Ömür Karslı*
Nusret Polat; Güzel ve Yüce: Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü, Belge Yayınları,
İstanbul, 2019, Birinci Baskı, 254 sayfa, ISBN: 978-975-344-778-2.
Son birkaç yıldır estetik ve sanat felsefesi ve hatta sanat tarihi üzerine çeviri kitapların yayımlanmasının yanında birçok telif kitap giderek artan sayıda boy göstermektedir.
Yayın dünyasındaki bu gelişmenin birkaç on yıl içinde düşünce dünyasına da olumlu
yansımalarının olacağını düşünmek sevindiricidir. Ancak yayınlanan ve yayınlanacak
eserlerin niceliğinin yanında niteliğinin de artması için eleştiri mekanizmasının da aynı
hızda çalışması gerekmektedir. Oysa görüldüğü kadarıyla bahsettiğimiz alanlardaki
kitaplara dair eleştiri yazılarının sayısı, bu alanlardaki kitap sayısının yarısı kadar bile
değildir. Estetik ve sanat felsefesinin düşünce dünyamızda daha etkin ve derinlikli bir
işleve sahip olmasını istiyorsak, eleştiriye daha fazla başvurmalı, nitelikli çalışmalar
için eleştiri basamağı üzerine ayağımızı basmalıyız.
Uzun yıllardır sanat dünyasının içinde yazılarıyla yer alan Nusret Polat, yüksek
lisans ve doktorasını Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır1.
Akademisyen olarak öğretim faaliyetinde yer almaya devam eden Polat, aynı zamanda
birtakım sanat dergilerinin editörlük görevini üstlenmiş ve birçok sanat eleştirisi kaleme almıştır. Polat’ın modern ve çağdaş sanat üzerine yazılarının içerildiği ve 2017
yılında yayımlanan Sınırları Aşındırmak kitabının yanında editörlüğünü yaptığı ve
aynı yıl yayımlanan Çağdaş Sanat Konuşmaları başlıklı bir kitabı daha bulunmaktadır.
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Sınırları Aşındırmak2 kitabında Polat, çeşitli mecralarda önceden yayımladığı ve
ilk kez bu kitapta yer verdiği on dört makalesini bir araya getirmişti. Anlatımcı ve aktarımcı bir tavrın gözlendiği kitapta, modernizmden çağdaş sanata giden bir izlek takip
ediliyor ve çağdaş sanatın farklı dünyaları, veçheleri ve sorunlarıyla okur buluşturuluyordu. Kitaptaki makalelerde zaman zaman içerdiği konudan uzaklaşmalar, kaçırılan
derinleşme fırsatları ve yazım hataları bulunmasına karşılık yazarın yumuşak anlatımı
ve kıvrak üslubu, çağdaş sanat alanını tanıtan keyifli bir gezinti imkânı sunuyordu.
Ancak makalelerin temel sorunu bir sorun ve dolayısıyla da bir sonuç içermemesiydi.
Adeta yazar, çağdaş sanat dünyasının içinde bir noktayı seçerek - bu bazen bir konu
bazense bir sanatçı olabiliyor - o noktadan itibaren ileriye doğru seçtiği konunun
veya sanatçının süreç içindeki gelişimini anlatıyordu. Bu durum belki de söz konusu
yazıların yayımlandığı platformlarla ilgili olabilir. Fakat kitaptaki iki makale dışında3
diğerlerinin paylaştığı sorun ve sonuç eksikliği, yazıların tanıtımcı olma niteliğinin
ötesine geçmesine izin vermiyordu. Bu nedenle kitapta sanat dünyasının konuları ya da
sanatçılarıyla gerçek bir hesaplaşma ve tartışma da bulmak pek mümkün olamıyordu.
Polat’ın yeni kitabı Güzel ve Yüce: Pisagor’dan Hegel’e Estetik Kültürü ise birkaç açıdan dikkat çekmektedir. Her şeyden önce düşünce dünyamızda estetik tarihini
dizgesel olarak ele alan sorgulayıcı çalışmaların sayısı azdır. Bunun yanında yazar,
bir üçlemenin ilk cildi olarak kitabını tanıtmakta, ileride modern ve çağdaş estetik
kültürü ile İslam estetik kültürünü de yazacağını bildirmektedir. Buna göre yazarın
önceki kitabındaki derlemeci tutumun aksine daha dizgesel ve kapsamlı bir plan
içerisine girdiğini göstermektedir. Bu bağlamda yazarın vaadini düşünerek, Güzel ve
Yüce’ye getireceğimiz eleştirilerin ileride yazılacak diğer kitaplar için öneriler olarak
okunması da mümkündür.
Kitabın önsözünde yazar, kitabın içeriğini özetlemektedir. Kitaba Platon’un estetikteki fikirlerinin temel esin kaynağı olarak gördüğü için Pisagor ile başladığını
ve kitabını modern ve çağdaş sanatın kapısını araladığını düşündüğü Hegel ile bitirdiğini bildirmektedir. Kitabının sonunu bu şekilde kurgulayan yazar, yapacağı diğer
çalışmanın - Modern ve Çağdaş Estetik Kültürü - bağlantı noktasını da oluşturduğunu
düşünmektedir. Ancak yazar kitabı neden yazdığını açıklamamaktadır. Yani önsözde
kitabın amacının ne olduğu belirtilmemektedir. Kitabın amacının ne olduğunu çıkarsayabilmek için yazarın önsözdeki iki eleştirisine yakından bakıldığında da amaç
ortaya çıkmamaktadır. Yazar, estetiği felsefeyle sınırlı tutmayarak kültürel bir arka
planda incelemekten yana olduğunu bildirmektedir. Kitabın alt başlığındaki ‘estetik
kültürü’ ifadesi de bu kaygıyı yansıtmaktadır. Bununla birlikte yazar, estetik kültürün
ne olduğunu, bu ifadeyi kullandığında neyi anlamamız gerektiğini de açıklamamıştır.
2
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Estetik kültür ile ifade edilmek istenen, belli bir çağın ve kültürün estetik anlayışında
etkin olan düşünürler, sanatçılar, alımlayıcılar ve kültürel alışverişin değişken yapısının
oluşturduğu bütünlük ise kitabın bölümlerinin kurgusuna bakıldığında, estetik kültürden
uzak düştüğü anlaşılmaktadır. Dokuz bölümden oluşan kitabın beş bölümünde başlıklar doğrudan filozofların adlarıyla oluşturulmuştur4. Kaldı ki diğer bölümlerde de
estetik kültürün yansıtıldığını söylemek kolay değildir. Dolayısıyla hedeflenen estetik
kültür bir söylem olarak havada kalmaktadır. Öte yandan kitabın amacını anlamak
için yazarın ikinci eleştirisine eğildiğimizde, estetikle ilgili telif kitaplarda az bulunan
bir niteliğe kitabının sahip olduğunu dile getirmektedir. Yazara göre, Türkçe estetik
teorisiyle ilgili kitaplarda sanatçı adları beklenenden az anılmaktadır. Yazar, bu kitapların hangileri olduğunu belirtmemiş ve önsöz olması hasebiyle tartışmaya girmeye de
çalışmamış. Ancak kaynakçasına bakıldığında telif estetik kitaplarına mesafeli durduğu
göze çarpmaktadır5. Yazarın kaynak tercihi kendi tasarrufundadır elbette fakat telif
kitaplara getirdiği eleştiri yerinde değildir. Her şeyden önce, içinde bulunduğumuz
kültür ve düşünce dünyasına, daha yakından ve ihtimamla baktığımızda telif teorik
estetik kitaplarında sanatçılara gerektiği kadar yer verildiği görülecektir. Bu niteliğe
haiz birçok ismi tek tek anmak yerine estetik teorisindeki en olgun isimlerden biri olan
Tunalı’nın çalışmalarına bakmak bile yazarın eleştirisini boşa çıkaracaktır. Dikkat
edilmesi gereken husus, herhangi bir kitapta sanatçı adının az ya da çok geçmesi değil,
geliştirilen teoride uygun sanatçının anılması ve teori içerisinde o sanatçının üretiminin
işlenebilmesidir. Estetik teoriye niteliğini veren sanatçı isimlerinin ne kadar anıldığı
değil; tutarlı, kapsamlı ve konusuna uygun bir açıklama modeli getirebilmesidir. Sanatçı
adlarının içerisine bolca doldurulduğu ancak tutarlı olmayan ve açıklama getiremeyen
bir kitabın teorik gücü zayıftır. Sonuç olarak yazarın telif kitaplara yönelik bu eleştirisi
de, yukarıdaki ilk eleştirisi ile birlikte alındığında da, kendi kitabının amacının ne
olduğunu, niçin yazılma ihtiyacı duyulduğunu açıklamıyor.
Kitabın ilk bölümü Pisagor’un estetik anlayışını konu edinmektedir. Her şeyden
önce estetik kültürü söz konusu eden bir kitabın, Platon’u öncelediği için Pisagor’u
incelemek yerine Antik Yunan’ın estetik kültürünü araştırmasının daha yerinde olacağı
kanaatindeyiz. Pisagor’un estetiğe iliştirilen görüşlerinin aktarıldığı bu bölümde yazar
Pisagor’a gereğinden fazla bir önem ve ilklik bahşetmektedir. Örneğin Pisagor’un
görünüş ile gerçeklik(aslında hakikati kastediyor) arasındaki ayrımı yapan ilk filozof
olduğunu söylemektedir6. Bunun yanında yazar, evrensel düzen ve uyum düşüncesini
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sanki ilk kez Pisagor bulmuş gibi ifade etmektedir. Görünüş ile gerçeklik arasında bir
ayrım olduğu gibi evrende bir uyum olduğu ve evrendeki düzene uygun olarak toplumun da düzenlenmesi gerektiği düşüncesi daha ilk evren tasavvurlarından itibaren
geçerliliğini sürdürmüştür7. Pisagor’un farklılığı düzen ve oran düşüncesini felsefileştirmesinde ve sayılarla kurgulamasındadır. Yazar, filozoflar yerine kitabın adında vaat
ettiği estetik kültüre odaklansa idi kültürdeki düzen fikrinin estetik teorisi ile ilişkisini
görebilirdi. Ancak Pisagor’un kitapta varlığının nedeni Platon gibi durmaktadır. İkinci
bölümde sanat felsefesi aktarılan Platon ise dağınık bir şekilde incelenmiştir. Bu eksikliğin önemli sebeplerinden biri yazarın Platon’un estetik ve sanat anlayışını, Devlet’i
merkeze alarak değerlendirmesidir. Platon’un sanat anlayışını Devlet odaklı okuduğu
için siyasi perspektifli değerlendirmelere ağırlık vermiştir. Ancak yazar Platon’un
sanat anlayışıyla ilgili bir bölümde İon’dan, Yasalar’dan bahsetmemekte, Şölen’i ise
güzellik sorunu açısından yeterince işlememektedir. Devlet merkezli Platon okuması
nedeniyle yazar, Platon’un şairlere etik nedenlerle karşı çıktığını, yoksa şairlikleriyle
bir sorununun olmadığını düşünmektedir8. Bu alışıldık eski yorum, Platon sözü geçen
kaynaklarla bütüncül olarak okunsaydı ve sanat felsefesinin gelişim çizgisi takip edilseydi, filozofun şairlere ya da sanatçılara karşı çıkmasının temel nedeninin etik değil
epistemolojik olduğu, epistemolojik olarak şairleri kültürün devamlılığını sağlayan birçok kurum açısından sakıncalı bulduğu anlaşılabilirdi9. Öte yandan bilindiği gibi Platon
tüm şairleri değil birtakım sakıncalı şairleri, hatta üslupları Devlet’inde istememiştir ve
bazı şairlerin ve üslupların eğitim açısından önemini de defalarca belirtmiştir. Ancak
Polat, sanata yaklaşımları bağlamında Platon ile Aristoteles’i bir karşıtlık üzerinden
okumakta ve sanki Platon sanatı mahkûm etmiş de Aristoteles onu yeniden kurtarmış
gibi anlatmaktadır. Yazar, Aristoteles’in poetikayı Platon’un suçlamalarından kurtarıp
felsefi değerleriyle donattığını düşünmektedir10. Yazara göre felsefi değer nedir açıklanmıyor ancak felsefi değer ile anlaşılması istenen herhangi bir konuyu felsefileştirmek,
o konuya dair tutarlı, kapsamlı ve ilkesel bir açıklama yapmak ise Platon da Aristoteles
de sanatı felsefi değerlerle kuşatmıştır. Yazar, Platon ile Aristoteles’i karşıtlık yerine
yaklaşım farkları olan iki düşünür olarak konumlandırsaydı daha yenilikçi bir şekilde
konuya yaklaşabilir, alışıldık yorumları aktarmaktan sakınabilirdi.
Sırasıyla Ortaçağda, Rönesansta ve Baroktan Aydınlanma dönemine kadar estetiğin anlatıldığı 4., 5. ve 6. bölümlerde de yazar, ilk üç bölümdeki tutumunu sürdürmektedir. Yine estetik gelişmelerin sosyolojik arka planı ihmal edilmekte, dönemin
düşünürleri ile sanatçıları arasındaki ilişki açıklanamamakta ve sanatçılar bir ek gibi
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düşünürlerin yanına iliştirilmektedir. Ortaçağda Estetik bölümünde yazar tartışma
ve yoruma çekingen bir şekilde girişiyor ama bu denemeler de estetikle ilgili değil.
Yine yoğun bir şekilde aktarma ve alıntının hâkim olduğu bölümde konudan kopma
öylesine barizleşiyor ki 115-124 arası sayfalarda estetik kültürle dolaylı ilişkili olarak
İbn-i Rüşd felsefesi gereğinden fazla ayrıntılı biçimde anlatılıyor. Yazar da bu konudan kopmanın farkında olmalı ki 124. sayfada “asıl konumuz estetik tartışmasına
geri dönecek olursak” diye toparlamaya çalışıyor. Yazarın, ileride 18. yüzyılda sanat
ile zanaatın ayrılmasını ve sanatın özerklik kazanmasını sağlayacak gelişmenin ortaçağdaki başlangıcı ve denemeleri olan sanatların sınıflanması tartışmalarına girmeyi
gerekli görmediği anlaşılmaktadır. Oysa estetik kültürü hem döneminde hem de ileride
belirleyen ve belirleyecek olan en önemli gelişmelerden biri söz konusu sanatların
sınıflanması tartışmalarıdır. Ayrıca kitabın önemli bir unsuru olan ‘yüce’, bu bölümde
silik bir biçimde ele alınarak, yüce ile güzel arasındaki ilişki yeterince işlenmemiştir.
Bir kıyaslama imkânı olması için örnek vermek gerekirse; sanat tarihçisi Minor Sanat
Tarihinin Tarihi adlı eserinde Ortaçağ estetiğini incelerken, dönemin estetik kültürünü
ve bu kültüre egemen kavramları yine dönemin önemli bir sanat türü olan ikon üzerinde yorumlamaktadır11. Böylece güzel’in ve yüce’nin teoriden nasıl bir görsel rejime
dönüştüğü açıklığa kavuşmaktadır. Rönesans estetiğinde ise Polat, daha önsözde bu
dönemin estetik teori bakımından kısır olduğunu dile getirmektedir. Minor ise sanat felsefesinin Rönesans’taki temel metinlerden doğduğunu ileri sürmekte Ficino, Mirandola,
Alberti, Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Vasari’nin eserleri üzerinden dönemin
teorik düşüncesinin temel öğelerini ortaya çıkarmaktadır12. Burada Hyde’ın çalışmasını
anarken amacımız Hyde’ın tespitlerinin doğru olduğunu, yazarınkinin yanlış olduğunu
söylemek değildir. Ancak yazarın Rönesans estetiğini kısır bulmasının gerisinde yatan
hatanın, kullandığı kaynakların söylemine teslim olmasında ve estetik kültürü filozoflar üzerinden okumaya çalışmasında olduğuna işaret etmeye çalışmaktayız. Yazar,
Rönesans kültürünün estetiğini bulmak için malzemesini kendisi farklı kaynaklardan
devşirmeli ve buradan yola çıkarak dönemin estetik kültürünün bileşenlerini ortaya
çıkarabilmeliydi. Fakat yazar hazır kabuller ve cevaplar ile yetinmektedir. Örneğin 6.
bölümde Baroktan Aydınlanmaya estetik gelişmeler aktarılırken yazar, Kepler’in eliptik
yörünge düşüncesinin dönemin sanatında etkili olurken neden Kartezyen akılcılığa
aynı şekilde sanatçılar tarafından iltifat edilmediğine ilişkin önemli soruyu sormakta
ama yeterli cevabı verememektedir. Bu sorunun cevabı yazarın yaptığı gibi İon’a atıfla
aranmaktansa, dönemin kültürünün iç dinamiklerinde tespit edilmeliydi.
Kitabın son üç bölümünde Kant estetiği, Romantizm dönemi estetiği ve Hegel’in
sanat felsefesi işlenmektedir. Yazar, tarihsel ve sosyolojik arka plandan münezzeh bir
Kant ve Hegel estetiği anlatmakta, Romantizm estetiğinin farklı yönlerini gösterirken
11

12

Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi, Çev. Cem Soydemir, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları,
2. bs., 2017, s. 71-85.
Minor, Sanat Tarihinin Tarihi, s. 85-109.
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ise tartıştığı izlenimi uyandırmakta ancak itiraz geliştirmemektedir. Tartışmanın ve
yorumun sesinin daha gür çıktığı son bölüm olan Hegel bölümünde ise yazar özellikle
Hegel’in sanat anlayışının modern ve çağdaş sanata açtığı kapı üzerinde durmakta
ancak bunu yeterince temellendirmemekte ve ileride yazacağı kitap için de açık bir
kapı olarak bırakmaktadır. Kitapta bir sonuç kısmı ise bulunmamaktadır.
Sınırları Aşındırmak’taki derlemeci tutumun dışına çıkarak konusu uyarınca
daha dizgesel bir anlatı bulunacağı umulan Güzel ve Yüce için de yukarıda ilk kitabına getirdiğimiz eleştiriler geçerliliğini sürdürmektedir. Yazım hataları bu eserde de
çok fazladır13. Kitabın alt başlığı ile içeriği uyuşmamaktadır. Estetik kültürü konu
edineceğini söylemesine rağmen yazar, estetik ve sanat felsefesi üzerine düşünmüş
filozoflara fazlasıyla ağırlık vererek kitabı bu düşünürler üzerinden kurgulamıştır.
Estetik kültür deyişinin içereceği tarihsel ve sosyolojik zemin ihmal edildiği için kitabın ilerleyişi içinde değişen dönemler arasında kopukluklar oluşmuş, güzel ve yüce
üzerine düşüncelerin gelişimi ve değişimi izlenememiştir. Bu bağlamda sanatçılar
ise düşünürlerin yanında ikincil planda kalmış, dönemler içinde düşünür ile sanatçı
arasındaki ilişkinin mahiyeti yüzeysel açıklamaların ötesine gitmemiştir. Sanatçılar,
anlatının akışına yeterince dâhil edilemediği için, yazar, Türk estetikçilere getirdiği
eleştiriye kendisi de maruz kalmaktadır.
Kitabın en önemli sorunlarından biri ise yazarın önsözde, Batı estetik kültürünün
‘kendi bakış açısından’ genel bir resmini sunduğunu ve bazı bölümlerde filozofların
görüşlerini tartıştığını öne sürmesine karşın, aktarmacı ve anlatımcı bir tutumu takip
etmesi ve anlatıyı alıntılarla doldurmasıdır. Kanımızca bu tutumun sebebi, kitabın
amacının ne olduğunun belli olmaması ve dolayısıyla bir sonuca da varamamasıdır.
Batı estetik kültürünün Polat’ın bakış açısından ele alınmasının neden gerektiği, çalışmanın amacının ve sorularının neler olduğu önsözde bulunmadığı gibi, Batı estetik
kültürünün genel resminin sunulması denemesiyle neye varıldığı da cevapsızdır.
Kitaptaki amaçsızlık ve sonuçsuzluk sebebiyle birkaç defa denk gelinen tartışma ve
yorum denemeleri rengini belli etmekte zorlanmakta ve sahneden çekilerek yerini
yeniden aktarıma terk etmektedir.
Kitabın bir diğer sorunu ise birçok defa karşılaştığımız anakronik zorlamaları.
Yazar birçok kez modern veya çağdaş sanatın köklerini uzak geçmişte aramaya çalışmakta, kısmi benzerliklere dayanarak analojik hatalara sürüklenmektedir. Üstelik
bu saptamaları arasında bir tutarlılık da bulunmamakta, izleksel bir gelişme çizgisi

13

Bu sorunun kaynağını yazardan çok redaksiyon ve edisyon süreçlerinde arayabiliriz ancak kitapta
yazım hataları sıklıkla karşımıza çıkmakta ve okuma kalitesini düşürmektedir. Söz konusu yazım hataları ile anlatım bozuklukları, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı ve yanlış yazılmış kelimeler
kastedilmektedir. Yazım hataları için bkz.s. 21, s. 28, s. 43, s. 46, s. 48, s. 53, s. 59, s. 59, s. 68, s. 75,
s. 86, s. 92, s. 112, s. 136, s. 137, s. 148, s. 165, s. 168, s. 169, s. 170, s. 177, s. 186, s. 189, s. 221, s.
221.
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tutturulamamaktadır. Yazar modern estetiğin tohumlarını Aristoksenos’ta14 bulmakta,
Aristoteles’in bazı düşünceleriyle modern estetiğe çok yaklaştığını, bazı düşünceleri ile
ise çağdaş sanatın kavramsal mantığına yakınlaştığını ifade etmekte15, sonrasında ise
Aristoteles’in postmodern sanat anlayışına yakın bir yerde durduğunu söylemektedir16.
Tarihsel süreçte sanki modern ve çağdaş sanat değerlerine varmak kaçınılmazmışçasına
yazarın, modern ve çağdaş sanatın değerlerini geçmişte aramaya çalışması, yine estetik
kültürün yalnız filozoflar üzerinden okunması ile açıklanabilir. Batı estetiğinin gelişimi
tarihsel ve sosyal süreçler yanında sanat tarihinin dinamikleri ve bunların karşılıklı
etkileşimlerinin ürettiği olanaklar üzerinde bina edilmiştir. Dolayısıyla modern ve
çağdaş sanat tarihsel bir zorunluluk değil olanakların evrildiği kurumsal duraklardır.
Modern veya çağdaş sanatın köklerini değişen filozofların kimi görüşlerinde bulmaya
çalışmak, esere dizgesel bir tutarlılık ve bütünlük verememektedir.
Sıraladığımız eleştirilerden ötürü Güzel ve Yüce, literatüre bir yenilik getirememektedir. Polat’ın çalışması, başlığı ile içeriğinin uyuşmaması, önsözde vaat edilenlerle içerikteki yöntem ve üslubun farklılaşması, filozofların görüşlerini tartışmaktan
kaçınan aktarmacı tavrı, özellikle yedinci bölümdeki Kant’a değin dağınık anlatımı
ile konudan kopmalarının sıklığı, anakronik zorlamaları ve dizgesel bütünselliğin
eksikliği nedeniyle, ileride yazarın yazmayı amaçladığı eserler düşünülürse, yeniden
gözden geçirilmeyi gerektirmektedir.
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ETIK İLKELER
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi editörleri, yayın kurulu, hakemleri ve yazarları araştırma ve yayın etiğine hassasiyetle uymakta, yayımlanacak
makalelerde kıstas olarak editörler, yayın kurulu ve yazarlar, COPE (Committee on
Publication Ethics)’un uluslararası standartlarını dikkate almaktadırlar. Kutadgubilig
Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makaleleri çift kör hakemlik sistemiyle değerlendirmekte, iki hakem tarafından onay verilen makaleler yayım sürecine
kabul edilmektedir. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak
makalelerde bilimsel ahlâka uygunluk, özgünlük, tutarlılık ve literatüre katkı ölçütlerini
göz önüne almakta, bu ölçütlere uymayan makaleler kabul edilmemektedir.

MAKALE FORMATI
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında
olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Kutadgubilig’e doktora öğrenimine
devam eden ve doktorasını tamamlamış araştırmacıların yazıları kabul edilmektedir.
Dergimizde felsefe ve bilim disiplinlerinden makalelere, kitap değerlendirmelerine,
düşünce dünyamızda yer etmiş düşünürlerimize ilişkin “Hocaya Vefa” yazılarına yer
verilmektedir. Kutadgubilig’de akademik makalelerin yanı sıra akademik etkinlik,
akademik gündem, düşünürlerle söyleşiler, felsefe-bilim alanındaki eserler hakkında
değerlendirme yazıları da yer bulmaktadır. Çeviri yazılar ise kabul edilmemektedir.
Dergimize gönderilecek yazılar, bilgi@kutadgubilig.com mail adresi üzerinden
ulaştırılmalıdır. Yazı göndermek için en son tarihler, yayımlanacak sayının bir buçuk
ay öncesidir. Haziran sayısı için en geç 15 Nisan, Aralık sayısı için ise en geç 15 Ekim
tarihine kadar gönderilen yeni yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Yayımlanması
için gönderilen yazılar öncelikle yayın formatına uygunluk açısından editöryel ön incelemeden geçirilmekte, editörün uygun görmesi halinde yazılar, ilgili alanda uzman
en az iki hakeme iletilmektedir. Yazılar, iki hakemin onay vermesi halinde yayımlanmakta, hakemler tarafından bir onay bir ret verilmesi durumunda ise üçüncü hakeme
başvurulmaktadır.
Kutadgubilig’e yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler şu özelliklere sahip
olmalıdır:
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•
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Yazıların MS Word 98 veya daha üst bir sürümünde (eşdeğer programlarda
yazılan yazılar Word formatıyla uyumlu ise) kabul edilmektedir. A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7
cm’lik alana) Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraflar
arasında 6 puntoluk otomatik boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
Makale uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde 30 sayfayı geçmemelidir.
Yazı içinde grafik ve resimler varsa maksimum 10x20 ebatında ayrı bir dosya olarak jpeg veya tiff formatında en az 300 dpi çözünürlükte gönderilmelidir.
Dergimize gönderilecek makaleler özet, giriş, konu içeriğine ilişkin alt
başlıklar, sonuç ve kaynaklardan oluşmalıdır. Makale özetlerinde makale
konusunun, konuya ilişkin sorunların, yazarın makaledeki amaçlarının ve
vardığı sonucun ifade edilmesi gerekmektedir.
Yazılarda aşağıdaki bilgiler mevcut olmalıdır:
1.
2.
3.
4.

•

•

Başlık sayfası; yazının ana başlığı, tüm sözcükler majiskül olarak yazılacak ve ortalanacaktır.
150-250 kelime arası Türkçe özet ve 4-10 kelime arası Türkçe anahtar
kelimeler yer almalıdır.
Yazının İngilizce başlığı bildirilmeli ve 150-250 kelime arası İngilizce
özet ile 4-10 kelime arası İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.
Yazara ait bilgiler: Kurumsal bilgiler, açık adres, telefon numarası ve
e-posta adresi bildirilmelidir.

İki ve daha çok yazarlı yazılar bir taahhüt mektubu ile birlikte gönderilmelidir. Bu taahhütnamede; yazının tüm yazarlarca okunup onaylandığı, akademik usul ve teamüllere uygun olduğu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığı başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bildirilmelidir.
Kitabiyat bölümü için gönderilecek olan yazılar şu hususlara göre hazırlanmalıdır:
1.

2.
3.

Kitap değerlendirme/eleştirisi için konu edinilecek eserin ülkemizde
ve dünyada felsefe-bilim alanıyla ilgili olması ve alana önemli katkılar
yaptığına inanılan kişiler arasından seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu
bölümde yer alan yazıların, baskı tarihi son 3 yıl olan kitaplara ilişkin
olması gerekmektedir.
Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarının uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde 5 sayfayı geçmemelidir.
Kitabın künyesi sırasıyla; yazarın adı ve soyadı, kitabın adı, (varsa)
çevirenin adı soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım evi, basım yılı,
sayfa sayısı şeklinde verilir.
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4.

Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında, konu edinilen eserin yazarının eğitimi, nitelikleri ve çalışma alanı tanıtılır. Kitap, yazarın amacından hareketle, bölümlerde işlenen konular ve varılan sonuçlar bağlamında, yazardan yapılan alıntılarla da desteklenerek değerlendirilir.
Değerlendirme/eleştiri yazısının sonuç bölümünde, kitabı tanıtanın
kitap hakkındaki görüşleri yer alır. Yazarın hedeflediği amaca ulaşıp
ulaşmadığı, temellendirme şekli ve tutarlılık durumu; eserin ifade biçiminin başarılı olup olmadığı değerlendirilir. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında incelenen eserin yazarın çalışmaları ve ilgili literatür
içindeki yeri, eserin getirdiği yeniliğin ve varsa eksikliklerinin neler
olduğu mümkünse literatür içindeki karşılaştırmalarla eleştirel bir üslup
doğrultusunda dile getirilmelidir.
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda kaynak gösterme usulü aşağıda
belirtilmiştir:
KİTAP
İLK GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme
edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) baskısı, basım yeri, basım
evi, basım yılı, sayfa numarası.
İKINCI GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası.
Tek Yazarlı:
• Hilmi Ziya Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1957, c. II,
• Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, c. II, s. 45-47.
İki Yazarlı:
• Oliver Leaman-Kecia Ali, Islam: The Key Concepts, London/New
York: Routledge, 2008, s. 155-58.
• Leaman-Ali, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.
Üç veya Daha Çok Yazarlı:
• Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, İstanbul: Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.
• Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.
Çeviri:
• Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat,
İstanbul: Pınar Yayınları, 1996, s. 45.
• Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, s. 45.
Kitap Bölümü:
• Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt v.dğr., Cambridge: Cambridge
University Press, 1970, c. II, s. 632.
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Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.

Osmanlıca Eserler:
• Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir Özcan, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600.
• Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 600.
Arapça Eserler:
• İmâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ı’l-Edille fi Usûli’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1369/1950, s. 181-83.
• Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.
Not:
1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV İslam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısaltmaları.
2. Yayınevi tespit edilemiyorsa baskı yeri ve tarihiyle yetinilebilir.
3. Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri
birlikte verilir: (Kahire 1934–1962) gibi.
MAKALE
İLK GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların adı ve soyadı, “makalenin tam adı”, derginin
adı, (varsa) cilt numarası, (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.
İKINCI GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların soyadı, “makalenin kısaltılmış adı”, sayfa
numarası.
• Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, Türk Folkloru Belleten, c. 1, 1986, 155-62.
• Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si”, s. 173.
• Fida Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, The American Journal of Islamic Social Sciences, S. 15, c. 2, 1998, s. 36-38.
• Mohammad, “Ibn Khaldun’s Theory of Social Change”, s. 39.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
İLK GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların adı ve soyadı, “maddenin tam adı” (yazar sadece
maddenin bir kısmını yazmışsa, madde içindeki alt-başlık), ansiklopedinin adı, (varsa)
parantez içinde kısaltması, (varsa) cilt numarası, sayfa numarası.
İKINCI GEÇTIĞI YERDE: yazar/ların soyadı, “maddenin tam adı” (varsa madde
içindeki alt-başlık adı), sayfa numarası.
•
•
•

Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), c. II, s. 416.
Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, s. 417.
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GAZETE YAZISI
•
•

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, Açık Söz, 13
Şaban 1340, s. 2.
Uzunçarşılı, “Türkçe Hutbe Münasebetiyle”, s. 2.

ARŞİV BELGESİ
•
•

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes.
Müh), 2079.
BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

Not: Arşiv belgelerinin bibliyografik künyesi ve kısaltmaları için Başbakanlık
Osmanlı Arşivi Rehberi’nde (haz. Yusuf İhsan Genç v.dğr., İstanbul: Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, 2000) belirlenmiş olan kurallar
geçerlidir.
TEZ
•
•

Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, doktora
tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.
Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi”, s. 122.

ONLINE KAYNAK
•

Alane D. Oestreicher, “Worldwide Traditions of a Primordial Paradise”, no. 192, Vital Articles on Science/Creation; http://associate.com/
ministry_files/The_Reading_Room/Evolution_n_Creation_2/Traditions_Of_A_PrImordial_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).

KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF
•
•

el-Bakara, 2/75; el-A‘raf, 7/61; Âl-i İmran, 3/7.
Tekvin, 34:21; Matta, 7:6.

SAYFA NUMARALARI VERİŞ ŞEKLİ
s. 10-7, 26, 31, 100-7, 255-58, 1265-69, 1390-403.
KISALTMALAR
Bkz/bkz.: bakınız
bs.: baskı
çev.: çeviren/tercüme eden
der.: derleyen
dn.: dipnot
ed.: editör
haz.: yayına hazırlayan
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nşr.: neşreden
Krş/krş.: karşılaştırınız
ö.: ölüm tarihi
par.: paragraf
s.: sayfa
t.y.: tarih yok
v.dğr.: ve diğerleri
vr.: varak
y.y.: yayınevi yok
b.: bin, ibn
bl.: bölüm
c.: cilt
h.: Hicrî
hk.: hakkında
Ktp.: Kütüphane/Kütüphanesi
MÖ: milattan önce
MS: milattan sonra
nr.: numara
s.nşr.: sadeleştirerek neşreden
ş.: Şemsî
vb.: ve benzeri
vd.: ve devamı
a.g.e.: adı geçen eser
“a.g.m.”: adı geçen makale
a.mlf.: aynı yazar
S.: sayı
akt.:aktaran
KAYNAKÇA
•
•
•

Kaynakçada yazarın soyadı önce gelecektir. (Örnek: (bir yazar için)
Soyadı, Adı; …/ (Birden fazla yazar için) soyadı, adı (I. Yazar) ve adı
soyadı (II. Yazar); …)
Baskı sayısı, kitap isminden sonra yazılacaktır: Gündüz, İrfan; Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, İstanbul: Seha Neşriyat,
1990.
Kaynakçadaki eserler yazarların soyadlarına göre sıralanarak verilecektir.

