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Türk düşüncesinin önemli düşünürlerinden olan Teoman Duralı, 6 Aralık 2021 tarihinde 74 
yaşında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Değerli hocamız ve düşünce rehberimiz Teoman Dura-
lı’nın, geliştirdiği düşünceleri sıralayarak, fi kir dünyamıza sağladığı katkıyı hatırlatmak istiyoruz. 

Teoman Duralı, düşünce dünyasına birçok farklı alanda yaptığı çalışmalarla eşsiz katkılar 
sunmuştur. İlk çalışmalarından itibaren canlılar sorununu incelemiş ve bu incelemeler üzerinden 
biyoloji felsefesini bir problem olarak Türk düşüncesinde kurmayı başarmıştır. Duralı, insanlığın 
ilk aşamalarından itibaren kültürün evrimini ve dönüşümlerini, devletleşip medeniyetleşmesini, 
medeniyetler arası farkların gerekçelerini, çağdaş küresel medeniyetin oluşumunu ve etkilerini 
felsefi  temellerde araştırarak insanlık tarihini, tarih felsefesi bağlamında kurgulayıp anlatmıştır. 
Bu bağlamda küresel dünyanın temel sorunlarına açıklamalar getirmiştir. Savunduğu felsefe-bi-
lim anlayışı doğrultusunda felsefeyi kendine göre yeniden yapılandırıp bilimle olan ilişkilerini 
tartışmıştır. Bilimin yapısal özelliklerini eskiçağdan başlayarak 20. yüzyılın en son gelişmele-
rine kadar araştırmış ve felsefi  bağlamlarda değerlendirmiştir. Bilimsiz felsefe, felsefesiz bilim 
olamayacağı görüşünü savunmuştur. İnsanı, biyolojik köklerinden hareketle yaratılışa bağlayan 
temellendirmeler yapmıştır. Uğraştığı felsefe problemlerini metafi zik bir anlayışla temellendiren 
Duralı, metafi zik temelli düşünce sistemi geliştirmeyi denemiştir. Türkçenin içinden ve Türkçe-
nin gücüyle çağdaş dünya sorunlarına açıklama modelleri getiren Duralı, ülkemizin yetiştirdiği 
evrensel bir fi lozof olarak düşünce dünyasının ufuklarını genişletmiştir.

İstanbul Üniversitesi’nde ve ülkenin dört bir yanında yetiştirdiği öğrenciler ve felsefe yaşamına 
kazandırdığı hocalarla Teoman Duralı, bir ekolün ve geleneğin kurulmasına önayak olmuştur. 
Seyyah ve kâşif fi lozof, Türk kültüründen aldığı feyzi çağdaş küresel sorunların çözümünde meşale 
olarak kullanırken öğrencilerine ilham vermekten geri durmamış, felsefenin mütevazi ve cesur 
tavrını kişiliğinde birleştirerek, yeni düşüncelerin üretilmesinde rehber olmuştur. 



2002 yılından beri Teoman Duralı’nın yayım yönetmenliğinde çıkan Kutadgubilig Felse-
fe-Bilim Araştırmaları Dergisi olarak hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü hissetmekteyiz. 
Hocamızın sözleriyle “felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan” ve 
“Türk düşüncesinde bir geleneğin oluşmasına zemîn hazırlamak” için yayım hayatına kazandır-
dığı Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi hocamıza Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı diler.

*
1947 yılında Zonguldak Kozlu’da doğan Şaban Teoman Duralı, ilkokulu Ankara, orta ve 

lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve 
biyoloji öğrenimi gördü. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 1975’te asistan, 1977’de doktor 
öğretim üyesi, 1982’de doçent, 1988’de profesör oldu. Akademik hayatı boyunca çeşitli dillerde 
kaleme alınmış birçok makale ve kitaba imza atmıştır. Aynı zamanda Duralı ile gerçekleştirilen 
söyleşiler ve hakkında yapılan çalışmalar da yayımlanmıştır. 

Ş. Teoman Duralı’nın telif eserleri; 
Biyoloji Felsefesi (1992)
Çağdaş İngiliz-Yahudi Küresel Medeniyeti (2000)
Felsefe-Bilim Nedir? (2006)
Sorun Nedir: Felsefe-Bilimin Düşünce Biçimi (2006)
Sorun Çağının Anatomisi: Çağımızın Felsefece Teşrihi (2009)
Omurgasızlaştırılmış Türklük (2010)
Felsefe-Bilimin Doğuşu: Aristoteles’te Canlılar ve Bilim Sorunu (2011)
Deniz ve Kâşifl ik Şiirler Hatıralar (2011)
Kutadgubilig Türkcenin Felsefe-Bilim Sözlüğü (2013)
Aklın Anatomisi: Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi (2016)
Hayatın Anatomisi: Canlılar Bilimi Felsefesi Evrim ve Ötesi (2018)
Felsefe Bilimin Odağında Metafi zik (2019)
A New System of Philosophy-Science From the Biological Standpoint (2020)

Çevirisi;
Gılgamış Destanı (2007)

Hakkındaki eserler;
Teoman Duralı’ya Armağan: Bir Felsefe-Bilim Çağrısı (2015)

Söyleşiler;
Teoman Duralı ile Üç Konu/şma (2002) , Öyle Geçer Ki Zaman: Teoman Duralı Kitabı (2020)
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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”- araş-
tırmalarına; mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer 
bilimleri”, “kimya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır. 

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları’nda aranan başta gelen özellik, öz-
günlük, felsefe-bilim ciddîliği, enginlik, derinlik ile ifâde güzelliğidir. Özgünlükten 
kasdımız, öncelikle Türk müellifinin, ele aldığı soruna evvelemirde klasikleşmiş İs-
lâm düşüncesinin bakış açısını da dikkate alarak çözüm önermesi keyfiyetidir. İfâde 
güzelliğine gelince; bundan murad olunan, Türkcenin, yüzyılların zevk ile letâfet im-
biğinden süzülerek günümüze erişmiş soylu söz varlığı ile anlatım gücünün alabildi-
ğine ortaya koyulmasıdır. 

Felsefe-bilim zihniyeti, taassub ile tek taraflılığı reddeder. Tersine, eleştiri tav-
rıyla yola koyulunur. Felsefe-bilim akılyürütme yolunun sonu yoktur. Her akılyürüt-
me 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 fel-
sefe-bilim geleneğinin (école) içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağ-
lıdır. 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-bilimadamla-
rımızın, 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 yayımlan-
maya devam eden  Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2021 yılından itibaren 
Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, yayımladığı çalışmalarda izhâr olun-
muş düşünceler ile görüşlerin sorumluluklarını üstlenmez. Yalnız, dil ile ifâde bi-
çimlerinde 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.

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 Aralık 2021 tarihli 44. sayısı, 

ikisi kitabiyat bölümünde olmak üzere toplam yedi yazıdan oluşmaktadır. 
Samet Büyükada, “Aristoteles Mantığında Şartlı Yapılar” başlıklı makalesinde, 

Aristoteles’in kıyas kuramını konu edinmektedir. Koşullu ve şartlı kavramları arasındaki 
farkı belirginleştirmeyi amaçlayan Büyükada’ya göre bu ayrım dikkate alınmadığında, 
Aristoteles’in kıyas anlayışının koşullu bir yapısı olduğu yanılgısına düşülecektir. 

Feyruze Cılız, “Nietzsche’nin Hakikat Anlayışı Üzerine Heidegger’in Yorumu” 
adlı çalışmasında, Nietzsche’nin hakikat anlayışının özgünlüğü veya gelenekçiliği 
üzerine Heidegger’in yorum ve eleştirilerini incelemiştir. Heidegger eleştirileri üzerin-
den Nietzsche’ye yaklaşan Cılız, Nietzsche’nin hakikatin yeni bir metafizik tanımını 
ortaya koyarak Platonculuğa bağlı kaldığını öne sürmektedir. 

“Doğa Yasalarının Zorunluluğu Bağlamında İstidadi Özcülük” isimli makale-
sinde Ebubekir Muhammed Deniz, doğa yasalarının mahiyeti tartışmasının çağdaş 
dönemdeki durumunu ele almaktadır. Düzenlilik teorisini, nomik zorunluluk teorisini 
ve istidadi özcülüğü eleştiriden geçiren Deniz, istidadi özcülüğün niçin daha güçlü bir 
pozisyonda olduğunu açıklamaktadır. 

Ece Saraçoğlu, “Zaman Felsefesine Bir Giriş Denemesi: Zamanın Ontolojik ve 
Epistemolojik Temelleri” adlı makalesinde, zamanın ontolojik ve epistemolojik temel-
lerini araştırmayı amaçlamaktadır. Zamanın varlığını ve neliğini tartışan Saraçoğlu, 
zamanın varlığına dikkat çekmekte ve zamanın neliğinin de insanın zamana yönelik 
anlamlandırmalarıyla anlaşılabilir olduğunu iddia etmektedir. 

“Wittgenstein’da ‘Renk’ Fenomeni” makalesinde Diler Ezgi Tarhan, Wittgenstein’in 
ikinci dönemindeki analitik renk öğretisini irdelemektedir. Tarhan makalesinde, 
Wittgenstein felsefesinde renk fenomeninin ele alınışını değerlendirmekte ve renk 
sözcüklerinin dilde ortak bir uzlaşı zemini oluşturabilme imkânını tartışmaktadır. 

Kitabiyat bölümümüzde iki eleştiri yazısı bulunmaktadır. Özlem Hemiş’in Gözün 
Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni kitabını Mustafa Uğur Karadeniz inceledi. 
Sevgi Sarıkaya’nın Anadolu’da Persler Daskyleion Satraplığı isimli çalışması üzerine 
ise Erdal Polat değerlendirme yazısı kaleme aldı.

Yeni sayımızda yeni konularla buluşmak ümidiyle.



EDITORIAL NOTE

Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research’s issue 44 dated December 
2021 consists of seven essays, two of which are book reviews. 

Samet Büyükada, in his essay titled “Hypothetical Structures in Aristotle’s 
Logic” studies the theory of syllogism of Aristotle. His primary goal is to make the 
distinction between conditional and hypothetical concepts clear. If this distinction is 
not taken into account, he claims that Aristotle’s understanding of syllogism will be 
mistaken for a conditional structure. 

Feyruze Cılız, in her study named “Heidegger’s Interpretation on Nietzsche’s 
Understanding of Truth” deals with Heidegger’s comments and criticisms on the 
originality or traditionalism of Nietzsche’s understanding of truth. Approaching 
Nietzsche through Heidegger’s criticisms, she claims that Nietzsche sticks to 
Platonism by presenting a new metaphysical definition of truth

The essay by Ebubekir Muhammed Deniz called “Dispositional Essentialism 
in the Context of the Necessity of the Laws of Nature” dicusses the contemporary 
situtation of the laws of nature. The article aims to review regularity theory, nomic 
necessity theory, dispositional essentialism theory, and eventually he explains why 
dispositional essentialism is still the strongest position among the three views.

“An Introduction Attempt to the Philosophy of Time: The Ontological and 
Epistemological Foundations of Time” is the essay written by Ece Saraçoğlu. This 
article aims to analyse the ontological and epistemological essentials of time. The 
existence and essence of time are being discussed in Ece Saraçoğlu’s article, and time 
is pointed out to be and the essence of time is concluded to be understandable about 
time explanations of human.

Diler Ezgi Tarhan, in her essay called “‘Colour’ Phenomenon in Wittgenstein”, 
follows the traces of the analytical colour teaching before Wittgenstein’s second 
period. Tarhan in her article, evaluates the way the phenomenon of “colour” is 
handled in Wittgenstein’s philosophy and discusses the possibility of the words of 
colour achieving a common ground of consensus in the language.

Our Book Review section includes two reviews. Mustafa Uğur Karadeniz 
reviewed Özlem Hemiş’s book Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni. 
Erdal Polat made a critical reading on Anadolu’da Persler Daskyleion Satraplığı by 
Sevgi Sarıkaya. 

With the hope to meet in further issues.



ARİSTOTELES MANTIĞINDA ŞARTLI YAPILAR*

Samet Büyükada**

HYPOTHETICAL STRUCTURES IN ARISTOTLE’S LOGIC

ÖZ
Aristoteles mantığının temelini oluşturan kıyas kuramı, onu oluşturan önermelerin 
(öncüller ve sonuç önermesi) koşullu (conditional) yapıda olmadığı, aksine sadece 
kategorik bir yapıda olduğu bir sistemi bize sunar. Aristoteles mantığı kategorik 
önermeler arasındaki çıkarımları inceleyen biçimsel bir hüviyete sahiptir. İlk örnek-
lerine öğrencisi Theophrastos ve Stoa mantığında rastladığımız koşullu yapıların 
Aristoteles’te yer almaması, mantığın sistematik kurucusu olma unvanı düşünül-
düğünde onun için bir eksiklik olarak addedilebilir. Bununla birlikte Aristoteles’in 
kurmuş olduğu kıyas sistemi şartlı (hypothetical) unsurlardan tamamen ayrık de-
ğildir. Özellikle saçmaya indirgeme gibi bir şartlı çıkarım biçimi Aristoteles’in de 
başvurduğu bir yöntemdir. Aristoteles’in bir önermenin ya da kıyasın kuruluşunda 
şartlı unsurları dahil etmemesinin sebeplerini aradığımız bu yazımızda öncelik-
li amacımız koşullu ve şartlı kavramları arasındaki ayrımı belirgin kılmaktır. Bu 
ayrım dikkate alınmadığında Aristoteles’in kıyas anlayışının koşullu bir yapısının 
olduğu yanılgısına düşüleceğini iddia ediyoruz. Akabinde Aristoteles’in kanıtlayıcı 
(probative) ve şartlı (hypothetical) kıyas ayrımından hareketle şartlı önermelerle 
kurulu kıyasların niçin Aristoteles tarafından kıyas olarak kabul edilmediğini tar-
tışacağız.
Anahtar Kelimeler: Aristoteles, Şartlı Kıyas, Kıyas, Önermeler, İspat. 
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ABSTRACT
The theory of syllogism, which forms the basis of Aristotle’s logic offers us a 
system in which the propositions (premises and conclusion) that make it up are not 
in a conditional structure, but only in a categorical structure. Aristotelian logic has 
a formal identity that examines the inferences between categorical propositions. 
The fact that the conditional structures, whose first examples we come across in 
the logic of his pupil Theophrastos and Stoics, are not included in Aristotle can 
be regarded as a deficiency for him, considering his title of being the systematic 
founder of logic. However, the syllogistic established by Aristotle is not completely 
separate from the hypothetical elements. As a form of inference, reductio ad 
absurdum, is a hypothetical method that Aristotle uses. In this article, where we 
look for the reasons why Aristotle did not include conditional elements in the basis 
of a proposition or syllogism, our primary goal is to make the distinction between 
conditional and hypothetical concepts clear. If this distinction is not taken into 
account, we claim that Aristotle’s understanding of syllogism will be mistaken for 
a conditional structure. Subsequently, we will discuss why the syllogisms formed 
with hypothetical propositions are not accepted as syllogisms by Aristotle, based 
on his distinction between probative and hypothetical syllogisms.
Keywords: Aristotle, Hypothetical Syllogism, Syllogism, Propositions, 
Demonstration.

***

Giriş

Aristoteles’in mantığı, Birinci Analitikler’de sunulduğu şekliyle, esas itibariyle 
kıyaslarla ilgilidir. Öncüllerden ve sonuç önermesinden oluşan çıkarımsal bir argüman 
olarak betimleyebileceğimiz kıyası Aristoteles Birinci Analitikler’de kendisine 
bir şeyler konulduğunda, bunlardan başka bir şeyin zorunlu olarak çıkması olarak 
tanımlar.1 Kıyası meydana getiren önermeleri ise bir şey hakkında bir şeyin 
olumlanması ya da değillenmesi olarak tanımlayan2 Aristoteles, bugün kategorik 
önerme olarak adlandırılan özne-yüklem (a, b’dir) formundan bahsetmektedir. Doğru 
ya da yanlış bir savı dile getiren her önerme Aristoteles için bu kategorik yapıya 
sahip olmak zorundadır. Buna göre özne ve yüklem bağlaç ile bir araya getirilirken, 
öznenin sahip olduğu yüklem onaylanmalı ya da reddedilmelidir. Aristoteles Yorum 
Üzerine’de bir önermeyi yani bir bildirim ifadesini (apophanseis)3 her zaman tek 

1  Aristotle, Prior Analytics, çev. Gisela Striker, New York: Oxford University Press, 2009, 2, 24b18-21.
2  Aristotle, Prior Analytics, 24a16-17.
3 Apophanseis (assertion) kavramını Saffet Babür Yorum Üzerine çevirisinde bildirsel tamdeyim olarak karşı-

lar. Aristoteles aslında bu kavramı mantıkta yer alan önermelerin dış dünyadaki karşılıklarına atfen bu teri-
mi kullanır. Doğan Özlem ise apophanseis’i kuramsal ifade yani bir kanıtlama mantığının ürünü, çelişkiden 
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bir öznenin tek bir yükleminin olumlaması ya da olumsuzlaması olarak tanımlar.4 
Bir ön bileşen ve art bileşenden oluşan ‘a ise b’dir’ veya ‘a’dır ya da b’dir’ gibi 

şartlı yapılar içeren şartlı önermelerle kurulu kıyas ya da çıkarım örneklerini Aris-
toteles’in kıyas sisteminden ziyade, öğrencisi Theophrastus (ö. M.Ö. 287) ve Stoa 
mantığında görmekteyiz. Theophrastus şartlı kıyas (hypothetical syllogism) olarak 
tanımlayabileceğimiz bir sistemi kurarken; Stoacılar daha sistematik ve kurallı bir yapıyı 
inşa ederek bugün modus ponens ve modus tollens olarak adlandırılan ön bileşenin 
olumlanması ve art bileşenin değillenmesi tarzı çıkarımları öne sürmüşlerdir.5 Yine 
benzer şekilde Galen (ö. 216) de koşullu önermelere dayalı ilişkisel kıyas (relational 
syllogism) sistemi inşa etmiştir.6 

Bizim bu yazıdaki amacımız, neredeyse a’dan z’ye mantıkta çok kapsamlı ve 
ayrıntılı tahlilleri bulunan Aristoteles’in şartlı önerme ya da kıyasa niçin sonrasında 
gelen düşünürler kadar önem vermediğini araştırmaktır. İlerleyen bölümlerde göstere-
ceğimiz gibi Aristoteles şartlı önerme yapılarını bilmesine rağmen kıyasın kesin bilgi 
veren yapısından dolayı şartlı önermeleri kendi sistemi içerisine dahil etmemiştir. 
Bununla birlikte özellikle modern literatürde şartlı kıyas olarak bilinen kıyas sistemi-
nin, Aristoteles için eğer şartlı kavramı ile koşullu yapılar ifade edilmek isteniyorsa 
yanlış; buna karşın şart içeren bir unsur olarak varsayım kavramı çevresinde bir anlam 
kastediliyorsa doğru olabileceğini göstereceğiz. Bu ayrımların daha sarih bir şekilde 
anlaşılması için yazımız içerisinde sıklıkla geçecek bazı kavramların tanımını başta 
vermenin yerinde olacağı kanaatineyiz.

Tanım 1 Kanıtlayıcı Kıyas (Probative Syllogism/deiktikos syllogismos): Ka-
nıtlayıcı sözcüğü Antik Yunanca δεικτικός (deiktikos) kelimesinden gelip; doğrudan 
ispatlanabilen, delile dayalı, gösterilebilen, argüman yoluyla kanıtlanabilen anlamla-
rına gelmektedir.7 Kanıtlayıcı demek daha açık bir ifadeyle kesin olarak ispatlanan 
(demonstrative), doğrudan, dolaysız olarak indirgenebilen anlamına gelmektedir. 
Kabul edilmiş öncüllerden sonucun zorunlu olarak türetilmesini esas alan Aristoteles 
için kanıtlayıcı kıyas; sonuç önermesinin doğrudan bir ya da birden fazla orta terime 
dayanarak ispatlanması demektir. ‘Doğrudan kıyas’ olarak da adlandırılan bu kıyasta 
önemli olan kabul edilmiş önermelerden sonucu zorunlu olarak türetilmesidir.8 Birinci 

arınmış bir ifade olarak tanımlanır. Aristoteles’e göre apophansis, ya doğru ya yanlıştır (bkz: Doğan Özlem, 
Hermeneutik (Yorumbilgisi) Üzerine Yazılar, Ankara: Ark Yayınevi, 1995, 262). Metinde tam Türkçe karşı-
lık olması sebebiyle bildirim ifadesi deyimini tercih ediyoruz; ancak burada kastımız önermedir.

4  Aristotle, The Categories, On Interpretation and Prior Analytics, ed. T.G. Page, Cambridge, Massac-
husetts: Harvard Universıty Press, 1962, 17a15-16.

5  Susanne Bobzien, “The Development of Modus Ponens in Antiquity: From Aristotle to the 2nd Cen-
tury AD.” Phronesis (47), 2002, 363-380.

6  J. S. Kieffer, Galen’s Institutio Logica, Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1964, 57.
7  Antik Yunanca terimlerin anlamlarını daha geniş bir biçimde incelemek için bkz: http://lsj.translatum.

gr/wiki/Main_Page.
8  Kanıtlayıcı kıyasın İslam mantığındaki karşılığı olarak kıyas-ı müstakim (doğru kıyas) kavramını kul-
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Analitikler’de Aristoteles’in kullandığı ifade biçimine sadık kalarak yazımızda kanıt-
layıcı kıyas tabirini kullanacağız. Günümüz mantık literatüründe kanıtlayıcı kıyasa 
karşılık olarak yüklemli kesin kıyas ya da kategorik kıyas ifadeleri kullanılmaktadır.9 

Tanım 2 Saçmaya İndirgeme (Reductio Ad Absurdum): İspatı istenen önermenin 
çelişiğinin imkansızlığını göstererek ispat edilmek istenen önermenin doğru olduğu 
sonucuna varmak. İspatlamak istenilen yargının çelişiğini söyleyerek onun yanlışlığını 
ispatlanmaya çalışıldığı bu yöntemde, q gibi bir varsayımdan r, ~r gibi iki çelişik ifade 
türetilebiliyorsa q yanlış olmalı ve çelişiği ~q doğru olmalıdır.10 Aristoteles metinlerinde 
bu yöntem εἰς τὸ ἀδύνατον (eis to adunaton) olarak geçer. 

Tanım 3 Şartlı Önerme (Hypothetical Proposition): Şartlı önerme en az iki du-
rum ya da önerme arasındaki bir varsayım içeren birleşik bir önermedir. Burada şart 
ifadesi ile hypothetical kelimesini karşıladığımızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu 
sebeple aslında şartlı önermeler varsayımsal önermeler olarak da isimlendirilebilir. 
Şartlı önermelerde bir koşul olmaksızın olumlama ya da olumsuzlama bildirilmez. 

Tanım 4 Şartlı Kıyas (Hypothetical Syllogism): İngilizce hypothetical kelimesini 
Türkçeye varsayımsal veya varsayıma dayalı olarak çevirmek mümkündür. Ancak gü-
nümüz literatüründe varsayımsal kıyas ifadesi yerine ‘şartlı kıyas’ tercih edilmektedir. 
Genel anlamda şartlı kıyas öncüllerinden en az bir tanesi şartlı önerme olan kanıtla-
maları tanımlamak için kullanılmaktadır.11 Şartlı kıyaslar bitişik (connective) ve ayrık 
(disjunctive) önerme içermesine göre iki türe ayrılır. Buna göre kıyas içerisinde yer 
alan önermelerden en az biri “eğer a varsa, b vardır olur,” ya da “ya a vardır ya da b 
vardır,” yapısında ise şartlı, varsayıma dayalı kıyas söz konusudur. Orta terim aracılığı 
ile sonuç önermesi elde edilen kanıtlayıcı kıyasa karşı şartlı kıyasta önermenin bir 
bölümünün olumlanması ya da değillenmesi ile sonuç önermesi elde edilir.

1. Şartlı Önermeden Şartlı Kıyasa 

Aristoteles için kıyas, öncüllerde yer alan orta terimden hareketle büyük ve küçük 
terim arasındaki ilişkiden elde edilen sonucu göstermeye dayalı işlemin adıdır. Kıyasta 
amaç ortak bir terim içeren önermelerden yeni bir önerme elde etmektir. Aristoteles 
Birinci Analitikler’de (bundan sonrasında kısaca B.A.) kanıtlayıcı ve hipotez yoluyla 

lanabiliriz. Nitekim sonucu zorunlu kılan kıyaslar basit kıyastır ki doğru kıyasta öncüllerden biri kal-
kınca sonuç çıkmaz, bkz. Ali Durusoy, “Kıyas”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi 25. Cilt, İstanbul: İSAM, 
2002, 527 ve J. Lameer, Al-Farabi and Aristotelian Syllogistics, Leiden: Brill, 1994, 50-51.

9 Bu makalenin ilk halinde ‘kanıtlayıcı kıyas’ için ‘delile dayalı kıyas’ ifadesi kullanılmıştır. Ancak bir 
hakemin haklı eleştirisi neticesinde ‘delile dayalı’ ifadesinden vazgeçilmiştir. Yüklemli kesin kıyas ve 
kategorik kıyas karşılıklarını hatırlattığı için aynı hakeme teşekkür ederim.

10 Teo Grünberg v.dğr, Mantık Terimleri Sözlüğü, Ankara: METU Press, 2003, 42.
11 Tony Street, İslam Mantık Tarihi, çev. ve ed. Harun Kuşlu, İstanbul: Klasik, 2013, 45.
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elde edilen12 olmak üzere iki farklı kıyastan söz eder. Kategorik öncüllerden kategorik 
bir sonuç çıkartma işlemi bize kanıtlayıcı kıyası vermektedir. Kanıtlayıcı kıyası hemen 
her mantık dersinden aşina olduğumuz örnek ile açıklayabiliriz:

Tüm insanlar ölümlüdür. (Öncül 1)
Tüm Atinalılar insandır. (Öncül 2)
(O halde) Tüm Atinalılar ölümlüdür. (Sonuç)
Yukarıdaki kıyas örneğinde öncülleri oluşturan terimlerin sonuç önermesinde de 

yer alması Aristoteles’in sonuç önermesinin öncüllerden zorunlu olarak çıkartılması 
gerekliliğini bize gösterir. Aristoteles’in B.A.’nın tamamında sunduğu kıyas sistemi, 
önermeleri oluşturan terimlerin yüklemlenme ilişkisine dayanmaktadır ki bu sebeple 
onun mantığı terimler mantığı olarak anılmaktadır. Hipotez yolu ile elde edilen kıyası 
(buradan itibaren yukarıda verdiğimiz 4. tanımdan hareketle şartlı kıyas olarak ifade 
edilecektir) öncülleri açık bir biçimde kesinlik içermeyen kıyas olarak tanımlayabiliriz. 
Bir önermenin açık bir sav içermemesi onun kategorik değil; şartlı bir yapıda olduğunu 
gösterir. Nitekim; kategorik önerme, özne ve yüklem arasındaki doğrudan bir uzlaşı 
veya red iddiasıdır. Kategorik önerme kesin ve koşulsuz bir iddiada bulunurken, şartlı 
önerme koşulsuz bir olumlama veya inkar beyan etmez. Şartlı önermede bir olumlama 
veya inkarın başka bir olumlama veya inkar üzerindeki bağımlılığı ifade edilir. Söz 
gelimi ‘tüm atlar hayvandır’ veya ‘bazı insanlar doktordur’ gibi önermeler Aristotelesçi 
anlamda kategorik önerme sınıfına girer. Aristoteles’in günümüze ulaşan metinlerinin 
hiçbirinde açık bir ifade ile bizim bugün ‘şartlı kıyas’ dediğimiz yapılara dair ayrıntılı 
bir tahlil görmek mümkün değildir. Örneklerini daha ziyade Aristoteles sonrasında 
gördüğümüz şartlı önermeler ise iki türlüdür: (i) ‘eğer a ise b’ formundaki koşullu 
(bitişik) şartlı ve (ii) ‘ya a’dır ya da b’dir’ tarzı ayrık şartlı önermeler.13 

12 Yunancası συλλογισμοὶ ἐξ ὑποθέσεως (sullogismoi eks hupoteseos) olan ifade İngilizcesi syllogisms 
from a hypothesis. 

13 Conditional terimini Türkçede ‘koşul’ kavramı ile karşılamak doğru olmasına rağmen; conditional ve 
hypothetical kavramlarının bazen birbiri yerine kullanıldığını görmekteyiz, bkz. İbrahim Emiroğlu-Hül-
ya Altunkaya, Örnekleriyle Mantık Sözlüğü, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2018, 52. Bizim bu yazıda şartlı 
kıyas olarak tanımladığımız ve antik dönem mantık literatürü içerisinde örneklerini aradığımız kavram 
öncüllerinden en az biri şartlı yapıda olan kıyas demektir. Bu öncüller koşullu ya da ayrık yapıda olabilir. 
Bu sebeple conditional syllogism için şartlı kıyası ifadesini kullanmak yanlış bir söylemdir ki koşullu kı-
yas (conditional syllogism) büyük önermesi koşullu yapıdaki kıyası tanımlar. Dolayısıyla incelememizde 
sadece Aristoteles’teki koşullu önerme yapısını değil şartlı yapı içinde değerlendirilebilecek tüm unsur-
ları arıyoruz. Burada ‘şartlı’ ve ‘koşullu’ terimleri arasında yaptığımız ayrımın aynı hakem tarafından 
tam anlaşılamamasından dolayı ek bir açıklamayı gerekli görüyoruz: Burada conditional ve hypothetical 
terimlerinin özellikle İslam mantık geleneğinde ‘şartlı’ ile karşılanmasını eleştirmiyoruz. Nitekim ha-
keminde belirttiği üzere ‘şartlı’ ifadesi önermeler için kabul edildiğinde öncüllerinde şartlı önerme olan 
(bitişik ya da ayrık şartlı) kıyasa da şartlı kıyas denmesinde bir problem yoktur ki dördüncü tanımda 
‘şartlı kıyas’ tabirini kullanmamızın sebebi de budur. Ancak günümüz mantık literatüründe conditional 
syllogism sadece bitişik şartlı önerme içeren kıyası karşıladığı için koşullu kıyas söylemi daha doğru 
yaklaşım olacaktır. Nitekim, conditional ve hypothetical terimleri arasında umum husus mutlak ilişkisi 
düşünüldüğünde her conditional bir hypothesis’dir; ancak her hypothesis bir conditional değildir. 
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Şartlı kıyas için net bir tanım vermeyen Aristoteles, yine de şartlı kıyasın ka-
nıtlayıcı kıyas olarak adlandırdığı ve kıyasın şekillerine uygun olan kıyastan farklı 
olduğuna dair açıklamalarda bulunur ve örneklerle bu konuyu açıklar.14 Verilen ör-
nekleri incelediğimizde şartlı kıyasın farklı türleri olduğunu görmekteyiz. Bununla 
birlikte metnin ilerleyen bölümlerinde bunların aslında şartlı kıyasın bir alt türü/kümesi 
olduğu yönünde açıklamalar da mevcuttur. Burada aklımıza belki şu soru gelebilir: 
Aristoteles’in üzerinde yoğunlukla çalışmadığı bir mesele üzerinde durmak gerekli 
midir? Bu soruya filozofun “kıyasların pek çoğu da şartlı olarak tanımlanır, bunları 
araştırmak ve saf bir biçimde saptamak gerekir” sözüyle cevap verebiliriz.15 B.A.’da 
şartlı kıyaslara atıfta bulunulan ifadeler çoğunlukla ‘hipotez yoluyla ispat edilen kı-
yaslar’ olarak geçmektedir. Aristoteles ilk başta hipotez yoluyla ispat edilen kıyas ile 
‘saçmaya indirgemeyi’; kanıtlayıcı kıyas ile de kıyasın şekillerine uygunluk sağlayan 
çıkarımları kastetmektedir. B.A. 45b17’de şartlı kıyasların türlerinden bahsederken 
yer değiştirme ve nitelik gibi unsurların barındırılmasından bahsedilmektedir. Ancak 
belirli bir örnek verilmemesinin yanı sıra bunların şartlı kıyas türü olarak mı yoksa 
mevcut şartlı kıyasın bir örneği olarak mı değerlendirilmesi gerektiği belli değildir. 
Aristoteles’in B.A.’da bahsettiği hipotez yoluyla ispat edilen kıyaslar için genellikle 
kullandığı ifadeler ise; (i) saçmaya indirgeme yoluyla kıyas, (ii) kabule dayalı olan 
kıyas, (iii) yer değiştirme veya nitelik vasıtasıyla kıyas ve (iv) varsayımdan doğan 
kıyastır.16 Aynı zamanda bu ifadeler şartlı kıyasın bir türü olarak da anılmaktadır.

Aristoteles için saçmaya indirgeme, yukarıda değindiğimiz gibi, şartlı kıyasın bir 
türü olmakla birlikte üzerinde en çok durulan kıyas türüdür. B.A. 23. ve 24. bölümleri 
incelendiğinde ‘saçmaya indirgeme’ hakkında daha ayrıntılı fikir elde edebiliriz. Bu 
bölümlerde saçmaya indirgemeden, kanıtlayıcı kıyas ile elde edilen sonuç önermesinin 
değilini (çelişiğini) doğru varsayarak türetilen yanlışı gösteren kıyas olarak bahsedilir.17 
Sonuç önermesinin değili bizi imkânsız olana yani çelişkiye götürmektedir. Kanıtlayıcı 
kıyas ile mukayesesinde Aristoteles aralarındaki farkı şöyle aktarır:

İmkansızlığa <yol açan> bir ispat, kanıtlayıcı bir ispatlamadan farklıdır, çünkü o, red-
detmek istediği şeyi, üzerinde anlaşmaya varılmış bir yanlışa götürerek bir öncül olarak 
koyarken, kanıtlayıcı bir ispat, üzerinde anlaşmaya varılmış konumlardan başlar. Daha 
doğrusu, her iki gösterim de üzerinde anlaşmaya varılan iki öncülü alır, ancak biri tüm-
dengelimin geldiği öncülleri alırken, diğeri bu öncüllerden birini ve diğer öncül olarak 
sonucun çelişkisini alır. Ayrıca, birinci durumda, sonucun bilindik olması veya önceden 
öyle olup olmadığına inanması gerekmezken, ikinci durumda öyle olmadığına önceden 
inanmak gerekir. Sonucun bir olumlama mı yoksa bir inkar mı olduğu fark etmez, aksine 
her iki türde de benzerdir. 18

14  Bobzien, Modus Ponens, 359-394.
15  Aristotle, Prior Analytics, 60, 50a39-50b3.
16  Aristotle, Prior Analytics, 4la39-40, 45bl6-18 ve 50al8.
17  Aristotle, Prior Analytics, 41a25.
18  Aristotle, Prior Analytics, 62b29-39. 
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Önceden kabul edilme19 şartıyla Aristoteles’in saçmaya indirgemeyi kesin bir 
biçimde şartlı kıyasın bir türü olarak ele aldığını söyleyebiliriz. Her ne kadar hipotezin 
ne olduğu üzerine bir tartışma yapılabilir olsa da Aristoteles için burada hipotez ile ispat 
edilmek istenilenin, önermenin ya da ifadenin çelişiği olduğu açıktır. Ancak kıyas eğer 
ki öncüllerden sonucu çıkartma yöntemi ise, hali hazırda bilinen bir sonuçtan türetim 
yapıldığını iddia etmek kıyasın anlamına ters düşüyor gözükmektedir. Söz konusu 
saçmaya indirgemenin bir tür kıyas (şartlı kıyasın bir çeşidi) olduğunu söylemek ile 
doğrudan öncüllerden yola çıkarak sonucu elde etme arasında bir fark olduğu açıktır. 
Nitekim saçmaya indirgeme en sade anlamda, eldeki p gibi bir önermenin çelişiğinin 
varsayımının imkansız bir sonuç olması durumudur. Dolayısıyla, kanıtlayıcı kıyas ile 
saçmaya indirgeme, kıyasın anlamını taşımak bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Bu hususta Jonathan Lear’ın Aristotle and Logical Theory’de incelediği 41a-42b 
bölümlerine bakmakta fayda görüyoruz. Lear’a göre şartlı kıyaslar sadece kanıtlayıcı 
kıyasın uygun bir bölümünü içerdikleri ölçüde kıyasın içerisinde formüle edilebilir 
gözükmektedir.20 Saçmaya indirgeme türünde olmayan bir şartlı kıyasta (misal; modus 
ponens gibi) kişi karşısındakini q gibi sonucu onu ‘eğer p varsa q olur’dan hareketle ve 
aynı zamanda p’yi doğru kabul ederek ikna etmeye çalışır. Bu bir anlamda kanıtlayıcı 
kıyasın bir örneğidir. Saçmaya indirgenen bir kıyasta, Aristoteles için, kişi yanlışlığı 
dolaysız olarak türetir -varsayar- ve akabinde ispatlanmak istenilenin çelişiğinin varsa-
yımından imkansız olan elde edildiğinde sonuç hipotezden yola çıkılarak ispatlanmış 
olur. Eldeki verilerden tutarlı bir biçimde sonuç çıkartılmıştır. Peki, Lear saçmaya 
indirgeme türünden kıyasın kanıtlayıcı kıyasın bir parçasını içerdiğini söylerken tam 
olarak neyi kastetmektedir? 

Öncelikle “ispatlanmak istenilenin çelişiği” ifadesine dikkat çekmek istiyoruz. 
Elimizde p gibi bir önermemiz olsun. Bu p önermesinin çelişiğinin (~p) imkansız bir 
sonuca çıkıp çıkmayacağına bakmadan evvel sorulması gereken iki soru var: Birincisi, 
‘p nasıl elde edildi?’; diğeri ‘p’nin çelişiği tek başına mı değerlendirilecek yoksa başka 
önermelerle bir çıkarıma mı tabi tutulacak?’ Bu iki sorunun cevabı Lear’ın söylemek 
istediğinin açıklamasını oluşturmaktadır. Birinci soruya yanıt olarak p’nin kıyas sonu-
cu elde edildiğini söylemek yanlış olmaz. Daha doğrusu p, kanıtlayıcı kıyasın sonuç 
önermesi olabilir. Bununla birlikte saçmaya indirgeme metodu ile p’nin doğruluk 
değerinden emin olunmak istenebilir ya da çelişiğinin ne gibi bir sonuç doğuracağı 
merak edilebilir. İkinci soruya gelindiğinde ise ~p’nin sadece kağıt üzerindeki yazı-
lışına bakarak imkansız bir sonuç verip vermeyeceği anlaşılamaz. Bir başka deyiş ile 
çelişiği varsayılan önermenin diğer önermelerle kurduğu ilişkiden ne gibi bir sonuç 
çıktığına bakmak gerekmektedir. Bu önermelerden elde edilecek sonucun imkansız 
olup olmamasının denetlenmesine de daha önce pek çok kez yinelendiği gibi ‘saçmaya 

19  Προϋπολαμβάνω: önceden farz ermek, varsaymak.
20  Jonathan Lear, Aristotle and Logical Theory, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, 35.



16 Samet Büyükada

indirgeme’ denilmektedir. Dolayısıyla saçmaya indirgeme her ne kadar bir varsayım 
ile başlasa da uygulama yöntemi olarak kanıtlayıcı kıyastan farklı bir yapıya sahip 
değildir. Bu durum Aristoteles için bir tür uzlaşma21 durumudur. Uzlaşılan durum ise 
şudur: şartlı kıyas açıkça kıyas olarak görülmemesine karşın, sonucun varsayımsal 
olarak kabul edilmesine dayanan bir anlaşma mevcuttur. Şartlı kıyasta sonuç çıkarıma 
dayalı olarak elde edilmek yerine varsayımsal olarak kabul edilmiş durumda olduğu 
için bu durum üzerinde uzlaşma bir nevi ön koşuldur. Bir önermenin çelişiğinden 
imkansız bir sonuç elde edileceğini varsaymak tam da bu demek oluyor. 

Yine de bu durum bizim neden saçmaya indirgemeden gelen kıyasın kanıtlayıcı 
kıyastan ayrı düşünülmesi gerektiği sorusunu sormayacağız anlamına gelmiyor. Madem 
ki formel olarak benzerlik söz konusu, o halde, niçin ayrı birer kıyas türü olarak ele alın-
maktadırlar? B.A. 41a30’dan 41b5’e kadar olan bölümlerinde saçmaya indirgeme kıyas 
türünün ilk önermesinin şartlı olduğu ve kanıtlayıcı kıyasların daha önceden belirtilen 
şekillerle (kıyasın şekilleri ile) yapıldığı açıkladıktan sonra tüm söylediklerinin aslında 
sadece üç şekil için geçerli olduğunun söylenmesi Aristoteles’in yazmaktan vazgeç-
tiği bir sorunu işaret ediyor gibi gözükmektedir. Lear’ın iddiasına göre Aristoteles’in 
kanıtlayıcı kıyasları argümantatif olarak tam bir güvenirlilik vermemektedir. Formel 
dedüksiyonu; öncüllerden sonucu garanti eden dedüktif argüman olarak tanımlayan 
Lear için ancak çıkarım bittikten sonra sonucu mu ispat ettiğimizi yoksa sonucu eldeki 
öncüllerden mi türettiğimizi anlayabiliriz. Tam da bu sebeple Aristoteles’in kanıtlayıcı 
kıyası; öncüllerin birer iddia mı yoksa varsayım mı olduğunun belirsizliğinden ötürü 
yeterli değil ve tam güven vermemektedir. Bu belirsizliğin farkında olan Aristoteles’in 
sorunun çözümü için şartlı kıyas teorilerini geliştirmekten başka bir seçeneği yok 
gibidir.22 Bu sebeple sorunun çözümü için, bir bakıma, kanıtlayıcı kıyasta yer alan 
önermeleri varsayım olarak adlandırılma kaygısından kurtarmak zorundadır. Böylece 
kesin bir biçimde iki farklı kıyas türünden rahatlıkla bahsetmek mümkün olacaktır. 

Şartlı kıyaslar, kanıtlayıcı kıyasların bir bölümünü içerseler dahi onlardan ayrı 
değerlendirilmektedir. Saçmaya indirgemenin formüle edilmeye çalışılmasından kay-
naklanan sorunlar onun şartlı kıyas olarak değerlendirilmesi ve kanıtlayıcı kıyaslardan 
başka kıyas formlarının da var olmasına sebep olmuştur. Saçmaya indirgeme yoluyla 
kıyas özünde varsayımlara dayandığı için kanıtlayıcı kıyasa dâhil edilememiş ve var-
sayımlardan kaynaklanan kıyasların (bir başka tabirle şartlı kıyasların) ortaya çıkması 
kaçınılmaz olmuştur. Buradan hareketle şartlı kıyas ile kanıtlayıcı kıyaslar arasındaki 
en önemli farkı şöyle açıklayabiliriz; ilkinde sonuç varsayımdan elde edilir (saçmaya 
indirgemede sonucun çelişiğinin varsayımından olduğu gibi), ikincisinde ise sonuç 
eldeki önermelerden türetilir. 

21  ὁμολογία; agreement. 
22  Lear, Aristotle, 39.
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2. Kıyasın Şartlı Formu Üzerine Çağdaş Bir Yorum

Çağdaş Aristoteles yorumcularından Łukasiewitcz ise en düzgün Aristotelesçi 
kıyasın formunun koşullu yapıda olduğunu savunmaktadır.23 Ona göre;

Tüm insanlar ölümlüdür. (Öncül 1)
Tüm Atinalılar insandır. (Öncül 2)
(O halde) Tüm Atinalılar ölümlüdür. (Sonuç)
Biçimindeki bir kıyasta ‘o halde’ diye başlayan sonuç önermesi, üstünde yer alan 

iki önermeden zorunlu olarak türetilmiştir. Łukasiewitcz’e göre Aristoteles yüklemli 
önermelerin niceliğine ve niteliğine göre kıyas şekillerini belirlerken asıl göstermek 
istediği; sonuç önermesinin kendisinden önceki önermelerden nasıl ortaya çıktığıdır. 
Kısacası kıyas, mantıksal olarak doğru koşullu bir bileşik önermedir.24 Łukasiewitcz’in 
vermiş olduğu bu form, ‘öncül’ olarak adlandırılan önermelerden ‘sonuç’ olarak ad-
landırılan önermenin nasıl meydana geldiğinin izahatıdır. Łukasiewitcz’in bu görüşe 
nasıl ulaştığını anlamakla birlikte açıkçası doğru olduğunu düşünmüyoruz. 

Łukasiewitcz öncüller doğru kabul edildiğinde sonuca (sonuç önermesine) ula-
şılacağını iddia ettiği için kıyası koşul önermesine indirgemekte beis görmemektedir. 
Bunu yapmaktaki haklı gerekçesinin öncüllerin doğruluğundan emin olmak adına 
mantıktan epistemolojiye geçiş sağlamaktansa tamamen mantık sınırları içinde kalmayı 
istemesi olarak düşünebiliriz. Öyle ki hem mantık sınırları içerisinde kalıp hem de 
bir önermenin doğruluğu hakkında epistemik söylemde bulunmaktansa, salt mantık 
sınırları içerisinde kalarak argümanımızı öncül ve sonuç olarak ayrı ayrı tesis etme-
yip tek bir koşul önermesi biçiminde dile getirdiğimizde tümden yanlış bir yorum 
elde etmeyiz. Böylelikle kategorik önermenin doğruluk iddiasından ziyade şartlı bir 
önermenin varsayım rahatlığına erişebiliriz. Ancak bu yorumu kabul etmemek için 
haklı gerekçelerimiz vardır. Öncelikle, koşullu önermelerin yukarıda açıkladığımız 
gibi Theophrastus sonrasında mantığa dahil edilmesi gibi tarihi bir unsuru saymazsak, 
tüm kıyası koşul önermesine indirgemek Aristoteles’in kıyasın türleri arasında yaptığı 
ayrımı inkar eden bir düşüncedir. Łukasiewitcz’in yaptığı gibi kanıtlayıcı kıyası koşul 
önermesine indirgersek, aynı şekilde saçmaya indirgemeyi de koşul önermesi biçi-
minde ifade edebiliriz. Aynı forma sahip tek tipte bir kıyasa bakarak iki farklı kıyas 
türü olduğunu iddia edemeyiz. 

Bir diğer sebep ise Aristoteles’in kıyas tanımının tartışmasız olarak öncül ve 
sonuç ayrımı yaptığını göz ardı edemeyecek olmamızdır. Sonuç önermesinin öncül-
lerden zorunlu bir şekilde çıkacak olması bu türetim işleminin yapılmasını gerekli 

23 Jan Łukasiewicz, Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic, 2.ed., Oxford: 
Clarendon Press, 1957, 2.

24 Aytekin Özel, Aristoteles’in Analitikler Kuramının Çağdaş Yorumları Işığında Bir Arapça Mantık 
Metni İncelemesi, Bursa: Emin Yayınları, 2012, 45.
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kılmaktadır. Łukasiewitcz’in koşullu önerme formuna indirgediği kıyas ifadesinin ön 
bileşeni ve art bileşeni arasında Aristoteles’in kıyasta olmasını şart koştuğu türde bir 
zorunluluğun olmadığı aşikardır. Bununla birlikte koşullu önerme biçimi Aristoteles’in 
ispat (apodeixis-demonstration) anlayışına da uygun değildir. Aristoteles için ispat bi-
limsel bilgi üreten kıyastır. Dolayısıyla her ispat bir kıyas olmasına rağmen, her kıyas 
bir ispat değildir. Bilimsel bilginin dayanağı kesin öncüllerdir ve kıyas tam da açık 
bir şekilde ifade edilen öncüllerden zorunlu bir şekilde sonucun çıkarıldığı sistemdir. 
Łukasiewitcz’in sunduğu koşullu önerme formu varsayımsal yapısı itibari ile kesin 
olmaktan uzak olduğu için Aristoteles’in aradığı bilimsel bilgi ölçütünü sağlamakta 
yetersizdir. Kısacası Aristotelesçi olmayan unsurlar ile B.A.’daki mantıksal yapıyı 
yeniden tesis etmeye çalışan Łukasiewitcz’in sisteminin eksik olduğunu görmekteyiz.25

Yine de Łukasiewitcz’i savunmak adına Aristoteles mantığının varlıksal getirim26 
(existential import) içermesini gündeme getirerek, bir bakıma kıyas sisteminin kendi-
sinin değil ama onu oluşturan önermelerin şartlı bir yapıda olduğunu dile getirebiliriz. 
Dolayıyla aslında kıyası oluşturan önermelerin hiçbir zaman kategorik değil; aksine 
açıkça belirtilmemiş olsa da koşullu bir yapıda olduğunu iddia etmek pekala müm-
kündür. Ancak varlıksal getirim Aristoteles için bir varsayımdan öte bir ön kabuldür. 
Önermeyi oluşturan terimlerin boş olmadığının, adların temsil ettiği tözlerin dış dünyada 
var olduğunun kabulünden hareketle kategorik önermeler tesis edilir. Yine de varlıksak 
getirimin önerme içerisinde modern gösterimini kabul ettiğimizde Łukasiewitcz’in 
önerdiği tarzda koşullu bir yapının makul olduğunu söyleyebiliriz. 

Aristoteles’in kıyasını bir koşul önermesi olarak ifade etmek bir yana, kanıtlayıcı 
kıyasın içine herhangi bir şartlı önermeyi dahil edemeyeceğimiz açıktır. Bir kıyasın 
meydana gelmesi için gerekli olan (i) büyük, orta ve küçük terimlerin olması, (ii) orta 
terimin sonuçta bulunmaması ve (iii) sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkarılma-
sı gibi kurallar şartlı bir önerme dahil olduğunda denetlenememektedir.27 Şartlı bir 
önermenin yer aldığı kıyasta ilk iki unsurun denetlenmesi mümkün değildir. Sonucun 
zorunlu bir şekilde çıkması ise yukarıda saçmaya indirgeme örneğinde de gösterdiğimiz 
üzere, şartlı bir kıyas için de sonuç zorunlu bir şekilde, formel manada, öncüllerden 
çıkmaktadır. Ancak Aristoteles sadece sonucun öncüllerden zorunlu bir şekilde çıkması 
ile değil, kıyasın içindeki önermeleri oluşturan terimlerin birbirleri ile olan ilişkisini 
merkeze alan bir çıkarım ortaya koymak istemiştir. ‘Tüm insanlar hayvandır’ önermesi 
ile ‘Eğer bir şey insan ise hayvandır’ önermelerindeki kavramlar arasında ilkinde yük-
lemlenme ikicisinde ise gerektirme ilişkisi vardır. Aristoteles iki kavramın arasında 
bir gerektirme olmaksızın, sadece bir kavram diğerine yüklemlenmesini merkeze 

25 Özel, Aristoteles’in Analitikler Kuramının Çağdaş Yorumları, 61-65.
26 Bir önermenin doğruluğu, özne sınıfının üyelerinin varlığına inanmayı gerektiriyorsa, bu önermenin 

varlıksal getirimi olduğu kabul edilir.
27 Burada Aristoteles’in kanıtlayıcı kıyasın tanımında ortaya koyduğu hali ile şartlı önerme ile bu kıyasın 

tesis edilemeyeceğini açıklamak istiyoruz; şartlı önermeler ile kıyas kurulamayacağını değil. 
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alan kategorik önermelerin daha kesin sonuç vereceğine inandığı için kıyası sadece 
kategorik önermelerle kurmuştur. Onun kesin bilgiye giden yolu tasarlama biçimi göz 
önünde bulundurulduğunda niçin bu şekilde bir tercihte bulunduğunu anlayabiliyoruz. 

Sonuç 

Aristoteles’in şartlı önermelerden meydana gelen bir kıyas sistemi üzerine de-
rinlikli bir yazısı mevcut olmamasına rağmen bu durum Aristoteles’in konu hakkında 
yazı yazmadığı ya da hiç düşünmediği anlamına gelmemektedir. B.A.’nın ilk cümle-
sindeki “araştırmamızın konusu bilimsel ispatın ne olduğunu söylemek” ifadesinin28 
ardından kategorik önermelerin incelenmesine geçilmesi Aristoteles için bilimsel 
bilginin kategorik önermelere dayanan bir yapısının olduğu ve bu sebeple doğrudan 
kategorik önermelerin incelenmesine geçilip, şartlı önermelerin ihmal edildiği sonu-
cunu çıkartmamıza sebep olabilir.29 Nitekim B.A.’nın ilk altı bölümündeki önermeler 
ve kıyasın geçerliliği ile ilgili pasajlarda Aristoteles’in kıyasındaki önermelerin büyük 
ve küçük terim ile bunlar arasında paylaşılan bir orta terim içeren iki özne-yüklem 
formunda olduğunu görmekteyiz. Bu tartışma makalemizin odağının dışında olmasına 
rağmen 24a22-28’de ispatın bilimsel olabileceği gibi diyalektik de olabileceğinden 
bahsedilmesi Aristoteles’in kıyası sadece bilimsel bilgi üretmeye yardımcı bir araç 
olarak tanımlamadığını gösterdiğini belirtmek isteriz. 

Birinci Analitikler’de ve Yorum Üzerine’de önermeleri ve kıyası ilgilendiren 
bölümlere baktığımızda Aristoteles’in bizim bugün ‘şartlı’ olarak adlandırdığımız 
önermelere ve kıyaslara yönelik bölümleri olduğunu yukarıda gösterdik. Bahsi geçen 
eserlerde şartlı önerme ve şartlı kıyas ile ilgili görüşleri bize onun kanıtlayıcı kıyas 
olarak tanımladığı şartlı unsur içermeyen kıyas ile şartlı unsur içeren şartlı kıyas 
arasında bir ayrıma gittiğini göstermektedir. Bununla birlikte Aristoteles herhangi 
bir şartlı önermenin kategorik önermenin kesinliğini vermemesinden hareketle, şartlı 
kıyasların kanıtlayıcı kıyaslara indirgenmemesi gerektiğini açıkça söylemektedir.30 

Aristoteles için kıyas tam da özne-yüklem formundaki önermelerden orta terim 
vasıtasıyla sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkartıldığı bir sistemdir. Şartlı öner-
meler yapısı itibari ile kategorik olmadığı ve dahil olduğu kıyas içinde orta terimin 
temsil edilemeyeceğinden ötürü Aristoteles’in kesin kıyas sistemi içerisinde düşünül-
memiştir. Bir şartlı kıyasta sonuç öncüllerden zorunlu olarak çıkartılsa bile Aristoteles 
için kıyas olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla Aristoteles şartlı önermelerle 

28 Aristotle, Prior Analytics, 24a10-13. 
29 Bahsi geçen tartışma için bkz. Ian Müller, “Stoic and Peripatetic Logic.” Archiv für Geschichte der 

Philosophie 51 (1969): 173–87 ve Aristotle Prior Analytics, çev. Gisela Striker, New York: Oxford 
University Press, 2009, 73-77.

30 Aristotle, Prior Analytics, 50a17.
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kıyas yapılamayacağını değil; şartlı önermelere dayalı bir çıkarımın kıyas olmadığını 
söylemektedir.31 Nitekim Aristoteles için sonucun öncüllerden zorunlu bir şekilde 
çıkartılmasındaki kasıt öncüllerdeki terimlerin birbirlerine nasıl yüklemlendiği ile 
ilgilidir. Sonucun öncüllerden varsayıma dayalı (şartı önermelerde olduğu gibi) bir 
şekilde terimler arası yüklemleme ilişkisi olmadan çıkartılması Aristoteles’in dile 
getirdiği koşulu sağlamadığı için şartlı önermeler kıyas içerisine dahil edilmemiştir.
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ÖZ
Bu makalede, Nietzsche’nin hakikat kavrayışının özgünlüğü ya da gelenekçiliği 
üzerine Heidegger’in yorum ve eleştirileri konu edinilmiştir. Nietzsche kendi felse-
fesini tersine çevrilmiş Platonculuk olarak nitelendirdiğinden, Heidegger onun ha-
kikat anlayışını Platoncu düşünceden hareketle irdelemeye başlar. Platoncu düşün-
cede öteye ve aşkın olana gönderme yapan ve bilgi aracılığıyla ulaşılan gerçeklik 
ya da hakikat doğru olarak kabul görür. Nietzsche ise hakikate duyulan tutkuyu, bir 
yanılsama, yanılgı ya da yalanın tarihi olarak adlandırır ve Platonculuğun üzerinde 
temellenen gerçek ve görünür dünyaları ortadan kaldırarak bu arayışa bir son verdi-
ğini düşünür. Ancak Heidegger, Nietzsche’de hakikati belirleyen ölçütün Platoncu-
luktaki gibi akıl olduğunu iddia eder. Platoncu düşüncede akıl hakikati kavrama ve 
bilme gücüne sahiptir. Nietzsche ise hakikati şiirselleştirme ve çelişmezlik kavram-
ları üzerinden bilmeye çalışır. Böylelikle Nietzsche metafiziğin diliyle konuşmaya, 
onun kavram ve tanımlarını farklı bir bağlamda ele almaya devam eder. Sonuçta 
gelinen nokta aynıdır; hakikat, bilgi yoluyla elde edilen doğruluktur. Bu bağlam-
da Heidegger’in üzerinde ilerlediği hakikat sorunu şu sonuca bağlanır: Nietzsche 
Platonculuğun duyuüstü egemenliğini yok etmiş olabilir, ancak hakikatin yeni bir 
metafizik tanımını ortaya koyarak Platonculuğa bağlı kalır. 
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ABSTRACT
In this article, Heidegger’s comments and criticisms on the originality or 
traditionalism of Nietzsche’s understanding of truth are dealt. Because 
Nietzsche describes his own philosophy as inverted Platonism, Heidegger 
begins to interpret Nietzsche’s understanding of truth with reference to Platonist 
thought. In Platonic thought, the reality or truth that refers to the beyond and 
transcendent and reached through knowledge is accepted as true. Nietzsche, on 
the other hand calls the passion for truth a history of illusion, delusion or lie 
and thinks that he put an end to this search by eliminating the real and visible 
worlds are based on Platonism. However Heidegger claims that the measure 
of truth in Nietzsche is reason as in Platonism. In Platonic thought, the reason 
has the power to comprehend and know the truth. Nietzsche tries to know the 
truth through the concepts of poetization and noncontradiction. Thus, Nietzsche 
continues to speak with the language of metaphysics and to consider its concepts 
and definitions in a different context. As a result, reached the point is the same; 
Truth is correctness obtained by knowledge. In this context, the problem of 
truth that Heidegger proceeds on leads to that conclusion: Nietzsche may have 
destroyed the suprasensory dominance of Platonism, but he sticks to Platonism 
by presenting a new metaphysical definition of truth.
Keywords: Truth, Correctness, Reason, Platonism, Knowledge, Metaphysics, 
Will to Power

***

Giriş 

Heidegger Nietzsche adlı eserinin “Metafizik ve Bilgi Olarak Güç İstenci” adlı 
cildinde Nietzsche’nin hakikat anlayışını kapsamlı bir şekilde ele alır. Heidegger’e 
göre Varlık, sanat, bilgi, tarih ve özgürlük gibi hakikat de temel bir kavramdır. Bu temel 
kavramlar konusunda netlik sağlamaya çalışmak için iki şeye dikkat etmek gerekir. 
İlk olarak, temel kavramlarda özün gizlenmesi söz konusudur, yani temel kavramların 
özü Dasein’dan gizlenmiş durumdadır. İkinci olarak, temel kavramlar tarihseldir, farklı 
çağlar için çeşitli anlamlara sahiptir ve bu nedenle temel kavramların sahip oldukları 
anlam bakımından nasıl değiştiklerine dikkat etmek gerekir.1 Heidegger, değişen ge-
lenekle birlikte hakikate dair yorumların da değiştiğini ifade eder. Dolayısıyla Erken 
Grek düşünce dünyasından Nietzsche’ye kadarki dönemde hakikat anlayışları ele 
alınarak bu değişimin izi sürülebilir. 

1 Martin Heidegger, Nietzsche: Vol. 1, The Will to Power as Art, trans. David Farrell Krell, New York: 
Harper and Row.1979, s.143, 145.
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Heidegger’in kavrayışında hakikat bir gnosis’tir, yani Varlığın mistik/büyülü bir 
tezahürüdür. Aynı zamanda hakikat bir ola gelmedir, olaydır, tarihsel ve zamansaldır. 
Bu, bir “açıklık” veya “parlama”dır.2 Hakikat varolanların açıklılığı, ışıması, görünür 
olmaları ve böylelikle bizim tarafımızdan anlaşılır olmaları demektir. Varolanların 
hakikatte ne olduklarının gizini açacak olan ise kökensel bir düşünmedir. Heideg-
ger, alétheia’nın veritas olarak anlaşılmasına yol açan radikal dönüşümü Grekçenin 
Romalılaşmasına bağlar.3 Bunu çifte tarihsel bir süreç açısından düşünür: İlk olarak, 
Platon’un felsefesi ile Grek dünyasında hakikatin özünün değişimi ve daha sonra haki-
katin Roma dünyasındaki değişimi.4 Hakikatin temel anlamından ilk kayma Platon’un 
felsefesiyle gerçekleşir. Heidegger’e göre, Platon’da doğru/hakiki (true), ideanın kalıcı 
ve değişmez olmasıyla sabitlenmiştir. Buna göre yalnızca ideal formlar doğru, iyi ve 
güzeldir. Böylelikle insan algılarını ve yargılarını ölçmek için bir standarda kavuşur. 
Yapılması gereken ise mantık, etik ve estetik yoluyla bu gerçekliğe ulaşmaya ve en 
iyi şekilde onları taklit etmeye çalışmaktır. Mantık, düşünce biçimleri ve kuralları 
hakkındaki bilgidir. Etik, insanın içsel karakteri ve davranışını belirleme şeklidir. Es-
tetik, duyu, duyum ve duygu ile ilgili olarak insan davranışının bilgisidir. Böylelikle 
hakikat, ideal standartlara göre kavrama ve bilmenin doğruluğu haline gelir.5 Platon’un 
alétheia’yı temsilin doğruluğu (correctness) olarak hakikate dönüştürmesiyle birlikte 
hakikatin kökensel anlamı insandan uzaklaşmaya ve üzeri örtülmeye başlar. Çünkü 
Platoncu düşünce göre hakikat bilgide ve bilgi aracılığıyla elde edilebilir. Alétheia 
olarak hakikatin Romalılaşması, yani Latinceye veritas olarak çevrilmesiyle hakikat 
aynı şekilde bilginin konusu olmaya devam eder. 

Hıristiyanlık düşüncesine gelindiğinde varlıkların hakikatinin bir idea olarak kav-
ranılmaya devam edildiği görülür. Bir varlık gerçekte ya da hakikatte Tanrı tarafından 
düşünülen varlıktır, ens creatum’dur, yani Tanrı’nın yarattığıdır. Tanrı’nın kavrayışının 
ebedi ve değişmeyen doğası gerçekliği belirler. İnsanların hakikate erişimi ise tutum 
ve davranışlarını düzeltme, yani Tanrı’nın düşünce yoluna yönelme ve iman etme ile 
mümkündür. Böylece doğruluk, insanın Tanrı’nın düşüncesine uygun bir durum içinde 
olması olarak anlaşılır. Böyle bir yönelimle insan hakikate uygun bir varlık tarzına 
sahip olur.6 Modern çağda ise varlıkların gerçekte ne olduğunun alanı değişmiştir. 
Temelde yatan düşünceye göre hakikat ne Greklerde olduğu gibi kendini açığa vuran 

2 Leon Surette, “Is Art Worth More Than the Truth?”, The Journal of Value Inquiry, 28, 181-192, 1994, 
s. 184.

3 Vrasidas Karalis, “Martin Heidegger and the Alétheia of his Greeks”, In Vrasidas Karalis (Ed.). Hei-
degger and the Aesthetics of Living, 208-228, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008, s. 215.

4 akt. Catherine Malabou,  “The Eternal Return and the Phantom of Difference”,
 
 Parrhesia, 10, 21-29, 

2010, s. 299.
5 Constantinos V. Proimos,  “Reading Platonic and Neoplatonic notions of mimesis with and against 

Martin Heidegger”, Scripta Classica Israelica, 21, 45-55, 2002, s.46.
6 Mark A. Wrathall,  Heidegger and Unconcealment Truth, Language, and History, Scarecrow: Camb-

ridge University, 2010, s. 218, 219.
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ne de Hıristiyan metafiziği gibi Tanrı’nın zihninde var olan ve iman edenlerde açığa 
çıkan formlar olarak düşünülür. Artık şeylerin doğruluğu, hakikati temsil eden şeyler 
haline gelir. Grek ve Hıristiyan dönemlerinde olduğu gibi modern düşünce de gerçeği 
sabit ve değişmeyen bir şeyde bulur. Bu kez insanın bilişsel yetileri doğru ve en iyi 
şekilde çalışırken, hakikat güvenilir bir şekilde keşfedilir. Heidegger’e göre zihinsel 
yetilerimizi Tanrı’nın anlayışına uyarlayarak kurtuluşumuzu güvence altına alma 
uygulaması Modern çağın başlangıcında temsilin kesinliğini sağlamak için rasyonel 
kapasitemizin doğru işleyişi ile ilgili bir kaygıya dönüşür.7 Örneğin¸ Descartes için 
hakikat kesinliktir. Kant, ampirik ve aşkın hakikatleri birbirinden ayırır. Hegel, somut 
ve soyut hakikate bilimsel ve kurgusal hakikatler şeklinde yeni bir ayrım ekler. Nietz-
sche ise hakikatin bir yanılgı olduğunu söyler. Her görüş geleneğin sorgulanmasını 
ilerletir ama hakikatin anlamının belirli bir yolunu takip etme noktasında bir arada 
durur ve istisnasız bir şekilde hakikatin özü sorusunu el değmeden bırakır.8 Böylelikle 
her dönemde hakikatin bilme alanına uygun olarak sürdürüldüğü görülür. Nietzsche ise 
Platon’dan bu yana Batı düşüncesine hâkim olan uygunluk olarak hakikat anlayışını 
devam ettirir. Ancak Heidegger’e göre Nietzsche’nin hakikatten anladığı şey üzerine 
daha derinlemesine nüfuz etmek gerekir.  

Nietzsche, tüm felsefesi boyunca, yaşam için bir anlam ifade etmeyen, yaşamı 
onaylamayan ve zenginleştirmeyen bütün değerlere meydan okumuştur. Bu değerler 
Platon’dan beri ideal bir alana konumlanan, insan yaşamına hükmeden ve koşullar 
koyan hakikate göre belirlenmektedir. Dünyevi yaşam ise aldatıcı, acı dolu ve insan 
yaşamına bir amaç koyma gücünden yoksun, değersiz bir şeydir. Hal böyleyken insan 
hakikat sayesinde, yaşamın gelip geçiciliği, sonluluğu, acıları ve ıstırapları karşısında 
kendine kurtuluş vaat eden bir sığınağa sahip olur. Hakikat insana bir takım ahlaki 
eylemleri yerine getirmesi karşılığında sonsuz bir yaşam ve mutluluk vaat eder. Nietz-
sche’ye göre yaşamı bu şekilde horlamak “yaşamdan “başka”, “daha iyi” bir yaşamın 
hayaliyle intikam” almaktır.9 İntikamdan kurtulmanın yolu ne yaşamı, duyuları, oluşu, 
acıları ve geçiciliği yadsımak ne de bunları anlamsızca kucaklamaktır. İnsan kendi 
yaşamını daha yüksek olanaklara doğru geliştirmek için yaşamını koruyan ve artıran 
seçimler yapmalı, eski değerleri gücünü artıracak değerler uğruna yıkabilmelidir. Peki, 
insan mutlak bir hakikat hayalinden neden vazgeçmeli veya hayatını yaşanılır kılacak 
ilkeyi nerede aramalıdır? İşte bu noktada sonsuz dönüş ilkesi insanın yaşamına anlam 
ve değer katacak bir yasa gibi belirir. Bu ilkeye göre, insan yaşadığı hayatı tekrar ve 
tekrar gelmesini isteyebileceği bir biçimde yaşamalı ve eylemlerini ona göre şekil-
lendirmelidir. Peki, böylesi bir yaşamda hakikatin yeri nedir? Hakikatin zaman-üstü, 
kalıcı ve sonsuz olma niteliği nasıl bertaraf edilebilir? Nietzsche’nin yeni hakikat 
anlayışı insana aradığı mutluluğu verebilir mi? Bu noktada Heidegger Nietzsche’nin 

7 Wrathall, Heidegger and Unconcealment Truth, Language, and History, s. 220.
8 Heidegger, Nietzsche: Vol. 1,s. 149.
9 Friedrich Nietzsche, Putların Alacakaranlığı, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul: İş Bankası, 2017b, s. 30.
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hakikat anlayışını yorumlayarak, hakikatin yaşam için somut ve yaratıcı bir anlamı 
olup olmadığını ortaya koymaya çalışır.  

1. Nietzsche’nin Yeni Hakikat Anlayışı: Yanılgılı Hakikat

Heidegger’in odağında Nietzsche’nin Güç İstenci eserinden bazı pasajlar ve ya-
yımlanmamış notları vardır. Nietzsche Güç İstenci’nde şöyle der:  “gerçeğe duyulan 
saygının da bir illüzyonun sonucu olduğunu— ve insanın gerçekten ziyade biçimlendi-
ren, basitleştiren, şekillendiren ve uyduran güce değer vermesi gerektiğini biliyoruz”. 
Yine aynı eserinde Nietzsche, “tapınılması gereken bir şey varsa, o da tapınılması 
gerekenin görünüş olduğu; yalanın kutsal olduğu –gerçeğin değil” der.10 Peki, bu nasıl 
bir yanılsama ya da yalandır? İnsan varolduğu zamanlardan beri sürekli bir hakikat 
arayışı içinde olmuştur. Erken Greklerin hakikat kavrayışı sonraki dönemlerde farklı 
anlamlara bürünerek günümüze kadar gelmiştir. Bu hakikat anlayışının temelinde bir 
yerlerde gizlendiğine inanılan hakikat ya da gerçeklerin olduğu varsayımı yatar. İnsan 
hakikate sadece zihinsel kavrayışının ötesinde bir çabayla ya da tanrısal bir güce boyun 
eğerek ya da kendisine evrensel ödevler koyarak ya da gerçekliği yasalara dayandırarak 
kavuşabileceğine inanır. Kısacası insan kendi yaşamında ve varoluşunda olmayan bir 
şeyi yaşamına zorla yerleştirir. Bu durumda hakikatler uydurulmuş şeylerdir. Heidegger, 
Nietzsche’nin yayımlanmamış notlarından bir alıntı yapar: “Yanılgı organik dünyada 
başlar. “Şeyler”, “tözler”, nitelikler, eylemler tüm bunları inorganik dünyada yorum-
layamazsınız! Bunlar organizmaların yaşadığı belirli yanılgılardır”.11 O halde evrensel 
değerler, tözler, kendinde şeyler ya da değişmeyen özler insanın kurgusal üretimleridir. 
Böylelikle Nietzsche, hakikati yanılgı, yanılsama ya da yalan olarak nitelendirerek 
mutlak hakikat anlayışını tersine çevirir. Bir yandan hakikat yanılgıdır ama diğer yan-
dan hakikat bir değerdir. Nietzsche, Güç İstenci’nin 493 numaralı pasajında “hakikat, 
canlı varlığın bir türünün onsuz yaşayamayacağı bir tür yanılgıdır”.12 “Yaşamın değeri 
nihai belirleyicidir” der.13 Nietzsche için bilim, sanat, din, ahlak, felsefe, politika vb. 
insanın bütün faaliyet ve düşünceleri birer değerdir. Ancak yanılgılı, yanlış ya da hatalı 
olarak tanımladığı hakikat de bir değerdir. Yanılgı da olsa hakikat insan yaşamı için 
gerekli ve anlamlıdır. Bu noktada Heidegger, Nietzsche’nin bu iki hakikat tanımına 
atıfta bulunarak hakikat anlayışına açıklık getirmeye çalışır. 

Öncelikle, Nietzsche için hakikat yaşamın korunması ve gelişmesine bağlıdır. İnsan 
kendi yaşamını korumak ve sürdürmek için bu tarz hakikatleri kurgular. Dolayısıyla 

10 Friedrich Nietzsche, Güç İstenci, çev. Nilüfer Epçeli, İstanbul: Say, 2017a, s. 394, 620.
11 Martin Heidegger, Nietzsche: Vol. 1, s. 214.
12 Martin Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  The Will to Power as Knowledge and Metaphysics,   trans. Joan 

Stambaugh, David Farrell Krell, and Frank A. Capuzzi, New York: Harper and Row. 1987, s.125.
13 Nietzsche, Güç İstenci, s. 332.
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hakikat, akıp giden Oluş’u bir süreliğine değişmez, sabit ve kalıcı kılar. Bu kalıcı kılma 
çabalarından her biri perspektiftir, yani insan yaşama yönelik yeni pencereler, yani 
yorumlar geliştirir ve dünyaya anlam ve değer verme çabasıyla çeşitli hakikat yorum-
larına ulaşır. Örneğin dini bir perspektiften dünyaya bakan bir göz, hakikati Tanrı’da 
temellendirir ya da pozitivist bir bakış açısı gerçekliğin olgusal dünya olduğunu savunur. 
Dolayısıyla insan bir perspektife dayanmadan bir yaşama ya da bir varoluşa tutunamaz. 
Nietzsche’nin yanılgılı hakikat olarak tanımladığı yeni gerçeklik, insanın yaşamı geliş-
tirmek ve artırmak için bir perspektife tutunarak yorum ya da bakış açısı geliştirmesidir. 
Heidegger bu noktada en önemli iddialarından birini dile getirir. Ona göre, Nietzsche’nin 
perspektifsel-algısal hakikat yorumu aslında metafizik geleneğin uygunluk ve uyum 
olarak hakikat (correspondence-adequation) anlayışı ile örtüşür. Heidegger şöyle der:

Yanılgı olarak ifade edilen hakikat, sabit ve değişmez olarak tanımlanır. Yine de bu tür 
yanılgı hakikati zorunlu bir şekilde gerçek olanla, yani kaos olan ile uyumu açısından 
düşünür. Yanılgı olarak hakikat, hakikati ıskalar. Hakikat hakikati ıskalar. Yanılgı olarak 
hakikatin temel tanımında, hakikat zorunlu olarak iki kez ve her defasında farklı bir biçim-
de, bu nedenle muğlâk bir biçimde düşünülür: İlkinde tutarlı olanın sabitlenmesi olarak 
ve ardından varolanla uyumlu olarak. Sadece uyum olarak hakikatin bu özsel temelinde 
tutarlı olarak hakikat bir yanılgı olabilir. Burada yanılgı kavramının altında yatan hakika-
tin özü antik zamandan beri metafizik düşüncede gerçeğe uygunluk ve uyum anlamında, 
homoiōsis olarak belirlenmiştir. … Nietzsche kesinlikle bu geleneği ve hakikatin en asli 
özsel belirlenimini reddetmez.14 

Bu gelenekte hakikatin alétheia, açıklık olarak tanımı yerini temsilin doğruluğu 
olarak hakikate ya da nesne ile bilgi arasında veya düşünce ile şeyler arasında tam bir 
örtüşme, uygunluk anlamında hakikat kavrayışına bırakır. Heidegger ise Nietzsche’nin 
hakikat kavrayışında ikili bir yapı yakalar ve onu hem geleneğin hakikat kavrayışının 
son halkası hem de yeni bir hakikat kavrayışını başlatan metafizik düşünür olarak 
yorumlar. Heidegger öncelikle Nietzsche’nin hakikat kavrayışında ikili yapıya dikkat 
çeker. Nietzsche’ye göre “hakikat, canlı varlığın bir türünün onsuz yaşayamayacağı 
bir tür yanılgıdır.”15 Bu ifade hakikatin bir “yanılsama” ve “bir tür yanılgı” olduğu-
nu söyler. Heidegger, “her şey yanılgıysa hakikat hakkında konuşmaya değmez mi 
demeliyiz?” diye sorar. Nietzsche’ye göre kesinlikle öyle değil. Hakikat bir yanılgı 
olduğundan hakikat vardır ve bir değerdir. Heidegger bu düşünceyi daha net anlaya-
bilmek için Nietzsche’de hakikat ve bilginin, bilme ve bilimin ne olduğuna dair bir 
araştırma yapmak gerektiğini ifade eder.16 Bu bağlamda Nietzsche’nin Güç İstenci 
eserinin 507 numaralı pasajına yönelir.

Değer biçme, ‘hakikat’in özü olarak ‘şunun veya bunun böyle olduğuna inanıyorum.’ 
Değer biçmelerde korunma ve büyüme koşulları ifade edilir. Bütün bilme organlarımız 

14 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s.126.
15 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 125.
16 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 32.
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ve duyularımız sadece korunma ve büyüme koşullarına göre gelişmiştir. Akla, kategori-
lerine ve diyalektiğe güven duyma, yani mantığın değer biçmesi sadece onların yaşam 
için yararlılığını ispatlar – hakikatin değil. 
Büyük bir inancın varolmak zorunda olması; yargılara cüret edilebilmesi; bütün önemli 
değerlerle ilgili şüphenin yokluğu – bu bütün yaşayan şey ve onun yaşamı için önkoşuldur. 
Bu nedenle gerekli olan şey bir şeyin gerçek kabul edilmesidir – gerçek olması değil.
‘Gerçek ve görünür dünya’ – Bu antitezin değer ilişkilerine kadar izini sürdüm. Kendi-
mizi koruma koşullarını, genel olarak Varlığın ifadeleri olarak düşündük. İnançlarımızda 
istikrarlı olmamız gerektiğinden ‘gerçek’ dünyayı değişimin ve oluşun değil, varolanın 
dünyası yaptık.17 

Öncelikle bu pasajda dikkat çeken şeylerden biri hakikatin tırnak içinde yazılmış 
olmasıdır. Bu, Nietzsche’nin kabul etmediği ve uzun zamandan beri kabul gören ha-
kikat anlamına gelir. Hakikatin bu temel tanımı, Platon ve Aristoteles’ten beri sadece 
Batı düşüncesinin değil, genel olarak Batılı insan tarihinin gündelik işlerine, sıradan 
düşüncelerine kadar sinmiştir. Heidegger’e göre ilk bakışta Batı düşüncesinde hakikatin 
özüyle ilgili farklı ve birbirine karşıt tanımlarla karşılaşılsa da hepsi bir ve tek tanıma 
dayanır; hakikat temsilin uygunluğudur. Son zamanlarda hakikat ve doğruluk sıklıkla 
birbirlerinden ayrıldıkları için burada doğruluk bir şeye “doğru” yönelme anlamında 
anlaşılır. Kimi zaman mantıkta doğruluk “çelişmezlik”, “tutarlılık” anlamlarına gelir. 
Bu tarz doğruluk formel “hakikat” olarak adlandırılır. Sonuç cümlesi biçim olarak 
doğrudur ancak varolanların kapsamıyla ilgili değildir. Hakikatin özünün doğruluk 
olduğunu söylediğimizde varolanlarla ilgili temsilin uygunluğu anlamında daha zengin 
bir ifade kastedilir. Temsilin doğruluğu (correctness) olarak kabul edilen hakikat daha 
sonra adaequatio ve homoiosis olarak anlaşılır.18 Dolayısıyla her türlü hakikat –örne-
ğin ahlakın, dinin, felsefenin, bilimin hakikatleri– temelde zihin ve nesne arasındaki 
uygunluğu esas alır. 

Nietzsche için hakikat doğruluktur. Doğruluk, uygunluk anlamında varolanla-
rın temsil edilmesi anlamına gelir. Ancak Nietzsche’nin hakikat kavramı tuhaf ve 
kaçınılmaz bir biçimde değişir. Yukarıdaki pasajın ilk cümlesi Heidegger’e göre bu 
değişimin nasıl bir şey olduğunu anlatır. Bu cümleye göre hakikat kendi özünde bir 
“değer biçmedir.” Nietzsche hakikatin ne tür bir değer biçme olduğunu “ben böyle bir 
şey olduğuna inanıyorum” sözü ile ifade eder. Bu değer biçme bir “inanç” karakterine 
sahiptir. İnanma, bir şeyi kabul etme, bir varolana tutunmadır. Değer biçme olarak 
hakikat, yani bu veya şu şekilde varolan olarak bir şeyi kabul etme varolanlarla önemli 
bir ilişkide durur. Eğer hakikatin özü değer biçmeyse, hakikat gerçeklikle eş anlamlı 
hale gelir. Bir şeyi kabul etmeye yargılama denir. Nietzsche, Güç İstenci’nin 531 nu-
maralı pasajında “yargı bizim en eski inancımızdır, en aşina olduğumuz gerçek veya 
gerçek dışı kabul etmedir” der. Sonuç olarak Nietzsche’nin temelde düşündüğü şey 

17 Heidegger, Nietzsche: Vol. III. s. 33.
18 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 35.
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hakikatin doğruluk olduğudur. Heidegger’e göre Nietzsche bu söylemi ile hakikatin 
yanılgı olduğu iddiasını unutmuş gibidir.19 Heidegger Nietzsche’nin hakikat üzerine 
yorumlarına devam eder. Burada yeni bir belirsizlik ile yüz yüze kalınır. Bir yandan 
hakikat yanılgılı olduğundan gerçeklik ile uyumdan dışlanır. Hakikat geleneksel an-
lamdaki gibi yargı ile nesnesi arasında uygunluk anlamına gelmez. Diğer yandan ise 
yanılgılı hakikat uyum olarak hakikate ihtiyaç duyar.  

O halde, açıklığa kavuşturmamız gereken soru şudur: Nietzsche hakikatin özünü 
neden ve ne anlamda farklı düşündü? İnanç olarak hakikatin özüyle ilgili anahtar kelime 
hakikatin doğruluk olduğudur ama bu ifade başka şeye, yani Nietzsche bakımından 
özsel olan şeye işaret eder: “Hakikatin özü olarak değer biçme.” Bu ifade, doğruluk 
olarak hakikatin özü gereği bir değer biçme olduğu anlamına gelir. Nietzsche’nin be-
lirleyici metafiziksel görüşü doğruluğun bu özsel yorumunda yatar. Değer biçme olarak 
hakikatin karakteri ile hakikatin özsel tanımı tamamen farklı yönde ilerler. “Değer 
biçmede koruma ve artırma koşulları ifade edilir” cümlesinde Nietzsche’nin düşün-
cesini devam ettirdiği görülür. Bu cümle ilk bakışta “değerin” özsel niteliği hakkında 
genel olarak ipuçları verir. İlk olarak o, yaşam için bir koşul niteliğine sahiptir; ikinci 
olarak yaşamda sadece koruma değil, gelişme de vardır.20 Koruma, esasen gelişmeye 
hizmet eder. Her durumda gelişme, korunan şeyi ve onun korunmasını aşar.21 Güç daha 
fazla gücü amaçlar, çünkü yaşamda durağanlığa ve sabitliğe tahammül edemez. Güç 
istenci yaşamın korunması ve gelişmesi için yanılgı da olsa hakikate ihtiyaç duyar. 
Böylesi bir hakikat geleneğin doğruluk çizgisinden ilerler. Çünkü yanılgılı hakikat 
bilgi aracılığıyla bilgide kurulur. Bu nedenle yanılgılı hakikati aklın bir etkinliği olarak 
incelemek gerekir. 

2. Yanılgılı Hakikat ve Aklın Etkinliği  

Nietzsche Platonculuğu tersine çevirerek hakikati yeniden değerlendirir. Bu 
girişimiyle gelenek boyunca devam eden doğruluk olarak hakikat anlayışını yıkmayı 
amaçlar. Daimi, sonsuz ve değişmez bir hakikat kavrayışı yerine yanılgılı, yanılsamalı 
ve yanlış olarak nitelendirdiği hakikat istencini yerleştirir. Heidegger, Nietzsche’nin 
hakikat kavrayışında birbiriyle çelişen iki hakikat tanımıyla karşılaşır. Bu konuya açıklık 
getirmek için Nietzsche’nin bilgi anlayışına ve hakikatle ilişkisine bakmak gerekir. 
Çünkü Heidegger’e göre, “hakikat, bilgi için özsel olan şeydir.”22 Nietzsche hakikat 
kavrayışında doğruluğa tutunarak, hakikatin özü sorusunu bilginin temel belirlenimine 
dönüştürür. Burada kesinliğin ne ve nasıl olduğu sorusu kesin ve sarsılmaz bilgiye 

19 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 35,36. 
20 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 37.
21 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 236.
22 Heidegger, Nietzsche: Vol I, s.32.
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dayanır. Dolayısıyla Nietzsche’nin hakikat kavrayışıyla ilgili sorumuzu “Nietzsche 
bilgiyi nasıl tanımlar?” sorusuyla sınırlamak gerekir. Bu şekilde bir soru Nietzsche’nin 
tamamen modern minvalde düşündüğünü gösterir. Nietzsche’nin hakikate bakışını tek 
cümleyle ifade etmek gerekirse, şöyle denebilir: Nietzsche’de hakikate dair soruştur-
mamız bilme olarak yaşamla ilgilidir23 Hakikat sadece bilgide ve bilgi aracılığı ile 
kurulabilir. Metafizik düşünme sürekli olarak hakikati bilgide temellendirme yoluna 
gitmiştir. Gerçek bilme, hakikati bilme ile mümkündür. Heidegger, Bilgi Olarak Güç 
İstenci adlı bölümde Nietzsche’de bilginin ne olduğunu araştırır. Nietzsche’nin bilme 
sorusuna yanıtı Güç İstenci’nin 515 numaralı pasajında şu şekilde açıklar: “‘Bilmemek’ 
ama şemalaştırmak –kaosa pratik ihtiyaçlarımızın gerektirdiği kadar düzen ve biçim 
yüklemek.”24 Bu ifade Heidegger için Nietzsche’nin hakikat anlayışıyla ilgili argü-
manlarına önemli bir dayanak oluşturur. Nietzsche bilmenin ne olduğunun tanımını 
değiştirir. Geleneğin aksine Nietzsche için bilme teorik bir şey değildir, pratiktir. Peki, 
pratik ve “pratik ihtiyaçlar” sözcükleri ne anlama gelir? Faaliyet ve eylem olarak çevri-
len Grekçe terim olan praksis ya da pratik, amaçları gerçekleştirme, planları uygulama 
veya sonuçlandırma anlamına gelir. Ancak praksis kökensel anlamda düşünüldüğünde, 
sadece faaliyet veya eylem anlamına gelmediği görülür.25 Bu sözcüğünün ilk olarak 
çağrıştırdığı şeyler, yani bir takım eylemler ortaya koyma, yapma, etme, üretme gibi 
faaliyetler aslında praksis’in kendisi değildir. Praksis bundan çok daha fazlasıdır. He-
idegger praksis için “yaşamın ortaya çıkışına, yaşamın canlılığı anlamında “oluşum”a 
dayanır” der.26 O halde, yaşam faaliyeti ve canlılığı praksis’tir. İnsan kaosa, onun saklı 
yapısına, akıp giden, değişen görüntüsüne bir anlam vermek ister. Çünkü güç istenci 
yaşamın bolluk, zenginlik, gelişme, korunma ve artma içinde olmasını, anlamsızlık 
ve düzensizlik içinde yok olup gitmesine katlanamaz. Aksi halde yaşam zayıflar ve 
bozulma başlar. Nietzsche bu noktada gerçekliği elde etme ya da kaosa anlam ve de-
ğer verme çabasının mutlak bilgi ile mümkün olacağı düşüncesini yıktığını düşünür. 
Bilme, hakikatin ya da saklı olan gerçekliğin keşfi ya da açığa çıkarılması değildir. 
Bilme aslında kaotik olanın düzenlenmesidir.   

Peki, kaos sözcüğünden ne anlamak gerekir? Heidegger kaosun öncelikle Greklerde 
ne anlama geldiğine açıklık getirir. Grek dilinde kaos sözcüğü köken olarak “yarılma/
açılma” anlamına gelir; ölçüsüz, temelsiz ve desteksiz yönde açık olmaya işaret eder. 
Modern düşüncede ise karmakarışıklık, belirsizlik anlamına gelir. Nietzsche ise bu 
kelimeyi ilksel anlamıyla değil, ama özellikle modern anlamında anlar. Aynı zamanda 
kaos kelimesinin Nietzsche’nin düşüncesinin temel konumundan kaynaklanan kendine 
özgü bir anlamı da vardır.27 Ona göre kaos, akan, devinen, canlandıran bir şeydir. Aynı 

23 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 67.
24 akt. Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 70.
25 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 85.
26 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 85.
27 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 77.
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zamanda kaos düzeni saklı olandır ve yasası doğrudan bilinmeyendir. Beden ve canlılık 
bir bütün olarak varolanları oluşturur. Dolayısıyla “kaos” bedenle ve fiziksellikle ilgili 
düşünülmüş bir bütün olarak varolanlar anlamına gelir. Kaos, bedenleştiren yaşamdır.28 
O halde kaosun iki anlamı ortaya çıkar: İlk olarak, en geniş anlamıyla bütününde 
varolanların toplamı anlamına gelir. İkinci olarak, daha spesifik bir anlamda, “beden 
olarak tanımlanan duyumsal dünyamız” ve “büyük kaos olan dünyanın yalnızca bir 
bölümü” anlamına gelir.29 İnsan bedeni ile kaosun bir parçasıdır. Oluş ve akış halinde 
olan kaos hem dünya hem de insanı içine alır. Başka bir ifadeyle organik ve inorganik 
dünyaların bütünü kaostur. Peki, insanın bedeni ile ait olduğu bu kaotik, yani sürekli 
değişen yaşamda kalıcı, sabit ve daimi değil, yanlış, yanılsamalı, yanılgılı hakikat 
nasıl temellenir? Platoncu hakikatlere akıl ile ulaşmak mümkündür. Ancak hakikatler 
yalan ya da yanlış ise burada onlara ulaşma yolu ne olacaktır? 

Nietzsche’nin pratik ihtiyaçtan kastettiği şey insanın var olması için şemalaştırma 
yoluyla kaosta sabit biçimlerin güvence altına alınmasıdır. Bir yaşayanın kaos içinde 
var olabilmesi için el önünde mevcut olanın şemalaşması yoluyla kendi istikrarını 
düzenlemesi gerekir.30 Pratik ihtiyaçlar yaşamın canlılığı ile ilgilidir, yani bu ifade 
insanın ya da canlıların yaşamsal ihtiyaçlarına, var olma ve varlıklarını devam ettirme-
lerine işaret eder. Ancak bunlar praksis sözcüğünde olduğu gibi sıradan eyleme dayalı 
ihtiyaçlar değildir. Örneğin yemek, uyumak, yürümek vb. türden ihtiyaçların ötesinde 
insanın kaosun ortasında kendine bir yaşam alanı, dünya oluşturma ihtiyacıdır. Yaşam 
pratiği şeylerin düzenli, istikrarlı bir dünyasını varsayar. Nietzsche’ye göre bu dünya 
“pratik içgüdülerimizin işbaşında olduğu ayarlanmış ve basitleştirilmiş bir dünyadır.”31 
İnsan kaosu kendi yaşamına devam edebilmek için pratik ihtiyaçlarına göre uyumlu ve 
kavranabilir hale getirmek ister. Kaos hem insan bedeninde hem de büyük beden olan 
dünyada varolan akış ve devinimi imler. Heidegger, bu durumu şöyle açıklar: Her canlı 
varlık ve özellikle de insan kendini kaos tarafından kuşatılır, sıkıştırılır, canlandırılır ve 
sürüklenir durumda bulur. İçgüdülerin akışı içindeki yaşam, yaşayan varlığın kendisini 
bu akıntıya çekiyor ve emiyor, böylece onu çözüyor gibi görünecektir. O zaman yaşam 
çözülme ve yok olma olacaktır. Ancak kaos tarafından yaşam yok edilirse artık kaos 
olmayacaktır. Çünkü kaos varolabilmek için yaşama bağlıdır. Yaşam, kaosun akışında 
bu kaçınılmaz saldırıya boyun eğmez. Yaşam sağlam bir şekilde kaosta durur ki, kendi 
olabilsin ve kendi ötesine geçebilsin. Böylelikle yaşam hem durağan hem de kaotik 
bir yer haline gelir ve orada ezici dürtülerin hâkimiyeti söz konusudur.32 Peki, itki ya 
da dürtü denen duygu nedir, kaynağı neresidir? Heidegger bu itici duyguyu istençle 

28 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 80.
29 Richard L. Howey, Heidegger and Jaspers on Nietzsche: a Critical Examination of Heidegger’s and 

Jaspers’ Interpretations of Nietzsche, The Hague: Nijhoff, 1973, s.78.
30 Matthew Gildersleeve, “Jung’s Transcendent Functıon as Nietzsche’s Will to Power and Eternal Re-

currence of the Same”, Agathos, 7/1, 48-71, 2016, s. 57.
31 Nietzsche, Güç İstenci, s. 370.
32 Heidegger, Nietzsche: Vol III, s. 84, 85.
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özdeşleştirir. Ona göre istenç kendi ötesinde olma durumunda olan bir dürtü/itkidir. 
Heidegger şöyle der: İstenç böylece “itici bir duygu” olarak kavranabilir. İstenç sadece 
bizi iten bir duygu değil, aynı zamanda bir dürtüdür, aslında “oldukça teşvik edici” bir 
türdür.33 Bu noktada Nietzsche’nin “isteme daha güçlü olmayı istemekle aynı şeydir.”34 
sözünü hatırlamak uygun olacaktır. Heidegger’e göre güç ve istenç ayrı şeyler olup 
birleştirilmiş değildir, aksine aynı şeye işaret eden tek bir oluşumdur. İstenç özünde 
gücü ister ve güç özünde daha fazla güç ister. Dolayısıyla insanın yaşamını etkisi 
altına alan sürekli bir akış halinde olan dürtüler aslında insanın bir güç istenci oldu-
ğuna işaret eder. Güç istenci yaşamı dolduran bir dürtüdür. Pratik ihtiyaçlar ve yaşam 
faaliyeti arasında kurulan ilişkide güç istenci yaşamın korunma ve artması amacıyla 
kaotik bedene bir düzen verir. Yaşam, bedenin dürtü selini bir duruşa koymak ve böy-
lece dirimselliğini devam ettirmek ister. Peki, kaotik olan şey yaşamsal ihtiyaçlarca 
düzenlendiğinde ne olacaktır? 

Heidegger, Nietzsche’nin kaotik olanın şemalaşması yoluyla ortaya çıkan yaşa-
mın, metafizik geleneğin varlık tanımına uygun düştüğünü söyler. Heidegger, “yine 
de “yaşam” Varlık’ın adıdır ve Varlık mevcudiyet, süreklilik, kalıcılık, yitip gitmeye 
karşı koymak demektir” der.35 Burada Nietzsche’nin Oluş ve varlık arasında yakınlaş-
ma olarak düşündüğü Varlık karakteri ile Oluş’u damgalama düşüncesini hatırlamak 
gerekir. Güç istenci özünde yaşamın bolluğunu, zenginliğini, artmasını ve gelişmesini 
istediğinden, pratik ihtiyaçlarla dolan yaşamın ezici akışına boyun eğmeyip kaosa bir 
düzen getirir. Çünkü insan yaşamak ve var olmak ister. Nietzsche “Olmak—“yaşamak” 
fikrinden başka hakkında hiçbir fikrimiz yoktur.— Ölü bir şey nasıl olabilir” der.36 Yaşa-
yan şey kendini kaos içinde oluşturmalı ve böylece yaşamaya devam etmelidir. Yaşam 
canlı kalmak ve yıkıcı olana dayanmak için kaosun sabitlenmesini, biçimlenmesini ve 
düzenlenmesini ister. Yaşamın olduğu yerde varlık da vardır.37 Böylelikle yaşam hem 
dürtüler tarafından sürüklenir hem de yok olup gitmekten kurtulur. Dürtü, yaşamın 
amansız saldırısına boyun eğmek istemez, yani dürtünün özünde yaşamı bu akışta yok 
etmemeye götüren bir şey vardır. Dürtüsel akış kalıcılık ve sürekliliğe götürür. Kalı-
cılık dürtüye karşıt ya da yabancı bir şey değildir ama bedenleştiren yaşamın özüne 
uygundur. Yaşamak için kendi akışı içinde yaşam kalıcılığa doğru ilerlemelidir.38 Var 
olmak ya da yaşamak hem kaosu hem de kaosun bir istikrar ve durağanlığını gerektirir. 
Peki, kaosun praksis tarafından istikrara kavuşması ne anlama gelir? 

33 Heidegger, Nietzsche: Vol. I, s. 52.
34 akt.Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 17.
35 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 85.
36 Nietzsche, Güç İstenci, s. 378.
37 Andrew Mitchell, “Praxis and Gelassenheit the ‘Practice’ of the Limit”, In François Raffoul and David 
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38 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 85.
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Pratik ihtiyaçlara, yani dürtülere göre kaosun şematik bir düzen ve biçim kazanması 
yaşamın duraksadığı, kesintiye uğradığı anlamına gelmez. Heidegger’e göre yaşam 
olarak praksis özünde istikrarın güvenceye alınmasıdır. Güvenceye alma sadece ka-
osun sabit ve istikrarlı hale getirilmesiyle mümkün olduğundan, istikrarın güvenceye 
alınması olarak praksis bizi ezen kaosu formlara, şemaya ve kalıcı bir şeye dönüştürür. 
İstikrarın güvencesi olarak praksis şemalar için gereklidir.39 Metafiziksel düşüncede 
“pratik ihtiyaçlar” şemalar oluşturma demektir ki bu, istikrarın güvenceye alınmasını 
olanaklı kılar. Heidegger, bu istikrarı bir sınırlama açısından tanımlamaktadır. Canlılar 
ve özellikle insan kaosta karşılaştığı kafa karışıklığının sabitlenmesini ve dolayısıyla 
sınırlandırılmasını ister. Sınırlandırılmış bu dünya onu çevreleyen kaostan hiçbir 
zaman bağımsız değildir, özünde ona hep maruz kalır. Sonuç olarak, dünyanın sınırı 
(varlıklar ve kaos arasındaki sınır) bir ufuk biçimini alır.40 Nietzsche, Güç İstenci’nin 
616 numaralı pasajında şöyle der: “gücün her güçlenmesinin ve artışının, yeni ufuklara 
inanan yeni bakış açıları ve anlamlar getirdiği fikri— işte yazılarıma nüfuz eden fikir 
budur.”41 Perspektif bakış açısı demektir. İleriye bakmak ve gözden geçirmek bir ufuk 
oluşturma ile birlikte yaşamın özüne aittir. Nietzsche genellikle ufuk ve perspektifi 
bir tutar; böylece onların ayrım ve bağlantılarının bir tanımını vermez. Bu sadece 
Nietzsche’nin düşünme tarzından kaynaklanmaz aynı zamanda ufuk ve perspektif 
sözcüklerin zorunlu olarak iç içe geçmiş olmasından kaynaklanır. Daha da önemlisi 
her ikisi de insanın en asli özsel yapısında temellenirler.42 Bu noktada Heidegger ufkun 
çift anlamlılığına dikkat çeker. Ufuk sınırlama ve devamlılık vermenin yanı sıra sınır-
ların dışını da belirler, yani tasarı/öngörüş (prospection) olarak perspektifi varsayar.

Aslında Nietzsche’nin düşüncesinde ufuk, insanın kaosla ilişkili olarak şemalaş-
tırdığı olanakların ufkudur. Ufuk, olanakların kapsamını ve kararlar alanını belirler.43 
Ancak Nietzsche Dasein’ın temel ve kökensel yapısını kavrayamaz ve ufku görmeyle 
ve sabitlemeyle ilgili bir şey, yani perspektifsel bir şey olarak öznel bir şekilde düşünür.44 
Dasein, içinde şeylerin bir anlama sahip olduğu ve böylece zaman içinde var olduğu 
zamansal bir ufuk kurar. Dasein olmak zamansal olan bir gerçekliğin farkında olmak, 
olanaklara karşı bir tavır almak ve bir özgürlük eylemi yoluyla geçmişin, bugünün ve 
geleceğin olanaklarını bir araya getirmektir.45 Dolayısıyla ufuk, Dasein’ın varolanları 
dünyada olmalarıyla ilişkili olarak anlamasını mümkün kılan görme alanıdır. Heide-
gger’e göre kökensel anlamda bakma ve görmede açığa çıkan şey kendini-şimdileş-

39 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 85.
40 Mitchell, “Praxis and Gelassenheit the ‘Practice’ of the Limit”, s. 321.
41 Nietzsche, Güç İstenci, s. 398.
42 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 86, 87.
43 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 89.
44 Charles R. Bambach, Thinking the Poetic Measure of Justice, Albany: State University of New York, 

2013, s. 149.
45 Julius S. Bixler, “The Failure of Martin Heidegger”, the Harvard Theological Review, 56/2, 121-143, 

1963, s. 122.
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tirmedir. Bakma ve görmenin kavrayıcı olduğu söylenirse eğer, bu, görme alanının, 
yani ufkun ortadan kalkması anlamına gelir ve Nietzsche’de olduğu gibi ufuk artık 
kendi ışığını yayamaz.46 Heidegger’e göre insanı çevreleyen değişmez kapsam olan 
ufuk yarı saydam bir şeydir. Aynı zamanda ufuk geçirgendir, yani bir şekilde içinden 
geçilir veya ölçülebilir. Başka bir deyişle daha geniş bir “görme ve bakma” anla-
mında bir uçtan diğer uca görülebilen bir şeydir. Ufuk, sabitlenen şeyi, olageleni ve 
olması mümkün olanı gösterir. Yaşam olarak praksis, perspektifler içinde böyle bir 
şeffaflıkta ilerler. Ufuk daima bir perspektifte, olası bir şeyin şeffaflığında durur.47 
Bu anlamda Nietzsche’deki ufuk daima bir perspektifin ufkudur. Sınırları çizilen ve 
istikrara kavuşan ufuk, kaosu sadece belirli bir açıdan sabitlemez ama aynı zamanda 
mümkün olanı güvenceye alır ve kaosun şeffaf istikrar içinde ortaya çıkmasına izin 
verir. Böyle bir istikrar sadece varolan bir şeyin perspektifinden algılanır ve varolan, 
böylesi istikrarlı bir şeyin şeffaf temelinde ortaya çıkabilir. Varolma ve istikrarlı olma 
kendi özsel birlikteliklerinin en asli başlangıcına geri döner. Çünkü bir ufuk oluşturma 
ve bir şema yükleme yaşam-olmanın özünde, istikrarın güvenceye alınması olarak 
praksis’te, praksis ve kaosun özsel birlikteliklerinde kendi özsel temellerine sahiptir. 
Praksis olarak yaşayan varlık, istikrarın perspektifsel-ufuksal güvence altına alınması 
olarak kaosta yer alır. Yaşayan varlıkların arzu akışı olarak kaos, yaşamın varlığını 
sürdürebilmesi için gerekli olan istikrarın güvenceye alınmasını sağlar. Şemalaştır-
maya duyulan ihtiyaç kendinde istikrarlı şeyler ve onların algılanabilirliği için bir 
bakıştır.48 İnsanın geliştirdiği bu bakış kaosun akışını varolan olarak açığa koyar 
ve onu bilinen ve anlamlı kılarak güvenceye alır. İnsanın oluşturduğu ufuk sınırları 
çizilmiş ve kesinleşmiş bir şey değildir. Ufuk insanın olanaklara açık, değişen ve 
gelişen dinamik yaşamına vurgu yapar. Kaosun ortasında perspektifsel-ufuksal bir 
yaşam kurma insanın en yüksek bilme etkinliğidir. 

Heidegger Nietzsche’nin şu sözlerini alıntılayarak devam eder: “Neden, mantık 
ve kategorilerin oluşumunda belirleyici olan ihtiyaçtır: “Bilmek” değil, kavrama ve 
hesaplama amacıyla sınıflandırmak, şemalaştırma ihtiyacı.” Bu ifade Nietzsche’nin 
akıl ve bilme alanı olarak gördüğü şeyi tanımlar. Şemalaştırma ihtiyacı yaşamın olu-
şumu olarak pratiktir veya sabit şeyleri mevcudiyete getirerek bir tür kalıcılık içinde 
olmalarını sağlayan bir oluşumdur. Ardından Heidegger yine de geleneğe göre kalıcı 
şeylere varlıklar denir, der. Varlıkları temsil etmek ve rasyonel olarak düşünmek, 
yaşamın praksis’ini, kendisi için sürekliliğin güvencesini sağlar.49 Heidegger bu nok-
tada Nietzsche’yi temsilin doğruluğu anlamındaki geleneksel anlayışla ilişkilendirir. 
Şemalaştırma aslında gerçekliğin rasyonel anlamda bir temsil ediliş tarzıdır. Aklın 

46 David M. Levin,  The philosopher’s Gaze: Modernity in the Shadows of Enlightenment, London: Ca-
lifornia University, 1999, s. 183.

47 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 86.
48 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 88.
49 Heidegger, Nietzsche: Vol. I, s. 92.
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pratik etkinliği ile istikrara kavuşan kaos dünyası geçici bir kalıcılık kazanır. Başka bir 
ifadeyle hakikat olarak bilinen şeyler insanın kaotik olanı anlama böylelikle ona bir 
düzen verme istencinin sonuçlarıdır. Geçici ve değişken bir temelde kurulan yanılgılı 
hakikat yine de bilginin temsili bir karakterde olduğunu gösterir. Bu anlamda akıl 
halen Platoncu çizgide ilerler. 

3. Aklın Şiirselleştirici ve Buyurucu Özü

Heidegger, Nietzsche’nin hakikat anlayışında aklın özdeşlik yoluyla şiirselleştirici 
ve çelişmezlik yoluyla buyurucu yapısını açığa çıkarır. Aklın ilkeleri olan özdeşlik 
ve çelişmezlik Nietzsche’nin bilgide ve bilgi aracılığıyla kurulan hakikat anlayışını 
metafizik bir siluete büründürür. Burada hakiki ya da doğru bilgi, varolanın düşüncede 
temsili ya da yeniden sunumu değildir ama şiirselleştirme ve buyurma yoluyla edinilen 
metafizik bir şeydir. İlk olarak Heidegger yanılgılı hakikatin aklın özdeşlik ilkesiyle 
nasıl karakterize edildiğini gösterir.     

Heidegger’e göre Nietzsche’de aklın Platoncu yorumu aklın şiirselleştirici özelli-
ğinde görülür. Aklın şiirsel özü şemalar yoluyla devam eder. Aklın bu özelliği yaşam 
akışıyla, yani praksisle verilir. Böylece Varlık, şemaların önceden oluşturulmuş ve 
önceden biçimlenmiş karakterini muhafaza eder.50 Heidegger burada kullandığı şiir-
selleştirme sözcüğü ile aklın deneyime yapı dayatmasına gönderme yapar. Heidegger, 
akıl ve deneyim nesnesi arasındaki paralelliği göstermek ve Grekçe yaratıcı/üretimsel 
(productive) anlamına gelen ‘şiirsel’ olanı çağrıştırmak için şiirselleştirme sözcüğünü 
kullanır.51 Akıl hakikati bilebilecek yegâne güç olduğu iddiası ile yola çıkar. Kendisine 
bir takım kategoriler ve mantık ilkeleri yükleyen akıl, mutlak hakikati ya da kendinde 
olan şeyi keşfedeceğine inanır. Bu doğrultuda aklın öne sürdüğü yargılar ile nesne ya 
da olgu tam bir uygunluk içindedir. Peki, Nietzsche doğruluk olarak hakikat anlayışını 
yıkmak isterken nasıl olur da doğruluğun ağına düşer? Heidegger incelemekte olduğu 
pasaj üzerinden devam eder. Nietzsche 515 numaralı pasaja parantez içinde bir ekleme 
yapmıştır: (“Aklın gelişimi, benzer, özdeş hale getirmek için ayarlamadır, icattır – duyu 
izlenimlerinin geçtiği süreçle aynıdır.”) Heidegger bu ifadenin gereksizmiş gibi görülme-
mesi gerektiğini, tam aksine bizi Nietzsche’nin bilme ve akıl anlayışına götüren önemli 
bir adım olduğunu söyler. Bu ifadeye göre metafizik gelenekte akıl özdeş olanın icadı ve 
uyumudur. Örneğin; çayırın yamaçlarında yalnız bir huş ağacıyla karşılaştığımızı farz 
edelim. Renklerin çeşitliliği, şekli ve ortamdaki ışık yılın ve günün vaktine göre ve ayrıca 
ruh halimize göre farklı bir özelliğe sahiptir. Ama bu huş ağacı her zaman kendisiyle 
“özdeş” bir ağaçtır. Ağacın gerçekte verilen görüntüsünü belirlemek ve düşünmek için 

50 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 97.
51 Kevin R. Hill, Nietzsche: a Guide for the Perplexed, New York: Continuum International, 2010, s. 143.
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onun özdeşliği önceden oluşmuş olmalıdır. Bu yaratıcı özellik aklın ve düşünmenin 
özüdür. Bu nedenle yaratma düşünmeden önce meydana gelmelidir. Dolayısıyla biz 
karşılaştığımız şeylerde bu ortaya çıkanın boyutunu, etkisini, nedenini, ilişkisini, yani 
kategorileri önceden şiirselleştiririz.52 Bir şey her defasında farklı bir biçimde görünse 
de aslında gerçekte olduğu şeyle özdeş olduğu önceden şiirselleştirilmiştir. Huş ağacı 
örneğinde olduğu gibi hangi mevsimde olursa olsun “bu, huş ağacıdır” ifadesi aklın 
kategoriler vasıtasıyla şiirselleştiren özünden gelir. Nietzsche de tıpkı Heidegger gibi 
aklın nesne ve yargı arasında bir özdeşlik kurduğundan dem vurur. Ancak Heidegger, 
Nietzsche’nin kavrayışında aklın pratik ihtiyaçları tatmin edecek kadar kaosa düzen 
ve biçim dayatması düşüncesinin altında özdeşliğin ve çelişkinin yattığını iddia eder. 
Şemalar yoluyla varlığa düzen verme, yani onu bilinebilir, kavranabilir kılma çabası 
varolanların kendileriyle özdeş olduklarını varsayar.

Heidegger, 515 numaralı pasajın devamında son iki paragrafı arasında bir ko-
pukluk yakalar. Sondan bir önceki paragraf şöyle başlar: “Kategoriler, sadece bizim 
için yaşam koşullan oldukları bağlamda “gerçeklerdir.” Sonraki paragraf ise şöyledir: 
“Burada aksini iddia edemeyeceğimiz dürtü, biyolojik bir dürtüdür: Sonuç çıkarttı-
ğımız gibi sonuç çıkartmanın yararlılığına dair içgüdü, bizim bir parçamızdır, hatta 
biz neredeyse o içgüdünün kendisiyiz— Hâlbuki bundan “gerçeğin kendisine” sahip 
olduğumuza dair bir kanıt çıkartmak ne büyük bir naifliktir! —Aksini iddia edeme-
mek, yetersizliğin bir kanıtıdır, “gerçeğin” değil.” Heidegger’e göre bu iki paragraf 
arasında bir eksiklik vardır, daha doğrusu Nietzsche bunu açıkça ifade etmemiştir. 
Nietzsche şemalar vasıtasıyla açığa konulan düşüncenin perspektifsel olduğunu ifade 
eder. Başka bir deyişle bizim kategoriler dediğimiz şey aslında perspektiftir. Heidegger 
bu ifadeye bir açıklama getirir. Ona göre şemalara dayalı düşünme düşüncenin temel 
yasasına göre, yani çelişmezlik ilkesine göre düşünmektir.53 Yukarıdaki paragrafa ye-
niden dönülecek olursa Nietzsche burada “aksini iddia edememek” ifadesini kullanır. 
Heidegger’e göre bu, bizim çelişkide kaldığımız ve çelişkiden kaçınmamız gerektiği 
anlamına gelir. Bu durum keyfi ve istisnai bir durum değildir ama özsel ve değişmez 
bir şeydir, yani çelişkisizlikten başka türlüsünü düşünmek imkânsızdır. “Yetersizlik” 
çelişkiden kurtulmayı istemek demektir. Nietzsche bunu sonuç cümlesinde “Aksini 
iddia edememek, hakikatin değil, yetersizliğin bir kanıtıdır” sözleriyle ifade eder.54  

Heidegger, Nietzsche’nin kavrayışındaki çelişmezlik ilkesini netleştirmek için 516 
numaralı pasaja ilerler. Bu pasaj öncekinin tamamlayıcısı olmakla birlikte çelişmezlik 
ilkesiyle ilgili nihai düşünceyi verir. Nietzsche bu paragrafın ilk cümlesinde şöyle der: 
“Biz aynı şeyi hem onaylayıp hem de inkar edemeyiz: bu bir sübjektif ampirik ilkedir, 
herhangi bir ‘zorunluluğun’ değil ama bir yetersizliğin ifadesidir.” Burada Heidegger, 
Nietzsche’nin “yetersizlik” sözüyle imkânsızlığı kastettiğini yineler. Heidegger’e göre 

52 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 95.
53 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 102; Nietzsche, Güç İstenci, s. 339.
54 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 119.
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imkânsızlık şu anlama gelir: Bir şeyin hem o şey hem de tersi bir şey olamayacağının, 
“aynı şeyi onaylama ve inkâr etmenin” mümkün olamayacağı gerçeğine bağlı olmasıdır. 
Başka türlü düşünemiyor olmamız bizim bu şekilde düşünmek zorunda olduğumuz 
düşüncesinden gelir. O halde çelişmezlik ilkesi sadece “öznel” geçerliliğe sahiptir, 
yani düşünme yetimize bağlıdır. Örneğin düşünme yetimizin biyolojik bir mutasyona 
uğraması durumunda çelişmezlik ilkesi geçerliliğini kaybedecektir.55 Bu noktada 
Heidegger, Nietzsche’nin biyolojik düşünme biçiminin metafizik olduğunu iddia 
eder. Metafizik ve biyolojik olanın bağlantı noktası ise çelişmezlik ilkesine dayanır. 
Heidegger’e göre bir varlık çelişkinin yokluğunda varolabilir. Her ne kadar Nietzsche 
biyolojik kavramının içindeki bu metafiziksel ilkeyi görmese de durum budur. 

Heidegger, bahsi geçen pasaj üzerinden Nietzsche’nin biyolojik düşüncesinin 
temelinde olan çelişmezlik ilkesinin metafizik yönünü açıklamaya devam eder. Nietz-
sche şöyle der: “Kısacası şu soru açıkta kalır; mantığın aksiyomları gerçekliğe uygun 
mu ya da onlar bizim için “gerçeklik” kavramını yaratmada kullanılan birer ölçü ve 
araç mı? –Daha önce söylediğimiz gibi, öncekini onaylamak için varolanlar hakkında 
önceki bilgilere sahip olmak zorundayız– ancak durum böyle değil. Dolayısıyla bu 
mesele gerçek bir kriter içermez ama gerçek sayılabilecek bir zorunluluk içerir.”56 
Heidegger’e göre Nietzsche varolanların özlerini kavramak için bir varsayım belir-
ler. Ancak bu varsayım varolanlara uygun düşünme ve onları temsil etme biçimin-
de değildir. Nietzsche, çelişmezlik ilkesinin gerçek olan şeyle örtüşmesi anlamında 
geçerli bir aksiyom olmadığını söyler. Çelişmezlik ilkesi düşüncenin ve gerçeğin 
uygunluğunu şart koşmaz. Daha ziyade bir ölçü koyar. Karşıt etki, el altında olanı 
kopya etme ve taklit etmenin aksine, buyurmanın, şiirleştirmenin ve yerleştirmenin 
doğasını vurgulamada yatar. Çelişmezlik ilkesi bir şekilde kavrama ve mevcut olanın 
bir uyarlaması değildir ama kendi kendine bir ölçü koymadır. Bu ilke, varolanların ne 
olduğunu ve varolan olarak sayılan şeyleri, yani kendisiyle çelişmeyen şeyleri ifade 
eder. Heidegger çelişmezlik ilkesini buyruk (command) ile ilişkilendirir. Ona göre bu 
ilke varolana bir buyruk verir. Belirtmek gerekir ki, buyruk sözcüğü sadece bir isteğin 
yerine getirilmesi anlamına gelmez. Buyruk ilk olarak bir isteğe cüret etme ve onu 
oluşturmadır. Bu nedenle bir gerekliliği ve zorunluluğu ifade eder. Heidegger’e göre 
çelişmezlik ilkesinin bir zorunluluk olarak düşünülmesi, Nietzsche’nin doğruluk olarak 
hakikat kavrayışının varolan olarak kabul edilen şeyle uyumlu hale gelmesine işaret 
eder.57 Heidegger’in bu son ifadesinin üzerinde durmak gerekir. Daha önce de ifade 
edildiği üzere Heidegger Nietzsche’nin hakikat kavrayışında çifte anlamlılık görür. 
Heidegger’e göre Nietzsche hakikati bir yandan tutarlı olanın sabitlenmesi, istikrara 
kavuşması olarak, diğer yandan gerçekle uyumlu olan olarak anlamaktadır. Yaşam 
ya da kaos düzensiz, akış ve bozuluş alanı gibi görünse de bir tutarlılık barındırmak 

55 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 107.
56 Nietzsche, Güç İstenci, s. 340.
57 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 115,116.
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zorundadır. Çünkü yaşam, kaosun seline kapılıp yok olup gitmek istemez. Yaşamsal 
ihtiyaçlar akıl vasıtasıyla kaosun sabitlenmesini ister. İnsan, kaosun akışında yaşamaya 
devam edebilmek için kaotik bir beden olarak hem kendini hem de büyük beden olan 
dünyayı tutarlı bir şekilde kavramalıdır. Nietzsche’nin yanılgılı hakikat düşüncesi 
burada temellenir. Nietzsche’nin hakikat kavrayışındaki muğlâklığın diğer ayağını 
oluşturan gerçekle uyumlu olma anlamında hakikati Heidegger yine burada ele alır. 

Nietzsche’nin doğruluk olarak hakikati gerçek olanla uyumlu olma olarak dü-
şündüğünü iddia eder. Çelişmezlik ilkesi bizi doğru kabul edilen şeyin en içsel özüne 
götürür. Doğru-kabul-etme kendisi için yol gösterici bir ilkeye ihtiyaç duyar ki, bu, 
varolanda gerçek kabul edilen şeyi belirler. İlkenin özü bir tür kural koyma ile belir-
lenir. Çelişmezlik ilkesinde yer alan bu standart bir “zorunluluk” bu nedenle de bir 
“buyruktur.” Eğer çelişmezlik ilkesi gerçek olanın en açık temel ilkesiyse, gerçek 
olmanın özünü olanaklı kılıyorsa ve bu ilkenin karakteri bir buyruksa, o halde bilginin 
özü kendi içinde derin bir buyruğun özsel doğasına sahiptir. Bu tarz bilme yaşamın 
temel yapısının bir parçasıdır ve yaşam kendi canlılığında buyruğun temel özelliğini 
barındırır. Buna göre insan yaşamında kalıcılığın güvence altına alınması, varolan 
olarak kabul edilen bir şey hakkında, yani Varlık dediğimiz şey hakkında bir yargı-
da yer alır. Peki, bu yargıya nasıl varılır? Varlık tanımının ortaya konması ile ya da 
varlığın anlamının açıklığa kavuşması ile ortaya çıkmaz. Bu temel eylem ve böylece 
kalıcılığın güvenceye alınması hakkındaki özsel olan şey, insanın varolanlara bakış 
açısını değiştirmesine bağlıdır. Bir perspektif oluşturmanın temel eylemi, yargıda ifade 
edilen çelişmezlik ilkesinin gösterilmesinde meydana gelir.58 

Heidegger, çelişmezlik ilkesinin buyruk olduğu yönündeki iddiasını dört maddede 
özetler. İlk olarak bilginin yaşam için bir gereklilik olduğunun altını çizer. Burada söz 
konusu olan bilgi bir bütün olarak varolanların gerçekliğine yönelik bilgidir. İnsan 
kendi yaşamı için bu bilgiye ihtiyaç duyar. Böylesi bilgi varolanları ortaya çıkarır ve 
onların bizim için anlamlı görünmesine neden olur. Heidegger ikinci maddede “belirli 
bir ufkun tasviri kendinde zorunluluktur” der. Ufuk, varolanların ve tüm bireysel var-
lıkları kucaklayan şeyin sınırlandırılmasıdır. Çelişmezlik ilkesi bilginin buyruksal ve 
şiirsel doğasına işaret eder. Çelişkiden kurtulma buyuran ya da hükmeden bir istektir. 
Bu anlamda buyurma isteme ve kararları üstlenme anlamına gelir. Burada özellikle 
dikkat çekmek istediğimiz yer son maddedir. Heidegger, Nietzsche’nin hakikat anla-
yışında bir sorun olarak gördüğü çifte tanım ve aralarındaki ilişki burada bir çözüme 
kavuşur. Bilmenin buyurucu ve şiirselleştirici doğasına yönlendirilmek bize gerekli 
bir bakış açısı verir. Bu, doğru-kabul-etme olarak hakikatin neden ve niçin zorunlu bir 
değer olduğunu açıklar. Buyurma ve şiirselleştirme zorunluluğu özgürlükten doğar. 
Kendiyle beraber olma (Being-together-with-itself) özgürlüğün özü ile ilgilidir. Böy-
lesi özgür bir varlık kendiyle örtüşür ve kendi olanaklarını kendine verir. Bu varlık 

58 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 117.



38 Feyruze Cılız

genellikle bizim biyolojik dediğimiz bitki ve hayvanlar alanının dışındadır. Şüphesiz 
ki, Nietzsche yaşamla ilgili her şeyi biyolojik olanla ilişkilendirir. Lakin Nietzsche 
yaşamın kendisini biyolojik olarak mı düşünür?59  

Heidegger, Nietzsche’de biyolojik olanın anlamını araştırmaya başlar. Tanım olarak 
biyoloji bitkiler ve hayvanlar bakımından yaşamın incelenmesidir. Ancak Nietzsche’nin 
yaklaşımı böyle değildir. Nietzsche’nin yaşam olarak tanımladığı varlık alanı bitki ve 
hayvanların yaşamıyla özdeş değildir. Nietzsche yaşam sözcüğü ile varlıkların belirli 
ontolojik alanlarını değil, onların bütünlüğünü kasteder.60 Nietzsche bilgi, akıl ve ha-
kikatin özüne dair yorumların biyolojik olduğunu iddia eder. Ancak Heidegger’e göre 
Nietzsche’nin biyolojik temelli yorumları bunun ötesine geçer ve kendi belirsizliğinde 
açıklanmaya ihtiyaç duyar. Nietzsche canlı olanın özünü, yani biyolojik olanı buyurma 
ve şiirselleştirme, perspektifsel ve ufuksal yönde, yani özgürlük yönünde düşünür.61 
Bu noktada Heidegger’in Nietzsche’nin güç istenci kavramı hakkındaki düşüncelerini 
ele almak gerekir. Güç istencinin buyurma ya da hükmetme biçiminde bir yanı vardır. 
Çünkü güç istenci daha fazla güç ister, güçlenmek onun için yaşamın devamlılığı ya da 
çoğalması demektir. Ancak bu buyruk insana dışarıdan ya da kendi istencinden gele-
bilir. Heidegger’in burada dikkat çekmek istediği güç istenciyle ilişkili esas buyruğun 
insanın kendinden kaynaklandığıdır. Güç istencinin aşkın bir fonksiyonu olarak buyruk 
insanın kendi olanaklarını keşfetme ve gerçekleştirme yönünde bir direktif verir. Bu-
rada çelişmezlik ilkesinin özünde kural koyucu olması onu buyrukla bir araya getirir. 
Çelişmezlik ilkesi yaşamın devamlılığı ve büyümesi için zorunlu bir şekilde buyruk 
verendir. Heidegger, 515 numaralı pasajın son paragrafını yeniden ele alarak buyruğun 
temelinde zorunluluk ve özgürlüğü açıklamaya çalışır. Nietzsche, bu paragrafta şöyle der: 

Burada aksini iddia etmemeye dair dayanılmaz sübjektif istek, biyolojik bir içtepidir: So-
nuç çıkarttığımız gibi sonuç çıkartmanın yararlılığına dair içgüdü, bizim bir parçamızdır, 
hatta biz neredeyse o içgüdünün kendisiyiz— Hâlbuki bundan “gerçeğin kendisine” sahip 
olduğumuza dair bir kanıt çıkartmak ne büyük bir naifliktir! —Aksini iddia edememek, 
yetersizliğin bir kanıtıdır, “gerçeğin” değil.62

İfade edildiği üzere Heidegger’e göre “aksini iddia edememek” ifadesi insanın 
çelişkide kalamayacağı anlamına gelir. Çelişkiden kaçmak öznel bir zorunluluktur. Bu 
zorunluluk öznelliğin özüne uygundur, yani bu, özgürlük anlamına gelir. Aynı zamanda 
Nietzsche “öznel zorunluluk (…) biyolojik bir zorunluluktur” der. Nietzsche çelişmezlik 
ilkesinin açıkça bir zorunluluk olduğunu söyler. Bu, onun özgürlük alanına ait olduğu 
anlamına gelir ve bu alan özgürlüğün kendisi tarafından temellenir.63 Özgürlük alanına 

59 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 121.
60 Joshua Rayman, “Heidegger’s Biological Nietzsche”, South African Journal of Philosophy, 36/3, 337-

349, 2017, s. 340.
61 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 122.
62 Nietzcshe, Güç İstenci, s. 339.
63 Heidegger, Nietzsche: Vol. III, s. 121.
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ait olan öznel zorunluluk biyolojik yaşamın güvence altına alınmasını buyurur. Gü-
venceye alma bilgi yoluyla mümkün olabilir. Çünkü insan varlık dünyasını kendi aklı 
ve onun kavrama aracı olan mantık ile bilmeye çalışır. Nietzsche bilmeyi geleneksel 
anlamından şu bağlamda koparmayı başarır: Artık bilgi nesnenin bir kopyası, temsili 
ya da taklidi değildir ama buyuran, şiirselleştiren ve düzenleyen bir aklın ürünüdür. 
Burada ölçü ya da kural bir mantık ilkesi olarak çelişmezlik ilkesinden gelir. 

Çelişmezlik ilkesi kalıcılığı güvence altına alan bir bilgiyi varsayar ve öne sürer. 
Bilgi, insanın kendi çevresinde yolunu bulması, böylece kendi kalıcılığını güvence altına 
alması için çelişmezlik ilkesine uyması gereken bir düşünme biçimi olduğunu varsayar. 
Çelişmezlik ilkesi, doğru-kabul-etmenin temel ilkesidir ve onun özünü mümkün 
kılar. Nietzsche’ye göre, bilgi dediğimiz şeyin içinde buyruk niteliği vardır.64 Güç 
stenci çelişmezlik ilkesinin buyruğu yoluyla yaşamın korunmasını ve geliştirilmesini 
emreder. Şemalaştırma yoluyla edinilen bilgi ve hakikat, kaostaki yaşamı dengeler ve 
bu nedenle hakikat gerekli bir değer haline gelir.65 Güç istencinin bir görünüşü olarak 
bilgi ve hakikat yaşam için hem gereklidir hem de özünde yanlışı ve yanılgıyı barındıran 
yapılardır. Nietzsche, Güç İstenci’nde “gözün birçok türü vardır. Sfenksin bile gözleri 
vardır— dolayısıyla “gerçeğin” de birçok türü vardır ve sonuçta hiçbir gerçek yoktur” 
der.66 Bu ifade ile Nietzsche mutlak hakikatin olmadığını, perspektif, bakış açısı ya da 
yoruma dayalı birçok hakikat olduğunu ve sonuç olarak bunların yalan ya da yanılgı 
olduğunu söyler. Hakikate dair düşünce ya da bilgi perspektifseldir. Bu anlamda 
Nietzsche hakikati duyuüstünden duyusal dünyaya indirir ve böylece mutlak anlamda 
tek bir hakikat olduğu iddiası yerini çeşitli perspektiflere göre hakikatler vardır, iddiasına 
bırakır. Ancak Heidegger burada üzeri örtülü bir düşünce fark eder. Heidegger’in 
başından beri Nietzsche’nin Batı metafizik geleneğin yol gösterici sorusunun peşinden 
gittiği ve böylece varlığı varolanlardan hareketle açıklamaya çalıştığı iddiası burada bir 
kez daha ortaya çıkar. Heidegger’e göre varolan olarak varlıklar tüm kural ve şemalarla 
aynı özelliğe sahiptir. Aklın pratik eylemi varlıklara bunu dikte eder. Akıl biyolojik 
bir zorlamadan, yani çelişkiden kaçarak bütününde varolanı ortaya koyar. Burada iş 
başında olan şey akıl ve düşünmenin ilkelerini belirleyen mantıktır. Heidegger’in 
yorumuna göre Nietzsche biyolojiyi ve mantığı birleştirir. Yaşamı koruyan hakikatler 
varlıklarını aklın yaratıcı ve buyurucu gücüne borçludur.       

Geleneksel metafizikte akıl varolanları varolan olarak çeşitli bakımlardan, yani 
onları nitelik, nicelik ya da diğer şeylerle ilişkiliği bakımından kavrar.67 Nietzsche, 
Güç İstenci’nde insan kendini nesnelerin anlamı ve ölçüsü olarak kabul eder, der.68 

64 Megan Flocken, Heidegger’s Will to Power and The Problem of Nietzsche’s Nihilism, Unpublished 
doctoral thesis, University of South Florida, Florida, 2019, s. 44.

65 Gildersleeve, Jung’s Transcendent Functıon as Nietzsche’s Will to Power and Eternal Recurrence of 
the Same, s. 62.

66 Nietzsche, Güç İstenci, s. 354.
67 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 49.
68 Nietzsche, Güç İstenci, s. 33.
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Nietzsche’ye göre “yalnızca bir görüş açısından görme vardır, yalnızca bir açısından 
‘bilme’” vardır.69 O halde, mutlak hakikat ya da bilgi yoktur, sadece perspektifler 
vardır. Bu düşünce insan akılının varolanların yegâne belirleyicisi olduğu kanısını 
yıkma niyetindedir. Oysa tam aksine Heidegger burada metafizik düşünceler görür. 
Ona göre tüm metafizik açıklamalar oldukları şeydir, yani kendi gerçek menşelerinde 
gün ışığına çıkarılmayan hayaletlerdir.70 Heidegger, Nietzsche’nin “tüm düşünce 
perspektiftir” varsayımını, çelişmezlik ilkesine uyması gereken bir kural olarak yo-
rumlar. Heidegger, Nietzsche’nin çelişmezlik ilkesinin varoluşu gerçekte göründüğü 
gibi tanımlamadığına, bunun yerine belirli, mantıklı, hatta metafiziksel bir düşünme 
biçiminin bir sonucu olarak tanımladığına işaret eder.71 Nietzsche aklın özünü en yüksek 
düşünme ilkesi, yani çelişmezlik ilkesi açısından ortaya koymuştur ve böylece akıl 
Batı metafizik geleneğine göre anlayan ve kavrayan akıl olmuştur. Aslında Nietzsche 
hakikatin ve kategorilerin biyolojik açıklaması ile metafizik düşünce alanına daha 
fazla nüfuz etmiştir.72 

Sonuç 

Heidegger, Nietzsche’nin felsefesinde hakikatin yeri ve önemi hakkında derin-
lemesine bir incelemede bulunur. Bu incelemeler sonucunda, “hakikat bilginin doğ-
ruluğudur” tanımına Nietzsche’nin de sadık kaldığını ve böylece Platoncu felsefenin 
bir neferi olduğunu iddia eder. Bu bağlamda Heidegger Nietzsche’nin felsefesini ters 
Platonculuk olarak adlandırır. Heidegger hakikatin metafizik alana hapsoluşunu akıl ve 
onun kategorileri ile ilişkisi üzerinden ortaya koyar. Heidegger’in Nietzsche’nin hakikat 
anlayışını yorumlama gücü şaşırtıcı ve heyecan verici olmakla birlikte bir takım soru 
işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Genel kanıya göre Heidegger Nietzsche’yi 
kendi felsefe yapma yöntemine uyarlamış ve sonuç itibariyle onu doğru anlayamamıştır. 
Bu eleştirilere katılmamak pek mümkün görünmüyor, öyle ki Heidegger’in etkileyici 
de olsa zorlama izlenimi uyandıran pek çok yorumu mevcuttur. Bu yorumlarda bir 
yandan Heidegger’in Nietzsche’yi kendi zeminine çektiği ve kendi felsefi kavramları 
ile harmanladığı görülür. Heidegger’in buradaki çabası Nietzsche’de üstü örtülü dü-
şünceleri açıklamak ve onun felsefe tarihi açısından önemini ortaya koymaktır. Diğer 
yandan Heidegger Nietzsche’nin felsefesini olduğu haliyle anlamaya çalışır ve onda 
geleneksel metafiziğin hem bir devamını hem de sonlanışını görür. Bu makalede ele 
alındığı üzere Nietzsche’nin hakikat kavrayışı akıl ve onun kategorileriyle ilişkiselliği 
nedeniyle geleneksel metafiziğin bir benzeridir. Nietzsche mutlak, zaman-üstü, kalıcı 

69 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, s.139.
70 Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, s. 104.
71 Flocken, Heidegger’s Will to Power and the Problem of Nietzsche’s Nihilism, s. 43.
72 Heidegger, Nietzsche: Vol. III,  s. 104.
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ve değişmez hakikati bertaraf ederek bu kadim anlayışı ortadan kaldırmıştır. Yine de 
Nietzsche metafizik düşünmenin kavram ve araçlarından hareketle bir hakikat anlayışı 
ortaya koymuştur ve insanın yaşamı için anlamlı, somut ve yaratıcı bir hakikat kav-
rayışı geliştirememiştir. Böylelikle Nietzsche’de yanılgılı ya da yanlış nitelemesiyle 
mutlak ve sarsılmaz tahtından indirilen hakikat halen metafizik geleneğin bir parçası 
olmaya devam etmektedir.     
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DISPOSITIONAL ESSENTIALISM IN THE CONTEXT OF THE 
NECESSITY OF THE LAWS OF NATURE

ÖZ
Doğa yasalarının mahiyeti tartışmasının çağdaş dönemde geldiği nokta itibariyle 
üç farklı görüşün ortaya konulduğunu belirtebiliriz. Bunlardan ilki doğa yasala-
rının herhangi bir zorunluluk içermeyen, gözlemlediğimiz düzenliliklerden iba-
ret olduğunu savunan düzenlilik teorisidir. Düzenlilik teorisini eleştirerek; doğa 
yasalarında nomik zorunluluk olduğunu, doğa yasalarının düzenlilik ortaya koy-
masının ötesinde ontolojik bir temeli olduğunu, ancak yine de doğa yasalarının 
olumsal yapıda olduğunu savunan görüş ise nomik zorunluluk teorisi olarak ad-
landırılmaktadır. Üçüncü ve son görüş ise; doğa yasalarında gözlemlenen zorun-
luluğun nesnelerin istidadi özelliklerine dayandığını savunan istidadi özcülük-
tür. Çalışmamızda bu üç farklı doğa yasası görüşünü aktararak, argümanlarını ve 
tespit ettiğimiz eksikliklerini tartışacağız. Buna göre düzenlilik teorisinin rastge-
lelikler ile yasaları ayırmada güçlük yaşadığını, nomik zorunluluk teorisinin ise 
doğa yasalarındaki zorunluluğun kuruluşu ve tümel-tikel ilişkisinin mahiyetini 
ortaya koymada sorunlarla karşılaştığını aktaracağız. Nihayetinde istidadi özcü-
lüğün bu görüşler içinde halen en güçlü pozisyon olduğunu, istidadi özcülüğe 
karşıörnekler olarak ortaya konulan minkish, finkish ve panzehir durumlarının 
istidatların kategorik düşünülerek yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını, 
bu eleştirilerin istidadi özcülüğü tasdik edip teorinin güçlendirilmesinde katkı 
sunduğunu belirteceğiz. 
Anahtar Kelimeler: Doğa Yasaları, İstidatlar, İstidadi Özcülük, Nomik Zorun-
luluk Teorisi, Düzenlilik Teorisi.
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ABSTRACT
We can state that three different views have been put forward on the contemporary 
debate of laws of nature. The first of these is the regularity theory, which argues 
that the laws of nature do not imply any necessity and they are merely regularities 
that we observe. The second one, nomic necessity theory, by criticizing 
regularity theory defends that there is a nomic necessity in the laws of nature, 
and they have an ontological basis beyond regularity, and even so, the laws of 
nature are contingent. Third and the last view is dispositional essentialism. It 
defends that the necessity we observe in the laws of nature is based on essential 
dispositional properties of objects. In this study, we will describe these theories 
and discuss their arguments and weaknesses. Accordingly, we will state that; 
regularity theory has difficulties in distinguishing accidents from laws, and 
nomic necessity theory has problems in establishing the necessity of laws of 
nature and revealing the nature of particular-universal relation. Eventually, we 
will state that dispositional essentialism is still the strongest position among the 
three views and the minkish-finkish and antidote statuses -which are presented 
as counterexamples of dispositional essentialism- arise from categorical 
thinking and this leads to misinterpretation of dispositional essentialism. We will 
demonstrate that these counter-examples, ipso facto, affirm the basic notion of 
dispositions as defended by dispositional essentialism.
Keywords: Laws of Nature, Dispositions, Dispositional Essentialism, Nomic 
Necessity Theory, Regularity Theory.

***

Giriş

İlk insanlardan beri doğa, insanı büyüleyegelmiştir. Bu büyülemenin ardında, 
onun estetik hazlara hitabının yanı sıra içerdiği ahengin fark edilmesi vardır. Bu ahengi 
sağlayan temel unsurlardan bir tanesi doğanın içindeki düzenliliktir. Dalından kopan 
yaprağın yere düşmediği bir doğa; bizi şaşırtacak ve bu durum doğanın düzenliliğine 
aykırı gelecektir. Çünkü; biz doğanın düzenli bir şekilde hareket etmesini ummak-
tayızdır. Öyle ki, doğada gözlemlediğimiz düzenlilikler, doğanın işleyişini ortaya 
koymada insanların en büyük yardımcısı ve doğayı anlamlandırmanın temel hareket 
noktası olmuştur. Doğada gözlemlediğimiz düzenlilikler aynı koşullar altında aynı 
sonuçların gerçekleşeceği beklentisini oluşturmaktadır. Doğadaki nesnelerin belirli 
koşullar altında nasıl davranacaklarını ortaya koyan, hem de bu beklentiye göre doğa 
hakkında tahminler yapmamızı sağlayan ilkelere doğa yasaları denilmektedir. Peki bu 
doğa yasaları doğada gözlemlediğimiz düzenliliklerden mi ibarettir? Bu sorunun arka 
planındaki önemli bir soru da “Doğa yasaları zorunlu mudur?” sorusudur.
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Doğa yasalarının mahiyeti konusunda felsefe tarihi boyunca birçok görüş öne 
sürülse de tartışmanın çağdaş dönemde geldiği nokta itibariyle üç farklı görüşün 
ortaya konulduğunu belirtebiliriz. Bunlar; düzenlilik teorisi (İng. Regularity Theory), 
nomik zorunluluk teorisi ve istidadi özcülüktür (İng. Dispositional Essentialism). 
Kökenlerini David Hume’da bulan düzenlilik teorisi doğa yasalarının gözlemlediği-
miz düzenliliklerinden ibaret olduğunu ve zorunluluk içermediğini iddia etmektedir. 
Dretske, Tooley, Armstrong gibi isimlerin savunduğu nomik zorunluluk teorisi ise doğa 
yasalarını tümeller arası ilişki olarak ele alıp bir tür zorunluluktan bahsedebileceğimizi 
savunmuştur. İstidadi özcülük görüşü ise doğa yasalarının zorunlu olduğunu savunup 
bu zorunluluğun kaynağını doğada istidadi özsel niteliklerin bulunması ile temellen-
dirmiştir. Çağdaş dönemde istidatların savunulan bir çok çeşidi bulunmaktadır. Ancak 
biz tartışmamız bakımından, istidadi özcülüğün temel savunucusu olarak Bird, Ellis, 
Lierse’nin istidadi özcülük görüşlerini merkeze alacağız. Çalışmamızda bu üç teoriyi 
ele alırken güçlü ve zayıf olduğu yanları ortaya koymaya gayret edeceğiz. Sırasıyla 
ele alacağımız üç teorinin sonunda istidadi özcülüğün en güçlü konumda olduğunu, 
istidadi özcülüğe getirilen karşıörnekleri değerlendirerek ortaya koyacağız. 

I. Doğadaki Düzenlilikler Yasa Mıdır?

Düzenlilik teorisinin temelleri David Hume’un nedensellik eleştirisine dayanmaktadır. 
Hume, bilginin nesnesini iki türe ayırmıştır bunlar; fikirler arası bağıntılar (İng. Relation 
of Ideas) ve olgu durumlarıdır (İng. Matters of Fact). Bunlardan ilkine kesinlik içeren 
cebir, geometri ve aritmetiğin önermeleri girmektedir. İkincisine ise doğada karşılaştı-
ğımız ampirik olgulardan hareketle türettiğimiz ancak zorunluluk içermeyen önermeler 
dahil edilmektedir. Bu iki alanın kendisini kuran ve yöneten ilkeleri farklıdır. Ampirik 
olmayan ilk alanın kurucu ve yöneten ilkesi çelişmezlik ve özdeşlik ilkeleridir. Buradaki 
nesnelerin var olabilmesi için tanımıyla çelişmemesi gerekmektedir, nesnelerin özellikleri 
tanımlarında zorunlu içerildiği için de analitik a priori önermeler bu alana girmektedir. 
Olgular dünyasında ise zorunluluktan bahsedilemez. “Güneş yarın doğacaktır” önermesi, 
“güneş yarın doğmayacaktır” önermesinden daha az kavranır değildir. Bu alanı kuran ilke 
nedensellik ilkesidir. Olguya ait şeylerde akılyürütmeler neden sonuç ilişkisine bağlıdır.1 
Daima olgu ile bundan çıkarsanan arasında bağ olduğu farz edilmektedir. Ancak Hume 
vurgulamaktadır ki, olgu ile netice arasındaki bağ ancak deneyim yoluyla yakalanabil-
mektedir. Sebeplerle netice arasında akıl yoluyla bağıntıların yakalanması söz konusu 
değildir. Örnek olarak suya ve onun şeffaflığına bakan birisi suyun kendisini boğacağını 
akıl yoluyla keşfedemeyecektir. Bu ancak deneyim ile ortaya çıkan bir bilgidir.2 Peki 
deneyimlerimiz neden sonuç bağlantısını kurmada ne kadar güvenilirdir?

1 David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, ed. Tom L. Beauchamp, Oxford: 
Oxford University Press, 1999, s. 19.

2 Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, s. 20.
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Öncelikle nedenselliğin deneyimin sonucunda fark edildiğini, pratik olarak kulla-
nılan nedenselliğin kendisinin gösterilemediğini belirtmemiz gerekir. Nedensellik ile 
bağlı iki olay gerçekleşirken ancak iki olay gözlemlenmektedir. Bunlar arasındaki ilişki 
ise Hume’a göre insan zihninin üretimidir dolayısıyla nedensellik ilişkisinin kendisi 
ampirik değildir. Mesela ekmeğin renk, kıvam ve daha başka hissedilir niteliklerinin 
kendiliklerinden, vücudu beslemek ve tutmakla ilgili gizli kuvvetlere hiçbir bağlan-
tıları yok görünür.3 Kendisi doğrudan tecrübe edilmeden deneyimi mümkün kılan 
bir unsur olarak nedensellikten bahsedebiliyoruz.4 Öyleyse zihnimizde kurduğumuz 
neden sonuç ilişkisinin temeli neye dayanmaktadır? Hume: “Sebeple netice ilişkisinin 
nasıl gerçekleştiğini tecrübe etmiş olsak dahi, bu tecrübeden hareketle elde ettiğimiz 
sonuçlar akıl yürütmede ya da anlama yetisinin herhangi bir fiilinde temellenmiş de-
ğildir.”5 Geçmiş deneyimler de bu temeli sağlayamamaktadır çünkü onlar yalnızca o 
deneye konu olmuş nesnelere ve yapıldıkları zamana göre o sonucu doğurmuşlardır. 
Gelecek zamanlarda ve o nesneye benzer diğer nesnelerde aynı sonucun gerçekleşe-
ceğini beklemek zayıf ve temelsiz bir beklentidir.6 Öyleyse Hume, birbirini izleyen 
iki olayın art arda gerçekleştiğini görmekten hareketle benzer olaylardan benzer so-
nuçların doğacağını önceden tahmin etmenin aslında geçersiz bir çıkarım olduğunu 
ifade etmektedir. Eğer doğada gözlemlediğimiz art ardalıkların veya nedenselliğin bir 
kesinlik olmadığını kabul ediyorsak, bu durumda günlük hayatımızı kendisine göre 
idame ettirdiğimiz doğa yasalarının da kesinliğinden bahsedemeyiz. Gözlemlenen belirli 
olayların ardından sürekli aynı sonuç gerçekleştiğinde ve bu ilişkideki neden sonuç 
bağıntısının ilkeleri ortaya konulduğunda, doğa yasaları ile karşı karşıya olduğumuzu 
düşünüyorduk. Bu ilişkinin bir yasa olması da kendisinden hareketle tahmin yapma 
ve buna göre de hayatımızı düzenleme imkânı sunuyordu. Ancak Hume’un ortaya 
koyduğu nedensellik problemi doğa yasalarının zorunluluğunun savunulmasının güç 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hume’u yorumlayan felsefeciler arasında zorunluluk konusunda bir ihtilaf söz 
konusudur. Ernest Nagel ve W. T. Jones gibi felsefeciler Hume’da zorunluluk bağın-
tısının içsel bir şey olduğunu ancak gözlemlediğimiz nesnelerde ortaya çıkmadığını 
belirtmiştir.7 Nagel, Hume’da nedensellik ile bağlı iki olayın arasında bir zorunluktan 
bahsetmek yerine, olayların örneği olduğu özelliklerin8 de facto aynı anda birlikte 

3 Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, s. 24.
4 Nedenselliğin bu yapısı hem Descartes hem de Kant için önemli hale gelecektir. Bu, Kant için 

transandantal unsurların keşfinde, Descartes içinse zihinsel nedenselliğin güvenilmezliği konusunda 
önemlidir.

5 Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, s. 23.
6 Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, s. 24.
7 Norman Swartz, “The Neo-Humean Perspective: Laws as Regularities”, içinde Laws of Nature, ed. 

Friedel Weinert, New York: De Gruyter Press, 1995, s. 81-82.
8 Suyun akışkan olması, sıvı olmak ve akışkan olmak özellikleri arasında bir ilişkinin örneği 

sayılmaktadır. Nagel’ın bu yorumu bir sonraki başlıkta ele alacağımız zorunluluğun özellikler arası 
ilişkide ortaya çıkması ile aynı çıkış noktasına sahiptir.
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bulunmalarının beklentisi ile zorunluluğun ortaya çıkacağından bahsetmiştir.9 Galen 
Strawson, John P. Wright, Tom L. Beauchamp ve Alexander Rosenberg gibi diğer Hume 
yorumcularının ise bu yorumları reddederek aslında Hume’un zorunluluğa inansa da 
bu zorunluluğu rasyonel bir şekilde doğrulamanın güç olduğunu çünkü zorunluluk için 
ampirik bir kanıt bulmanın mümkün olmadığına inandığını belirtmişlerdir.10 İki farklı 
Hume yorumunda tartışmamız açısından ortak olan nokta ise nedenselliğin ancak am-
pirik tecrübeye dayanmasına rağmen zorunluluğun -var olsa dahi- ampirik tecrübede 
ortaya çıkmamasıdır. Öyleyse ampirik tecrübede ortaya çıkmayan zorunluluk bağıntı-
sını, nedenselliğe göre temellendirdiğimiz doğa yasalarına uygulamak oldukça güçtür.

Doğa yasalarında herhangi bir ontolojik ve fiziksel zorunluluk olmadığını savunan 
Humecu filozoflar düzenlilik teorisi’ni geliştirmişlerdir. Düzenlilik teorisinde yasalar 
ile onun uygulamaları/örnekleri arasında fiziksel zorunluluk söz konusu değildir, 
gözlemlenen örneklerin toplamı yasayı vermektedir. Doğada gözlemlenen her olay 
yasaların örneklerinden/uygulamalarından ibarettir. Doğada gözlemlenen düzenlilik 
örneklerinin çokluğu onları genellemeye (İng. generalisation) yaramaktadır. Yasalar da 
doğa hakkında yaptığımız doğru genellemelerden ibarettir. Bu görüşe basit düzenlilik 
teorisi ya da naif düzenlilik teorisi de denilmektedir. Düzenlilik teorisinin bu yorumu 
şu şekilde formüle edilmektedir:

∀x (Fx→Gx) 
Gözlemlenen örneklerin tamamında F’ler G ise bu bir yasayı ortaya koymak-

tadır. Örnek olarak “Tüm metaller elektriği iletir”in yasa olması gözlemlenen tüm 
metallerin elektriği iletmesine dayanmaktadır. Bu düzenlilikte herhangi bir zorunluluk 
bulunmamaktadır. Öyle ki metalin elektriği alıp iletmemesi mantıksal olarak müm-
kündür ayrıca metalin tabiatında zorunlu olarak elektriği iletmesini gerektirecek bir 
şey bulunmamaktadır.11 

Basit düzenlilik teorisinin karşılaştığı en büyük güçlük yasalar ile rastlantıların 
(accidents) nasıl ayırılacağı sorunudur. Düzenli olarak karşılaştığımız ancak yasayı 
ifade etmeyen durumları rastlantılar olarak düşünebiliriz. Örnek vermek gerekirse her 
sabah evimizin önünden belli bir saatte otobüsün geçmesi rastlantısaldır. Her ne kadar 
bu durum düzenli olarak gerçekleşiyor olsa da bize bir doğa yasasını sunmamaktadır. 
Ancak basit düzenlilik teorisine göre gözlemlenen her örnekte düzenli olarak gerçek-
leştiği için yasa sayılmalıdır. Bu güçlüğü çözmek için David Lewis düzenlilik teorisine 
karşıolgusal durumları eklemiştir. Lewis, Ramsey’nin doğa yasalarının genellemelere 
indirgenemeyeceği eleştirisinden hareketle, iki ifadenin aynı genelliği sunsa dahi bi-

9 Ernest Nagel, The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation, 2nd edition 
Indianapolis: Hackett Publishing Company,1979, s. 56.

10 Swartz, “The Neo-Humean Perspective: Laws as Regularities”, s. 82.
11 Ömer Fatih Tekin, “Different Views of Laws of Nature”, Beytülhikme An International Journal of 

Philosophy, S. 7, 2017, s. 47.
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rinin yasa iken diğerinin olamamasının mümkün olduğunu belirtmiştir.12 Lewis yine 
Ramsey’den hareketle yasa ile rastgelelikleri ayırmak için bir ölçüt koymuştur. Kar-
şıolgusal durumları düşündüğümüzde sayısız farklı yasaların geçerli olduğu sistemden 
bahsedilebilir. Bu sistemler doğru dedüktif sistemler de olabilir. Bu doğru dedüktif 
sistemlerden bir kısmı diğerlerinden daha basit (İng. simple) ve sağladığı bilgi içeriği 
açısından daha güçlü (İng. strong) olabilir. Lewis iyi bir dedüktif sistemde basitlik ve 
güçlülük ilkesinin dengeli bir birleşimi olması gerektiğini belirtmektedir. 

“Bir olumsal genelleme ancak basitlik ve güçlülük ilkelerinin en iyi birleşimi olan her 
bir doğru dedüktif sistemde teorem (ya da aksiyom) ise doğa yasası sayılır. i dünyasında 
bir genelleme yasadır, eğer i dünyasında doğru olan tüm en iyi dedüktif sistemlerde de 
teorem ise.”13

Yasaların, karşıolgusalları ele alan mümkün dünyalara genişletilerek en iyi sistemi 
ortaya koymak ilkesi ile kayıtlanması, yasalar ile rastgele düzenlilikleri ayırmada kısmi 
olarak iş görmektedir. Buna göre bir genelleme yasa olarak bir dünyada doğru iken 
diğer bir dünyada doğru olmasına rağmen yalnızca bir genellemeden ibaret olabilir. 
Çünkü ilkinde yasa olarak en iyi dedüktif sistemi vermekte iken ikincisinde en iyi 
dedüktif sistemi ortaya koymayabilir.14 Düzenlilik teorisine karşıolgusal durumların 
eklenmesi ile oluşan bu teoriye sistematik düzenlilik teorisi denilmektedir.15

Sistematik düzenlilik teorisinin basit düzenlilik teorisine göre bir diğer kuv-
vetli yönü karşıolgusal durumları teoriye dahil ederek henüz gerçekleşmemiş ancak 
beklentisinde olduğumuz durumları ele almasıdır. “Dünyanın şekli geoit olmasaydı 
yörüngesinden sapardı” şeklindeki bir ifade gerçekleşmemiş ancak mevcut yasa-
larımız ışığında bulunduğumuz bir tahmin ifadesidir. Düzenlilik teorisine göre bu 
ifade yasa ile ilişkilendirilemez çünkü gözlemlenmiş örneklerden hareketle yapılmış 
değildir. Bu tahmini oluşturan diğer yasalar gözlemlenmiş örneklerden türetilmiş 
olsalar dahi, Dünyanın geoit olmadığı durum gözlemlenmediği için ifade, ilgili ya-
saların bir örneği sayılamayacaktır. Ancak sistematik düzenlilik teorisinde bu ifade 
mümkün bir dünyada yasanın örneği olarak kabul edilebilir. Karşıolgusal durumlar 
sistematik düzenlilik teorisinde yasa için örnek oluşturabilirken, düzenlilik teorisinde 
ele alınamamaktadır.

Sistematik düzenlilik teorisi basit düzenlilik teorisine göre daha güçlü olması-
na rağmen çözmesi gereken bazı güçlükler söz konusudur. Bu güçlüklerin başında, 
Lewis’in ortaya koymuş olduğu yasalar ile rastgelelikleri ayırmada en iyi dedüktif 
sistemi sağlama koşulunun yetersiz olduğu gelmektedir. Öyle ki basit ve güçlü bir 
sistem oluşması o sistemin en iyi dedüktif sistem olmasını garanti etmemektedir. 

12 David K. Lewis, Counterfactuals, Rev. ed. , Malden, Mass: Blackwell Publishers, 2001, s. 74.
13 Lewis, Counterfactuals, s. 73
14 Lewis, Counterfactuals, s. 74
15 Alexander Bird, Nature’s Metaphysics: Laws and Properties, New York: Oxford University Press, 

2007, s. 68.
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Zamanla bir sistemin açıklama gücü azalabilmektedir. Böyle olunca ilgili yasanın da 
değişime uğraması gerekmektedir. Ancak bizim yasalardan beklentimiz örneklerini 
sürekli açıklayacak kesinlikte olmasıdır.16 Bizce, yasalar uygulandıkları nesnelerin 
hareketini yönetir ve açıklar. Düzenlilik teorilerinin ortaya koyduğu çerçevede ise 
yasalar şeylerin özelliklerini belirli düzende ortaya koyma yollarından başka bir şey 
değildir. Bird’e göre yasaların karşıolgusal durumu desteklemeleri, karşıolgusalların 
üstü kapalı şekilde yasalara gönderim yapmalarındandır. Yani yasaların sonucu olarak 
karşıolgusallar belirli özellikleri göstermektedirler. Dolayısıyla karşıolgusallar yasanın 
sonucu olarak, bize yasaların analizini veremezler.17

Düzenlilik teorisinin çözmesi gereken bir diğer sorun yalnızca bir kere gerçek-
leşmiş bir olayın yasa mı yoksa rastlantısal mı olduğunu ayırt edememesidir. Örnek 
olarak kayıtlara göre yalnızca 2009 yılında kaydedilen Asperatus Bulutları doğada 
yalnızca bir kere gözlemlenmiş bir bulut türünü ortaya koymuştur. Araştırmacılar bu 
bulut türünün yeni bir tür olduğuna kanaat getirip 2017 yılında Uluslararası Bulut 
Atlası’na eklemişlerdir. Doğada yalnızca bir kere gerçekleşen bu olay doğadaki çe-
şitli yasaların uygulanmasının bir örneğini oluşturmuştur. Tekrar gerçekleşmesi için 
gereken şartların bir daha gerçekleşmediği bir durumda bile “doğadaki şu durumlar 
gerçekleştiğinde Asperatus bulutları oluşur” şeklinde bir doğa yasası ifade edilebilir. 
Böyle bir doğa yasasının ifade edilebilmesi için yasa ile örneği arasındaki ilişkinin 
niceliksel veya kaplamsal (tekrarlanma ve genelleme) olarak ele alınmaması gerekir. 
Düzenlilik teorisi ise -naif veya sistematik olsun- ilişkiyi bu şekilde ele almaktadır.

Düzenlilik teorisi ile ilgili sunduklarımızın dışında birçok sorun şimdiye kadar 
dile getirilmiştir, David Armstrong düzenlilik teorisinin çözmesi gereken güçlükleri 
toparlayıp bu güçlükleri aşma çabalarının yetersizliğine değinmiştir.18 Bu güçlüklere 
değinmek makale kapsamını aşacağı için Düzenlilik Teorisinin eleştirisine dayanan 
nomik zorunluluk görüşünü ele alırken önemli gördüğümüz noktalara temas edeceğiz. 
Ancak belirtmeliyiz ki Düzenlilik Teorisinin karşılaştığı temel güçlük rastgelelikler 
ve yasalar arasındaki sınırı çekmek konusundaki başarısızlığıdır. Bu sorunun ortaya 
çıkmasındaki temel neden ise yasa ile örneği arasındaki ve yasanın unsurları19 arasın-
daki ilişkinin dışsal olarak ele alınmasıdır.

16 Yasaların böyle bir kesinliği sağlayıp sağlayamayacağı başka bir tartışmanın konusu olsa da doğa 
yasalarında böyle bir kesinlik beklentisinde bulunmanın haklılığını iddia edebiliriz.

17 Tekin, “Different Views of Laws of Nature”, s. 50.
18 David M. Armstrong, What is a Law of Nature?, Cambridge Philosophy Classics edition, Cambridge, 

United Kingdom: Cambridge University Press, 2016, s. 10-68. 
19 Yasanın unsurlarından kastettiğimiz “Tüm metaller elektiriği iletir” metal ve elektiriği iletmek 

arasındaki ilişkinin ele alınmasıdır.
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II. Nomik Zorunluluk Teorisi: Doğadaki Zorunluluğun Temeli Nedir? 

Düzenlilik teorilerinde yasaların evrensel doğru genellemelere indirgendiğini ve 
bunun ∀x (Fx→Gx) formunda ifade edildiğini belirmiştik. Düzenlilik teorisinin eleş-
tirisinden hareketle yasaların tümel niceleme ile ifade edilen doğru genellemelerden 
ibaret olmadığını yasalarda bir tür zorunluluktan bahsetmemiz gerektiğini ifade eden 
ilk isim Fred. I Dretske olmuştur. Aynı yıllarda David Armstrong ve Micheal Tooley de 
Dretske gibi doğa yasalarını tümeller arası ilişki olarak ele alan metinler üretmişlerdir. 
Dretske 1977’de yazmış olduğu Laws of Nature makalesinde doğa yasalarının evrensel 
doğrulara indirgenemeyeceğini, yasaları tümeller arası ilişkiden kaynaklanan yapılar 
olarak ele almamız gerektiğini savunmuştur. Dretske Düzenlilik teorisinin ele aldığı 
gibi ∀x (Fx→Gx) formunda ifade edilen doğruların “Tüm gözlenen ya da denenen F’ler 
G’dir” şeklinde yorumlandığında bu yorumun doğa yasalarını koymasını engelleyen 
durumlar olduğunu belirtmiştir. Bunlardan ilki eşkaplamlı (İng. coextensice) unsurlar ile 
yer değiştirme problemidir. Buna göre ∀x (Fx→Gx) biçiminde ifade edilen bir yasada 
ilişki kaplamsal olarak ele alınıyordu. Yasayı oluşturan unsurları aynı kaplama sahip 
başka unsurlar ile değiştirdiğimizde ise yasa “bozulmaktadır”. Dretske’nin verdiği 
örneği kullanırsak K gibi bir yüklem ile F’in eşkaplamlı olduğunu düşünelim. Eğer 
düzenlilik teorisinin iddia ettiği gibi kaplamsal ilişkiler esas ise ∀x (Fx→Gx) formu 
∀x (Kx→Gx) şeklinde de ifade edilebilmelidir. Eğer yasa kaplamsal ilişkiye bağlı 
olarak kurulsaydı “Pırlantalar 2419 kırılma indisine sahiptir” yasasında “… pırlanta” 
yüklemi yerine onun eşkaplamlısı olan “… kimberlite taşından çıkarılan şey” ifade-
sini koyabilmemiz gerekirdi. Bu durumda yasa “Kimberlite taşından çıkarılan şeyler 
2419 kırılma indisine sahiptir” şeklinde ifade edilebilmelidir. Ancak böyle bir çıkarım 
mümkün değildir çünkü bunun da bir yasa olması için “.. pırlantadır” ve “kimberlitten 
çıkarılır”ın eşkaplamlılığının da yasa olması gerekir. 20

Yasalarda yüklem durumundakiler mat (İng. opaque) konumunda iken evren-
sel doğrularda yüklem durumundakiler geçişli (İng. transparant) konumdadır. Tüm 
F’ler G’dir ifadesinde F ve G nin yerine eşkaplamlı yüklem kullanırsak eğer yüklem 
durumundakiler geçişli ise ifade doğru olarak kalmaya devam edecektir. Ama yasalar 
bu tür değişikliklerden etkilenecektir.21 Bu probleme karşı olarak evrensel doğrular 
ile yasalar arasında içsel bir fark bulunmayıp yalnızca işlevsel fark olduğunu, belirli 
şekilde kullanılınca evrensel doğruların da yasalar gibi iş görebileceğini savunanlar 
olmuştur.22 Yasaları evrensel doğrulara belirli kullanımlar içinde indirgeyen görüşlere 
göre Yasa=Evrensel Doğru + X şeklinde formüle edilebilir. Burada X’in ne olduğu ile 

20 Fred Dretske, “Laws of Nature”, Philosophy of Science, S. 44: 2, 1977, s. 250.
21 Dretske, “Laws of Nature”, s. 250.
22 Dretske’ye göre Nelson Goodman, Ayer, Nagel, Popper, Mackie, Bromberger, Braitwaite, Hemples 

gibi bilim felsefeciler böyle bir işlevselci (functionalist) perspektife sahiptir. Dretske, “Laws of 
Nature”, s. 250. 6. dipnot.
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ilgili görüşleri Dretske beş başlıkta toplamıştır:23

1- Yüksek onay derecesi
2- Genel kabul görmesi
3- Açıklama Potansiyeli (örneklerinin açıklamada kullanılma potansiyeli)
4- İndirgemeci Uyum (daha geniş ifade sistemlerine entegre olabilmesi)
5- Yüklemleme/tahmin gücü
Bu beş maddenin tamamında yasa ve evrensel doğru arasındaki sorun epistemik 

bir sorun olarak ele alınmış ve epistemik eklemeler ile yasa ve evrensel doğruların 
özdeş olabileceğini savunulmuştur. Buna göre evrensel doğruların yasa olabilmesi 
için belirli epistemik şartları sağlaması gerekmektedir. Matlık sorunu epistemik bir 
sorun olup, yukarıdaki kavramların kullanımı yasanın matlığının kaynağıdır.24 An-
cak bu epistemik eklemeler sorunu tam olarak çözüme kavuşturamamaktadır, öyle 
ki Hume’cu Düzenlilik Teorisini savunanlar dahi hangi eklemenin geçerli olacağı 
konusunda bir mutabakata varamamışlardır. Dretske makalesinde bu eklentilerin 
yetersizliğini tek tek ele almıştır.25 Hepsine değinemesek de Dretske’nin genel eleş-
tirisine göre bu eklentiler epistemik kavramlar olup onlara atadığımız bilişsel değere 
bağlılardır. Ancak yasalar biz farkında olmasak dahi değişmemektedir. Bir şeyin yasa 
ifadesi olarak durumu, onun epistemolojik durumuna bağlı değildir. Ayrıca düzenlilik 
teorisine getirilen temel eleştiri olan yasalar ile rastgelelikleri ayırmak konusunda bu 
epistemik eklentiler yeterli olmamaktadır. Çünkü esas sorun yasadaki ilişkilerin dışsal 
olarak ele alınmasındandır. Bu eklentiler yasadaki unsurlar arasındaki ilişkiyi halen 
dışsal yorumlamaktadır. Dolayısıyla yasanın unsurları arasındaki ilişki yine zorunlu 
değil ancak olumsal bir ilişki olarak ele alınacaktır. 

Dretske, yasa ile evrensel doğrunun eşitliğinde karşılaşılan matlık sorunundan 
hareketle yasaların yüklemler arası ilişkide değil ancak tümeller arası ilişkide ortaya 
çıktığını savunmuştur. “Tüm F’ler G’dir” gibi bir yargı geçişli iken “Tüm F’lerin G 
olması yasadır” dediğimizde mat bir durumla karşılaşıyoruz. Dretske’ye göre bunun 
nedeni yasa ifadesinde F ve G’nin olağan gönderimleri dışında kullanılmasıdır. 26 “F’ler 
G’dir”in yasa olması F ve G yüklemlerinin kaplamları hakkında bir ifade değil tümel 
nitelikler olan F’lik ve G’lik arasındaki ilişkiyi betimleyen tikel bir ifadedir. Tüm F’ler 
G’dir ifadesi (∀x (Fx→Gx)) evrensel doğru olarak terimlerin kaplamı arasındaki ilişki 
hakkında konuşuyorken yasa olarak ele alındığında yüklemlerin ifade ettiği özellikler 
(İng. properties) arasındaki ilişki hakkında konuşuyordur.27 F ve G arasındaki yasa 
ilişkisi F’lik ve G’lik arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. F’in eş kaplamlısı olan K 
için K’lığın G’liği gerektirmesi hakkında bir kesinlik bulunmadığı için yasada matlık 

23 Dretske, “Laws of Nature”, s. 251.
24 Dretske, “Laws of Nature”, s. 252.
25 Dretske, “Laws of Nature”, s. 252-262.
26 Dretske, “Laws of Nature”, s. 252.
27 Dretske, “Laws of Nature”, s. 253.
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durumu ile karşılaşıyoruz. Öyleyse Drestske için kaplamsal ortaklık, kaplamdaki 
nesnelerin özellikleri arasındaki ortaklığı gerektirmemektedir ve matlık sorunu da bu 
durumdan kaynaklanmaktadır.

“Yasa-gibi ifadeler tekil ifadelerdir ve özellikler ya da büyüklükler arasındaki ilişkiyi tasvir 
ederler... Bu görüşe göre, yasa ve evrensel doğrular arasında içsel farklar vardır. Yasalar 
evrensel doğruluğu gerektirir, ancak evrensel doğruluklar yasayı gerektirmez. Yasalar tümel 
nicelik, nitelikler arasındaki ilişkiyi tasvir eder, onlar bu nitelik ve nicelikleri örnekleyen 
belli nesneler ve durumlar arasındaki evrensel ifadeler değildir.”28

Yasanın tümeller arası ilişkide ortaya çıktığını iddia eden bu görüşün, Platoncu 
tümel anlayışı ile karıştırılmaması gerekir. Dretske, doğada yasa varsa evrensel nicelik-
lerin de olduğunu ve bu evrensel nicelikler arası belirli ilişkiler olduğunu ifade etmek 
istemiştir. Kendi başına bir tümel kavramı veya cevher kavramı kullanmamıştır. Bu 
görüşe göre doğa yasaları, kaplamındaki nesnelerin değişiminden ziyade söz konusu 
özellikler eğer değişiyorsa ancak o özelliklerden etkilenecektir. Olgukarşıtı durumlar 
da bu şekilde yasalara dahil edilebilir, fiili olmayan F’ler ve G’ler hakkında yasa ileri 
sürülürken fiili olmayan nesnelerin özellikleri hakkında konuştuğumuz bir çerçevede 
yasa, geçerliliğini o mümkün dünyada da koruyacaktır.29 

Dretske ile aynı yıllarda Micheal Tooley ve David Armstrong doğa yasalarının 
düzenliliklere, evrensel doğruluklara indirgenemeyeceğini fark edip doğa yasalarını 
tümeller arası ilişkiler olarak yorumlamışlardır. Yasaların tekil durumlarda gerçekleşen 
düzenliliklerin toplamı gibi ele alınamayacağını düşünen Tooley ve Armstrong, nomik 
zorunluluk görüşünü geliştirmişlerdir. Bu görüş Dretske’nin yasaları tümeller arası 
ilişki olarak ele alan görüşünün geliştirilmiş halidir.30 Nomik zorunluluk görüşünün 
temel iddiası; yasaların tümeller arası bir ilişkiyi ifade ederken tümel olmanın gerek-
tirdiği şekilde örneklerinde ortaya çıkmalarının zorunlu olup, iki tümel arası ilişkinin 
ise olumsal olduğudur. 

“Belirli ilişki içerisindeki tümeller, tikeller hakkında ilgili genellemeleri mantıksal olarak 
zorunlu kılarlar. Bu durum gerçekleştiğinde söz konusu genelleme yasayı ifade eder.”31

Nomik zorunluluk görüşüne göre tümeller, tikellerin özellikleri ya da ilişkilerinden 
soyutlanmaktadır. Tümellerin her bir tikel duruma uygulanmasını sağlayan ilke ise 

28 Dretske, “Laws of Nature”, s.253.
29 Tümel niteliklerin mümkün dünyada korunup korunmayacağı, nesnenin söz konusu özellikleri mümkün 

dünyalarda taşımasının zorunluluğu, yasanın unsurları arasındaki ilişkinin mümkün dünyalarda da 
geçerli olup olmayacağı gibi sorular çağdaş modalite tartışmalarında geçerliliğini sürdürmektedir. Bu 
sorular çalışmamızın kapsamı dışındadır.

30 Nomik zorunluluk görüşünü kapsamlı olarak ele alan en kapsamlı metin David Armstrong’un “What 
Is Law Of Nature?” metnidir. Micheal Tooley de The Nature of Laws makalesinde nomik zorunluluk 
görüşü ile ilgili temel varsayımları ortaya koymuştur. Armstrong, görüşlerinde Tooley’den etkilendiğini 
belirtmiştir. Daha hacimli olması ve ayrıca Dretske veTooley’in argümanlarını “kapsadığı” için biz 
Armstrong’un görüşlerini nomik zorunluluk teorisinin temel metni olarak ele alacağız. 

31 Michael Tooley, “The Nature of Laws”, Canadian Journal of Philosophy, S. 4, 1977, s. 672. 
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örnekleme ilkesidir (İng. principle of instantiation). Gerçek tikellerin özellikleri veya 
ilişkileri yasayı oluşturan tümel olmakla birlikte, gerçeklik şu an olan ile sınırlı değil-
dir. Geçmiş ve gelecekte olabilecek şeyler de “gerçek” sayılmaktadır.32 Armstrong’un 
tümel anlayışına göre tümeller, tikel örneklerde özdeş şekilde bulunur. Ancak tikeller, 
tümellerin bir yığını değillerdir. Karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Nasıl ki bir tikel 
özellikleri olmadan var olamayacaksa örneklenmemiş (ve örneklenemeyecek) kendi 
başına bir tümelden de bahsedemeyiz. Çünkü Armstrong’a göre hem tikel hem tümel, 
ilişki durumlarından bağımsız değildir. F’lik özelliği F’e sahip bir nesnenin ilişki du-
rumlarının soyutlamasından ibarettir.33. Ya nesne ile söz konusu özellik arasında ya 
da nesneler arasında bir ilişkiyi ifade eder. Tümeller arasında da ilişki durumu (İng. 
state of affairs) söz konusudur. Bu ilişki durumlarının kendileri Armstrong’a göre her 
zaman bir tikeli oluşturmaktadır.34 İlişki durumlarının oluşturduğu bir hiyerarşiden 
bahsedebiliriz. İki nesne arası ilişki birinci derece tümel ile kayıtlandığı “Rab” gibi 
bir ikili sonucunda kendisi birinci derece olan bir ilişki durumuna yol açmaktadır. 
Yasa ifadelerinde ise F ve G birinci derece tikellerden soyutlanmış ikinci derece 
tikellerdir, bu ikinci derece tikeller ikinci derece tümel olan zorunluluk ilişkisi ile 
kayıtlanmaktadır. Bunun sonucunda ortaya kendisi ikinci derece tikel olan bir ilişki 
durumu ortaya çıkmaktadır. Bu ilişki durumu yani yasa da bir tümeldir. Dikkat edilirse 
tümeller arası zorunluluk ilişkisi kaynağını bu görüşe göre tümellerin uygulamaları 
olan birinci derece tikellerden almaktadır. A posteriori olarak varolan nesneler arası 
ilişki durumlarının soyutlamalarından tümeller arası ilişkiye, tümeller arası ilişkiden 
de yasa ifadesine ulaşmaktayız. Söz konusu tümeller arası ilişki zorunlu iken yasanın 
kendisi olumsal bir durumu ifade etmektedir. 

Doğa yasalarının olumsal olması tümellerin olumsal olması ile temellenmekte-
dir.35 Armstrong’a göre tümeller, tikellerin ilişki durumlarından yapılan soyutlamalar 
ile ortaya çıkmaktadır. Yasayı oluşturan tikellerin olmadığı bir mümkün dünyada söz 
konusu tümeller de olmayacaktır. Öyleyse tümellerin varlığı ancak olumsal bir yapıdır. 
Öyle olunca da tümeller arası ilişki olarak tasvir edilen doğa yasaları da ancak olumsal 
olacaktır. Ancak yasanın unsurlarını oluşturan F’lik gibi bir tümel var ise (F olduğu 
için F’lik vardır) tümelin gerektirdiği G’lik tümelinin olması zorunludur. Tümeller 
arası zorunlu ilişki bize kendileri olumsal olan yasaları vermektedir. Bu olumsallık 
tümellerin olumsal yapısından kaynaklanmaktadır. Yasalar örneklerine örnekleme ilkesi 
gereği uygulanabilmektedir. İki tümelin birbirini zorunlu kılması tümelin örnekleri 
olan tikeller arası nedensel ilişkiyi de ortaya koymaktadır. Bir olayın diğerini izlemesi 
ancak bu tümellerin zorunlu olan içsel bağları sayesindedir. 

32 Armstrong, What is a Law of Nature?, s. 75.
33 Dretske, “Laws of Nature”, s. 77.
34 Burada Armstrong’un nominalist tavrı göze çarpmaktadır. Her bir ilişki durumunu dahi bir tikel birey 

olarak ele alması bu tavrın göstergesidir.
35 İlgili bölüm için bkz. Armstrong, What is a Law of Nature?, s. 148-62. 
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Düzenlilik teorisine getirilen eleştiriler dikkate alındığında nomik zorunluluk gö-
rüşünün daha güçlü bir teori olduğunu söyleyebiliriz. Düzenlilik teorisinde örneklerin 
genelliği ile yasa ortaya çıkmaktaydı, “yeterince” sayıda gözlemlenemeyen unsurlar 
yasaya dahil edilmemekteydi. Nomik zorunluluk görüşünde ise önemli olan örneklerin 
çokluğu değil örneklerden soyutlanan tümeller arası ilişkinin zorunluluğudur. Tümel-
ler arası ilişkinin zorunluluğunun tek örnek üzerinden dahi a posteriori olarak ortaya 
konma ihtimali söz konusudur. Yine doğada gözlemlediğimiz düzenliliklerin yasa olup 
olmadığı konusunda nomik zorunluluk görüşü bize ontolojik bir zemin sunmaktadır. 
Neyin rastgelelik neyin yasa olduğunun temelinde tikellerden soyutlanan tümeller 
arası zorunlu ilişki vardır. Ayrıca düzenlilik teorisinde a’nın F olmasının yine a’nın 
G olmasını zorunlu kılması ancak dışsal bir ilişkiydi. Diğer tüm F’lerin G olmasına 
bağlı olarak bu ilişki kuruluyordu. İçsel bir zorunluluk ancak yasalar tümeller arası 
ilişki olarak yorumlandığında söz konusu olur. Yasanın kendisi bir tümel olarak kabul 
edilir, yasanın örnekleri o tümel altına düşen örnekler olarak görülürse yasanın her bir 
örnekte görünür olması açıklanacaktır.36 Olgukarşıtları dikkate alındığında da nomik 
zorunluluk görüşünün düzenlilik teorisinden daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 
F’lerin G olmasının yasayı ifade etmesi durumunda, henüz F özelliğini taşımayan a 
nesnesinin F özelliğini taşıması halinde G özelliğini taşıyacağının temeli F’liğin G’liği 
gerektirmesidir. a nesnenin F özelliğini mevcut durumda taşıyor olup olmaması F→G 
ilişkisinin kurulmasına engel değildir. Düzenlilik teorisinde ise a’nın F özelliğini 
taşıdıktan sonra G’yi neden taşıyacağının sağlam bir açıklaması bulunmamaktadır. F 
ve G arasındaki ilişki F özelliğine sahip nesnelere bağlıdır. 

Nomik zorunluluk görüşü düzenlilik teorisine göre daha güçlü olsa da teori çeşitli 
problemleri barındırmaktadır. Tümellerin tikellerle ilişkisinin nasıl kurulduğu, bu ilişkide 
bir döngüsellik olup olmadığı açıklama gerektiren önemli bir güçlüktür. Armstrong da 
bu güçlüğü kabul etmektedir.37 Yine, tümeller arası ilişkide karşılaştığımız zorunluluğun 
kaynağının ne olduğu, mantıksal veya metafizik bir zorunluluktan mı bahsedeceğimiz 
temellendirilmemiştir. Bu güçlük kolay aşılabilir bir güçlük değildir, yasaları a posteriori 
nesneler ile sınırlandıran Armstrong için a posteriori bir temeli olmayan, Hume’un 
eleştirdiği üzere kendisini doğrudan tecrübe edemediğimiz bir zorunluluktan bahsetmek 
teoriyi zayıflatmaktadır. Ancak teorinin düzenlilik teorisinden farklılaştığı temel kısım 
da yasayı tümeller arası zorunluluk ilişkisi olarak ele almasındadır. Dolayısıyla teori 
temelinde önemli bir sorunu barındırmaktadır. Hem düzenlilik teorisini savunan Lewis 
gibi filozoflar hem de istidadi özcülüğü savunan Alexander Bird gibi filozoflar nomik 
zorunluluk görüşünü zorunluluğu temelsiz bir şekilde kullanmakla eleştirmişlerdir. 

Düzenlilik teorisi, doğa yasalarını dışsal ilişkilere indirgemekle eleştiriliyordu. 
Doğada gördüğümüz düzenliliklere yasa payesi vererek onlar üzerinde çeşitli beklentiler 
inşa etmemizi söylüyordu. Ancak yasalar ile rastgelelikleri nasıl ayırt edeceğimizin 

36 Armstrong, What is a Law of Nature?, s. 94.
37 Armstrong, What is a Law of Nature?, s. 82.
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tatmin edici bir açıklamasını sunmuyordu. Çünkü düzenlilikleri ontolojik bir temele 
dayanmayan epistemik bir durum olarak ele alıyordu. Nomik zorunluluk görüşü ise 
bu soruna karşı yasalara ontolojik bir zemin atamak ve bu zemini, yasaları tümeller 
arası zorunluluk ilişkisi olarak ele almakta bulmuştur. Böylece yasa dışsal ilişki olarak 
ele alınmamış olup, içsel zorunluluk bağı ile yasalara ontolojik temel verilmiştir. Tü-
meller de a posteriori nesnelerden soyutlanan özellik ya da ilişki durumları olarak ele 
alınarak idealizme düşmeden savunulabilimiştir. Tümeller olumsal yapıda olduğu için 
yasaların da olumsal olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu görüşün kendini dayandırdığı 
zorunluluk ilişkisinin mahiyeti konusunda ve tümeller ile tikeller arası ilişkinin nasıl 
kurulduğu konusunda tatmin edici bir açıklama yapmamış olması teorinin geçerliliğini 
zayıflatmaktadır. Felsefe tarihinin başlangıcından itibaren karşılaşılan zorunluluk ve 
parça-bütün ilişkisi problemlerinin tekrar karşımıza çıkması nomik zorunluluk görüşünü 
savunmayı güçleştirmektedir. Ancak doğa yasalarında bir zorunluluk olması gerektiği, 
yasanın dışsal ilişkiye indirgenemeyeceği, nesnenin nasıl davranacağını belirleyen 
bir içsellikten (bu görüşte tümellerden) bahsetmemiz gerektiğini tespit etmiş olması 
istidati özcülüğü hazırlar niteliktedir. 

III. Doğa Yasalarındaki Zorunluluğun Temeli: İstidatlar 

Ele aldığımız düzenlilik teorisi ve nomik zorunluluk görüşü doğa yasalarını 
olumsal olarak ele alıyordu. Yine her iki görüş de nesnelerin kategorik özelliklere 
sahip olduğunu iddia ediyordu. Doğa yasalarında metafizik zorunluluk olduğunu, 
nesnelerin de bazı özsel istidadi özelliklere sahip olduğunu savunan görüş istidadi 
özcülük olmuştur. İstidatlar, nesnelerin sahip olduğu özelliklerin doğasını belirten bir 
unsur olup, bir nesnenin çeşitli muharrikler altında nasıl hareket edeceğini ya da nasıl 
tepki vereceğini ifade eder. Kırılganlık istidadına sahip bir bardak darbe almak gibi 
bir muharrik etkisinde kırılacaktır. Bu durumda kırılmak istidadın belirmesidir (İng. 
manifestation). İstidatlar nesnelerin özellikleri olarak nomik ve etkin (İng. causal) 
güçler ortaya koyarlar. Bu güçler ile nesne belirli bir tür harekete meyleder.

İstidatlar, alışılagelmiş (İng. conventional) ve kanonik olmak üzere ikiye ayrılır.38 
Alışılagelmiş istidatlar kırılganlık, çözülebilirlik, yanıcı olmaklık gibi basit yüklem-
lerle ifade edilir. Alışılagelmiş istidatlarda muharrik koşullarına ve nasıl belireceğine 
(istidanın nasıl ortaya çıkacağı) açıkça bir gönderim yoktur39. Kanonik istidatlarda 
ise muharrik koşullara ve istidadın nasıl belireceğine açıkça gönderim vardır. Darbe 
aldığında kırılmak istidadı kanonik istidata örnektir. Kırılgan olmak istidadından 
farklı olarak bu ifadede muharrikin ne olacağı (darbe almak) ve sonucunda nasıl bir 

38 Sungho Choi ve Michael Fara, “Dispositions”, içinde The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
(SOP) ed. Edward N. Zalta, Stanford University, 2018

39 Choi ve Fara, “Dispositions”.
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belirmenin gerçekleşeceği (kırılmak) açıkça belirtilmiştir. İstidatlar ister kanonik ister 
alışılagelmiş olsun nesnenin özelliklerinin doğasının kategorik olmadığını ifade eder.40 
Kırmızı olmak bir kategorik özelliktir ve bu özelliğe sahip herhangi bir nesneyi belli 
etki altında bir tür davranış veya harekete itmez. 

İstidatları savunanlar en azından bazı özelliklerin istidadi olması gerektiğini 
savunmuştur.41 Kategorik özelliklerin de bulunabileceğini ancak bunların nesnelerin 
ayırt edici temel özelliklerinden olmadığını iddia etmişlerdir.42 Bird, Ellis ve Lierse gibi 
filozoflar istidatların en azından doğal türler ve doğal özellikler için ayırt edici özsel 
nitelikler olduğunu savunmuşlardır. Doğal ve doğal olmayan özellik ayrımına yeşil 
rengi ile maşil (İng. Grue43) rengi verilmektedir. Yeşil doğal bir tür iken, maşil kültürün 
de etkisiyle ortaya çıkmış iki doğal türden türetilmiş bir yapıdadır. Doğal nitelikler 
ile doğal olmayanlar arasındaki farklılığın temelinin ne olduğu tartışma konusudur. 
Bird, doğal nitelikler ile doğal olmayan nitelikler arasında ontolojik farklılık olduğunu 
ve doğal niteliklerin etki gücü (İng. causal power) olduğunu savunmaktadır.44 Ayrıca 
bu ayrım nesnelerin hangi özelliklerinin asli veya özsel hangilerinin arızi olduğunu 
belirlemede işe yaramaktadır. 

İstidat özcülüğü nesnelerin temel doğal özelliklerinin istidatlar olduğunu savun-
maktadır. Kategorik özellik görüşünü savunanlar tüm özelliklerin kategorik olduğunu 
savunurken,45 istidat özcülüğünde hâkim görüş yalnızca belli doğal özelliklerin istidadi 
ve özsel olduğudur. Ancak bu özsel istidadi karakter türleri ve özellikleri ayırt etmemizi 
sağlayan esaslı bir farkı ortaya koymaktadır.46 Armstrong ise istidadi özelliklerin bizi 
Meinong’cu bir ontolojiye ittiğini söylemektedir. Ona göre bir tikelin ilişki durumunun 
-bu ilişki durumu kendisinden, özünden kaynaklanacak- henüz var olmayan bir ilişki 

40 Benzer bir ayrım da açık (overt) ve örtülü (covert) istidat ayrımıdır. Bazı istidatlar açık iken bazıları 
örtülü olabilmektedir. Zayıf bağışıklık sitemi olan birisi bakteri veya virüs ortaya çıkınca enfeksiyon 
kapmaya istidadı vardır demek ve bir şey sıkıştırıldığını kolayca kırılmaya istidadı vardır demek açık 
istidata örnek verilebilir. Açık olan istidatlarda hem muharrik hem istidadın nasıl belireceği belirtilir. 
Kapalı şekilde olursa genellikle tek kelime ile istidada sahiplik belirtilir; kırılgandır, yanıcıdır, 
hazmedilebilir vs. Bird bu iki tür istidadın örtüşmeyeceğini bazı kapalı istidatlarda muharrik ve 
belirtisini ortaya koymanın güç olduğunu belirtmiştir. Bird, Nature’s Metaphysics, s. 20.

41 İstidatların savunulan bir çok çeşidi bulunmaktadır. Ancak biz tartışmamız bakımından, istidadi 
özcülüğün temel savunucusu olarak Bird, Ellis, Lierse’nin istidadi özcülük görüşlerini merkeze 
alacağız. 

42 Brian Ellis ve Caroline Lierse, “Dispositional Essentialism”, Australasian Journal of Philosophy, S. 
72:1, Mart 1994, s. 27.

43 Bazı kültürlerde yeşil ve maviye aynı rengin tonları olarak yaklaşılmaktadır. Bir zamana kadar yeşil 
denen şeye bir zamandan sonra mavi denmesi de söz konusudur. İngilizce green (yeşil) ve blue (mavi) 
renklerinin birleşiminden oluşan bu renge grue denilmiştir. Türkçe’de bu kelimeye karşılık mavi ve 
yeşilin birleşiminden olan maşil terimini kullanabiliriz. 

44 Bird, Nature’s Metaphysics, s. 12. 
45 Armstrong gibi filozoflar kategorik olmayan istidadi görünen özelliklerin de kategorik olana 

indirgenebileceğini savunmuştur. Choi ve Fara, “Dispositions”.
46 İstidadi özü olan niteliklere etki (İng. potencies) de denilmektedir. 
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durumuna yol açması fiili şeylerin var olmayan şeylerle bir şekilde ilişkili olmasını 
gerektirmektedir.47 Armstrong buna karşın kategorik özelliklerin Meinongcu olmadığını 
savunmakta bunu da quidditizme başvurarak gerçekleştirmektedir.48 Quidditizme göre 
özelliklerin özü kendi içsel ve müstakil doğasından kurulur. Quidditizmde özelliğin 
doğası örneklerin nasıl eylemeye meylettikleri ya da belli durumlarda nasıl tepki 
vereceğine herhangi bir sınır koymaz. Bu yüzden kategorizm ile oldukça uyumlu 
görünmektedir.49 Eğer özelliklerin nomik ve etki güçleri varsa dahi bunlar olumsaldır. 
Bird ise quidditizmin mümkün dünyalarda özelliklerin ya da güçlerin farklı olabileceği 
eleştirisini dünyalar arası özdeşlik sorunu ile birlikte ele alarak niteliklerin özdeşli-
ğinin o niteliklerin özsel güçleri ile sabitlenmesi ile çözülebileceğini savunmuştur.50 
Bird’ün bu çözümünün yeterince güçlü olmadığını söyleyebiliriz, özcülüğün herhangi 
bir çeşidini savunanlar için önemli bir güçlük olan mümkün dünyalar arası özdeşlik 
problemi istidadi özcülüğü savunanlar için de önemli bir güçlüktür. Ancak bu güçlükten 
hareketle istidatların olmadığını söylemek geçersiz bir çıkarım olacaktır, çünkü eğer 
istidatların zorunlu doğası kabul edilirse mümkün dünyalarda nesnenin özdeşliğini 
sağlayan unsurlar olarak kabul edilecektir. Öyleyse esas sorun istidatları kabul edip 
etmeyeceğimizdir. İstidatları kabul eden kişi için mümkün dünyalar içinde özsel isti-
datlar aynı olarak kalmaya devam edecektir. 

Özsel istidadi nitelikler tüm mümkün dünyalarda aynı istidadi karaktere sahip olurlar, bu 
karakter de niteliğin nominal değil ancak gerçek özüdür. Kategorik özellikler ise istidadi 
karakterleri modal olarak sabitlenmiş değildir, farklı dünyalarda istidadi karakterini (ve 
daha genel olarak nedensel ve nomik davranışını) değiştirebilir. karakterdeki bu değişim 
doğa yasalarının da her dünyada farklılaşmasının sonucudur. Nitelikler hakkında kategorik 
görüşü savunmak doğa yasalarının olumsal olduğu ve niteliklere ne yapmaları gerektiğini 
söylemeleri ile el ele gider.51 

İstidatların nasıl yapılar olduklarını ele aldıktan sonra istidatların doğa yasaları ile 
nasıl ilişkilendirildiğini ele alabiliriz. Geldiğimiz noktada istidatların kabul edilmesi için 
en önemli dayanak tecrübemizdir.52 Biz hem bilim yaparken hem de günlük hayatımızda 
nesnelerin belirli davranışlara meylettiklerini gözlemlemekteyiz. Öyle ki bu meyilin 
ifadesi olarak istidatlar genellikle bizler için nesnelerin ayırt edici özelliklerini ortaya 
koymaktadır. Sıvı ile gazları ayırt ederken birinin akışkan diğerinin uçucu olduğunu 
söyleriz. Herhangi bir cismi belli yükseklikten bırakırsak yere doğru hareket edeceğini 
söyleriz. Bu ifadeler hem günlük hayatımızda hem de bilimsel faaliyetlerde nesnelerin 
çeşitli istidatlarının olduğunu varsaydığımızı gösterir niteliktedir. Bunun özsel istidadi 

47 David M Armstrong, A World of States of Affairs, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s. 
79.

48 Choi ve Fara, “Dispositions”.
49 Choi ve Fara, “Dispositions”.
50 Bird, Nature’s Metaphysics, s. 78.
51 Bird, Nature’s Metaphysics, s. 43-44.
52 Ancak tecrübemizin yeterli bir dayanak olup olmadığı kadim bir soru işaretidir. 
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özelliklerden kaynaklanmadığını, bahsettiğimiz özelliklerin olumsal olduğunu savunan 
görüşler doğa yasalarından hareketle argümanlar geliştirmişlerdir. Önceki bölümlerde 
ele aldığımız düzenlilik teorisi ve nomik zorunluluk teorisi bu özelliklerin kategorik 
olduğunu düşünüyordu ve doğa yasalarını da bu çerçevede yorumluyordu. O görüşlerin 
istidadi özcülüğün ortaya koyduğu doğa yasası görüşü ile mukayese edilmesi istidadi 
özcülüğün sağlamlığını ortaya koymada önemli bir argüman olacaktır. 

IV. İstidadi Özcülüğün Yasa Yorumu ve Geçerliliği

İstidadi özcülük doğa yasalarında zorunluluk olduğunu bunun nedeninin de özsel 
doğal nitelikler olduğunu savunmaktadır. İstidatların belirli muharrikler altında bir 
etkiyi ortaya çıkarması şu şekilde formüle edilmektedir: 

İstidatların Koşul Analizi53: D(S,M)x ↔Sx□ → Mx
D(S,M)x, x in M etkisini S muharriği sonrasında göstermeye istidadı olduğunu 

sembolize etmektedir. Sx□ → Mx ise “eğer x S ise M olacaktır” ı ifade etmektedir. 
Bu koşul analizinden doğa yasalarının nasıl türediğini ele alacak olursak:54

 (I)    □(Px→( Sx□ → Mx))55

w gibi bir dünyada x in P etkisini (İng. potency) gösterdiğini varsayalım.
 (II)   Px∧Sx
I ve II den:
 (III)   Mx
II ve III den
 (IV)   (Px∧Sx)→Mx
x keyfi olduğu için şu şekilde genelleyebiliriz:
 (V)   ∀x((Px∧Sx)→Mx)
İstidatların koşul analizinden yasa ifadesi olan genellemeye bu şekilde ulaşılmış 

oldu. Biçimsel olan bu çıkarım aslında doğada gözlemlediğimiz yasaların temelinde 
doğadaki nesnelerin hareketini belirleyen özsel istidadi nitelikler olduğunu ve bu ni-
telikler sayesinde nesnelerin zorunlu olarak belirli bir türde harekete meylettiklerini 
ifade etmektedir. Koşul analizi, rastgelelikler ile zorunlu nomik düzenlilikleri ayırt 
etmede işe yaramaktadır. K.A’den ∀x( Dx ∧Sx)→Mx ın çıkması ancak nomik düzenli-
likte mümkündür, keyfi olan bir düzenlilikte mümkün değildir. Bird’ün verdiği örneği 

53 K.A şeklinde kısaltılacaktır.
54 Bird, Nature’s Metaphysics, s. 46.
55 P, istidadi öze sahip olan herhangi bir özelliği ifade etmektedir.
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kullanırsak:56 tüm altın kürelerin 10 tondan daha düşük ağırlığa sahip olması keyfi bir 
düzenliliktir. Altının özsel istidatlarının sonucu değil. Ancak tüm varolan uranyum 235 
küreleri 10 tondan daha düşük kütleye sahiptir ifadesi uranyum 235’in ortaya koyduğu 
belli özsel istidatların sonucunda nomik düzenliliktir. Bu istidat sayesinde 10 tonluk 
uranyum 235 kütlesi zincirleme reaksiyona sebep olup patlayacaktır. Dolayısıyla her 
varolan uranyum 235 kütlesi 10 tondan daha düşük kütleye sahip olacaktır.

Koşul analizinin nasıl ele alınması gerektiği ile ilgili bir ihtilaf söz konusudur. Bu 
tartışmanın çıkış noktası da koşul analizinde ortaya konulduğu üzere istidatların zorunlu 
olarak belirmeyi ortaya çıkartacağının bir kesinliğinin olmadığı iddiasıdır. Bunun için 
karşıörnekler olarak finkish, panzehir (antidote) ve minkish durumlar gösterilmektedir. 
Sırasıyla bu durumları ele alalım. 

Finkish57 istidatlar kendi muharriki tarafından ortadan kaldırılan istidatlardır.58 
Örnek olarak bir nesneyi ısıtmak onu daha az kırılgan soğutmak ise onu daha kırılgan 
yapacaktır. Bir nesne darbe alıp kırılacakken onu aniden hızla ısıttığımızı düşünelim. 
Bu durumda nesne kırılganlık özelliğini kaybedeceği için beklenen etkiyi göstereme-
yecektir. Finkish durumlarda istidatların belirtisinin ortaya çıkması için az da olsa bir 
süre geçeceğini ve istidatların kazanılıp, yitirilebileceğini varsaymaktayız.59 Finkish 
istidatlar, istidadi özcülük için önemli bir problemi ortaya koymaktadır, eğer istidatlar 
özsel doğal nitelikler ise muharrikleri altında her zaman aynı sonucu ortaya çıkarmaları 
beklenecektir ancak finkish durumlarda beklenen sonuç ortaya çıkmamaktadır. 

Panzehir durumları ise çevrenin, istidatların belirmesine izin vermede rol oynadı-
ğını ifade etmektedir. Örnek olarak bir zehrin hastalığa yol açması için kendi kimyasal 
ve biyolojik yapısı yeterli değildir, bir kurbanın bedenine uygulanması gerekmektedir. 
Normalde zehrin bedene uygulanması hastalığa neden olacakken kişi panzehir almışsa 
zehir beklenen hastalık etkisini gösteremeyecektir.60 Finkish istidatlar kendi muhar-
rikleri tarafından değişime uğratılırken, panzehir durumlarında finkish durumlardan 
farklı olarak istidat değişmeden kalırken çevresel faktörler değişmektedir. 

Minkish61 istidatlar ise nesnenin çeşitli durumlarda beklenen belirtiyi ortaya çı-
karmama ihtimalinin olduğunu savunmaktadır. Mesela darbe aldığında kırılacağının 
zorunlu olmadığı bir bardak düşünelim. Ağırlık/güç merkezi olan noktaya vurduğu-
muzda kırılmama ihtimali artacaktır. Hajek’e göre bardak hem kırılma istidadına hem 
de kırılmama kapasitesine sahiptir. Minkish istidatlar istidat ve karşıtı kapasitenin 

56 Alexander Bird, “The Dispositionalist Conception of Laws”, Foundations of Science, S. 10:4, Aralık 
2005, s. 357.

57 İngilizce’de fink terimi söz verilen veya beklenen bir şeyi yapmayan, grev kırıcı gibi anlamlara 
gelmektedir. Finkish de bu kelimeden türetilmiştir.

58 Bird,“The Dispositionalist Conception of Laws”, s. 358. 
59 Bird, Nature’s Metaphysics, s. 25.
60 Bird,“The Dispositionalist Conception of Laws”, s.358
61 Minkish terimi İngilizce mümkün-olası olmak anlamındaki might kelimesinden türetilmiştir.
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birlikteliğidir.62 K.A’ya alternatif olarak minkish istidatların analizi “x üzerinde t za-
manında s muharriğinin etkisiyle r etkisi belirecektir, ancak x üzerinde t zamanında s 
muharriğinin etkisiyle r’nin belirmeme olasılığı da vardır” şeklindedir.

Bird, finkish ve panzehir durumlarını diğer tüm şeylerin sabit olduğu yasalar (ce-
teris paribus laws) ile çözmeye çalışmıştır. Doğa yasalarının çoğu diğer tüm şeylerin 
sabit olduğu yasalar’dandır. Bu yasaların iki türü vardır bunlar; Ya diğer koşullar sa-
bitken iki koşulun ilişkisi yasayı oluşturmaktadır buna karşılaştırmalı tür denmektedir. 
Ya da dağıtıcı unsurların yokluğunda ortaya çıkan ilişki yasayı oluşturmaktadır, buna 
dışlayıcı tür denilmektedir. Bird, diğer tüm şeylerin sabit olduğu yasaların –hangi 
türde olursa olsun- aslında istidatların koşul analizini güçlendirmede ayrıca fink ve 
panzehir durumlarını yasalardan dışlamak konusunda faydalı olduğunu düşünmüştür. 
Bird’e göre karşılaştığımız fink ve panzehir durumları ışığında koşul analizini şu şe-
kilde güncelleyebiliriz:

“∀x((Dx∧Sx)→Mx) geçerlidir ancak D’nin fink ve panzehirleri noksan ise”
Bird’e göre fink ve panzehir durumları istidadi özcülüğün yasa anlayışı için bir 

güçlük oluşturmazken neden tüm yasaların tam bir genellikle ifade edilemeyeceğini 
göstermektedir.63 Yasalarda istisna oluşturabilecek durumlar söz konusu olabilir an-
cak o durumlar yasanın evrenselliğine herhangi bir zarar vermemekte ancak yasayı 
etkileyebilecek diğer yasaların da olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kanaatimizce, minkish istidatlar ise Bird’in iddia ettiği haliyle bazı istidatların 
özsel nitelikler olduğu iddiasını olumsuzlamamaktadır. Minkish istidatların olduğu 
kabul edilse dahi onlar özsel istidatlar değillerdir. Doğa yasaları ise özsel istidatlar 
üzerine kurulmaktadır. Dolayısıyla minkish istidatların varlığı istidati özcülüğe bir karşı 
argüman niteliğinde değil ancak istidadi özcülüğün doğa yasaları konusunda dışladığı 
diğer istidatlara bir örnek sunmaktadır. Bizce finkish ve panzehir karşıörnekleri ele 
aldığımız şekliyle istidadi özcülüğü tasdik etmektedir. İki örnekte de nesnenin aslında 
istidatı doğrultusunda hareket edeceği kabul edilerek bunu engelleyecek unsurlar ortaya 
konulmuştur. Nesnenin istidadı sonucunda beklenen belirmenin ortaya çıkmamış olması 
istidadı doğrultusunda gereken belirmeye doğru zorunlu olarak yöneldiği gerçeğini 
değillememektedir. İstidat terimi bir duruma doğru yönelme, meyil gibi anlamlara 
gelmektedir. Nesnenin zorunlu olarak bu yönelimi gerçekleştirmesi ile çeşitli engel-
leyici unsurlar nedeniyle beklenen belirmenin ortaya çıkmamış olması arasında ancak 
epistemolojik bir fark olduğu söylenebilir. Finkish ve panzehir durumları istidatların 
ontolojik temeline dair bir karşıörnek getirmemiş olup aksine özsel temel istidatların 
ne anlamda zorunlu olduğunu anlamakta fayda sağlamaktadır. 

Özsel istidatların kategorik olmayan yapısının sonucunda kategorik bir durumun 
ortaya çıkmasını beklemek haklı bir beklenti değildir. Örnek ile açıklamak gerekirse 

62 Alan Hájek, “Minkish Dispositions”, Synthese, S. 197, Şubat 2016, s. 10.
63 Bird, “The Dispositionalist Conception of Laws”, s. 361-62.
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“Biberlerin güneş altında kızarması” istidadından anlamamız gereken güneş altına 
bırakıldığında biberlerin kızarma eğilimini zorunlu olarak göstereceğidir. İstidadi 
özcülüğü karşıörnekler üzerinden eleştirenler ise bu özsel istidat sonucunda “biber-
ler kırmızıdır” gibi kategorik bir sonuç beklemektedir. Bu beklenti nihayetinde tüm 
durumların kategorik özellik taşıyacağı varsayımından kopamamanın getirdiği bir 
beklentidir. Söz konusu sorunu diğer tüm şeylerin sabit olduğu yasalar ile çözmek, 
yasanın analizine gelen istisnalara göre eklentiler yapmak epistemik hamleler ile so-
runu çözüme kavuşturmaktır ve karşıörneklerin de aslında ontolojik değil epistemik 
olduğu kabul edildiğinde başarılı olduğu söylenebilir. Ayrıca bilim yaparken -yasanın 
ifadesine eklensin ya da eklenmesin- ortaya konulan herhangi bir yasa, diğer yasalar ile 
ilişkili olduğu bir yasa bütünü içerisinde anlam kazanmaktadır. Basitlik ilkesi gereği 
yasayı etkileyecek diğer yasalar çoğunlukla belirtilmemektedir. Örnek olarak suyun 
100 derecede kaynayacağını söylerken sabit basınç altında olduğunu belirtmeyebiliriz. 
Ancak biliriz ki yasamız, diğer bir yasa olan dış basıncın artması kaynama noktasını 
yükseltir yasası ile bağlantı içindedir. 

Sonuç

Doğa yasalarının zorunluluğu tartışmasında üç ana görüş ortaya konmuştur. 
Bunlardan ilki temellerini Hume’a dayandıran düzenlilik teorisidir. Bu teoriye göre 
doğada gözlemlediğimiz düzenliliklerde herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. 
Yasa ancak gözlemlenen örneklerin toplamını ifade etmektedir. Yasalar bizim örnekler 
üzerinden türettiğimiz genellemelerden ibarettir ve olumsaldır. Bu görüşün karşılaştığı 
en önemli güçlük yasayı oluşturacak düzenlilikler ile rastgelelikleri ayırt etme nok-
tasında başarısız olmasıdır. Bu güçlük doğa yasalarının ontolojik bir zemini olması 
fikrine ve zemin arayışına itmiştir. Nomik zorunluluk görüşü yasalara ihtiyaç duyduğu 
zemini sağlama arayışı ile ortaya çıkmış ve yasaların aslında gözlemlenen örneklerde 
ortak olan tümeller arası ilişkiler olarak yorumlanması gerektiğini ifade etmiştir. Yasayı 
oluşturan tümellerin zorunluluk bağı ile bağlanmış olması, neden çeşitli düzenliliklerin 
rastgeleliklerden farklı olduğu sorusuna cevap sunmaktadır. Bir tümeli taşıyan tikelin 
zorunlu olarak ilişkili olduğu diğer tümeli de taşıması, neden düzenliliklerin “düzenli” 
olduğunun açıklamasıdır. Doğa yasaları tümeller arası ilişki olarak yorumlandığı ve 
tümeller olumsal yapılar olduğu için yasalar da olumsal kabul edilmektedir. Ancak bu 
görüş doğa yasalarını anlamada her ne kadar bir ontolojik zemin sunsa da zorunluluğun 
nasıl kurulduğu, tümeller ile tikellerin ilişkisinin nasıl olduğu gibi konularda tatmin 
edici açıklamalar sunamamıştır. Nomik zorunluluk görüşü, doğa yasalarında bir tür 
zorunluluk olması gerektiğini, yasaların dışsal ilişkilere indirgenemeyeceğini tespit 
etmiş ancak bu tespitler üzerine hesabı verilebilir bir zorunluluk fikri inşa edememiştir. 

Doğa yasalarında bir zorunluluk olduğu ve bunun ontolojik bir temeli olduğu 
iddiasını istidadi özcülük geliştirmiştir. Nesnelerin özsel istidadi özellikleri olduğu, 
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düzenlilik ve nomik zorunluluk görüşünün iddia ettiği gibi tüm özelliklerin kategorik 
olmadığını savunan istidadi özcülük, istidadi özsel nitelikler sayesinde nesnelerin sahip 
olduğu nomik ve etki güçleri gereği, çeşitlik muharrikler altında istidadın gerektirdiği 
belirmenin ortaya çıkacağını savunmuştur. Bu görüşe göre özsel istidadi niteliklerin 
zorunluluğu doğa yasalarının da zorunluluğunun temelinde yatmaktadır. Özsel istidadi 
niteliklere dayanan doğa yasaları görüşü, hem düzenlilik ve rastgelelikleri ayırmada hem 
de zorunluluğun neye dayanacağı konusunda bir dayanak sunmuştur. İstidadi özcülüğe 
getirilen karşıörnekler finkish, panzehir ve minkish durumları olmuştur. Kanaatimizce 
bu karşıörnekler istidatların yanlış yorumlanmasının sonucudur. İstidatların özsel 
yapısının bir eğilimi zorunlu kıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Ancak bu eğilimi 
kabul ederek beklenen belirmenin ortaya çıkmasını engelleyebilecek unsurlar olduğunu 
söylemek, yasanın koşul analizinin güçlendirilmesini gerekli kılmıştır. Böylece diğer 
tüm şeylerin sabit kılındığı yasalar olarak doğa yasalarını ifade etmeyi gerektirmiştir. 
Nihayetinde bu karşıörnekler istidadi özcülüğün iddia ettiği gibi istidatlardan kaynak-
lanan eğilimlerin olduğunu tasdik edip, çeşitli koşullarla bu eğilimlerin sonucunda 
ortaya çıkacak etkinin engellenebileceğini göstermektedir. Zorunlu eğilimin kendisini 
değilleyebilecek örnekler değildir.

Sonuç olarak doğada gözlemlediğimiz düzenliliklerin ontolojik bir temeli olduğunu 
ve bu temelin nesnelere içkin özsel nitelikler olduğunu savunan istidadi özcülüğün 
bu tartışmada halen en güçlü pozisyon olduğunu göstermiş olduk. Bu görüş bize hem 
Humecu düzenlilik teorisinin görüşünün karşılaştığı düzenlilik ile rastgelelikleri ayırma 
sorununu çözmede hem de nomik zorunluluk görüşünün açıklayamadığı zorunluluğun 
kaynağı meselesinde bir yanıt sunmaktadır. Buna göre, istidadi özsel niteliklerden 
kaynaklanan düzenlilikler yasayı oluştururken diğer niteliklerden kaynaklanan düzen-
lilikler doğa yasalarını oluşturmamaktadır ve yine doğa yasalarında karşılaştığımız 
zorunluluk temelini nesnenin sahip olduğu istidadi özsel niteliklerde bulmaktadır. 
İstidadi özcülüğe getirilen karşıörnekler teoriyi zayıflatmamış aksine olumlamıştır. 
Bizce istidadi özcülüğün eleştirilmesi özsel istidatları kabul etmenin bizi bağlayacağı 
ontolojinin eleştirilmesi ile mümkün olacaktır. 
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AN INTRODUCTION ATTEMPT TO THE PHILOSOPHY OF TIME: 
THE ONTOLOGICAL AND EPISTEMOLOGICAL FOUNDATIONS OF TIME

ÖZ
Bu makale, zamanın ontolojik ve epistemolojik temellerini incelemeyi amaç-
lamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bu çalışmada iki temel soru üzerinden yol 
alınır. İlk soru, zamanın var olup olmadığı meselesi, ikinci soru ise zamanın ne 
olduğu tartışmasıdır. Çalışmada zamanın varlığı ve neliği problemi için, felsefe 
ve fizik bilim yorumları bir arada ve karşılaştırmalı olarak ele alınır. Söz konusu 
problem, evrendeki devinim ve değişime ek olarak, insanın zaman deneyimin-
den hareketle ayrıntılı olarak incelenmektedir. Buna paralel olarak özellikle de 
zamanın neliği tartışmasında, zamanın niceliksel ve niteliksel olarak farklı an-
lamlandırmalarının olduğu görülür. Bu tartışmada zaman hakkındaki görüşleri 
incelenen filozoflardan hareketle, zamanın niceliksel anlamının ritimsel devi-
nimlerde açıklanır olduğu, zamanın niteliksel anlamının ise insanın varoluşsal 
yapısında ve içsel zaman deneyiminde açığa çıktığı fark edilir. Söz konusu an-
lamlar arasında bir derece farkı bulunmadığı ve bunların yalnızca zamanın farklı 
anlamlandırmaları olduğu düşünülmektedir. Çalışmanın sonucunda, zamanın 
var olduğuna dikkat çekilmekte ve zamanın neliğinin de insanın zamana yönelik 
anlamlandırmalarıyla anlaşılabilir olduğu sonucuna varılmaktadır. 
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ABSTRACT
This article aims to analyse the ontological and epistemological essentials of 
time. In this way, it has the chacteristics of an introduction to the philosophy 
of time. In accordance with this purpose is proceed over two main questions on 
this study. The first question is the matter of time is to be or not to be and the 
second question is that an essence of time debate. The philosophy and physical 
science comments are discussed comparatively and together for the problem 
of existence and essence of time on study. This problem is researched at length 
with reference to the time experience of human in addition to movement and 
change on the earth. Correspondingly, it is seen different meanings of time like 
quantitative and qualitative especially the discussion on essence of time. The 
quantitative meaning of time is explainable, the qualitative meaning of time 
is discern to become known on existential structure of human and inner time 
experience with reference to philosophers who are analyzed comments about 
time in this discussion. Between these meanings are not found a degree difference 
presupposition of time and these are thought only different explanations of time. 
At the end of the study, time is pointed out to be and the essence of time is 
concluded to be understandable about time explanations of human.
Keywords: Time, Movement, Change, Consciousness, Existence, Rhythm, 
History.

***

Giriş

Zamanın var olup olmadığı, eğer var değilse neden var olmadığı ya da var ise 
onun ne olabileceği sorularıyla ilgilenen felsefe alanına “zaman felsefesi” (İng. philo-
sophy of time, Alm. Zeitphilosophie) denir. Farklı bir söylemle ifade etmek gerekirse 
zaman felsefesi, zamanın varlığı ve neliği sorunu üzerine soruşturma yapan, bununla 
birlikte zamanın evrendeki var olanlarla arasında bir ilişki olup olmadığını ve eğer 
bir ilişki varsa bunun nasıl bir ilişki olduğunu araştıran bir felsefe disiplinidir. Zaman 
felsefesinin inceleme eksenine tür olarak insan dâhil edildiğinde, meselenin daha da 
çeşitlendiği görülmektedir. Zaman felsefesi tartışmalarında genel olarak “İnsan zih-
niyle zaman arasında nasıl bir ilişki vardır?”, “İnsan zaman tasarımına nasıl ulaşır?”, 
“İnsan bilinci olmadan zamanın var olup olmadığından söz edilebilir mi?”, “Zaman 
algısı, bilince sonradan dâhil olan bir şey midir?” ya da “Zaman ölçülebilir bir şey 
midir?” gibi sorular ortaya çıkmaktadır. Bu tarz soruları çeşitlendirmek mümkündür 
fakat bunun için öncelikle zaman diye bir şeyin var olup olmadığının ortaya konulması 
gerekmektedir. Bu nedenle özellikle de zamanın varlığı tartışmasını, felsefenin yanında 
fizik bilimler cephesindeki durumunu ele almak, zamanın ne olabileceği sorununun 
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daha iyi irdelenebilmesini sağlayacaktır. Çalışmada zaman görüşleri incelenen filo-
zofların ve fizikçilerin seçiminde, her birinin zaman felsefesi alanında özgün fikirler 
geliştirmiş ve özellikle de zamanın varlığı ile neliği tartışmasına felsefelerinde geniş 
yer vermiş düşünürler olmasına dikkat edilmiştir. 

1. Zamanın Var Olup Olmadığı Tartışması 

İnsanlık tarihinde ilk uygarlıklar, zamanın var olup olmadığı meselesi hakkında 
etraflı bir bilgiye sahip değildi. Bunun en önemli nedeni, mevcut bilimsel faaliyetlerin 
yalnızca gözlemle sınırlı olmasıydı. Doğada meydana gelen değişimlerin nedeninin, 
genellikle çeşitli doğaüstü güçlerden kaynaklandığı ve büyülü hatta esrarengiz olaylar 
yığınıyla karşı karşıya olunduğu düşünülmüştür.1 Gerçekleşen doğa olaylarının ardında, 
hep var olduğu farz edilen bir gücün olduğu kanısına varılmıştır. Doğada gözlemlenen 
“devinim” (İng. motion, movement, Yun. κίνησις, Alm. Bewegung) ve “değişimler” 
(İng. change, Yun. μεταβολή, Alm. Wandel), gerçekten de zamanın var olduğunu des-
tekler nitelikte midir? Bu önemli bir sorudur çünkü bu sorunun sorulmasıyla, zamanın 
devinim ve değişimle bir ilişkisinin olup olmadığı meselesi de tartışmaya dâhil edilmiş 
olur. Söz konusu zamanın var olup olmadığı tartışmasının, felsefe ve fizikte farklı 
nedenler üzerinden ilerleyen soruşturmaları bulunmaktadır. Şimdi bu soruşturmaları, 
genel hatlarıyla incelemeye çalışacağız.

1.1 Tartışmanın Felsefedeki Yansımaları 

Evrende deneyimlenen devinim ve değişim, tür olarak insanın eski çağlardan beri 
zihnini meşgul eden bir mesele olmuştur. Karşılaştığı devinim ve değişimleri anlam-
landırma içerisine giren insanın bu gayreti, öncelikle kendi dışındaki doğaya yönelik 
iken, sonrasında ise kendi varlık doğasında meydana gelen devinim ve değişimlere 
odaklanarak söz konusu çabayı çok yönlü bir hale getirir. İnsan devinim ve değişimleri 
anlamlandırmaya çalışırken, aynı zamanda bir şeyin önceki ve sonraki hali üzerinden 
düşünmeye başlar. Böylelikle var olduğu inkâr edilemeyen öncelik ve sonralık, insanın 
dış dünyadaki gözlemleri sayesinde deneyimlediği devinim ve değişim gerçeğinin bir 
yanılsama olmadığı fark edilmiştir. Bununla birlikte başta göksel var olanların yani 
gök cisimlerinin devinimleri olmak üzere, doğada gerçekleşen her türlü devinim ve 
değişimin, tür olarak insanın yaşamı üzerinde çeşitli etkilere sahip olduğunun görül-
mesi, bu doğrultuda bir anlamlandırmayı ve belirlenimi yani “zaman” (İng. time, Yun. 
χρόνος, καίρος, Alm. Zeit, Fr. temps) tasarımının geliştirilmesine olanak sağlamıştır.2

1  Lewis Mumford, Technics and Civilization, London: Routledge and Kegan Paul, 1967, s. 12-13.
2  H. James Birx, Encyclopedia of Time, California: Sage Publications, 2009, s. 1292-1293.
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Zamanın var olup olmadığına yönelik düşünceler, aslında onun elle tutulur ve gözle 
görülür bir duyulur halde var olan olmamasından dolayı, çoğu kez yetersiz kalmakta-
dır. Neticede dış dünyada deneyime nesne olan bir duyulur halde var olanın olduğunu 
söylemek, her zaman daha kolaydır. Fakat dış dünyada gerçekleşen devinimler, ister 
“döngüsel” (İng. circular, Yun. κυκλιοσ, Alm. Kreisformig) isterse “doğrusal” (İng. 
linear, Yun. γραμμικός, Alm. Geradlinig) olsun, “ardışık” (İng. succession, Alm. Nach-
folge) olarak meydana gelir. Gerçekleşen her devinim ve ortaya çıkan her değişim, bir 
önceki ve bir sonraki hale sahiptir. Öncelik ve sonralık arasındaki farklılığın meydana 
geliş süreci de, tespit edilebilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla ölçülen şey, bu süreç 
olmaktadır. Bunun yanında yukarıda da işaret edildiği gibi zaman, duyulur var olan 
tarzında bir var olmaya sahip değildir ve zaman sadece devinim ve değişimle açıkla-
nabilecek bir yapı olmaktan çok daha fazla bir şeydir. Düşünce tarihine bakıldığında 
zamanın var olduğunu savunanların yanında, onun var olmadığını öne sürenlerin sayısı 
çok daha sınırlıdır. Çünkü bir şeyin var olmadığını öne sürmek, o şeyin var olduğu-
nu iddia etmek kadar sağlam gerekçeler ister. Bu noktada zamanın var olmadığını 
savunan ve bunun için birbirinden farklı gerekçeler ortaya koyan, üç ayrı dönemden 
üç farklı düşünürle karşılaşılır. Bu düşünürler sırasıyla İlk Çağ Yunan filozofu Elealı 
Zenon (MÖ 495-MÖ 430), 19. yüzyıl filozofu John Ellis McTaggart (1866-1925) ve 
çağımızın önemli fizikçilerinden Carlo Rovelli’dir (1956-). Bu başlıkta Zenon’un ve 
McTaggart’ın, fizik başlığında da Rovelli’nin gerekçelerine yer verilecektir.

Zenon’un genel olarak ortaya koyduğu görüşlerin arka planını, yine İlk Çağ Yunan 
filozoflarından Herakleitos (MÖ 540-MÖ 480) ve Demokritos’a (MÖ 460-MÖ 360) 
yönelttiği eleştiriler oluşturmaktadır. Herakleitos’a göre evrendeki her şey zıtlıklardan 
oluşmakta ve zorunlu olarak değişmeye tabi halde bulunmaktadır. Var olanlarda yer 
alan zıtlıklar, aynı zamanda bir uyum ve birlik içinde meydana gelir. Bunun nedeni 
her şeyin ana maddesi olan ateşin buharlaşma ile katılaşma yoluyla değişim meyda-
na getirmesi ve sonsuz yaşamda bir bütünlük yaratmasıdır.3 Demokritos’a göre ise 
evrendeki her şey, atomlardan ve boşluktan meydana gelir. Atomlar, sonsuz sayıda 
ve büyüklüktedirler. Aynı zamanda da ruh dâhil her var olan devinim halindedir. 
Atomlar, yapıları gereği doğal bir devinim gücüne sahiptir ve kendilerindeki bu güç 
sayesinde sonsuz boşlukta bulunabilirler. Bu sonsuz büyüklükte ve sayıdaki atomlar, 
boşlukta birbirleriyle çarpışarak birikim sağlarlar, bu sayede de duyulur haldeki var 
olanları meydana getirirler.4 Zenon, Herakleitos’un değişim ve Demokritos’un da 
çokluk öğretilerinin çelişkili noktaları olduğuna dikkat çeker. Ona göre boşlukta bir 
duyulur var olan sonsuz kez bölünebilme imkânına sahiptir fakat ortaya çıkan sonsuz 
parçaların boşlukta yer kaplayıp kaplamadıkları ya da kaplıyorlarsa da ne şekilde bir 
görünüm çizdikleri açık değildir. Çünkü bu sonsuz parçalar, eğer boşlukta yer kapla-

3  John Burnet, Greek Philosophy, London: Macmillan and Co., 1950, s. 60-61. 
4  Walter Terence Stace, A Critical History of Greek Philosophy, London: Macmillan and Co., 1960, s. 

90-92.
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mıyorlarsa bir araya gelseler bile bir var olan meydana getiremezler. Benzer şekilde 
yine bu parçalar eğer boşlukta yer kaplıyorlarsa, bu sefer de onların sonsuz büyüklükte 
olduklarını söylemek gerekir.5 Dolayısıyla Zenon için asıl problem, sonsuz parçadan 
oluştuğu düşünülen bu var olanların sonlu bir yapıda olduklarının nasıl açıklanabilir 
olduğudur. Buradan hareketle Zenon, hem devinimin hem de beraberinde zamanın ve 
mekânın var olmadığını kendisine düşündürtecek çeşitli düşünce paradoksları geliştirir.

Zenon’un düşünce paradokslarından biri olan Akhilleus ve kaplumbağa örneğine 
göre, bu iki var olan bir yolda yarışmaktadırlar. Kaplumbağanın yarışa bir adım önde 
başladığı düşünüldüğünde, Akhilleus hızlı bile yol alsa, Zenon’a göre hiçbir zaman 
kaplumbağaya yetişip onu geçememektedir. Çünkü Akhilleus, örneğin B noktasına 
geldiğinde kaplumbağa C noktasına, Akhilleus C noktasına vardığında ise kaplumbağa 
C noktasından uzaklaşıp D noktasına ulaşmış olmaktadır.6 Bu sonsuza dek devam 
edebileceği için, Akhilleus hiçbir zaman kaplumbağayı yakalayamamaktadır. Bunun 
yanında Zenon bir başka paradoks daha geliştirir. İkinci paradoksa göre ise belli bir 
noktadan fırlatılan bir ok, her seferinde başka bir noktadan geçmekte olup; mekânın 
sonsuza dek bölünebileceği düşünüldüğünde, ok hiçbir zaman var olan noktaların hep-
sinden geçebilmeyi tamamlayıp hedef noktasına ulaşamamaktadır. Çünkü Zenon’a göre 
bir var olan aynı anda iki yerde bulunamayıp sadece tek bir noktada kalabilmektedir. 
Söz konusu paradokstaki ok, atıldığı andan itibaren noktasal bulunuş sergiler yani bir 
akış içinde bulunamaz. Mekânın sonsuza dek bölünebildiği ve var olanların ancak 
bir noktada bulunabileceği düşüncesi dikkate alındığında Zenon, devinimin mümkün 
olamayacağını öne sürmesine ek olarak niceliksel olarak ölçülebilir olan zaman için de 
geçerli olduğunu belirtir.7 Aslında Zenon’un ortaya koyduğu bu paradokslar, öncelikle 
hocası Parmenides’in (MÖ 515-MÖ 460) “çokluğun” (İng. multiplicity, Yun. πλήθος) 
ve devinimin gerçekte olmayacağını desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Parmenides 
de dâhil olmak üzere Zenon, var olanların “çoklu” (İng. many, Yun. πολύ) oluş varsayı-
mına karşıdır. Diğer bir deyişle özellikle Demokritos’ta öne çıkan “çoklu birlik” (İng. 
multitude of units, Yun. μονάδων πλήθος) veya küçük ve çoklu “birimlerden oluşmuş” 
(İng. composed of units) var olan fikrini eleştirir. Zenon bu paradokslarla, “sınırsızlık” 
(İng. unlimited) ya da Elea temsilcilerinin tabiriyle “devamlılık” (İng. continually, Yun. 
συνεχώς) içeren, Pythagorasçıların “aritmetik birliklerin” (İng. unit having position, 
Yun. μονάς θέσιν εχουσα) önemine dikkat çekmeye çalışır.8 Ona göre var olanlar, 
“sonsuz” (İng. infinite) mekânda “birbirine eklemlenmiş” (İng. hanging together) halde 
olan sonsuz noktalarda bulunuş göstermektedir. Bu bulunuştan dolayı, devinim hatta 
zamanın var olması da olanaklı olmamaktadır. Aslında varılan bu noktada, devinim ile 
zaman arasında ayrılmaz bir bağın olduğu öne çıkar. Çünkü her ikisi de “oluş” (İng. 

5  Burnet, Greek Philosophy, s. 82-83.
6  Stace, A Critical History of Greek Philosophy, s. 54.
7  Stace, A Critical History of Greek Philosophy, s. 55.
8  Burnet, Greek Philosophy, s. 83.
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becoming, genesis, Yun. γένεσις) fikriyle iç içedir. Parmenides ve Zenon devinim ve 
oluşu var olanın kendisinden ayrı olduğunu düşündüklerinden, beraberinde zaman da 
yine var olanın kendisinden ayrı olarak konumlanmış olmaktadır. Dolayısıyla Zenon 
devinimin ve oluşun imkânsızlığını göstermeye çalışırken, aslında bir yandan da za-
manın devinim ve değişimle ilişkili bir şey olduğunu da ortaya koymuş olmaktadır. 

Zenon’un devinim ve değişim odaklı gerekçelerinden farklı olarak, zamanın dilsel 
kullanımı üzerine yoğunlaşan McTaggart, zamanın gerçek dışılığını savunurken yine 
bu dilsel kullanım üzerinden yol aldığı görülür. Düşünebilmenin, tartışabilmenin ve en 
nihayetinde genel olarak iletişim kurabilmenin temeli, zaman kiplerine dayanmaktadır.9 
Zamanın dilsel kullanımı, insanın zaman deneyiminin kurulumunda da önemli rol 
üstlenmektedir. Zamanda gerçekleşen olaylar ve durumlar, McTaggart’a göre “geçmiş, 
şimdi ve gelecek” ile “öncelik, eş zamanlılık ve sonralık” ilişkisi çerçevesinde olmak 
üzere iki ayrı tarzda meydana gelmektedir. Zamanın gerçek olmadığı fikri de, bu iki 
ilişki ağı arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır. McTaggart’ın dile getirdiği 
söz konusu ilişki ağı, zamanın dildeki kullanımı açısından da iki ayrı ifade şekli or-
taya çıkarır. Bir şeyin öncelik, eş zamanlılık ve sonralık ilişkisi içinde gerçekleşmesi, 
meydana gelen olayın referans aldığı başka bir olaydan önce, sonra ya da eş anlı olarak 
gerçekleşmesinden dolayı, değişimden uzak bir yapı çizer. Buna karşılık bir olayın 
geçmiş, şimdi ve gelecek ilişkisi içinde vuku bulması bir süreklilik veya devamlılık 
öne çıkardığından, değişimin söz konusu olduğu dinamik bir yapı ortaya koymaktadır.10

McTaggart’ın ifade etmeye çalıştığı meseleyi daha iyi anlayabilmek için, A ve 
B zaman serileri adında geliştirdiği zaman fikrini incelemek gerekmektedir. A zaman 
serisine göre olaylar geçmiş, şimdi ve gelecek olarak ortaya çıkarken; B zaman seri-
sinde ise önce, eş zamanlı ve sonra şeklinde bir meydana geliş bulunur.11 Örneğin A 
serisi bağlamında dile getirilen “Şimdi okula gidiyorum” ifadesi, “Okula gideceğim” 
ve “Okula gittim” ifadelerinin her birini içermektedir. Başka bir deyişle okula gitme 
eylemi geçmiş, şimdi ve gelecek boyunca yayılım göstermiş bir olaydır. B serisi bağ-
lamında ise örneğin “Fransız Devrimi, 1. Dünya Savaşından önce, Isaac Newton’un 
doğumundan sonradır” ifadesi ya da “Televizyonun icadı, matbaanın icadından sonradır” 
ifadesi, olayların belirli meydana geliş zamanlarına işaret etmektedir. A ve B zaman 
serileri her ne kadar bir zaman bildiriminde bulunuyor olsalar da, McTaggart’a göre 
aralarında durağanlık ve dinamiklik çerçevesinde bir farklılık bulunur. A serisinde okula 
gitme eylemi olayı çevreleyen geçmiş, şimdi ve gelecek üzerinde uzanım gerçekleştir-
diğinden dinamik bir özelliğe sahiptir. Buna karşılık B serisinde, birbirinden bağımsız 
olan ve farklı zaman noktalarında meydana gelmiş olaylar yer alır. Bu olaylar önce, 
eş zamanlılık ve sonra üzerinde noktasal bir olup bitmişlik gösterdiği için, durağan 
veya statik bir özelliğe sahip olur. 

9  Milay Köktürk, Zaman Üzerine Felsefi Soruşturma, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2017, s. 19-20.
10  J. Ellias McTaggart, “Unreality of Time”, Mind, c. 68, 1908, s. 457-458.
11  McTaggart, “Unreality of Time”, s. 458.
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McTaggart’a göre A ve B zaman serilerinden sadece birini kabul etmek, zamanın 
var olduğunu yansıtmamaktadır. Bununla birlikte zamanın var olduğunu destekleyen 
en önemli unsur, değişimin yani dinamikliğin olmasıdır. McTaggart, A serisinin gerekli 
dinamizmi kendinde taşıdığını görür fakat B serisindeki durağan yapı dikkat çekmek-
tedir.12 Ona göre A ve B serilerinin her ikisi de, aslında zamanın gerçek olmasının 
temel dayanağıdır.13 Değişimin özü, A serisinin kiplerinde bulunmaktadır. İnsanın dili 
kullanması açısından ele alındığında, A zaman serisinin öne çıkardığı geçmiş, şimdi 
ve gelecek zaman kiplerinin var olması zorunluluk taşır. Çünkü zaman kipleri, insanın 
dilsel iletişiminin ayrılmaz birer öğesini oluşturmaktadır.14 Dış dünyada gerçekleşen 
olaylar aslında B zaman serisini yansıtıyor olsa da, bu serinin dile getirilişi ve üzeri-
ne düşünülebilmesi de yine A zaman serisinin kipleri sayesinde gerçekleşmektedir.15 
McTaggart, dış dünyanın A zaman serisini yansıtmadığını belirtmesi konusunda haklı 
olabilmektedir fakat dış dünyayı niteleyen B zaman serisi de yine ancak A serisi üze-
rinden dile getirilebilmektedir.16 Genellikle ontolojik açıdan bir şeyin gerçek olması, 
onun var olan bir şey yani varlık olduğunu ifade etmektedir. Parmenides’ten de hare-
ketle bir şeyin varlık olabilmesi de, o şeyin aynı zamanda değişmez olmasına bağlıdır. 
McTaggart’ın A serisinde dikkat çektiği gibi zaman, dinamiklik ve değişim içeren 
bir yapıya sahiptir. Zaman, tam da bu nedenden dolayı gerçeklikle ilişkilendirileme-
mektedir. Bununla birlikte B zaman serisi içerdiği süreklilikle, değişim meselesini A 
serisindeki gibi yansıtamaz. Çünkü B serisinin öncelik ve sonralığı, değişim yerine 
ancak sürekliliği ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla her ne kadar zamanın var olması 
çerçevesinde hem A hem de B serisi gerekli olsa da, B serisinin süreklilik özelliğiyle 
değişimden uzak olması sebebiyle McTaggart, zamanın gerçekliğinden söz edileme-
yeceği neticesine varmış olmaktadır.

A ve B zaman serileri konusu, üç ve dört boyutçu düşünceler, şimdicilik ve 
zamanın devinimle ilişkili olarak ontolojik durumu meseleleri giderek daha geniş 
bir çerçevede irdelenmektedir.17 Şimdiki zaman ve mekân içinde var olan şeylerin 
üç boyutlu olarak bulunuşu A zaman serisiyle ilişkili üç boyutçu görüşü karşılarken, 
şeylerin temporal yani zamansal parçalar halinde uzay-zamana yayılarak var olması 
B zaman serisiyle ilişkili dört boyutçu görüşü öne çıkarmaktadır.18 Bir McTaggart 
yorumcusu olan Quentin Smith, özellikle de A zaman serisinden yola çıkarak kipli 

12  McTaggart, “Unreality of Time”, s. 460.
13  McTaggart, “Unreality of Time”, s. 458.
14  Zikri Yavuz, “Modern Zaman Teorileri ve Zamanın Gerçekliği”, Felsefe Dünyası, c. 56, 2012, s. 194.
15  Heather Dyke, “McTaggart and the Truth about Time”, Time, Reality and Experience, ed. Craig Cal-

lender, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, s. 150-151. 
16  Dyke, “McTaggart and the Truth about Time”, s. 151.
17  Ali Suat Gözcü, “A- ve B- Zaman Teorileri”, Özne: Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi, c. 25, 

2016, s. 340-342.
18  Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Suat Gözcü, “Dayanımlı ve Süregelimli Nesnelerin Deği-

şimi Sorunu”, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, c. 9, 2019, s. 382.
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zaman çeşitlerini inceler. Bunlar sırasıyla gerçeklik bağlamında geçmiş, şimdi ve 
gelecek zamanın eşit olduğu “üç boyutlu eşit gerçekçilik”; gelecek daha gelmemiş 
olduğundan sadece geçmiş ve şimdiyi ele alan “iki boyutlu eşit gerçekçilik”; şimdiki 
zamanı geçmiş ve geleceğe göre öne çıkaran “dereceli şimdicilik”; yalnızca şimdiki 
zamanı var kabul eden “modal solipsist şimdicilik” ve geçmiş ile gelecek kiplerini 
dilsel çerçevede şimdiki zamana indirgeyen “indirgemeci solipsist şimdiciliktir”.19 
Bahsi geçen kipli zaman çeşitleri, aslında ontolojik bir yapıya sahiptir. Çünkü zaman, 
geçmişten geleceğe doğru dilde karşılık bulan bir akışa sahiptir ve bu dilsel kullanım 
genel olarak insan yaşamı açısından kolaylaştırıcı bir özellik taşımaktadır.20 Fakat 
bununla birlikte şimdicilik görüşü, her ne kadar A zaman serisiyle yakın olsa da, Mc-
Taggart’ın görüşlerinden ayrılan bir yanı da bulunur. Şimdicilikte geçmiş, şimdi ve 
gelecek zaman kipleri şeylerin var olup olmama durumlarına karşılık gelen ontolojik 
temelli ifadeler iken; McTaggart’ın işaret ettiği söz konusu zaman kipleri, zamanın 
bir niteliği yerine onun bağlantıları olduğu için bu kiplerin, meydana gelen olaylar 
üzerinde ontolojik bağlamda bir etkisi bulunmamaktadır.21 Böylece ona göre zaman, 
varlıksal bağlamda değil ilişkisel olarak var olmaktadır. Zaman kiplerinin ontolojik 
bağlamda bir gerçekliğe karşılık gelmediğini savunan McTaggart, böylece dış dünyada 
meydana gelen olayların kipsiz zaman özelliğinde olduğunu, zamanın da herhangi bir 
şekilde gerçeklikle ilişkilendirilemeyeceğini ortaya koyar. 

McTaggart sonrasında da zamanın var olup olmadığı meselesi tartışılmaya devam 
etmektedir. Sadece şimdiki zaman kipinin varlığının dikkate alınması, çoğu zaman 
süreklilik ve akış fikrinin anlaşılabilmesini olanaksız hale getirmektedir. Tartışmalar 
doğrultusunda öne çıkan yeni düşüncelere de kısaca değinilecek olursa; söz konusu 
meseleye yanıt arayan “Genişleyen Evren Teorisi” (İng. Growing Universe Theory), 
geçmiş ile şimdiki zamanın ontolojik olarak aynı olmadığını ve geçmiş, var olmayan 
geleceği şimdileştirerek var olanların değişimini ve zamandaki süreklilik fikrine açıklık 
getirmeye çalışır. Yani var olanlar geçmiş zamanda yok olmayıp, gelecekten şimdiye 
doğru varlığa gelerek sürekli olarak var olan geçmiş ve şimdi olarak genişlemeye devam 
eder.22 Buna ek olarak her üç zaman kipinin de aynı ölçüde gerçeklik taşıdığına işaret 
eden görüş “Ezeli Zaman Teorisidir” (İng. Eternalism). Zamanın devinimle ilişkisi 
çerçevesinde var olup olmadığı tartışmalarında, zamanın devinim ve değişimle birlikte 
var olduğu, onun dışında bir gerçekliğinin bulunamayacağını öne süren “İndirgemeci” 
(İng. Reductionism) görüşü öne çıkar. Bunun tam tersi bir düşünceyi savunan “Plato-
nizm Teorisinde” (İng. Platonism Theory) ise, devinim ve değişim olmasa bile zaman 

19  Quentin Smith, “Zaman ve Varoluş Dereceleri: Bir ‘Dereceli Şimdicilik’ Kuramı”, çev. T. Sağlam, 
Felsefe Tartışmaları, c. 39, 2007, s. 74-76.

20  Feyza Ceyhan Coştu, “Zaman Üzerine Bir Sınıflama Denemesi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, c. 8, 2015, s. 668-669.

21  Cenker Oktav-Osman Caner Taslaman, “Felsefe Tarihinde Zaman Düşünceleri”, Kader, 2017, c. 15, 
s. 734.

22  Oktav-Taslaman, “Felsefe Tarihinde Zaman Düşünceleri”, s. 734.
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yine de ontolojik olarak var kabul edilmektedir. Bunların yanında yine bu tartışmalar 
arasında uzayzaman fikrinden hareketle, hem uzayın hem de zamanın aynı ölçüde 
gerçeklik taşıdıklarını ele alan “Blok Evren Teorisi” (İng. Block Universe Theory) de 
yer almaktadır. Tüm bunlara ek olarak bahsedilen bu teorilerin, zamanın devinim ve 
değişimle birlikte var olup olmadığı sorunu üzerine olduklarından zaman bilinci, zaman 
deneyimi ve zaman algısı gibi konuları içermediklerini; bunların özellikle zamanın 
neliği meselesinde öne çıktığını da ayrıca belirtmek gerekmektedir. 

1.2 Tartışmanın Fizikteki Yansımaları

Fizik tarihi genel olarak üç dönemde ele alınır: “20. yüzyıl öncesi fizik”, “20. yüzyıl 
fiziği” ve “günümüz fiziği veya yeni fizik”. 20. yüzyıl öncesi fiziği, Newton fiziği; 20. 
yüzyıl fiziği, Einstein fiziği ve günümüz fiziğini ise kuantum mekaniği olarak adlan-
dırmak mümkündür. Isaac Newton’un (1642-1727) fiziği, katı haldeki parçacıkların 
mutlak ve bir kapalı kutu şeklinde tasarlanan uzayın içinde çeşitli şekillerde devinim 
gösterdiği bir tasarıya dayanmaktadır. Onun bu tasarımı, devinmeden sabit bir şekilde 
var olan bir kutuyu andırır. Bu noktada Newton zamanın bu kapalı kutudan ayrı bir şey 
olarak var olduğunu, bu mutlak kutuyu andıran uzayda gerçekleşen her türlü olaydan 
ve genel olarak doğadan bağımsız halde, doğa ile Tanrı arasında sınır olma özelliği 
taşıyan, kendi düzeninde ilerleyen bir yapı olduğunu belirtir.23 Mutlak uzayın içinde 
meydana gelen olayların da elbette ki bir zaman düşüncesiyle ilişkilendirilebileceğini 
fakat bu türden bir zamanın sapma göstererek düzensizlik taşıyacağından dolayı, doğa 
yasalarıyla ilişkilendirilemeyeceğini ekler. Çünkü doğa yasalarının bağlı olduğu kuv-
vetler, kesinlik taşıyarak matematiksel bağlamda bağımlı değişkendirler ve bu nedenle 
de sürekli sapma gösteren bir zaman fikrini temel alamamaktadır.24 Newton’un 1687 
senesinde geliştirdiği mutlak zaman görüşü, 19. yüzyılın sonlarına kadar geçerliliğini 
korumuştur. Mutlak zaman fikrinin en önemli özelliği, onun uzayda ele alınan her 
gözlemci için aynı hızda ve oranda ilerliyor olmasıdır. Bunun yanında yine uzayda 
birden fazla noktanın birbiriyle çakışarak, mutlak bir eş zamanlılığın da olanaklı 
olduğunu ortaya koymasıdır.25 Newton’un bu düşüncelerinin ortaya çıkardığı önemli 
bir husus bulunmaktadır. Bu husus, mutlak zamanın hem meydana gelen olaylardan 
hem de gözlemcilerden tamamen ayrı bir şey olduğu düşüncesidir.

Newton’un mutlak bir kutu uzay ve çeşitli katı parçacıklarla şekillenen tasarısı, 
kendisinden sonra gelen fizikçiler Michael Faraday (1791-1867) ile James Clerk 
Maxwell’in (1831-1879) elektromanyetik alan buluşuyla biraz daha zenginleşmiş 
olur. Fakat asıl önemli gelişme, Albert Einstein’la (1879-1955) birlikte gerçekleşir. 

23  Isaac Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy, Chicago: Encyclopedia Britannica, 
1952, s. 8.

24  Philip Turetzky, Time, New York: Routledge, 1998, s. 74-75.
25  Birx, Encyclopedia of Time, s. 1254. 
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Einstein’ın fizik bilimler çerçevesinde ortaya koyduğu belki de en önemli keşfi, New-
ton’un mutlak ve kapalı bir kutu şeklinde tasarladığı uzay diye bir şeyin aslında var 
olmadığı, uzay denen şeyin tamamen bir kütle çekim alanından ibaret olduğu fikridir. 
Onun bu keşfi, kendi teorilerini öncelediği gibi, aynı zamanda fizik alanında yeni bir 
düşünsel ve deneysel çağı başlatmış olmaktadır. Faraday ve Maxwell’in geliştirdiği 
elektromanyetik alan fikri, aslında Einstein’ın kütle çekim alanı görüşüyle benzer bir 
düşüncedir. Kütle çekimsel veya elektromanyetik alan, esneklik ve dinamizm içer-
mektedir. Dolayısıyla genel olarak kütle çekimsel bir alan, uzayda eğilip bükülebilme 
ve dalgalanabilme özelliğine sahiptir. Ayrıca var olan her şey, Newton’un tasarladığı 
katı ve mutlak bir uzayın içinde değil, kütle çekimsel alanın içinde ya da başka bir 
ifadeyle alanlar üstü alanlarda yaşamaktadır.26

Mutlaklık fikrinden ayrılma, Einstein’ın 1905 senesinde geliştirdiği “Özel Göre-
lilik Teorisiyle”27 (İng. The Special Realtivity Theory) gerçekleşir. Einstein, Galileo 
Galilei’nin ortaya koyduğu göreli uzay düşüncesini geliştirerek, zamanın da göreli 
bir şey olabileceği üzerinde durur. Geliştirdiği “tren-yıldırım” ve “ikiz kardeşler” dü-
şünce deneyleriyle Einstein, eş zamanlı olarak meydana geldiği zannedilen olayların, 
aslında birbirlerinden farklı noktalarda yer alan gözlemciler için farklı zamanlarda 
gerçekleştiğini öne sürmektedir.28 Çünkü meydana gelen herhangi bir olay (örneğin, 
düşünce deneyinde kurgulanan tren rayına yıldırım düşmesi gibi), kendine referans 
aldığı her ne ise, o şeye göre “göreli” (İng. relative, Yun. σχέσις, Alm. Relativ) zamanda 
gerçekleşir. Bununla birlikte uzayda var olanları belli bir noktada konumlandırmak 
mümkün olmamakta, yalnızca başka var olanların konumlarına göre konumlandırmak 
mümkün olmaktadır. İşte bu nedenle teori, görelilik olarak adlandırılır. Fakat yine bu 
teori, yalnızca sabit hızda yol alan var olanlar için geçerlilik gösterir. Hız değişim-
lerini de hesaba katarak Einstein, 1915 senesinde “Genel Görelilik Teorisini” (İng. 
The General Realtivity Theory) geliştirir. Bu teoriye göre, bütün referans cisimlerinin 
devinimlerine bakılmaksızın hepsi eşit kabul edilir ve kütle çekim etkisinde olan bu 
cisimler hız değişimi veya ivme kazanırlar fakat bu hız değişiminin gerçekleşmesi, 
cismin türünden ve fiziki yapısından bağımsız olarak meydana gelir.29 Bu teori, insa-
nın fiziksel dünyaya yönelik bakışı üzerinde değişiklik yarattığı için, “genel” adıyla 
anıldığını özellikle belirtmek gerekir. Einstein bu teorileriyle iki temel görüş ortaya 

26  Carlo Rovelli, Ya Zaman Var Olmasaydı?, çev. Atakan Altınörs, İstanbul: Bilge Yayınları, 2019, s. 24.
27  Fizikteki görelilik hakkındaki yorumlamalar, ilk defa Einstein’la birlikte öne sürülmemiştir. Einste-

in’dan önce Gottfried Wilhelm Leibniz’de (1646-1716) ve özellikle de matematikçi ve fizikçi Galileo 
Galilei (1564-1642) tarafından ortaya atılmıştır. Galilei’ye göre sabit bir hızda devinen her gözlemci 
için fiziğin yasaları aynıdır fakat sabit devinim bozulduğunda görecelilikten söz etmek gerekmektedir. 
Bkz. Galileo Galilei, İki Büyük Dünya Sistemi Hakkında Diyalog, çev. Reşit Aşçıoğlu, İstanbul: İş 
Bankası Kültür Yayınları, 2008, s. 28-31. 

28  Albert Einstein, Relativity: The Special and General Theory, çev. Robert W. Lawson, New York: 
Henry Holt and Company, 1920, s. 30-31.

29  Einstein, Relativity: The Special and General Theory, s. 69-70.
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koyar. Bu görüşlerden ilki, “ışık hızının”30 gözlemcinin hızı ne olursa olsun sabit 
kaldığı fikridir. Diğeri ise, tüm fizik kanunlarının tüm duyulur haldeki var olanlar için 
değişmez olduğu gerçeğidir. Bunlarla birlikte zaman, referans gözlemcisinin hızı ve 
konumuna bağlı olduğundan, mutlak değil ancak göreli olarak kabul edilebilmektedir.

Daha önceden de ifade edildiği gibi Einstein, uzayı kütle çekimsel bir alan olarak 
tanımlamasıyla birlikte, zaman Newton’un mutlak uzayında olduğu gibi bağımsız 
olarak var olabilen bir yapı değildir. Einstein’ın teorileriyle birlikte artık zaman, fizikte 
“uzayzaman” (İng. spacetime, Alm. Raumzeit) birlikteliğiyle anılmaya başlar. Evrenin 
üç boyutluluğu düşüncesi, Einstein’ın yeni kuramıyla birlikte artık dört boyutluluğa 
doğru evrilir hale gelmiştir. Bu boyut birbirinden ayrı olarak kurgulanamayacak bir 
uzayzaman tasarısı tarzında öne çıkmaktadır. Evrendeki her şey, söz konusu uzayza-
manın çekimsel eğrilerinde çeşitli hız değişimleriyle devinim göstermektedir. Başka 
bir deyişle kütle çekimi yalnızca bir kuvvet değil, aynı zamanda var olanların uzay-za-
mandaki eğilip bükülmeleriyle açıklanmaktadır.31 Meydana gelen bu eğilip bükülmeler, 
var olanın kütlesi sayesinde gerçekleşir. Meseleyi şu şekilde açıklamak mümkündür: 
Gezegenlerin Güneş’in etrafındaki döngüsel devinimlerinin nedeni, sadece kütle 
çekim kuvvetinden dolayı değil, asıl olarak uzay-zamanı eğip bükmelerine bağlıdır. 
Bununla birlikte yalnızca gezegenler değil, diğer yandan bir kütleye sahip Güneş de 
uzay-zamanı bükmektedir. Uzayzaman birlikteliğinde, uzay için geçerli olan boyut 
görüşü, benzer şekilde zaman için de geçerli olduğu; bu sebeple de geçmiş, şimdi ve 
gelecek uzayzaman birlikteliğinde aynı ölçüde gerçek oldukları kabul edilmektedir.

Einstein’dan sonra devam eden çalışmalar, ortaya kuantum mekaniğini çıkarır. 
Kuantum mekaniğinin ortaya koyduğu en önemli yenilik, mikroskobik ölçüde var ol-
duğu düşünülen “tanecik boyutu” (İng. granularity) ile her şeyin deviniminin aslında 
rastlantısallık içeriyor olmasıdır. Diğer bir ifadeyle var olanların devinimlerinde bir 
tür “belirlenemezlik” veya “belirsizlik” (İng. indeterminancy) bulunmaktadır. Var 
olanların devinme şekli böylelikle hem çok fazla küçük boyutlarda olabilmekte hem 
de “olasılık” (İng. possibility) ilkesine göre yönetilmektedir. Dolayısıyla olayların yani 
yapılan deney tekrarlarının meydana gelme olasılığı, kesin olarak hesaplanıp ortaya 
konabilmektedir fakat olayların geleceği kesin bir şekilde tahmin edilememektedir.32 
Kuantum mekaniğiyle birlikte artık herhangi bir var olanın ya da bir parçacığın devi-
nimi yerine, o var olanın zamandaki bulunuş ihtimalinin evrimi açıklanmaktadır. İşte 
bu noktada çağımız fizikçilerinden Rovelli’nin kuantum mekaniğine ek olarak ortaya 
koyduğu halkalar teorisiyle, artık uzayın yapısına başka bir gözle bakılmaktadır. Artık 

30  Işık hızı, hem ışığın yol alma hızı hem de genel olarak evrenin hız sınırı anlamını taşır. Işık, 1 saniyede 
300.000 km hızla ilerlediği için, 1 nano saniyede yaklaşık olarak 30 km yol aldığı kaydedilir. Bkz. 
Adam Hart Davis, The Book of Time, London: Mitchell Beazley, 2011, s. 250. 

31  Dean Buonomano, Beynimiz Bir Zaman Makinesi, çev. Yasin Konyalı, İstanbul: Timaş Yayınları, 
2019, s. 188. 

32  Rovelli, Ya Zaman Var Olmasaydı?, s. 28-29.
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bir “var olan” (İng. entity) olarak uzay değil, parçacıklar ve kütle çekim alanının iç 
içe geçmiş halkalarının aralarındaki ilişkiler bulunmaktadır.33

Rovelli’nin zamanın aslında var olmadığını öne sürmesinin ardında, özellikle Eins-
tein’ın genel görelilik teorisinin zaman hakkında ortaya çıkardığı bilgilerin olduğunu 
belirtmek gerekir. Genel görelilik teorisiyle, örneğin Güneş gibi çok yüksek kütle çekim 
alanlarında, saatlerin olduğundan daha yavaş bir şekilde işlediği fark edilmiştir.34 Bu 
açıdan zaman hususunda bir göreliliğe varılır. Ayrıca evrendeki her var olanın kendi 
zamanına sahip olduğu ortaya çıkar. Farklı bir deyişle, evrende ona bir tür devinim 
ya da ritim sağlayıcı kozmik bir zamanın varlığından söz edilememektedir. Kuantum 
teorisiyle birlikte de aslında uzay yerine, olasılık dâhilinde parçacıkların kütle çekim 
alanları bulunduğu anlaşılır. Dolayısıyla kuantum, gerçekte uzay diye bir var olan olma-
dığını söylemektedir. Rovelli, kuantum teorisinin ve Einstein’ın görelilik teorilerinin bir 
araya getirildiğinde, fizik çerçevesinde evrenin matematiksel olarak betimlenmesinde 
zamanın var olmadığı sonucuna varmaktadır.35 Çünkü kuantum teorisinin olasılık, 
belirlenemezlik ve uzayın var olmadığı fikirleri ile Einstein’ın geliştirdiği uzay-zaman 
birlikteliği bir bütün olarak ele alındığında, eğer uzay diye bir şey yoksa zamanın da 
buna paralel olarak var olmaması gerekmektedir. Rovelli’nin zaman hakkındaki bu 
yorumu, daha çok evrenin matematiksel ifadelendirilişinde açığa çıkmaktadır.

Evrendeki “entropi” (İng. entropy) yani olasılık artışlarının meydana gelmesiyle 
ortaya çıkan sıralı veya art arda değişimler, insanın bu değişimleri belli bir düzen dâ-
hilinde geçmiş ve gelecek üzerine oturtabilmesini sağlar.36 Az sayıda olasılığa sahip 
bir durum düşük entropili iken, çok olasılığa sahip bir durum ise yüksek entropili 
olmaktadır. Çeşitliliğin, düzensizliğin, dengesizliğin kısacası olasılık fazlalığın var 
olması, genel olarak dünya üzerinde canlı yaşamını mümkün kılmaktadır. Bunun 
en temel örneğine, atmosferdeki karbon ve oksijen birlikteliğinde rastlanmaktadır. 
Örneğin Mars ve Venüs gezegenlerinde canlı yaşamının bulunmamasının nedeni, 
atmosferlerinin karbondioksitle kaplı olmasıdır. Dünya yüksek entropiye sahipken, 
bahsedilen gezegenler çeşitliliğin olmadığı düşük entropili bir yapıya sahiptir. Canlı 
yaşamında entropi hep yükselir ve düzensizlik sürekli artış gösterdiğinden, Güneş 
enerjisi bu yüksek entropiyi düşürerek bir yandan da denge sağlamaya çalışır. Canlı 
var olanın Güneşten aldığı enerji, kullanılabilir düşük entropilidir. Benzer şekilde 
bedene alınan besinlerdeki enerjiler de aynı yapıdadır. Canlı bedeninin temel işleyişi, 
aldığı düşük entropili enerjileri yüksek olarak dışarı vermektedir. Örneğin insan düşük 
entropili oksijeni alıp bedende yakar, işler ve yüksek entropili olarak karbondioksit 
olarak geri verir. Ya da yine düşük entropili olan güneş enerjisini vücuda alan insan, 

33  Rovelli, Ya Zaman Var Olmasaydı?, s. 39. 
34  Birx, Encyclopedia of Time, s. 1290-1291.
35  Rovelli, Ya Zaman Var Olmasaydı?, s. 81.
36  Rovelli, The Order of Time, çev. Erica Segre-Simon Carnell, New York: Riverhead Books, 2018, s. 

117.
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yüksek entropili yapıya sahip ısı olarak geri üretir. Evrendeki bahsedilen bu işleyiş 
çeşitliliği, zaman meselesi için de geçerlidir.37 İnsanın evrendeki yüksek olasılıklarla 
örülü devinim ve değişimleri deneyimlemesi, öncelik ile sonralık veya geçmiş ile 
gelecek algısı oluşturmasına neden olmaktadır. İnsanın evrendeki olaylara yönelik ve 
bu olayları deneyimleyip kaydettiği belleğin de varlığı neticesinde zaman bilinci de 
ortaya çıkar. Bu nedenle her ne kadar evrenin kuantum fiziği çerçevesindeki mate-
matiksel formülasyonunda zaman yer almıyor olsa da, insanın evrenle olan karmaşık 
etkileşiminde ve yüksek entropinin zamanın yönüyle olan ilişkisi, zamanın yine de 
var olduğunu gösterir niteliktedir.38 Buradan hareketle zaman deneyimi kurabilen tür 
olarak insanın dışında, zamanın var olduğuna yönelik öne çıkarılabilecek en önemli 
gerekçe, evrendeki asimetrik bir ilerleme olarak entropinin artış göstermesi olduğunu 
vurgulamak gerekir.

Rovelli, gerekçelerinden hareketle zamanın var olmadığını belirtirken, insanın 
zaman deneyimi meselesinin önemli bir sorun olarak karşımızda durduğunu göz ardı 
etmemektedir. Rovelli, zaman üzerine daha söylenecek çok söz olduğunu ama bu gi-
zemin yine insanla birlikte ortadan kalkabileceğini belirterek, söz konusu meselenin 
önemine dikkat çekmektedir:

Ve artık zamanın kendisi olduğumuzu görmeye başladık. Biz bu alanız, nöronlarımızın 
birbiriyle bağlantıları içindeki bellekte yer alan izler tarafından açılan açıklığız. Biz belle-
ğiz. Biz özlemiz. Gelmeyecek bir gelecek için özlem duyuyoruz. Belleğin ve beklentinin 
açtığı bu alan, bizi bazen kaygılandıran fakat sonunda bir lütuf olan zamandır.39 

O halde insanın akıp giden zaman olarak deneyimlediği şey tam olarak neye kar-
şılık gelmektedir? Eğer zaman, evrenin matematiksel yorumunda yer almıyorsa, onu 
bir kavram ya da düşünce olarak ortaya koyan tür olarak insana ait bir şey olarak mı 
düşünmek gerekir? Zamanı her açıdan tartışırken bunlar karşılaşılan önemli sorular-
dır. Çünkü zamanın var olmadığını söylerken bile, zaman sanki var olduğunu insana 
hissettiriyor gibidir. Eğer kuantum teorisi diliyle konuşmak gerekirse zaman yoktur 
demek, aslında onun var olmadığının da kesinlik taşımadığını kabul etmek anlamı-
na gelir. Dolayısıyla ortada daima bir belirsizlik ve olasılık durumu söz konusudur. 
Bununla birlikte bu bölümde ele alınan düşüncelere bakıldığında, zamanın ne şekilde 
olursa olsun devinim ya da değişimle ilişki içinde olduğu görülmektedir. Devinmeseler 
bile, var olanların doğada çok uzun süreçler dâhilinde de olsa değişim gösterdikleri 
bilimsel açıdan bilinmektedir. O halde ne tarzda, ne sıklıkla ya da ne uzunlukta olursa 
olsun, hem evrene ve üzerinde yaşanılan dünyaya dair insanlığın şu an ki sahip oldu-
ğu mevcut bilimsel bilgisi nedeniyle hem de tür olarak insanın zaman deneyiminin 
dayanaklarının bir yere kadar aydınlatılabiliyor oluşu sebebiyle, değişimin var olması 

37  Jerzy Golosz, “Entropy and The Direction of Time”, Entropy, c. 23, 2021, s. 2-3.
38  Rovelli, The Order of Time, s. 118. 
39  Rovelli, The Order of Time, s.119-120.
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zamanın da var olduğunu kabul etmeyi gerektirmektedir. Zaman var kabul ediliyorsa, 
yeni bir sorunun ortaya çıktığını söylemek gerekir: O halde zaman nedir? Şimdi bu 
sorunun izini sürebilmek için, özellikle felsefe tarihinde ortaya konmuş düşüncelerin 
ele alınıp irdelenmesi zorunluluğu doğmaktadır.

2. Zamanın Ne Olabileceği Tartışması

Zamanın neliği soruşturmalarına, tıpkı zamanın var olup olmadığı meselesinde 
olduğu gibi, ilk olarak Antik Çağ döneminde karşılaşılmaktadır. Zaman konusuna 
yönelik olarak Eski Yunancada üç farklı kavram kullanılmaktadır. Bunlar khronos 
(Yun. χρόνος), kairos (Yun. καίρος) ve aion (Yun. αιών) sözcükleridir. Bu sözcüklerin 
en önemli ortak özelliği, her birinin zamanın farklı anlamlandırmalarını ifade ediyor 
olmalarıdır. Khronos, “Ne kadar?” sorusu çerçevesinde zamanın niceliksel ifadesine 
karşılık gelirken, kairos “Hangi zaman?” sorusu doğrultusunda zamanın niteliksel ifa-
desini karşılamaktadır. Aion kavramı ise, zamanın niceliksel ve niteliksel anlamlarından 
ayrı olarak, duyulur alanın ötesine dikkat çeken, özellikle de sonsuzluk ve sınırsızlık 
manalarını öne çıkaran bir anlamı bulunur.40 Bu üç ayrı kavramın kullanılması, zamanın 
neliğine yönelik fikirler de ortaya koyduğundan son derece önemlidir.

Antik dönemin en temel bilimsel yöntemi sayılabilecek olan doğa olaylarının 
gözlemlenmesiyle, evrende döngüsel tarzda bir devinim ve değişimin var olduğu kanı-
sına varılmıştır. Buna paralel olarak düşünülen ilerleme fikri, genellikle zaman olarak 
betimlenmiştir. Aristoteles’in Fizik eserinde belirtildiği gibi, Antik Yunan filozoflarından 
Pythagoras (MÖ 570-MÖ 495), zamanı “Gök küreyle” (Yun. Περιέχων) benzer olan bir 
şey olarak düşünür.41 Gök kürede düzenli olarak meydana gelen döngüsel devinimler, 
zamanın da düzenli işleyen bir yapı olduğu sonucuna vardırmıştır. Zamanla benzer şey 
olduğu düşünülen Gök kürenin dışında gerçekleştiği farz edilen her türlü devinim ise, 
“düzensiz” (Yun. απείρος) ve karmaşık olarak nitelendirilmektedir. Buna bağlı olarak 
Pythagoras, Gök küre öncesiz ve sonrasız olduğunu düşündüğünden, zamanın da aynı 
şekilde sonsuz olduğu görüşüne varır.

Pythagoras’ta rastlanan zaman yorumunun bir benzerine yine aynı dönem filozof-
larından Herakleitos’ta (MÖ 540-MÖ 480) da rastlanır. Herakleitos özellikle evrenin 
ana maddesi olarak öne çıkardığı ateşin, her var olandaki ilk madde ve ilk devinim 
kaynağı olduğunu, bu nedenden dolayı sınırsız bir yapıya sahip olduğunu vurgular. 
Ateşin sınırsız olma özelliğinden yola çıkarak, zamanın da var olanlardaki devinim 
ve değişim süreçlerini temsil eden sınırsız bir özellikte olduğunu savunur. Zamanın 
devinim ve değişimle olan yakın ilişkisi, Antik Yunan filozoflarından Platon’un (MÖ 

40  Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. Hakkı Hünler, İstanbul: Paradigma 
Yayınları, 2004, s. 435.

41  Aristoteles, Fizik, çev. Saffet Babür, İstanbul: YKY, 2012, 218a.
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427-MÖ 347) görüşlerinde de dikkat çekmektedir. Zamanın bu ilişkisi, ayrıca onun 
idealar kuramıyla da paralellik gösterir. Devinim ve değişimin söz konusu olmadığı 
“düşünülür alan” (İng. intelligible world, Yun. κόσμος νοητός), yine değişim içermeyen 
sonsuzlukla, diğer bir deyişle “aion” ile ilişkilidir. Buna karşılık devinim ve değişi-
min yer aldığı “duyulur alan” (İng. sensible world, Yun. κόσμος αισθητόν) ise, dış 
dünyanın zamanının niceliksel anlamına işaret eden “khronos” ile ilgili olmaktadır.42 
Bu alan, genel olarak düşünülür alanın bir “kopyası” (İng. image, Yun. εικών) olarak 
nitelendirildiğinden, zaman da yine düşünülür alanın sonsuzluğunun bir yansıması 
veya kopyası olarak ortaya çıkmaktadır.43 Platon aslında bu noktada göksel halde var 
olanların devinimlerini, tıpkı Pythagoras’ın da belirttiği gibi, düzenli bir şekilde dön-
güsellikle işlediğini düşünür fakat onun için Gök44, devinim ve değişime tabi olduğu 
için onun duyulur alana ait olduğunu özellikle vurgular.45 Bu yüzden yok olmaya tabi 
olan Gök eğer bir gün yok olursa, duyulur alana ait olan zamanın da Gök’le birlikte 
yok olacağı düşünülür.

Pythagoras, Herakleitos ve Platon’un görüşleri doğrultusunda, özellikle Aristo-
teles (MÖ 384-MÖ 322) öncesinde devinen ile devinmeyen, değişen ile değişmeyen, 
mükemmellik ile kopya veya yansıma ve zaman ile sonsuzluk gibi çok çeşitli ikilik-
lerin ortaya çıktığı görülmektedir. Meselenin önemli yanı, karşılaşılan bu ikiliklerin 
hepsinin birbiriyle ilişkili olmasıdır. Aristoteles’i bu noktada özgün yapan; zamanı, 
devinimi ve değişimi doğrudan duyulur haldeki var olanların yapısının birer özelliği 
olarak ortaya koyması ve bunların Platon’un dikkat çektiği gibi birer kopya olarak 
nitelendirilemeyeceğini göstermeye çalışmasıdır.46 Aristoteles’le birlikte zaman artık 
bir taklit unsuru değildir. Zaman, devinime ve değişime tabi olan duyulur halde var 
olanların doğasında bulunan özsel bir kategoridir. Bu açıdan zamanın neliği tartışmala-
rının en sistemli şekilde Aristoteles’le başladığını özellikle vurgulamak gerekmektedir.

Aristoteles’te zamanın ne olduğunu kavrayabilmek için onun, var olanları varlık 
türleri ve varoluş tarzları üzerine yaptığı incelemelerini ele almak gerekir. Öncelikli 
olarak bir var olanın varlık türü ile varoluş tarzı birbirinden farklı anlamlara sahiptir. Var 
olanın varlık türü onun “duyulur” ya da “düşünülür” bir var olan olduğunu gösterirken, 
varoluş tarzı ise o var olanın “oluş” (İng. becoming, Yun. γένεσις) ve “yok oluş” (İng. 
pass away, Yun. φθορά) sürecini açıklamaktadır. Aristoteles’e göre var olanlar, duyulur 
ve düşünülür olarak iki ana türe ayrılmaktadır. Duyulur halde var olanlar, devinim 

42  Arslan Topakkaya, Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, İstanbul: Say Yayınları, 2017, s. 109.
43  Platon, Timaios, çev. Erol Güney-Lütfi Ay, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2001, 37d.
44  Platon “Gök” sözcüğünü, genel olarak bütün evreni ve en nihayetinde tüm dünyayı ifade etmek için 

kullanmaktadır.
45  Platon, Timaios, 38a-e.
46  Aristoteles’in özellikle bu düşüncesini benimseyen Antik dönem filozoflarından Epiküros’a (MÖ 341-

MÖ 270) göre zaman, duyulur halde var olanların devinimleriyle birlikte bulunan bir niteliktir. Bkz. 
Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, İstanbul: YKY, 
2007, X/72-73.
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göstermelerine rağmen yalnızca oluş ve yok oluşa tabi olan, var olmak için başka bir 
şeye ihtiyaç duymayan, örneğin “bir insan” ya da “bir çiçek” gibi tek var olanlar deği-
şime tabidir. Yine bir duyulur halde var olan olarak sınıflandırılan göksel haldeki var 
olanlar devinmelerine karşın, oluş ve yok oluş süreçlerine tabi değillerdir.47 Düşünülür 
haldeki var olanlar ise devinim ve değişim göstermeyen, maddi yapıda olmayan var 
olanlardır. Bunlardan biri olan “cins ve tür adları” maddi yapıda olan duyulur halde 
var olanların neliği yani “eidosu” (Yun. είδος) hakkında bilgi veren, örneğin “insan”, 
“nergis” ve “kuzu” gibi epistemik anlamdaki ifadeler olan var olanlardır. Yine düşü-
nülür olan bir diğer var olan ise, mutlak iyi çerçevesince ezeli ve ebedi, kendi kendini 
düşünen düşünce olarak da ifade edilebilecek olan “Tanrı-Doğadır”. 

Duyulur halde var olanların madde ve form olarak iki ayrı yapıdan oluşan bile-
şik var olanlar olduğunu belirten Aristoteles, var olanın hem ontik hem de epistemik 
yanının aynı derecede asıl anlamda var olan yani “ousia” (Yun. Ουσία) olduğunu 
vurgular. Ousia, var olanın hem töz hem de öz bakımından karşılığıdır. Bu açıdan var 
olanın tözsel yani maddesel yanı o var olanın kurucu öğesi, yakın maddesi ve tüm 
devinimlerinin “taşıyıcısı” (İng. substance, Yun. υποκέμενον) olması açısından, birincil 
kategorisi veya “birincil ousiası” (İng. first substance, Yun. Ουσία πρώτη) olmaktadır. 
Var olanın özsel yani form yanı ise o var olanın neliğinin kurucusu, şekli veya biçimi, 
bir şeyi o şey yapan şey ve kendi ereğini temsil etmesi açısından ikincil kategorisi 
veya “ikincil ousiası” (İng. second substance, Yun. Ουσία δεύτερα) olarak adlandırıl-
maktadır. Gerçeklikte böyle bir ayrımdan söz edilememesine rağmen, Aristoteles’in 
bileşik var olanların doğasını ortaya koyabilmek için böyle bir ayrım yapmayı gerekli 
gördüğünü belirtmek gerekir.48 Buradan hareketle zaman da, var olanın bahsi geçen 
ikincil kategorisinde ortaya çıkmaktadır. Dokuz49 ayrı kategoriden oluşan duyulur 
haldeki var olanın özünün bir özelliği olarak zaman, yine duyulur haldeki var olanın 
devinimiyle ilişkili olarak anlaşılabilmektedir. O halde şunu belirtmek gerekir ki, 
düşünülür halde var olanlar zaman dışı iken, duyulur halde var olanlar ise oluş ve yok 
oluşa tabi olsun ya da olmasın, yapıları gereği devinim gösterebildiklerinden dolayı 
zamana tabi var olanlardır.

Aristoteles’te duyulur halde var olanın devinim ve zamanla olan ilişkisi, zama-
nın ne olduğuna yönelik de açıklayıcı bilgiler ortaya koymaktadır. Ona göre bir doğa 
bilimcisinin ilk olarak devinim ve değişimin ne olduğunu kavraması gerekmektedir. 
Çünkü doğa bilimcilerinin uğraşı nesnesi, duyulur haldeki var olanlardır. Fakat devi-

47  Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan, İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1996, 1028a 10-20. 
48  Muttalip Özcan, Aristoteles, Ankara: BilgeSu Yayınları, 2016, s. 50.
49  Aristoteles duyulur haldeki var olanların, birincil kategorisinin dışında doğaları gereği sahip olduğu 

bu dokuz kategoriyi şu şekilde sınıflandırmaktadır: “nitelik” (Yun. ποιότης, İng. quality), “nicelik” 
(Yun. ποσότης, İng. quantity), “görelik” (Yun. σχέσις, İng. relation), “uzam” (Yun. τόπος, İng. place), 
“zaman” (Yun. χρόνος, İng. time), “durum” (Yun. κατάστασις, İng. situation), “iyelik” (Yun. συνήθης, 
İng. habitus), “etkinlik” (Yun. λειτουργία, İng. action) ve “edilginliktir” (Yun. παθητικός, İng. passi-
ve). Bkz. Aristoteles, Kategoriler, çev. Saffet Babür, Ankara: İmge Kitabevi, 2002, 1b 25-30. 
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nim hakkında bilgi sahibi olabilmek için Aristoteles, doğa bilimci tarafından bazı ön 
bilgilere sahip olunması gerektiğini belirtir. Aristoteles bu ön bilgilerin yine duyulur 
haldeki var olanla ilişkili olarak sınırsızlık, uzam, boşluk ve zaman olduğunu söyler.50 
Başka bir deyişle bu ön bilgilerden biri olan zaman ile devinim arasında önemli bir 
bağ olmasına rağmen, var olanın bu iki özelliği birbirinin yerine indirgenememekte 
olup, aynı şey değillerdir. Fakat Aristoteles söz konusu meselede zamanın devinimden 
bağımsız olarak bulunabilecek bir var olan özelliği olmadığını da vurgulamaktadır.51 
Dolayısıyla zaman, devinimin var olması sebebiyle vardır fakat devinimin bizzat ken-
disi değildir. Peki, böyle bir durumda zamanın ne olduğu hakkında nasıl bir çıkarım 
yapılabilir?

 Aristoteles’te zaman soruşturması, duyulur halde var olanın devinimi çerçevesinde 
kendini göstermektedir. Zaman, yukarıda işaret edilen uzam, boşluk ve sınırsızlık gibi 
diğer ön bilgilerle de yakından ilişkilidir. Çünkü var olanın bulunduğu ya da devindiği 
uzam, bulunmadığında yarattığı boşluk ve sınırları, devinme ölçüsüne göre zamanla 
belirlenir olmaktadır. Duyulur halde var olan eğer devamlı devinim gösteriyorsa, o 
var olanın zamanı da süreklidir denir. Ya da başka bir açıdan söylemek gerekirse, var 
olanın devinim hızı ne kadar büyükse, buna bağlı olarak zaman da hızlı işlemektedir. 
Var olan her devindiğinde, kendi yapısı dâhilinde bir önceki hali ile bir sonraki halini 
meydana getirir. Bununla birlikte bu önceki ve sonraki haller arasında da var olanın 
devinme sayısı ortaya çıkar. İşte Aristoteles var olanın önce ve sonrasına göre ortaya 
çıkan bu devinim sayısının, zaman olduğunu belirtmektedir.52 Başka bir deyişle zaman, 
var olanın deviniminin ölçümü olan, yine var olanın kendi doğasında yer alan bir 
kategoridir. Bu noktada özellikle dikkat edilmesi gereken bir mesele bulunmaktadır. 
Aristoteles’e göre zaman, var olanın varlık yapısının ya da onun değişiminin bir nedeni 
değildir. Zaman yalnızca, var olanın devinme sayısının bir göstergesidir. Örneğin bir 
bitkinin filiz verip büyüyüp çiçek açması, bizzat zamanın kendisinden dolayı değil, 
o bitkinin doğasında bir “olanak” (İng. potentiality, Yun. δύναμις) halinde bulunan 
“ereği” (Yun. εθέλω) doğrultusunda devinip değişmesinden kaynaklanmaktadır.

Aristoteles’in zamanın neliği tartışmasında öne çıkan önemli bir mesele daha 
bulunmaktadır. Zaman eğer var olanın devinme sayısı ise, var olanın devinimini de-
neyimleyen veya sayan, Aristoteles’in deyimiyle bir ruh yer almadığında zamanın da 
olmadığı mı söylenmelidir?53 Aslında bu sorunun öne çıkması ve devinimi deneyim-
lemeyen bir ruh olmadığında zamanın da olmadığına yönelik bir fikre ulaşılması, Orta 
Çağdaki Aristoteles yorumcularından54 ileri gelmektedir. Bunun yanında mesele tekrar 

50  Aristoteles, Fizik, 200b. 
51  Aristoteles, Fizik, 218b 28-30.
52  Aristoteles, Fizik, 219b.
53  Arslan Topakkaya, “Zaman Kavramı Bağlamında Platon-Aristoteles Karşılaştırması”, FLSF (Felsefe 

ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2012, c. 13, s. 228.
54  Önemli bir Aristoteles yorumcusu olan İslam düşüncesi filozoflarından İbn Rüşd’ü (1126-1198) bu 
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ele alındığında Aristoteles’in zamanı, sayan bir ruha bağlamadığı fark edilir çünkü 
zamanın ruhla açığa çıktığı düşüncesi, zamanın “göreli” bir şeymiş gibi anlaşılmasına 
yol açmaktadır ki, Aristoteles’in zaman görüşü bu tarz bir anlamayla uyuşmamaktadır. 
Aristoteles zamanı, sayan ruhun aksine doğrudan duyulur haldeki var olanın kendisine 
atfetmektedir. Bu sayede zaman, var olanın devinimini deneyimleyen bir ruh ortamda 
olsun ya da olmasın, söz konusu var olanın yapısal bir özelliği olarak var olmaya 
devam etmektedir.55 Sayan ruhun meseleye katkısının ancak, var olanın deviniminin 
ölçüm sayısını belirlemesi boyutunda olduğunu belirtmek gerekir. Zaman, her şeyden 
bağımsız bir ilke olmayıp, var olanın devinimiyle açıklanabilen bir özsel kategori 
niteliği taşımaktadır.

Aristoteles’ten sonra zamanın neliği tartışmasının içerik bakımından çeşitlenmeye 
başladığı görülür. Bunun iki temel sebebi bulunmaktadır. İlki, İlk Çağ inanç sistemlerinin 
yerini tek Tanrılı semavi dinlere bırakmasıdır. İkincisi ise ilkine bağlı olarak, yine İlk 
Çağ düşüncesinde yaygın olan “döngüsel zaman” (İng. circular time) anlayışının yerine 
“doğrusal zaman” (İng. linear time) anlayışının benimsenmeye başlamasıdır. Tek Tanrılı 
semavi dinlerin en önemli özelliği, Tanrının tek yaratıcı olarak her şeyden önce ezeli ve 
ebedi olarak varlığıdır. Evren ve tüm var olanlar, Tanrı tarafından sonradan yaratılmış-
tır ve zaman da evrenle birlikte başlamaktadır.56 Dolayısıyla zaman hususunda dikkat 
çeken önemli nokta, zamanın bir başlangıcı olduğu düşüncesi ve Tanrının zamandan 
bağımsız olduğu fikridir. Bu tarz bir bakış açısının ortaya çıkışı, elbette ki İlk Çağ zaman 
görüşlerinin giderek değişmesine neden olur. Böyle bir düşünsel dönemde zamanın ne 
olabileceğini sorgulayan en önemli düşünürlerden biri Aurelius Augustinus’tur (MS 
354-MS 430). Zamanın neliği meselesi, aslında Augustinus felsefesinde doğrudan ele 
alınan birincil bir konu değildir. Augustinus’un özellikle kendi kişisel hayatında yaşadığı 
inanç tereddütleri, onu Hristiyan inancının Tanrı fikrini incelemeye götürür. Özellikle 
Tanrıyla özdeşleşen sonsuzluk düşüncesi ile bu dünyanın konusu olan zaman arasında 
nasıl bir bağ olduğunu anlamaya çalışma derdi içindedir. En nihayetinde sonsuz ve 
zamansız olan Tanrı ile sınırlı ve zamana tabi olan insan arasında kavranması güç bir 
meseledir. İşte tüm bu merak, Augustinus’u zaman soruşturmasına yöneltir. Sonsuzluk 
ve zaman ayrımı, yukarıda da vurgulandığı gibi doğrudan Tanrı ve yaratılanlar ayrımını 
ortaya çıkarmaktadır. Zaman, sonradan Tanrı tarafından yaratılan evren için vardır ve 
ancak yaratılanlar için geçmektedir. Buna karşılık sonsuzluk, sadece ezeli ve ebedi olan 
yaratıcı insan için söylenebilmektedir çünkü Tanrı hiçbir şekilde devinim ve değişimle 
açıklanabilecek bir özelliğe sahip değildir.57 Bu açıdan sonsuzluk ve zaman, özellikle 
yaratan ve yaratılan arasında kavranmaya çalışılır. 

hususta anmak gerekmektedir. Ayrıntılı yorumları için bkz. İbn Rüşd, Tutarsızlığın Tutarsızlığı, çev. 
Kemal Işık- Mehmet Dağ, Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, 1986, s. 40-41.

55  Aristotle, On The Heaveans, çev. L. Stocks, Oxford: Princeton University Press, 1991, 279a. 
56  Nicholas P. Ginex, “Provide History of Religion and God”, Contemporary Issues in Education Rese-

arch, 2013, c. 6, s. 206-207.
57  Augustine, The City of God II, çev. Marcus Dods, Edinburgh: T and T Clark, 1913, XI/6.
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Augustinus’u zamanın neliği araştırmasına götüren temel konu, Eski Ahit’te 
belirtilen, hiçbir şey yokken Tanrının yeri ve göğü yarattığı meselesidir.58 Çünkü söz 
konusu meseleden, Tanrının yeri ve göğü yaratmadan önce ne yapıyor olduğu sorusu 
doğmaktadır. Augustinus bu soruyu tartışanları eleştirerek, evrenin yaratılmasından 
önce zaman ve devinim olmadığı için, Tanrının da bu yüzden hiçbir şey yapmadığını 
belirtir.59 Buradaki asıl meselenin, Tanrıyla ilişkili olduğu düşünülen “sonsuzluk” ile 
duyulur alanla ve en nihayetinde insanla yakından ilişkili olan “zaman” arasındaki ay-
rımın tam olarak anlaşılamamış olması olduğunu da belirtmek gerekir.60 Bunun yanında 
evren sonradan yaratıldığı için, zamanın bir başlangıcının olması sebebiyle, zamanın 
doğrusal olarak ilerleyen bir yapı olduğu düşüncesi zihinlere yerleşmeye başlar. Buna 
paralel olarak doğrusal zaman ile insan bilinci arasında nasıl bir ilişkinin olabileceği 
dikkat çeker. Bu son derece önemli bir gelişmedir çünkü ilk defa Augustinus’la birlikte 
zaman, bilinç ve bellek ilişkisi ayrıntılı olarak irdelenmeye başlanır.

Augustinus’a göre zamanın var olması, bir şeylerin gelip geçiyor olmasından 
anlaşılabilmesine rağmen, onun ne olduğu sorusu ise daima karışıktır. Bu nedenle 
Augustinus zamanın neliğini, kendisine en yakın olan bizzat kendi zihniyle anlamaya 
çalışır. İnsan geçmiş, şimdi ve geleceğin farkındadır ama bunlardan yalnızca şimdi 
gerçek anlamda vardır. Geçmiş gelip geçtiği, gelecek ise henüz gelmemiş olduğu için 
gerçek anlamda var değildir. Bu açıdan zamanın var olduğuna yönelik en iyi gerekçe, 
şimdinin varlığı olabilmektedir. Şimdiki zamanın önemine özellikle dikkat çeken Au-
gustinus, şimdinin insanın tüm zihinsel süreçlerini yapılandıran içsel bir farkındalık61 
olduğunu savunur. Geçmiş deneyimlerin şimdisi “bellek”, şimdinin deneyimi olan 
şimdi “görü” ve gelecekte olacakların şimdisi ise “beklenti” olarak ifade edilir.62 Bu 
oluşum aynı zamanda zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek olarak üç ayrı görünümünü 
ortaya koymaktadır. Zamanın bu üçlü görünümü, insan zihninin “yayılımını” (İng. 
distention) sağlayan en temel yapı taşıdır.63 Diğer bir ifadeyle zaman, insan zihninin 
üzerine kurulu olduğu ve kendi ile sonsuzluk arasındaki ilişkiyi anlamlandıran temel 
bir oluşumdur. Burada elbette ki şimdi kadar geçmişin çok önemli olduğunu vurgu-
lamak gerekir. Geçmiş zamanın “geçmiş”, “olmuş” ve “bitmiş” olması, zamanın bu 
boyutunun göz ardı edilmesine de neden olmaktadır.64 Hâlbuki zaman tüm boyutlarıyla 
bir arada olan bütünlüklü bir yapıdır ve insan zihninin yayılımını da zamanın geçmiş, 

58  Tevrat (Tora Neviim Ketuvim), İstanbul: Kitabı-ı Mukaddes Yayınevi, 2005, I.
59  Augustine, Confessions, çev. William Watts, New York: The Macmillian Co., 1912, XI/13.
60  Topakkaya, Felsefe, Din ve Kültürde Zaman, s. 123.
61  Augustinus’un bu görüşlerinin, sonraki yüzyıllarda René Descartes’ın (1596-1650) “cogito” düşün-

cesi ve Edmund Husserl’in (1859-1938) “yönelimsellik” fikri üzerinde etkilerinin bulunduğuna dikkat 
çekmek gerekmektedir.

62  Augustine, Confessions, XI/20.
63  Augustine, Confessions, XI/26.
64  Arslan Topakkaya, “‘Geçmiş Zaman’ Gerçekten ‘Geçmiş’ midir?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, 2008, c. 1, s. 572. 
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şimdi ve gelecek olarak bütün boyutlarının iç içe oluşuyla gerçekleşmektedir. Buradan 
hareketle şunu da vurgulamak gerekir ki zaman artık, İlk Çağda üzerinde durulduğu 
gibi yalnızca göksel halde var olanların döngüsel devinimleriyle ya da duyulur halde 
var olanların devinme sayısıyla birlikte anlaşılmaya çalışılan bir şey değildir. İnsan 
zihninin meseleye dâhil olmasıyla zamanın, gittikçe insan merkezli bir araştırmaya 
doğru ilerleme başlar. Bu doğrultuda öne çıkan en önemli filozof ise Immanuel Kant’tır 
(1724-1804).

Zamanın, Kant’ın transandantal felsefesinin bel kemiğini oluşturduğunu öncelikle 
belirtmek gerekir. Zamanın insan zihniyle olan ilişkisi her ne kadar özellikle Augusti-
nus’tan itibaren felsefi tartışmalara daha çok dâhil olsa da, yine zamanın bizzat bilen 
özneyle birlikte açıklanması Kant’ın görüşleriyle olmuştur. Kant’la birlikte, zamanın 
insan zihninden bağımsız olarak var olduğu ya da olabileceği görüşleri, farklı bir 
noktaya evrilir. Zaman uzamla birlikte, bilen öznenin sahip olduğu bir görü formu 
olarak betimlenmeye başlanır.65 Zaman ile uzam, artık öznenin hem dış dünyayı du-
yumsayabilmesinin hem de kaynağı bilen öznenin aklı olan, bilgiye bilgi katan ve 
herkes için geçerli olabilecek “sentetik apriori” yargıların üretilebilmesinin hareket 
noktasını oluşturmaktadır.66 Kant’ın bu doğrultuda en önemli başarısı, daha önce 
varlığı gösterilememiş olan sentetik apriori yargıların olanaklılığını ortaya koyarak 
matematiğin, metafiziğin ve doğa biliminin olanağının koşulunu bütünlüklü bir felsefi 
sistem dâhilinde açıklayabilmiş olmasıdır.

Kant’ta bilen öznenin yargı geliştirebilmesinin iki temel kaynağı “duyarlık” 
(İng. sensibility, Alm. Sensibilität) ve “anlama yetisidir” (İng. understanding, Alm. 
Verstehen).67 Bilen özne duyarlığın iki ana unsuru olan zaman ve uzam görü formları 
sayesinde, duyarlığa verilen yani bilginin nesnesi olan görünüşleri duyumsar. Empirik 
görünün belirlenmemiş nesneleri olan görünüşler, ancak zaman ve uzam dâhilinde du-
yumsanarak anlamanın nesnesi olan “fenomenler” (İng. phenomenon, Yun. φαίνωμενον, 
Alm. Phänomen) yani anlama yetisinin kategorileri altına yerleştirilmiş halde, bilen 
öznenin anlamasına konu olurlar. Buradan hareketle duyumsama sürecinde meydana 
gelen öznel geçerli algı yargıları, anlama yetisinin yargı sürecine dâhil olmasıyla bir-
likte nesnel geçerli olan deney yargılarına dönüşürler. Dolayısıyla bu süreçte zaman 
uzamla birlikte, duyarlık alanının duyumsanabilmesinin olanağını sağlayarak, öznenin 
bilebilme ve yargı ortaya koyabilmesinin de koşulunu oluşturmaktadır.68 Kant’a göre 
eğer zaman apriori bir temele dayanmasaydı, art arda ya da eş zamanlı olarak gerçek-

65  Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, çev. Norman Kemp Smith, London: Macmillan and Co., 
1929, A31/B47.

66  Kant, Prolegomena, çev. İoanna Kuçuradi-Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2000, s. 
24-25.

67  Kant, Critique of Pure Reason, A15/B29.
68  Kant, Dissertation on The Form and Principles of The Sensible and Intelligible, çev. William J. Ec-

koff, New York: Columbia College, 1894, s. 43-44.
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leşen her şey, bilen öznenin görülemesinde yer almamış olacaktır. Ayrıca bu durum 
ne öznenin görüleme yapabilmesini ne de matematiğin, doğa biliminin ve metafiziğin 
olanaklılığını sağlayacaktır.

Kant’ın görüşleri kuşkusuz ki kendisinden sonraki zaman yorumlamalarını da 
önemli ölçüde etkilemiştir. Çünkü onunla birlikte artık zamanın bir şekilde insan zihniyle 
olan yakın bağı kabul edilir olmuştur. Zamanın insan zihniyle olan ilişkisinin çeşitli 
yorumlarına, ileriki yüzyıllarda Henri Bergson (1859-1941) ve Edmund Husserl’de 
(1859-1938) rastlamak mümkündür. Zamanın ne olduğu meselesi Bergson’da hem 
insanın bilinç halleri çerçevesinde hem de genel olarak tüm canlıların evrim sürecine 
yayılan bir oluşumdur. Aslında Bergson’un zaman konusundaki asıl meselesi doğrudan 
zamanın var olup olmadığı ya da ne olduğu sorunları değildir. Öncelikle zamanın fiziksel 
ya da metafiziksel bir özelliğinin olup olmadığı üzerinde durduğu görülür.69 Bunun 
yanında zamana özel bir anlam yükleyen Bergson, canlının yaratıcı evrim süreci ile 
zamanın dinamizmi arasındaki ilişkiye dikkat çeker. Aynı zamanda zamanın neliğinin 
anlaşılamamasının önündeki en önemli engelin, zamanı mekânmış gibi düşünmek 
veya zamanı mekânla aynı sıraya koymak olduğunu belirtir.70 Ona göre zaman ve 
mekân farklı yapı ve özelliklere sahiptir. Gerçek zamanı, mekânın özellikleriyle ya 
da mekânı gerçek zamanın özellikleriyle açıklamaya çalışmak anlam bulanıklıklarına 
yol açmaktadır. Bu yüzden Bergson, mekâna dayalı zamanın parçalara ayrılmaya ve 
üzerinde ölçüm yapmaya imkân sağladığını fakat bu zamanın dışındaki asıl zaman 
olarak betimlenebilecek olanın ancak, ölçülmeye ve bölünmeye imkân vermeyen 
“süre” (İng. duration, Fr. durée) olduğunu vurgular.71 Bergson’un burada belirttiği 
“süre” kavramı, zamanın niceliksel yanı ve bir bölümünü ifade eden anlamda değil, 
tamamen insanın deneyimleriyle örülü bilinç hallerinin sürekli olarak birikimli akışını 
veya ilerleyişini açıklamaktadır. İnsanın “süre deneyimi” (İng. duration experience, Fr. 
durée de l’expérience) niteliksel bir yapıya sahip olup, insanın bizzat yaşadığı zamana 
karşılık gelmektedir. Bergson’un bu noktada dikkat çektiği önemli şey, sürenin sadece 
gelecek zamanı ölçüt alarak ilerleyen bir akış olmadığıdır. İnsan bilincinin sağladığı 
bütünlüklü bellek, adeta geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kurar.72 Böylece gerçek 
zaman, tek ve bölünmez bir bilinç akışının kendine açığa çıkmaktadır.

Bergson’un bilinç, bellek ve süre deneyimi ekseninde yürüttüğü zamanın neliği 
soruşturması, kendisinin çağdaşı olan Husserl’de daha çok fenomenolojik düzlemde 
bellek çözümlemesi bağlamında ortaya çıktığı görülür. Husserl’e göre belleğin şim-
diki zamanla olan ilişkisinin aydınlatılması, zamanın ne olduğu meselesine de katkı 
sağlamaktadır. Klasik empirizmin ortaya koyduğu bellek görüşlerini eleştiren Husserl, 

69  Köktürk, Zaman Üzerine Felsefi Soruşturma, s. 127.
70  Henri Bergson, Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness, çev. F. L. 

Pogson, London: George Allen and Unwin Ltd., 1950, s. 86-88.
71  Bergson, Time and Free Will, s. 119-120.
72  Bergson, Mind Energy, çev. H. Wildon Carr, New York: Henry Holt and Company, 1920, s. 9.
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bu görüşlerden en dikkat çekenleri olan, belleğin tüm anıların bir arada toplandığı 
depo olduğu fikri ile belleğin eksik bir imge bilincinden ibaret olmasından kaynaklı 
olarak, geçmişle tam olarak ilişki kurulamadığı düşüncelerini tartışmaya açar. Husserl 
önceki görüşlere nazaran belleğin, ya da daha ziyade “ben bilincinin”, geçmişi tam da 
o haliyle yeni baştan anımsayabilmesine imkân sağladığını belirtir.73 Başka bir deyişle 
insan, geçmişi şimdide doğrudan ve yeniden kurabilme olanağı taşımaktadır. Bununla 
birlikte insanın, kendi bilincinin farkına varmasında da yine geçmiş zamanın önemli 
bir payı bulunur. Husserl’e göre insanın deneyimlediği her “an” (İng. moment, Alm. 
Augenblick), “genişletilmiş şimdi” içinde yer almaktadır. Bilinç, geçmiş ve gelecek 
arasındaki bağı da yine şimdide kurar. Her an, kendi öncesini ve sonrasını kendi içinde 
barındırır. Tek bir anmış gibi görünen her an, aslında bir izlenimler bütünlüğüdür. Tıpkı 
Bergson gibi Husserl’de bilincin geçmişe ve geleceğe doğru uzanımını, müzikteki 
melodi örnekleriyle açıklamaya çalışırlar.74 Bir müzik parçası dinlerken melodideki 
her bir nota, kendi süresi içinde tınlamaktadır fakat insan bilinci bu notaları bir bütün 
olarak yani bir müzik parçası olarak algılamaktadır. Algılanan müzik parçası, aslında 
bir zaman tasarımıdır. Çünkü müzikteki her nota aralığı aynı olsa da, insanın geçmişle 
örülü bilinç halleri bütünlüğü bu aralıklara eklenerek, müzik parçası algısında genişleme 
yaratırlar. Tüm bunlar aslında bu tasarımı kuran kişinin zaman deneyimi olmuş olur. 
Zaman tam da bu nedenden dolayı, insanın bilinç akışının içkinliği olarak tanımlanır.75 
Böylece belleğin “art ardalıklarla” (İng. succession, Alm. Nachfolge) kurduğu “içsel 
zaman bilinci” (Alm. Innere Zeitbewausstein), zamanın hem varlığını hem de neliğini 
karşılayan temel bilinç deneyimi olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bergson ve Husserl’in bilinç ve bellek ağırlıklı incelemeleri, zamanın tür olarak 
insanla olan ilişkisini daha da belirgin hale getirir. Fakat bu incelemeler özellikle 
Husserl’le birlikte, zamanın aslında insan bilincinde ona içkin olan bir yapı olarak 
düşünülmesiyle, insanın bu tarz bir zaman deneyimi dışında da var olduğu farz edilen 
bir zamanın, aslında bir şey ifade etmediği sonucuna varılır. Bu durum zamanın ne 
oluğu sorusunu insanın varlık yapısı dâhilinde soruşturmaya yöneltmiştir. Böyle bir 
düşünsel atmosferde yetişen Martin Heidegger (1889-1976), zamana yönelik araştır-
malarını doğrudan varlık yani insanın var olması üzerinden yürütür. Zaman ile insanın 
varoluşu arasında yakın bir bağ bulunur. İnsanın varoluşsal yapısı, onun “zamansal” 
(İng. temporal, Alm. Zeitlich) oluşuyla paralellik gösterir.76 

Antik Çağdan süregelen önemli bir metafizik tartışma olan “varlık” (İng. Being, 
Alm. Sein) ile “var olan” (İng. entity, Alm. Seiendes) arasındaki ayrımın tam olarak 

73  Edmund Husserl, Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy, 
çev. F. Kersten, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 1983, s. 58.

74  Husserl, The Phenomenology of Internal Time Consciousness, çev. James S. Churchill, Indiana: Indi-
ana University Press, 1964, s. 91-93. 

75  Husserl, The Phenomenology of Internal Time Consciousness, s. 23.
76  Köktürk, Zaman Üzerine Felsefi Soruşturma, s. 19.
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aydınlatılamamış olması, Heidegger’i bu meseleye yönelterek varlığın anlamını araş-
tırma gayreti içine götürür. Varlığa yönelik anlam arayışı, onu hem insanın var olması 
hem de zaman neliği tartışmasına yakınlaştırır. Heidegger’e göre genel metafizik 
tartışmaların temeli, var olan olarak var olana dayanmaktadır. Bunun anlamı, varlığa 
tıpkı diğer var olanlar gibi yaklaşılmasını ve varlığın asıl anlamının “varoluş” (İng. 
existence, Alm. Existenz) fikrinde uzak olarak açıklanıyor olmasıdır. Hâlbuki varlığın 
anlamı tartışması, bu anlamı soruşturan insanın söz konusu tartışmaya dâhil olmasıyla 
açıklık kazanmaktadır. Bunun nedeni eğer “varolmanın” neliği varoluşta gizli ise, 
varoluşun varlığı da insanın varolması olmasıdır.77 Bu doğrultuda yeni bir metafizik 
düşünüş geliştiren Heidegger, kendi deyimiyle fenomenolojik fundamental ontoloji 
çerçevesinde, insanın var olması üzerinden bir soruşmaya başlar.78 İnsanın varolması 
olarak adlandırdığı Dasein’ın gündelik hayata dair her türlü etkinliğini, ortaya koyduğu 
düşünce ve değerlerini ifade eden ontik alanının yanında, yine Dasein’ın doğrudan 
varlık yapısına işaret eden ontolojik alana da sahip olduğunu belirten Heidegger, 
Dasein’ın hem ontik hem de ontolojik yanının çözümlenmesiyle, varlığın anlamının 
daha iyi kavranılmasına öncülük edeceğini düşünmektedir.

Varlığın kendisiyle ilişkili olan zaman, Dasein’ın ontolojik yanında öne çıkan 
“zamansal” olmayla birlikte anlaşılır olmaktadır. Dasein varlık yapısı gereği zamansal 
bir varoluşa sahiptir. Çünkü zaman, onun üzerinde hem kendini var edebilme imkâ-
nını sağlamakta hem de onun varoluşunun zorunlu bir sonucu olan gelecekteki ölüm 
gerçeğine doğru doğduğu79 andan itibaren yol aldıran bir varlık özelliğidir. Bu açıdan 
zaman bizlere, insanın “hergünkülük” (İng. everydayness, Alm. Alltäglichkeit) yaşa-
mında “herkesin” (İng. the they, Alm. Man) “dünya içinde” (İng. in the world, Alm. in 
der Welt) birlikte veya “bir arada olmanın” (İng. Being in on it, Alm. Mit dabei sein) 
zamanını temsil eden “saatten80” (İng. clock, Alm. stunde) başka bir şey anlatmaktadır.81 
Yalnızca şimdiki ana işaret eden saat, Heidegger’e göre ancak Dasein’ın varoluşsal 

77  Martin Heidegger, Metafizik Nedir?, çev. Yusuf Örnek, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, 2009, s. 14-
16.

78  Heidegger, Varlık ve Zaman, çev. Kaan H. Ökten, İstanbul: Alfa Yayınları, 2019, s. 36-37. 
79  Heidegger’in deyimiyle, bu dünyaya “fırlatılmış” (İng. thrownness, Alm. Geworfenheit) olduğundan 

beri.
80  Saatler ya da yine benzer işleve sahip takvimler, duyulur haldeki birer var olan olarak temel görevleri 

saymak olan, niceliksel veri üreten, art ardalık veya ritim esasına dayanan, bizzat kullanılan ve iş 
gören insan icadı aletlerdir. Bu aletler veya araçlar, insanların kişisel zaman deneyimleri ve bilinç hal-
leri farklılıklarından dolayı, kamusal alanda ortak bir noktada buluşabilmelerinin imkânını yaratarak; 
insanların gerçekleşen olaylara rastgele kapılıp gitmelerinin önüne geçip, zamanı ölçülü ve planlı bir 
şekilde yaşayabilmelerini de sağlar. Bkz. Ömer Naci Soykan, “Saatsiz Yaşanır mı?”, Arayışlar: Felsefi 
Konuşmalar II, İstanbul: İnsancıl Yayınları, 2003, s. 118-119. Bu açıdan bu araçlar, sadece mekanik 
birer alet değil, aynı zamanda insanların ortak yaşama dünyalarında var olması zorunlu, toplumsal ve 
kültürel unsurlar olduğunu da vurgulamak gerekir. Zaman sosyal yoldan öğrenilmiş bir tasarım olarak, 
insanların düzenli bir ortak yaşama dünyası kurabilmelerinin de önemli bir sağlayıcısı konumundadır. 
Bkz. Norbert Elias, Zaman Üzerine, çev. Veysel Atayman, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2000, s. 28.

81  Heidegger, The Concept of Time, çev. William McNeill, New Jersey: Wiley Blackwell, 1992, s. 34.
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yapısında açığa çıkan zamansallığın zamansallaştırılarak ifadelendirileceği şeye kar-
şılık gelebilir. Daha açık bir deyişle saatin ortaya koyduğu veri, yalnızca niceliksel bir 
söylemden ibaret olup, insanın varlık yapısı hakkında bir bilgi ortaya koyamamaktadır. 

Heidegger’de zaman en yalın ifadeyle, insanın varolmasının anlamıdır. Bu nedenle 
insanın varolmasını ifade eden Dasein, zamansal bir varoluşa sahiptir. Varlığın anlamı, 
onun zamansallığında açığa çıkmaktadır. Dasein geçmiş, şimdi ve gelecek zamansal-
lık kipleriyle ancak varolabilmektedir. Bu zamansallık kiplerinin oluşturduğu birlik, 
Dasein’ın kendisini yani zamansallığı karşılamaktadır. Çünkü Dasein olma olanağını, 
zamansallık kipleri olan şimdi, geçmiş ve geleceğe doğru yönelerek gerçekleştirir.82 
Bununla birlikte Dasein’ın belirsiz gelecek karşısındaki sonlu olan yapısı, onun za-
mansallığından hareketle “tarihsel” (İng. Historical, Alm. Geschichtlich) bir varoluşa 
sahip oluşunu da ortaya çıkarmaktadır. Dasein bir tarih içinde bulunduğundan dolayı 
değil, tam da varoluşsal yapısı gereği zamansal olduğu için diğer Dasein’lar gibi ortak 
bir tarihselliği taşımaktadır. Dolayısıyla Heidegger zamanı, tamamen ontolojik bir 
irdelemeyle ele alarak, onu insanın varolmasıyla yani genel olarak varlığın anlamıyla 
birlikte düşünmenin önemine dikkat çekmektedir. Ve bu şekilde düşünmenin dışında, 
zamanı başka bir şekilde anlamlandırmanın olanaklı olmadığı neticesine varmaktadır.

Yukarıda zamanın neliği tartışması çerçevesinde görüşleri incelenen düşünür-
lerin ortak özelliği, zamanın devinim ve değişimden hareketle sadece niceliksel bir 
yanının olmadığı, onun özellikle tür olarak insanın doğası gereği sahip olduğu yeti ve 
özelliklerden hareketle aynı zamanda niteliksel bir yanının da olduğu fikri olmaktadır. 
Bu niteliksel yan gerek Augustinus, Bergson ve Husserl’de olduğu gibi insan bilinci 
odaklı, gerek Aristoteles’teki gibi duyulur haldeki var olanlar odaklı, gerekse Heide-
gger’de olduğu gibi doğrudan varlığın kendisi yani insanın varoluşu üzerinden olsun 
her durumda, zamanın ontolojik bir anlamı bulunduğu görülmektedir. En nihayetinde 
zamanın niceliksel ve niteliksel olarak anlamlandırılmaları, tür olarak insana özgü bir 
düşünsel etkinliktir. Özellikle Heidegger’in görüşlerinden de görüldüğü gibi, zaman 
en iyi bir şekilde ancak insanla anlaşılır olmaktadır. Bu noktada zamanın kesin olarak 
ne olduğunu ortaya koyabilmek, çok da mümkün olmamaktadır. Bunun belki de en 
önemli nedenini, tıpkı evrenin oluşumu ve yapısında olduğu gibi, insanın varoluşsal 
yapısının gizemini büyük ölçüde koruyor olması meydana getirmektedir.

Sonuç

Bu çalışmada, incelenen tüm görüşler doğrultusunda kısaca şunları söylemek 
yerinde olacaktır. Öncelikle zaman felsefesi daha önce de vurgulandığı gibi fizik, ta-
rih, psikoloji, biyoloji ve daha birçok alanı içine alan bir felsefe disiplinidir. Bununla 

82  Heidegger, Varlık ve Zaman, s. 516-517.
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birlikte zamanın var olup olmadığı ve onun ne olabileceği meselesi, disiplinler arası bir 
irdeleme gerektirmektedir. Çünkü zaman ancak fiziksel, biyolojik, kişisel ve tarihsel 
şeklindeki farklı yanlarında veya görünümlerinde var olduğunu göstermekte ve yine 
bu görünümler üzerinden anlamladırılabilmektedir.

Zamanın neliği tartışmalarının temeli, zamanın var olduğunu kabul etmekle 
ilerleyebilmektedir. Gerekçeleri doğrultusunda zaman diye bir şeyin var olmadığını 
düşünen özellikle McTaggart ve Rovelli’nin görüşlerine bakıldığında, aslında zama-
nın kesin bir şekilde varlığını reddedemedikleri görülmektedir. Çünkü McTaggart’ın 
bahsettiği A zaman serisinin kipleri ve Rovelli’nin insan bilinci ile zaman arasındaki 
ilişkinin halen tam olarak anlaşılamamış olmasından kaynaklı olarak, zaman bir şekilde 
varlığını hissettirmektedir. 

Zamanın ne olabileceği tartışması, Aristoteles, Augustinus, Kant, Bergson, Husserl 
ve Heidegger gibi filozofların özgün düşünceleri doğrultusunda, yalnızca devinimle 
ilişkili olarak niceliksel bir anlamlandırmayla sınırlanamayacağı anlaşılmaktadır. Aris-
toteles’te zaman, duyulur halde var olanın temel yapısal özelliği ve onun deviniminin 
ölçüm sayısını vermesinin yanında, var olanın yalnızca yer değiştirmesi açısından 
değil nitelik ve nicelik bakımından değişimlerinin de ölçüsü olmaktadır. Augustinus’ta 
zaman, bizzat insan zihninin geçmişten geleceğe doğru doğrusal bir yapıda yayılımını 
sağlarken; Kant’ta ise zaman, mekanla birlikte bilen öznenin deneyiminin temelini 
oluşturan ve yine öznenin yargı geliştirebilme sürecinde duyarlığın apriori formu olarak 
öne çıkmaktadır. İnsan bilinciyle olan ilişkisi bağlamında zamanı ele alan Bergson, 
insanın bilinç hallerindeki bütünlüklü akışın ifadesi olan süre fikrinin önemine dikkat 
çekerken; yine insan zihnine odaklanan Husserl ise zamanı, insanın tüm deneyimle-
rinin ve beraberinde yaşama dünyasının kuran en temel tasarım olduğunu dile getirir. 
Bununla birlikte zamanın insanla özel bir bağı olduğu gerçeği, Heidegger’in zamanı 
insanın var olmasıyla ilişkilendirip onu ontolojik bir bakışla ele almasıyla ve zamanın 
niceliksel anlamlandırmalarının ötesinde bir anlama sahip olduğu daha açık bir şekilde 
öne çıktığı görülmektedir.

Zamanın neliği, onun niceliksel ve niteliksel açıdan ne şekillerde anlamlandırıl-
dığıyla ilgili görünmektedir. Zaman ölçülebilirlik bağlamında matematiksel, ritimsel 
bağlamda biyolojik, özgürlük bağlamında kişisel ve toplumsal açıdan ise tarihsel ve 
kültürel boyutlarda farklı görünümlere sahiptir. Zaman tam da bu özelliğinden dolayı 
en anlaşılabilir şekilde, tür olarak insanla ilişkili olarak irdelenebilmektedir. İnsan, 
zaman algısı ve zaman anlamlandırması üzerinden kendi türüne özgü bir yaşama dün-
yası kurar ve zamanı anlamlandırdığı ölçüde bu yaşama dünyasını sürdürebilmektedir. 
Aslında Heidegger, insanın zamansal bir varoluş taşıdığını belirtirken, büyük ölçüde 
bu noktaya dikkat çekmek istemektedir. İnsan hem ontolojik açıdan zamansal bir 
varlık hem de epistemolojik açıdan zaman bilinci, zaman deneyimi ve zamanı anlam-
landırması çerçevesinde yeni deneyimlerini kurabilmektedir. Zaman, insanın insan 
olma olanağını ona kendi varoluşsal yapısı bağlamında veren şeydir, diğer bir ifadeyle 



90 Ece Saraçoğlu

zaman tür olarak insanın “varolmasının” (İng. exist, Alm. existieren) zorunlu koşulunu 
oluşturmaktadır. Bütün zaman tasarımlarının temeli, insanın kişisel ya da toplumsal 
tüm yaşantılarının ve mümkün her çeşit devinim ile değişimin deneyimlenmesine ve 
bunların anlamlandırılmasına dayanmaktadır. Dolayısıyla tür olarak insanın zamanla 
arasında hep özel bir bağ bulunduğunu bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. 
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WITTGENSTEIN’DA ‘RENK’ FENOMENİ

Diler Ezgi Tarhan*

 ‘COLOUR’ PHENOMENON IN WITTGENSTEIN

ÖZ
Bu makaleyle yapılmak istenen, Ludwig Wittgenstein’ın erken dönem görüşle-
rini terk ederek “dil oyunları” öğretisi bağlamında tüm felsefesini yeniden ya-
pılandırdığı ikinci dönemi nezdinde, analitik renk öğretisinin izlerini sürmektir. 
Wittgenstein’ın renk fenomeni hakkındaki görüşleri, büyük ölçüde erken dönem 
düşüncelerinden vazgeçerek felsefeye geri döndüğü 1929 senesi sonrasında ol-
gunlaşmıştır. Özellikle Tractatus Logico-Philosophicus adlı erken dönem ese-
rinde renk önermeleriyle ilgili ileri sürdüğü görüşlerin çelişkili olmasından ötürü 
bu görüşlerden büyük ölçüde uzaklaşmak durumunda kalan filozof, ikinci dö-
nem felsefesinde renk önermelerini, mantıksal bir zorunluluk bildiren anlamsız 
tümceler statüsünde görmüş ve renklerin neliğinden ziyade renk sözcüklerinin 
dildeki kullanım zincirine odaklanmıştır.  Wittgenstein’ın yapmaya çalıştığı şey, 
renk sözcüklerinin dildeki kullanım şeklini öğrenmenin önemine işaret ederek 
renklerin kendinde ne olduklarının asla bilinemez olmasına karşın bize nasıl gö-
ründüklerinin betimlenebilir olduğunun ortaya konulması ve dildeki ortak uzlaşı 
zemininin, dil oyunları üzerinden açıklanmasıdır. Böylece Wittgenstein’ın ana-
litik renk öğretisi, Goethe’nin psikolojik renk kuramından da Newton’un fizyo-
lojik renk öğretisinden de farklı biçimde dildeki renk sözcüklerinin mantıksal 
analizini ortaya koyan felsefî bir kuram olarak özgünlüğünü korumaktadır. Do-
layısıyla bu makaleyle Wittgenstein felsefesinde “renk” fenomeninin ele alınma 
şekli değerlendirilecek ve renk sözcüklerinin (her birimiz kendi içimizde onları 
hangi tonla ilişkilendirmiş olursak olalım) her defasında aynı tutarlılıkla aynı 
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tonu aynı adla etiketlememizden ötürü, dilde ortak bir uzlaşı zemini yakalaya-
bilmemize imkân tanıması tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Renk Fenomeni, Dil Oyunları, Analitik Renk Öğretisi, Fe-
nomenoloji.

ABSTRACT
What is wanted to be done with this article is to follow the traces of the analytical 
colour teaching before his the second period, in which Ludwig Wittgenstein 
abandoned his early views and restructured his whole philosophy in the context 
of “language games”. Wittgenstein’s views on the phenomenon of colour matured 
after 1929, when he returned to philosophy, largely abandoning his early ideas. 
The philosopher who had to deviate from these views to a great extent due to the 
contradictory views he put forward regarding the colour propositions, especially 
in his early work called Tractatus Logico-Philosophicus, in his second period 
of philosophy, he saw colour propositions as meaningless sentences declaring 
a logical necessity, and focused on the use  of the chain of colour words in 
language rather than what colours are. What Wittgenstein is trying to do is to 
point out the importance of learning the way of using color words in language, to 
demonstrate that although colors are essentially unknown, how they appear to us 
can be described, and the common ground of consensus in language is explained 
through language games.  Thus, Wittgenstein’s analytical color teaching 
preserves its originality as a philosophical theory that reveals the logical analysis 
of color words in the language unlike Goethe’s psychological color theory and 
Newton’s physiological color theory. Thus, with this article, the way in which 
the phenomenon of “colour” is handled in Wittgenstein’s philosophy will be 
evaluated and how the words of colour (no matter what tone we all associate 
them within ourselves) allow us to achieve a common ground of consensus in 
the language because we label the same tone, with the same name, with the same 
consistency each time, will be discussed.
Keywords: Colour Phenomenon, Language Games, Analytical Colour Teaching, 
Phenomenology.

***

Giriş

Wittgenstein, “renk” fenomenini, ne Newton gibi fizyolojik ilkelere dayandırmış, 
ne de Goethe gibi psikolojik tahliller ışığında açıklamıştır. Wittgenstein’ın analitik 
renk öğretisi, renk sözcüklerinin dildeki kullanım zinciri ve “dil oyunları” üzerinden 
mantıksal bir açıklamasını sunmayı hedeflemektedir. Bu öğretinin fizyolojik veya 
psikolojik olmaktan ziyade “analitik” nitelikte görülmesinin nedeni, Wittgenstein’ın 
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renklerle ilgili soruşturmayı ontolojik ya da empirik/optik açıdan değil, kavramsal 
boyutta sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Wittgenstein’a göre bizim renklerin ken-
dinde ne olduğunu bilmemiz mümkün olmadığından onları tanımlamamız da mümkün 
değildir. Olsa olsa onların bize nasıl göründüklerini betimleyebilir ve dil oyunları 
sayesinde onların dildeki kullanım biçimlerini öğrenip öğretebiliriz. Dolayısıyla renk 
kavramlarını kullanma şeklimiz, bize onların dilde birer adla etiketlenme etkinliğini 
öğretmekte, ardından adlarla etiketlenen bu kavramların ideal kullanım biçimi, her-
kesin öğrenebilir ve bir başkasına öğretebilir olduğu renk adlarının ortak kullanımını 
mümkün kılmaktadır. Daha doğru bir deyişle insanlar renklerde uzlaşamasa bile renk 
sözcüklerinde uzlaşabilmektedir. 

Newton renk tayfında yedi asimetrik renk olduğunu iddia ederken Goethe ise altı 
asimetrik renk olduğunu savunmaktadır. Newton, beyaz ışığın ayrılmasından doğan 
bu yedi spektral rengin tamamını “saf renkler” statüsünde görürken Goethe ise saf 
renklerin yalnızca iki tane olduğunu düşünmektedir: Mavi ve sarı.1 Wittgenstein ise 
ne Goethe’nin doğa öğretisine, ne de Newton fiziğine itibar etmiştir. Wittgenstein’ın 
analitik renk öğretisine göre saf renklerin kaç tane olduğu, bizim için gereksiz bir 
bilgidir, çünkü bizim zaten renklerin ne olduğunu bilmemiz ve onları mantıksal olarak 
tanımlamamız mümkün değildir. Ancak onların bize nasıl göründükleri üzerine bilgi 
edinebilir ve onları, hangi adlarla etiketlediğimiz üzerinden renk sözcüklerinin dil-
deki kullanım zinciri üzerine bir şeyler söyleyebiliriz. Fakat onların “öyle oldukları” 
hâllerinden ziyade “öyle göründükleri” hâlleriyle ilgilenmek durumunda olduğumuz 
için bilgimiz, daha ziyade, renk fenomenlerinin dildeki adlandırma etkinliği ve bu kav-
ramların ortak kullanım zinciriyle sınırlıdır. Kaldı ki Wittgenstein’a göre “saf renkler”, 
birer “yüzey rengi” olarak değil, “hiçbir renk kavramıyla adlandırılamayan renkler” 
olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla da onları tanımlamaya çalışmak, nafile bir çabadır.  

Psikolojinin, görünüşü gerçeklikle ilişkilendirdiği yerde Wittgenstein, görünüşü 
görünüşle ilişkilendirmektedir. Goethe, renk fenomenini, belli ışık–gölge durumla-
rında “gören özne için beliren bir temsil” olarak ele alırken Wittgenstein ise gören 
öznenin, dünyanın sınırı olduğunu söylemektedir. Başka bir deyişle dünyanın içinde 
hiçbir metafizik özne olmadığını kabul eden Wittgenstein’a göre “gören göz” olarak 
özneyi, gördükleri üzerinden bilmemiz, onun dünyanın sınırlarından biri olduğunu 
göstermektedir. Wittgenstein, gördüğümüz hiçbir şeyin a priori olmadığını savun-
maktadır. Yani her şey, bir şekilde bize öyle ya da böyle görünmektedir. Ancak tüm 
bu görünüşler, farklı şekillerde de görünüşe gelebilirdi. Dolayısıyla renklerin ışık ve 
gölgeyle olan alâkasına göre renk fenomeni değişebilmektedir. Bu nedenle ışık ile 
gölgenin renkle etkileşimi konusunda öne sürülen hiçbir matematiksel, optik ya da 
psikolojik ilke, mutlak değildir. 

1 Goethe’nin renk kuramı için ayrıca bkz. Diler Ezgi Tarhan, “Goethe’de Renk Fenomeni”, FLSF (Fel-
sefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı: 29, Mayıs 2020, s. 219-246.
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Wittgenstein, renklerin hangi koşullar altında ortaya çıktığının bilimsel olarak 
açıklanamaz olduğunu savunmasına karşın, onların dildeki adlandırma etkinliği üze-
rinden tutarlı bir kullanımının geliştirebileceğini ve dilde ortak bir uzlaşı zemininin 
yakalanabileceğini savunmaktadır. Ancak bu uzlaşı zemini, tasarımlar arası bir or-
taklıktan ziyade, adlar arası bir ortaklığa işaret etmektedir. Yani gördüğümüz renkler 
arasındaki bir aynılıktan ziyade, kişisel olarak tecrübe edildiği hâliyle renklerin dil-
deki karşılığı olan adlar arasındaki bir uzlaşıya işaret etmektedir. Nitekim “kırmızı” 
renginin ne olduğu bize öğretilemez ama “kırmızı” sözcüğünün kullanım şekli bize 
öğretilebilir. Dolayısıyla gören insanlar, renkleri birbirinden ayıramaz olsa da renk 
sözcüklerinin kullanım biçimlerini birbirinden ayırabilir. Örneğin “Beyaz atı, siyah 
attan ayırt edebiliyorum” demek, Wittgenstein açısından hatalıdır. Bu ifadenin doğrusu 
şöyle olmalıdır: “Bana ‘beyaz’ görünen atı, bana ‘siyah’ görünen attan ayırabiliyorum” 
veya “Sizin ‘beyaz’ dediğiniz adla etiketlemiş olduğum renk tonuna sahip atı, sizin 
‘siyah’ dediğiniz adla etiketlemiş olduğum renk tonuna sahip attan ayırabiliyorum”. 

Wittgenstein, renk kavramlarının neliğini değil, renk sözcüklerinin anlamını ön 
plâna çıkardığı bu öğretide, öğrenilebilir ve öğretilebilir olanın renk görüsü değil, renk 
sözcüklerinin dildeki kullanımı olduğunu savunmuştur. Her ne kadar “Kırmızı bir halka 
görüyorum” ifadesiyle “Görüyorum, kör değilim” ifadesi arasındaki ayrım, net bir biçimde 
ortaya konulamasa da, dildeki adlandırma etkinliği ve dilin kullanım zinciri üzerinden, 
renk sözcükleri temelinde analitik bir uzlaşıya varılabildiği düşünülmektedir. Nitekim 
satranç oynamayı bilmeyen birine, “A kişisi satranç oynamayı öğrenemez” dendiğinde, 
nasıl ki kendisi de satranç oynamayı bilmemesine rağmen bu kişi, söyleneni anlayabili-
yorsa; aynı şekilde renklerin ne olduğunu bilmeksizin insanlar, renk sözcüklerini doğru 
biçimde kullanarak “dil oyunları” sayesinde birbirlerini anlamayı başarabilmektedir.

Ramsey, Wittgenstein’ın erken dönem eseri olan Tractatus Logico-Philosophicus’ta 
temel önermelerle ilgili savunduğu görüşlerin, renk önermeleri açısından savunulamaz 
olduğunu söyleyerek Wittgenstein’ın erken dönem görüşlerini eleştirmiştir. “Renk 
Önermelerinin Bağdaşmazlığı Problemi” adı verilen bu sorun, Ramsey’in 1923’te Mind 
dergisinde yer alan makalesinde izah edilmektedir.2 Bu eleştirisinde Ramsey’i haklı 
bulan Wittgenstein, 1929’da felsefeye geri dönmüş ve erken dönem düşüncelerini terk 
ederek “dil oyunları” kavramı rehberliğinde ikinci dönem görüşlerini ortaya koymuştur. 

Wittgenstein’ın renk önermeleri üzerine yeni görüşleri, 1929’da yazdığı Renkler 
Üzerine Notlar’da açıklanmaktadır. Tractatus’ta, önermelerin, birbirlerinden bağımsız 
önermeler düzeyine indirgenene dek apriori olarak çözümlenebilir olduğunu iddia eden 
filozof, Ramsey’in eleştirisi üzerine renk önermelerinin çözümlenemez olmasına karşın 
birbirlerinden bağımsız olduklarını kabul etmek durumunda kalmıştır. Wittgenstein’a 
göre dünyadaki olgu durumlarını ifade eden hiçbir önerme totolojik ya da çelişik 
yapıda olmamasına karşın renk önermeleri, mantıksal bir zorunluluk bildirmektedir. 

2 Frank P. Ramsey, “Critical Notices”, Mind, Volume: XXXII, Issue 128, 1923, s. 465-478.
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Wittgenstein, bu çelişkileri aşmak adına tümevarım yöntemini kullanmak yolunu 
seçmediği gibi, renk öğretisini psikolojikleştirmeyi de istemediği için erken dönem 
görüşlerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır.

Wittgenstein’ın 1929 yılından itibaren savunduğu düşünce, renklerin öğrenilemez 
ve öğretilemez yapıda olmasına karşın, renk sözcüklerinin kullanımının öğrenilebilir 
ve öğretilebilir yapıda olduğu yönündedir. Yani Wittgenstein’ın ikinci dönem renk 
görüşlerine göre herkes farklı bir renk geometrisine sahip olabilir, fakat buna rağmen 
herkes renk sözcüklerini benzer şekilde kullanmayı öğrenebilir ve dildeki ortak kullanım 
biçimleri üzerinden renk sözcüklerinde uzlaşabilir. Başka bir deyişle “dil oyunları” 
sayesinde renk adlarının, dilin kullanım zinciri içindeki konumu sabitlenmekte; böylece 
görme yetisinden yoksun olanlar bile renk sözcüklerini, görenlerin kullandığı biçimde 
kullanabilmektedir. Özetle, görme engelli bir ressam da “Elma ne renk olur?” sorusuna 
“Elma, yeşil, kırmızı veya sarı olur” yanıtını verebilecek şekilde bu renk sözcüklerinin 
kullanımını öğrenebilir ve elmayı, bu üç renk dışında hiçbir rengin karşılamayacağını 
bilir. Kaldı ki görenlerin de “kırmızı” sözcüğüyle hangi renk tonunu etiketledikleri, 
hiçbir zaman birbiriyle mukayese edilememektedir. Dolayısıyla renklerin “şöyle ya da 
böyle oldukları” iddia edilemez olsa da “şöyle ya da böyle göründükleri” iddia edilebilir.

“Eğer bir şeye işaret eder ve onun ‘kırmızı’ olduğunu söylersem, bu, açıkça ‘kırmızı’ 
şeyin, dilsel sesler ya da göstergeler sisteminin bir parçası olduğu anlamına gelmez. 
‘Kırmızı’ olan şey, bir ses ya da gösterge kümesi olarak var olmaz; şeyler ve renkler, ‘ne’ 
olduğu üzerinden değil, dilin tümceleri üzerinden ifade edilir. Şeylerin anlamı ve varlığı, 
yalnızca düşünülebilir, anlaşılabilir ve dilin kurallı bir kullanımı (…) sayesinde ‘doğru’ 
ya da ‘yanlış’ olabilir…”3

Renklerin mantıksal bir betimlemesini sunarak analitik bir renk öğretisi kurmaya 
çalışan Wittgenstein’ın Renkler Üzerine Notlar’daki görüşlerine göre renk önermeleri, 
formel ve içeriksiz tümcelerdir. Wittgenstein’ın deyişiyle ‘sinnlos’ (anlamsız) yapıdaki 
bu mantıksal önermeler, bir şey söylemeyen, fakat gösteren yapıdadır. Mantıksal bakış, 
dünyanın bir ayna tasarımını sunmakta ve bir şeyin öyle görünmesi, onlar için, o şeyin 
öyle olduğunun ölçütü kabul edilmektedir.4

1. Analitik Renk Öğretisi

Wittgenstein da Goethe gibi “beyaz” rengin, “saydam olmayan bir renk oldu-
ğunu”5 savunmaktadır. Cisimsel bir renk olan “beyaz”, tüm renklerin saydamlığında 
payı olmasına karşın, kendisi saydam olmayan bir renktir. Donuk beyaz bir yüzey 

3 Wilhelm Vossenkuhl, Ludwig Wittgenstein, München, Verlag C.H. Beck, 2003, s. 144’ten itibaren.
4 Ludwig Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  Çev. Ahmet Sarı, Ankara: Salkımsöğüt Yay., 2007, s. 

46.
5 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 73.
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bizde saydamlığa dair bir izlenim oluştursa da saydam bir cismin görsel izleniminde 
“beyaz”, bir ışık ya da yansıma şeklinde belirir. Saydamlık ve yansıma, yalnızca görsel 
bir imgenin derinlik boyutunda bulunur ve yüzey özelliği olarak görünen renklerle 
birlikte açığa çıkar.6 Gerçekte saydam olan herhangi bir cismin bize “beyaz” görünmesi 
mümkün olsa da gerçekte “beyaz” olan bir cismin bize saydam görünmesi mümkün 
değildir, çünkü “beyaz”, görünen bir yüzeyin özelliği değil, parlak bir ışık ya da alev 
rengidir.7 Örneğin bir musluktan akan tazyikli su, saydam olmasına rağmen beyaz 
görünebilir, fakat normalde beyaz olan süt ya da pamuk türünden herhangi bir şey, 
bize hiçbir koşulda saydam görünemez. 

Wittgenstein’a göre renkler, birer karartmadan ibarettir. Bu nedenle maddeden renk 
çıkarıldığında geri kalan renksizlik, beyaz görünebilir.8 Fakat renkli saydam cisimlerin 
arkasında kalan beyaz renkli objeler, nesne renginde görünmektedir.9 Örneğin saydam 
kırmızının arkasında kalan beyaz bir obje, kırmızı görünür. Eğer bir ressam bu kurala 
dikkat etmeyip saydam kırmızı bir cismin ardından görünen objeyi beyaz renkte çizerse, 
o obje, saydam kırmızı cismin arkasında duruyormuş gibi gözükmez.10 Aynı şekilde 
“siyah” da “beyaz” gibi saydam olmayan, cisimsel bir renktir. Fakat siyah bir obje, 
saydam renkli bir cismin arkasında kaldığında da siyah görünmeyi sürdürür.11 Örneğin 
saydam yeşil bir cismin arkasında kalan beyaz bir obje, koyu veya açık yeşil görünür-
ken, siyah bir obje ise siyah görünmeye devam eder. Yani renkli camlar, arkasındaki 
beyaz objeyi renklendirirken siyahın renginde hiçbir değişikliğe yol açmamaktadır. 
Fakat beyaz ya da renksiz bir cam arkasında kalan beyaz objeler, beyaz görünmeyi 
sürdürmektedir.12 Öte yandan bazen renksiz şeylerin de beyaz görünebildiklerini daha 
önce belirtmiştik.13 Örneğin buz, beyaz görünmesine karşın, çözündüğünde renksiz 
bir suya dönüşür; dolayısıyla buzun beyaz görünmesi, aldatıcıdır. Keza bulutlar, bir 
şelâleden dökülen su veya köpüklenen dalgalar da renksiz olmasına karşın beyaz görü-
nen şeyleri örneklendirmektedir. Renkli bir camdan bakıldığında durum farklı olsa da 
renksiz bir camdan bakıldığında ışık kaynağının yansıması, saf beyaz görünmektedir. 
Yani renkli camlar, arkalarından görünen beyaz objelere kendi rengini verirken, diğer 
renkteki objeleri ise farklı renklerde ya da yoğunlukta göstermektedir. Örneğin yeşil 
bir cam levha, arkasında duran beyaz bir nesnenin yeşil görünmesine sebep olmakta, 
ancak arkasında duran kırmızı bir objeyi “siyah”, sarı bir objeyi “yeşilimsi sarı”, mavi 
bir objeyi ise “yeşilimsi mavi” göstermektedir.14 Beyaz bir cam levha ise ardında kalan 

6 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 12.
7 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 56.
8 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 17.
9 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 12.
10 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 63.
11 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar,  s. 12.
12 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 67.
13 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 65.
14 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 67.
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her şeyi solgunlaştırarak beyazlaştırmakta, siyahı da griye çevirmektedir.15 Yani her 
renkli cam, ışığı yutarak ardında kalan objelerin rengini daha koyu göstermektedir. Bu 
kuralın tek istisnası, ardında kalan objelerin rengini koyulaştırmayan beyaz camdır. 
Bu nedenle Wittgenstein’a göre eğer tüm renkler beyazımsı olsaydı, o zaman resimler 
derinliğini kaybederdi.16

“Siyah” ile “beyaz” arasında yer alan “gri” ise asla parlayan şeylerin rengi olamaz. 
Parlak ve renksiz olan her şey, her zaman “beyaz” görünmektedir.17 “Gece bir hayalet 
görmüş olsam, o hayaletin beyaz bir ışık yayması gerekir. Gri bir ışık yayarsa, o ışık, 
başka bir yerden yansıyor demektir”18 Wittgenstein’a göre belli bir ışık altında her şey 
“kırmızı”, “sarı” veya başka renkte görünebilir ama “beyaz” görünemez. Çünkü nes-
neler üzerinde beyazımsı bir ışıktan söz edilemez.19 Olsa olsa ışıldayan şeyin “beyaz” 
göründüğü söylenebilir ki bu da ışığın “beyaz” renkte olduğu anlamına gelmez. Keza 
“gri” ile “beyaz” ne kadar farklıysa, “az ışıklandırılmış beyaz” ile “parlayan beyaz” 
da o kadar farklıdır. Ancak aydınlatma koşullarına göre bir şeyin bize “beyaz” ya da 
“gri” olarak görünmesi mümkündür. Örneğin kâğıda “beyaz” desek de kağıdın yanına 
kar konulduğunda kâğıt, açık gri görünebilmektedir.20

Wittgenstein’a göre gölgede gri ya da karanlık görülen kağıdı yine de “beyaz” 
olarak algılamamız, uzakta olan şeylerin olduğundan küçük görünmesine karşın gerçek 
boyutunda algılanmayı sürdürmesine benzer.21 Husserl fenomenolojisinde “tam algı” 
(Apperzeption) ile açıklanan bu durum, Wittgenstein’ın renk öğretisinde de benzer 
biçimde, renklerin bazı ışık - gölge oyunlarına göre farklı şekillerde görünebilmesine 
karşın bizim tarafımızdan her seferinde, alışık olduğumuz hâliyle algılanmayı sürdür-
mesini örneklendirmektedir. “Zifiri karanlık bir odada gördüğümüz renklerle aydınlık 
bir odada gördüğümüz renkler bir değildir.”22 Bu nedenle renklerle ilgili deneylerin, 
renkleri nasıl gördüğümüz hakkında ileri sürdüğü ilkeler saçmadır. Çünkü renklerin 
ışık ve gölgeyle olan ilişkisinin oranına göre renk fenomeni de değişmektedir. Zaten 
Wittgenstein açısından önemli olan, renklerin ne olduğunu ya da renk izlenimlerinin 
nasıl elde edildiğini değil, renk izlenimlerinin mantığını ortaya koymaktır. Çünkü rengin 
kendisi, zaten tanımlanamaz. Fakat renk izlenimini oluşturan tonların izleniminden söz 
edilebilir.23 Bu nedenle bir renk ifadesinin mantığını anlayabilmek için rengin neliği 
üzerine değil, renk kavramı üzerine düşünmek gerekir. Gestalt ekolünün psikolojide 
yaptığına benzer biçimde Wittgenstein da renk izlenimlerinin hangi koşullar altında or-

15 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s .67.
16 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 67. 
17 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 71.
18 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 72.
19 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 27.
20 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 59.
21 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 63.
22 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 12.
23 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 25.
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taya çıktığından ziyade renklerin, neyin izlenimi olarak ortaya çıktığını ortaya koymaya 
çalışmaktadır.24 Çünkü Wittgenstein açısından önemli olan, renk kavramlarının dildeki 
kullanım zincirinin mantığını aydınlatmaktır. Bu nedenle Wittgenstein, ne doğrudan dış 
görünüşün yasalarını belirleyen fiziğin gerçekleriyle; ne de fenomenleri, bizden onay 
bekleyen önyargılar olarak ele alan psikolojinin verileriyle ilgilenir. Renkleri tanımla-
mak mümkün olmadığına göre yapılabilecek tek şey, renklerin bizdeki izlenimlerinin 
(bize nasıl göründüklerinin) betimlenmesi ve dildeki adlandırma etkinliğinin mantıksal 
olarak analiz edilmesidir. Wittgenstein’a göre bu sorun, doğrudan fenomenolojinin 
konusu olmamasına rağmen “fenomenolojik bir sorun” olarak anılmayı sürdürür25, 
çünkü nihayetinde renklerin neliğinden ziyade görünüş koşulları ve bu görünüşlerin 
kavramsal karşılığı araştırılmaktadır. 

2. Renk İzlenimlerinin Adlandırılması

Wittgenstein’a göre renklerin doğal tarihi, onların özlerinden ziyade doğadaki 
varlıkları üzerine bilgi vermektedir.26 Renklerin zamandan bağımsız kullanımı bir 
renk matematiğine dayanmakta ve bu matematik, renkler arasındaki açıklık/koyuluk 
ilişkilerini belirlemektedir.27 Renkler arasında açıklık/koyuluk durumuna göre bir de-
recelendirme yaparak kimi renklerin akraba, kimi renklerin ise karşıt renkler olduğunu 
söylemek, mantıksal bir mukayeseden ileri gelir. Örneğin “Kahverengi, sarıya yakındır” 
veya “Sarı, maviden ziyade kırmızıya yakındır” deriz.28 Yani mukayese ettiğimiz şey, 
renklerin kendisinden ziyade renk izlenimlerinin adıdır. Çünkü Wittgenstein’a göre 
“renklerin karşılaştırılması imkânsızdır.”29 Bu nedenle karşılaştırmayı yalnızca renk 
izlenimlerine verilen adlar üzerinden yapabiliriz. Bu da renk sözcüklerinin, bakışı-
mızın üzerinde gezindiği bir yüzeyin ifadesi olduğunu göstermektedir.30 Yani görsel 
deneyimin uzamsal anlamına bağlı olarak kurabildiğimiz renk önermelerinin empirik 
önermelerden farkı, renk izlenimlerinin tasarımından ziyade kullanımı hakkında bilgi 
vermesidir.31 Renklerle ilgili bildirim içeren mantıksal önermeler birer norm bildirme-
sine karşın, empirik önermeler ise bir deneyimi ifade etmektedir.32

“Renk sözcüklerini, ‘dil oyunları’ üzerinden öğrenirim. Diğer insanlarla görüş birliğine 
vararak ‘sarı’yı ‘kırmızı’dan, ‘kırmızı’yı ‘yeşil’den vs. ayırırım. Bunu yaparken aritmetikte 

24 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 71.
25 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 17.
26 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 54 & s. 29.
27 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 29.
28 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 37.
29 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 42.
30 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 40.
31 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 30.
32 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 14-15.
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olduğu gibi düşünürüm. Bu öğrendiklerimden hareketle ‘sarımsı mavi’yi, ‘sarımsı yeşil’i 
vs. bulabilir, bunları kafamda belli oranlarda bir araya getirip sentezler veya ayrıştırırım.”33

Wittgenstein’a göre bildiklerimizi, her seferinde yeniden ve farklı bir biçimde 
bildiğimiz için renklerin açıklık/koyuluk durumları da renk izlenimlerini kullanma 
biçimimize göre her seferinde yeniden tanımlanmaktadır. Bu nedenle “Koyu renk 
şudur”, “Açık renk şudur”, “Renklerdeki açıklık/kapalılık şöyle tanımlanır” vs. diye-
meyiz. Kaldı ki zaten renklerin adını bilmemizin de; hangisinin koyu ya da açık; sıcak 
ya da soğuk olduğunu bilmemizin de hiçbir önemi yoktur.34 Çünkü zaten basit renk 
kavramlarını bile nasıl belirlediğimiz sorusunu hiçbir şekilde a priori olarak yanıtla-
yamıyoruz.35 Dolayısıyla önemli olan, renk izlenimlerinin kullanımını bilmek ve “dil 
oyunları” ile hangi izlenimin hangi sözcükle etiketlenmesi gerektiğini öğrenmektir. 

Renklerin bazı karışımlardan oluştuğuna dair kanaatten hareketle “beyaz”ın renk 
tayfındaki diğer renklerden oluştuğuna dair herhangi bir iddia öne sürülemez. Leylak 
rengine “beyazımsı-kırmızımsı-mavi”; kahverengiye “siyahımsı-kırmızımsı-sarı” 
diyebilsek bile beyazı, “mavimsi”, “sarımsı”, “yeşilimsi” gibi ifadeler üzerinden 
açıklayamayız.36 Oysa dilde “altın” ve “gümüş” gibi tam olarak “sarı” ya da “gri” 
rengi karşılamayan ifadeler üzerinden bazı renk izlenimleri adlandırılabilmektedir.37 
Ancak açıklık ile koyuluk arasındaki karşıtlığı zayıflatan ve tüm renkleri inceltip 
çözen “beyaz” rengi, diğer renkler üzerinden elde etmek mümkün görünmemektedir.

Makalenin girişinde söz ettiğimiz gibi, Wittgenstein’a göre saf renkler, yüzey 
renkleri olarak görülemez. Donuk renkler, siyahı da içeren yüzey renkleri oldukları için 
saf renklerden farklıdır. Zaten saf renklerin genel kullanımına dair belli bir adları da 
bulunmaz.38 Öte yandan donuk renkler, siyahı da içeriyor olmasına karşın “siyahımsı” 
değildir.39 “Koyu renk” ile “donuk renk” arasında yapılacak ayrım, siyahı da içeren 
renklerin “donuk” olduğu şeklinde yapılabilir, çünkü “parlak siyah” yoktur. Ancak her 
koyu renk de “siyahımsı” değildir. Örneğin canlı bir sarı, beyazımsı bir sarıdan daha 
koyudur ama siyahımsı değildir.40 Donukluk ile saydamlığın resmedilebilir olduğunu 
düşünen Wittgenstein, renk kavramlarına, duyu kavramlarına benzer şekilde davra-
nılması gerektiğine inanmaktadır.41

33 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 47.
34 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 32.
35 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 41.
36 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 22.
37 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 36.
38 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 41.
39 Wittgenstein, siyah içeren koyu renkleri, siyahımsı renklerle karıştırma yanılgısına düşmeyelim diye 

şöyle demektedir: “Siyah renkle örneğin koyu bir mor arasındaki fark, davulun sesiyle kösün sesi 
arasındaki farka benzer. İlki üzerine bunun bir gürültü olduğu, bir ses olmadığı söylenir. Bu, donuk ve 
oldukça siyahtır” Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 58.

40 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 42.
41 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 42.
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3. Renklerin Görünüşe Gelme Koşulları

Goethe’nin, renkleri gölgeler üzerinden teşhis ettiği ve renkli/renksiz gölgeler 
arasında ayrım yaptığı yerde Wittgenstein, tüm gölgelerin siyah olduğunu kabul et-
mektedir. Wittgenstein’a göre renkli şeyler, siyah ya da beyaz bir cama yansıtıldığında 
renklerini kaybederek siyah ya da beyaz tonlarında görünmeyi sürdürmektedir. Yani 
nasıl ki normalde sarışın olan bir adamın saçları, siyah-beyaz bir fotoğrafta açık gri 
görünmesine rağmen bizim tarafımızdan sarışın olarak algılanmayı sürdürüyorsa, aynı 
şekilde karanlık ve aydınlığın çeşitli durumlarında, ışık ve gölge değişikliklerinden 
ötürü bize farklı görünen renkler de bizim tarafımızdan “olması gerektiği gibi” algılan-
mayı sürdürmektedir. Bu algının sürdürülmesini sağlayan öngörü, renklerin gerçekte 
ne olduğundan ziyade bize nasıl görünmesi gerektiğiyle ilgili bir standarttır. “‘Sarışın’ 
sözcüğünün kendisi bile sarışın bir tınlayışa sahipse, fotoğrafı çekilmiş sarışın saçların 
‘sarışın’ gözükmesi daha kolaydır!”42 Wittgenstein bu konuda, yerleşik savlarıyla çelişki 
arz edebilecek yeni bir açıklama sunar: “Bir fotoğrafı betimlemek kolaydır. Fakat biri 
çıkıp da fotoğrafın betimlenmesi, fotoğraftaki görünüşlerin değil, o görünüşe sahip olan 
nesnelerin betimlemesidir dese, ancak o zaman fotoğraftaki saçların sanki de griymiş 
gibi görünmesini açıklayabilirdim.”43 Burada Wittgenstein’ın, renklerin ne olduğunu 
bilmemizin ve onları tanımlamamızın mümkün olmadığı, bilâkis yalnızca onlara dair 
izlenimimizin adı olarak renk kavramlarını bilebileceğimiz yönündeki savıyla çelişen 
bir sav öne sürülmektedir. Yani renklere dair bilgimizin, renk sözcüklerinin kullanım 
biçimi hakkındaki bilgiyle sınırlı olduğu ve nesnelerin gerçekte hangi renge sahip olup 
olmadığından ziyade bizim onları hangi renk sözcüğüyle adlandırdığımızın önemli 
olduğu yönündeki kabul, Wittgenstein’ın bu yeni açıklamasıyla çürütülmüş olmak-
tadır. Nitekim fotoğrafın betimlenmesi, gerçekten de fotoğraftaki görünüşlerin değil, 
o görünüşe sahip nesnelerin betimlenmesi olsaydı, o zaman nesnelerin sahip olduğu 
renklerin bizim tarafımızdan bilinebileceği ve betimlenebileceği kabul edilmeliydi ki 
Wittgenstein renk hakkında yazdığı tüm metinlerde bunun aksini savunmuştur. Örneğin 
Wittgenstein’ın şu ifadesi bile bu yeni açıklamadaki çelişkiyi anlamamız için yeterlidir: 
“‘Doğadaki şu renklere bir baksana, öyle olduğunu göreceksin’ demek yanlış olurdu. 
Çünkü renk kavramı üzerine ‘bakma’ yoluyla bir şey öğrenilemez.”44 Dolayısıyla biz 
Wittgenstein’ın genel kabulleriyle çelişen yukarıdaki açıklamasını eleştirmekle bir-
likte, bu istisnaî ve çelişkili detaya takılmayarak Wittgenstein’ın renk öğretisindeki 
genel kabulü yineleyecek olursak: “Uzamsal ve fiziksel anlamdan bağımsız nitelikteki 
görüş alanımız, bizi renklere götürür. Çünkü burada saydamlık, matlık, gölge, parıltı, 
aydınlatma vb. durumlar bulunmaz.”45

42 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 20.
43 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 80-81.
44 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 22.
45 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 78.
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4. Renk Sözcüklerinin Dildeki Kullanım Zinciri

“Siyah” ve “beyaz” dışında dört saf renk daha bulunduğunu düşünen Wittgenstein’a 
göre bu bilgi, ne kesin, ne de lüzûmludur. Önemli olan, renkli nesnelerin izlenimini 
elde etme koşulları üzerine düşünmemiz ve renk sözcüklerinin kullanım şeklini öğren-
memizdir.46 Bir rengi adlandırma sürecimiz, onu kopyalamaktan ziyade “etiketlemek” 
şeklindedir. Bu nedenle görüş alanımıza giren renklerden söz ettiğimizde, bir renk 
sözcüğüyle etiketlediğimiz tonun, yeniden üretilebilir olması gerekir.47 Nasıl ki “karan-
lık” bir renk olmaktan ziyade “siyah renkle betimlenen bir görüngü” ise aynı şekilde 
tüm renkler de renk sözcükleriyle adlandırılan izlenimlerden ibarettir. Yani aslında 
karanlığın bir renk olmaması gibi renk sözcükleri de birer ton değil, addır. Betimlenen 
görüngü, karanlık söz konusu olduğunda renksiz bir görüngüsüzlüğün yerini tutarken, 
renk söz konusu olduğunda ise herkesin renk kavramlarını kendi kullanım dizgesine 
göre adlandırdığı birer renk sözcüğüne işaret eder. Demek ki “boşluk” dediğimiz 
şeyin, yer kaplamayan şeylerin yerini tutması gibi, renk sözcükleri de zihindeki renk 
izlenimlerini karşılayan bir adlandırma etkinliği üzerinden iş görmektedir. 

Cismani renkler (Stoffarben) ile yüzeysel renkler (Oberflӓchenfarben) arasında 
ayrım yapan filozof, ilk gruba “kar beyaz”, “altın”, “gümüş”, “bronz” vb. renkleri 
verirken ikinci gruba ise bir masanın, sandalyenin, yani doğal olmayan (üretilmiş) 
herhangi bir şeyin rengini örnek olarak gösterir.48 Bunlar dışında bir de aydınlatmayla 
ilgili renkler vardır ki onlar da “şafak vakti oluşan tan kızıllığı”, “Kuzey ışıkları” veya 
“şimşek çaktığı esnada gökyüzünde oluşan renkler” vs. üzerinden örneklendirilebilir. 
Renkler, diğer renklerle bir yüzey üzerinde bir araya geldiklerinde uzam sahibi ol-
maktadır. Ancak unutulmamalıdır ki Wittgenstein’da “bir yüzeyin renkli olduğuna dair 
genel izlenim, renk yüzeylerinin aritmetik aracısına ait bir biçim olarak görülemez”49 
ve zaten yüzey renkleri, “saf renk” olarak görülmez.

“Bir resmin, tek renkli küçük parçalara ayrıldığını ve bunların bir yapbozun taşları olarak 
kullanıldığını düşünelim. Tek başına mavinin açıktan koyuya bir tonunu veya sisli bir 
griyi gösteren bu taşlar, tek başına hiçbir uzamsal özellik göstermez. Ancak ne zaman ki 
diğer taşlarla bir araya getirilir, işte o zaman bir parça mavi gök, gölge, parıltı, içbükey ya 
da dışbükey bir yüzey vs. hâline gelir. Yani bir uzama sahip olur. Bu resimdeki yerlerin 
gerçek renklerini gösterdiği söylenebilir.”50

46 “Dilin öğrenilmesinin, nesneleri adlandırmaktan ibaret olduğu düşünülür. Yani: İnsanları, biçimleri, 
renkleri, ağrıları, ruh hâllerini, sayıları vs. Söylemiş olduğumuz gibi – adlandırmak bir şeye etiket 
yapıştırmaya benzer. Buna bir sözcüğü kullanmaya hazırlık denebilir.” Ludwig Wittgenstein, Felsefi 
Soruşturmalar-I, Çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yay., 2020, s. 33.

47 Wittgenstein, Renkler Üzerine Notlar, s. 78.
48 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 76.
49 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 77.
50 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 78.
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Wittgenstein, bir adın sahibi olan kişi, nesne veya durum ortadan kalksa bile 
adın kullanım değerinden hiçbir şey eksilmeyeceğini düşünmektedir. Bu nedenle “dil 
oyunları” vasıtasıyla etiketlenen şeyler, tahrip edilemez yapıdadır. Daha doğrusu, 
tahrip edilmiş olan şeylerin betimlenebilir olması, betimlemede kullanılan sözcüklerin 
de tahrip edilmemiş olması gerekir.51 Yani tahrip edilmiş bir şeyin betimlenebilmesi 
için bile tahrip edilmemiş sözcüklere ihtiyaç vardır. Belli bir kitaba işaret ederek “Şu 
kitap!” dediğimizde, tahrip edilebilir olmasına karşın taşıyıcısının olmaması duru-
munda karşılığını yitirmeyecek olan bir ifadeyi örneklendirmiş oluruz.52 Dolayısıyla 
bir renk sözcüğü telaffuz edildiğinde, bizim her seferinde, o sözcükle etiketlediğimiz 
renk izlenimini hatırlayabilmemiz için, bu renk izleniminin de kendinde tahrip edi-
lemez olması gerekir.53 Fakat her seferinde bu renk sözcüğünü zihnimizde aynı renk 
izlenimiyle karşıladığımızdan nasıl emin olabiliriz? 

Wittgenstein, renk sözcüklerinin zihinde canlandırdıkları renk izleniminin bizde 
her defasında aynı adla, aynı izlenimin çağrılması şeklinde işlemesi sürecini, “Renklerin 
Tahrip Edilemezliği İlkesi”ne dayandırmaktadır. Yani biz, renk sözcükleriyle, renklerin 
kendisini değil, bizdeki izlenimini adlandırmaktayız. Bu nedenle her defasında aynı 
renk sözcüğüyle aynı renk izleniminin hatırlanması, mümkün olabilmektedir. Başka 
bir deyişle, “kırmızı bir şey tahrip edilebilir ama ‘kırmızı’, tahrip edilemez ve bu 
yüzden de ‘kırmızı’ sözcüğünün anlam, kırmızı bir şeyin varoluşundan bağımsızdır.”54

Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I’de renkleri düşünmemiz ile olgu durum-
larını düşünmemiz arasında hiçbir fark olmadığını savunmaktadır. Renkler Üzerine 
Notlar’da ise renkleri düşünmemiz ile sayıları düşünmemiz arasında hiçbir ayrım 
olmadığını söyleyen filozof, bu iki eserde aslında şunu ifade etmek istemiştir: “Kırmızı 
vardır” demekle, rengin ontolojik var oluşu hakkında bir iddiada bulunmayız, yalnız-
ca “kırmızı” sözcüğünün bir karşılığı olduğunu ifade ederiz. Keza “Kırmızı yoktur” 
dediğimizde “Kırmızı diye bir renk yoktur” demek istemeyiz, “Kırmızı sözcüğünün 
bir karşılığı yoktur” demek isteriz. Yani renk adları, zihnimizdeki renk izlenimlerini 
etiketleyen ve ontolojik olarak karşılık geldiği hiçbir nesne olmasa da düşünülebilen 
ve bir izlenimin varlığı ya da yokluğu üzerinden nitelenen kavram adlarıdır. Bu kav-
ramların düşünülmesi, olgu durumlarından da sayılardan da farksızdır. Yani nasıl ki 
zihin, empirik bir varolanı da ideal bir varlığı düşündüğü gibi düşünebiliyor ve o şey 
ortadan kalktıktan sonra bile onu, dilde ona karşılık gelen sözcükle nitelemeyi sür-
dürebiliyorsa, aynı şekilde renk sözcüklerini kullanımımız da böyledir. Dolayısıyla 
renklerin düşünülmesi, renk sözcüklerinin ifade edilmesine bağlı olmayıp, kırmızı 
olan hiçbir şey ortada kalmamış olsa da “kırmızı” renginin düşünülebilmesi mümkün 
görülmektedir. Çünkü dil oyunlarının geçerliliğini koruyabilmesi için insanların hangi 

51 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 47.
52 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 47.
53 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 38.
54 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 48.
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sözcüğü hangi izlenimle eşleştirdiklerini unutmamaları gerekir. Öyle ki “kırmızı” 
sözcüğüyle hangi renk izlenimini etiketlediğimizi unutursak bu renk adı, bizim için 
karşılığını yitirir ve artık onunla hiçbir dil oyunu oynanamaz hâle gelir. 

5. Akraba Renk İzlenimlerinden Ortak Renk Adlarına

Russell’da betimlemelerin uygulanabilir olup olmadıkları üzerinden ifadelerin 
doğruluk değerinin saptanması gibi Wittgenstein’da da betimleme olarak görülen 
sözcükler, dil oyunları ile kendilerine kazandırılan bir karşılık olması hâlinde kulla-
nım değeri olan, aksi hâlde dilde hiçbir işe yaramayan “boş niteleyiciler” statüsünde 
görülmektedir. “Kırmızı yoktur” veya “Kırmızı vardır” tümcelerindeki temel sıkıntı, 
“kırmızı” sözcüğünden değil de sanki “kırmızı” renginden bahsediliyormuş gibi anla-
şılmasındadır. Bu ifadeler, eğer “Kırmızı sözcüğünün karşılık düştüğü hiçbir izlenim 
yoktur” şeklinde ifade edilseydi, mantıksal bir çelişkiyle karşılaşılmayacaktı, çünkü 
aynı anda, var olmayan bir şeye dilde bir isim koymuş olmak ile onun var olmadığını 
iddia etmek arasında sıkışıp kalmayacaktık. Dolayısıyla Husserl’in de Mantıksal 
Araştırmalar’da öne sürdüğü gibi dilsel ifadelerin terim olarak kullanıldığı tümcelerde 
sözcüğün tırnak içinde yazılması veya tümcede kast edilenin, ifadedeki sözcükle ilgili 
olduğunun belirtilmesi gerekir. Aksi hâlde tümcedeki bildirimin, sözcüğün kast ettiği 
şeyle ilgili olduğunun zannedilmesi, anlam kaymasına yol açmaktadır.

“Açıklamayı anlamak, açıklananın kavramını zihnimizde bulundurmak demektir; yani bir 
örneği ya da resmi. Bana çeşitli yapraklar gösterilip, “Buna ‘yaprak’ denir” dendiğinde, 
yaprak biçiminin bir kavramını, zihnimde bir resmini edinirim.”55

Renk sözcüklerini kullanmayı öğrenmemizin de benzer şekilde dil oyunlarıyla 
mümkün olduğuna inanan Wittgenstein’a göre, nesnenin, izlenimindeki renk ve bi-
çimden başka, (kendine ait) herhangi bir başka rengi ve biçimi yoktur. Biz, kendinde 
ne olduğunu bilmediğimiz nesne ya da durumların dildeki yansımalarını “dil oyun-
ları” üzerinden elde eder ve o şeyler hakkında, o yansımalardan hareketle konuşup 
düşünürüz. Wittgenstein, bunun “düşüncelerin dildeki yankısı” gibi bir şey olduğunu 
söylemektedir. Hatta daha da ötesi: Görmede yankılanan bir düşünce!56

Wittgenstein, düşüncenin bazı kavram akrabalıkları üzerinden bir dil kafesinde 
resmedilişini şu sözlerle ifade etmektedir: “Bir resim bizi hapsetmişti. Ve dışarı çıka-
mıyorduk, çünkü bu resim dilimize yerleşikti ve dilimiz de bu resmi bize insafsızca 
tekrarlıyor gibiydi.”57 Yani “resim” ile “resmedilen”, “ifade” ile “izlenim” ya da “gör-
me” ile “adın kullanımını öğrenme” arasındaki ilişki, betimlemenin aynı şeye işaret 

55 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 54.
56 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 232.
57 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 68.
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etmesini gerektirmeksizin, birbiriyle akraba kavramların aynı adlarla etiketlenmesini 
ve benzer biçimde kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

“Ve akrabalık da, biri kesin olarak sınırlanmamış, diğeri ise benzer tarzda biçimlendirilmiş 
ve serpiştirilmiş ama kesin olarak sınırlanmış renk lekelerinden oluşan iki resmin akraba-
lığıdır. O halde akrabalık da farklılık kadar inkâr edilemez bir şeydir.”58

Wittgenstein, Jastrow’dan aldığı “T-Ö Kafası”59 (Tavşan / Ördek Kafası) resmi 
üzerinden farklı görme biçimleri üzerine değerlendirmeler yapmış ve “biçimi görmek” 
ile “renk izlenimini tasarlamak” arasındaki ayrımı, “bakma” ve “görme” arasındaki 
ayrımdan hareketle yorumlamıştır.

                       

Wittgenstein, kavramlarımız arasındaki akrabalığın renkler arasındaki benzerlik-
ten hareketle nasıl gruplandırıldığını açıklamak için kırmızı bir nesnenin “kırmızımsı 
bir beyaz” ya da “kırmızımsı bir sarı” renklerini boyamak konusunda örnek teşkil 
etmesine karşın “mavimsi bir yeşil” boyamada rehber alınmamasını örnek verir.60 
“Renk önermelerinde, hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir dil oyununu betimleriz.”61 
Wittgenstein’a göre renk izlenimleri, birbirinden türetilebilir ve renk sözcüklerinin 
kullanımı da öğretilebilir. Bu nedenle renklerin, aynı rengin farklı modifikasyonları 
olduğu düşünülebilse de bu türetme işleminin hangi benzerliğe dayanarak (aynı rengin 
farklı modifikasyonları arasında) gerçekleştirileceği sorusuna Wittgenstein tarafından 
verilmiş bir yanıt yoktur. 

Renkli şeylere baktığımızda, rengin bize içkin olduğunu düşünme yanılgısına 
düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğimizi düşünen Wittgenstein’a göre, özgül 
renklerin bizim tarafımızdan nasıl türetilebildiğini açıklayabilmek için öncelikle rengin, 
biçimden nasıl ayrıştırılabildiğini anlamamız gerekir. “Kırmızı bir daire” dediğimizde 
“daire” sözcüğü, kırmızı dairenin biçimiyle ilgiliyken “kırmızı” sözcüğü ise onun 
rengiyle ilgilidir. Öyleyse zihnimizde canlanan “kırmızı” rengini, kırmızı dairenin 

58 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 55.
59 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar-I, s. 214.
60 Ludwig Wittgenstein, Zettel, Çev. Doğan Şahiner, Ankara: FOL Yay., 2019, s. 95.
61 Wittgenstein, Zettel, s. 101.
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biçiminden (daire şeklinden) nasıl soyutlayabiliriz?62 Wittgenstein’a göre düşünmemize 
konu olan şeylerin renkleri, uzamsız ve dışsal biçimde düşünülebilir olsa da biçim/
form, şeylerden ayrı düşünülememektedir. Dolayısıyla zihnimizdeki tüm tasarımlar, 
onlardan ayırt edilemez bir biçime sahip olduğuna göre (çünkü biçimsizlik de bir bi-
çimdir) nesnelerin, sahip oldukları biçimden ayrı düşünülmesi imkânızdır. Demek ki 
“kırmızı” renginin tasarımı, “kırmızı” olan şeyden bağımsız olmasına karşın, kırmızı 
bir dairenin biçimi, o daireye yapışıktır. Dolayısıyla nasıl ki tek bir renkten ziyade 
renge dair bir izlenim çokluğundan söz ediyorsak, aynı şekilde tek bir tözden değil, 
töz kavramına dair bir çeşitlilikten söz etmeliyiz.63 Töz kavramının “töz farklılığı”nı 
varsayması gibi “renk” kavramı da “renk farklılığı”nı varsayar ve izlenimlerin bir-
birlerinden türetilebilir olmasını mümkün kılar. Aynen satrançta “şah” kavramının 
“hamle” kavramını, ya da “renk” kavramının “renkler” kavramını varsayması gibi…64 
Öyleyse renk izlenimlerinin birbirlerinden türetilebilir olması, renk sözcükleriyle kast 
edilen izlenim çokluğundan kaynaklanmaktadır. Bu çokluk, kendi aralarında akrabalık 
bulunan kavramların benzerliği üzerinden açıklık/koyuluk ve ton bakımından kendi 
aralarında geçişli bir süreklilik barındırmaktadır. Şayet bu kavramlar arası akrabalık/
benzerlik ilişkisi, bizi, sözcükler arası bir kullanım ortaklığına götürmeseydi, ortak 
bir renk kavramından asla söz edilemezdi.65

“Uygun bir parametrenin belirlenmesi sayesinde renkler değiştirilebildiği ve doğru bir 
biçimde teşhis edilebildiği için renklerin işlevsel kullanımı açısından teknik bakış açısı 
zorunlu bir neden olamaz. Siyasî haritalar pekâlâ renksiz de olabilirdi, fakat yine de hiç 
kimse, renklerin haritacılık açısından gereksiz olduğunu söyleyemezdi. Bu da [Petrus] Ra-
mus ve öğrencilerinden beri, Peirce, Wittgenstein ve Frege’de de olduğu hâliyle, açıklığın 
önemini anladığımız ve bu konuyu net bir biçimde dikkate aldığımız anlamına gelir.”66

Wittgenstein’a göre “bakma” ile “görme” arasındaki ayrımın bir türevi de “be-
timlenebilir olan” ile “öğretilebilir olan” arasında mevcuttur. Renklerin kendileri “öğ-
retilemez” ve “betimlenemez” yapıda olmasına karşın, renk sözcüklerinin kullanımı 
öğretilebilir ve renk izlenimleri de betimlenebilir yapıdadır. Dolayısıyla “Kırmızı bir 
şey getir!” gibi bir dil oyununu, ancak kendisi zaten bu oyunu oynayabilecek birine 
betimlemek mümkün olabilir.67 Bu dil oyununa dâhil olmayan ve “kırmızı” sözcüğünün 
kullanımını tanımayan (öğrenmemiş) birinin bu tümceyi anlaması mümkün değildir. 
Demek ki betimleme yoluyla anlaşabilmek, ancak aynı dil oyununa dâhil olan insanlar 
arasında mümkündür. Fakat dil oyununa dâhil olmayan insanlara bu sözcüklerin kullanı-
mını öğretmek mümkündür. Örneğin beyaz nesnelere renkli gözlüklerle bakılarak renk 

62 Wittgenstein, Zettel, s. 99-100.
63 Wittgenstein, Zettel, s. 104.
64 Wittgenstein, Zettel, s. 104.
65 Wittgenstein, Zettel, s. 103.
66 Esther Ramharter, (Keine) Farben in Formeln, s. 133; https://homepage.univie.ac.at/esther.ramharter/

(keine)%20farben%20in%20formeln.pdf (Erişim: 01.04.2021)
67 Wittgenstein, Zettel, s. 121.
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sözcüklerinin dildeki kullanımı öğretilebilir.68 Aksi hâlde futbol oynamayı bilmeyen 
birine futbol oynamayı betimleyemediğimiz gibi, dil oyununu öğretemediğimiz birine 
de herhangi bir şeyi betimleyerek izah edemeyiz. Bu, biraz da Türkçe bilmeyen bir 
Fransız’a, Türkçe öğretmeden, söylediklerimizi anlamasını beklemeye benzer.

Birine “Bu kırmızı görünüyor” diye öğreterek işe başlamanın anlamı yoktur. Zira ‘kırmı-
zı’nın ne anlama geldiğini öğrenince, yani o sözcüğü kullanmanın tekniğini öğrenince, 
o kişinin bunu kendiliğinden söylemesi gerekir. (…) Kişi, renk adlarını ilk kez öğrendi-
ğinde ona ne öğretilmiştir? Eh, örneğin, kırmızı bir şey görünce ‘kırmızı’ diye bağırmayı 
öğrenmiştir. – Peki bu doğru betimleme mi; yoksa betimleme şöyle mi olmalı: “Bizim de 
‘kırmızı’ dediğimiz şeye ‘kırmızı’ demeyi öğrenmiştir.” – İki betimleme de doğrudur.69

Wittgenstein’a göre “yeşil” ile “kırmızı” arasında fiziksel bir boşluk değil, geo-
metrik bir boşluk vardır.70 Renkler arasındaki boşluğun, fiziksel bir imkânsızlığa mı, 
yoksa matematiksel bir imkânsızlığa mı işaret ettiği sorusunu, “göstergeler geometrisi”71 
üzerinden yanıtlayan filozof, grinin siyahla beyaz arasında, morun maviyle kırmızı 
arasında, pembenin kırmızıyla beyaz arasında olmasını mümkün kılan matematiksel 
bir ölçü ve geometrik bir uzaklık/yakınlık ilişkisi olduğundan söz eder.72 Ancak “zeytin 
yeşili” dendiğinde yeşilin spesifik bir tonuna işaret edildiği için bu renk izlenimini, 
başka renklerle olan ilgisine göre değil, doğrudan kendi “akraba izlenim ailesi” içindeki 
tonlar arası ayrımdan hareketle (“yeşil”in izlenimi içinde kalarak) saptarız. 

“İnsanın dikkatini renge yöneltmesi, kimi zaman biçimin kenar çizgilerini eliyle kapama-
sıyla; ya da bakışını şeyin dış hatlarından kaçırmasıyla; ya da gözlerini nesneye dikip, bu 
rengi daha önce nerede gördüğünü anımsamaya çalışmasıyla gerçekleşir. Dikkatimizi biçime 
yöneltmek içinse kimi zaman kopyasını çizer, kimi zaman rengi net olarak görmemek için, 
gözlerimizi kısarız, vs. Demek istediğim, ‘dikkatimizi şuna ya da buna yönelttiğimiz sırada 
bu vb. şeyler olur. Ancak birinin dikkatini, biçime, renge vs. yönelttiğini söyleyebilmemizi 
sağlayan şey, yalnızca bunlar değildir. Tıpkı satrançtaki bir hamlenin ne yalnızca bir taşı 
tahta üzerinde şu tarzda ilerletmekten – ne de hamleyi yapanın hamleye eşlik eden düşünce 
ve duygularından değil, bir ‘satranç partisi oynamak’, ‘bir satranç problemi çözmek’ vs. 
dediğimiz koşullardan oluşması gibi.”73

Wittgenstein’a göre “dil oyunları” yoluyla dilin kullanım biçiminin öğrenilme-
si, renk sözcükleri sözkonusu olduğunda da tekrara dayalı bir öğretme oyununa ve 

68 Wittgenstein, Zettel, s. 118.
69 Wittgenstein, Zettel, s. 118.
70 Wittgenstein, Zettel, s. 104.
71 Ayrıca bkz. Heinrich Richard, “Bedeutungslose Offenbarung. Philosophiegeschichtliche Anmerkun-

gen zu Wittgensteins Gödel-Notizen”, Şurada: Esther, Ramharter, Prosa oder Beweis? Wittgensteins 
‘berüchtigte’ Bemerkungen zu Gödel, Berlin, 2008, s. 117-151.

72 “Eco’nun temsilcisi olduğu semiyotiğin yanında –daha önce de belirtildiği üzere– bilhassa Wittgens-
tein, mantıkta renklerin kullanımı konusuna felsefî bir temel sağlamaktadır. Matematik ve mantığın 
‘göstergeler geometrisi’ne dayandığı anlaşılırsa, renklerin kolaylıkla karıştırılabilir / taklit edilebilir 
(integrierbar) olduğu da anlaşılacaktır. Wittgenstein’ın mantık ve matematik anlayışı, çeşitli hareket 
noktaları sunmaktadır”, Ramharter, (Keine) Farben in Formeln, s. 134.

73 Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar I, s. 37.
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öğretilen sözcüğün kullanımının uygulamasına dayanmaktadır. Örneğin birine “sarı” 
sözcüğünün kullanımını öğretmek istediğimizde yapmamız gereken şey, ona sürekli 
sarı bir lekeyi işaret ederek “sarı” sözcüğünü telaffuz etmektir. Başka bir durumda bir 
torba renkli topu göstererek torbadan sarı bir top seçmesini söylediğimizde, öğrendi-
ğini uygulamasını sağlamış oluruz. Sarı bir topu seçerek bize vermesi, kişinin “sarı” 
renk sözcüğünün kullanımını öğrendiği anlamına gelir.74 “Dil oyunları” sayesinde 
sözcüklerin dilde nasıl kullandığının öğrenilmesi ve öğretilmesi süreci, alıştırmaya 
dayalı olarak sözcükleri, kavramlarla ilişkilendirmemize ve öğrendiğimiz kurallar 
üzerinden sözcükleri kullanma pratiği kazanmamıza bağlıdır. 

“O, mavi bir leke gördüğünü (samimi olarak) söylediğinde, ne gördüğünü bilemem” di-
yerek ifade ettiğimiz güçlük, ‘onun ne gördüğünü bilme’nin ‘onun da gördüğünü görme’ 
anlamına geldiği fikrinden kaynaklanır; ama ‘ikimizin de gözünün önünde aynı nesne 
olduğunda yaptığımız şey’ anlamında değil: ‘görülen nesnenin, diyelim, onun kafasındaki, 
ya da ondaki bir nesne olduğu’ anlamda. Buradaki fikir şudur: Benim ve onun gözlerinin 
önünde aynı nesne duruyor olabilir, ama onun görmesinin gerçek ve dolaysız nesnesinin 
benim görmemin de gerçek ve dolaysız nesnesi olacağı şekilde kafamı onun kafasına (ya 
da zihnimi onun zihnine ki bu da aynı şeye varır) sokamam.75

Renk sözcüklerinin aynı renklere karşılık gelip gelmediği bilinemese de aynı 
sözcüklerle akraba izlenimlere işaret edildiği, artık herkes için geçerliliğini koruyan 
bir kabuldür. Bu kabulden kuşku duymak, insanlar arasındaki dil ve anlam ortaklığını 
şüpheli hâle getireceğinden, insanı bir bilinmeze sürüklemekten başka bir işe yaramaz. 
Tam da bu nedenle “mavi” sözcüğünden ne anladığımız sorusuna verdiğimiz kişisel 
yanıta güven duymamız gerekir. Başka bir ifadeyle Wittgenstein, kendi yargımızın 
başkasının yargısıyla uyuşmayacağı yönündeki kuşkuyu rafa kaldırarak sözcüklerin 
dildeki ortak kullanımına güvenmemiz gerektiğini savunur. Nitekim “Yeryüzünün 
var olması, inancımın kalkış noktasını oluşturan bütün resmin bir parçasıdır”76 diyen 
Wittgenstein’a göre yeryüzünün var olması da bir varsayımdan ibaret olmasına karşın, 
ondan şüphe duymanın bizi büyük bir kaosa sevk edecek olması dışında hiçbir işe 
yaramayacağında hemfikiriz. Aynı şekilde herhangi bir masanın, onu kimse gözleme-
diğinde yok olduğunu, biçimini veya rengini değiştirdiğini ve biri ona yeniden baktığı 
zaman eski durumuna döndüğünü farz etmemizi engelleyecek hiçbir etken olmasa da 
böyle bir şeyi farz etmeyi kimse istemez, çünkü bu bizi bir bilinmeze sürüklemekten 
başka hiçbir işe yaramaz.77 Yani herkes bildiklerinden, öğrendiklerinden, düşündük-
lerinden ve hatta yaşadığından şüphe duyabilse de dilde yatan uzlaşı zemini, ortak bir 
yaşam biçimine sahip olan herkes için kendisinde kabul edilebilir bir yan barındırır. 

74 Ludwig Wittgenstein, Mavi Kitap – Kahverengi Kitap, Çev. Doğan Şahiner, Ankara: FOL Yay., 2019, 
s. 40.

75 Wittgenstein, Mavi Kitap – Kahverengi Kitap, s. 106.
76 Ludwig Wittgenstein, Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer, Çev. Doğan Şahiner, İstanbul: Metis Yay., 

2020, s. 39.
77 Wittgenstein, Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer, s. 39.
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Öte yandan “dil oyunları” sayesinde yalnızca dilin kullanım biçimini öğrenmez, aynı 
zamanda değerler, ilkeler, davranış örüntüleri ve söylemlerin kazandırılması konusunda 
ortak bir kültürün fertleri hâline geliriz. Fakat buna karşın birine “Şu anda hangi rengi 
görüyorsun?” diye sorsak, aynı anda o kişinin bizim dilimizi anlayıp anlamadığını, bizi 
aldatmak isteyip istemediğini, kendi belleğimizin bize renklerin adlarıyla ilgili olarak 
ihanet edip etmediğini vs. sorgulayamayız.78 Yani dil oyunlarına dayalı bu ortak kültür 
ve anlam zemininden şüphe duysak bile onun öyle olmadığını ispatlamamız pek de 
mümkün görünmez. Fakat aksini yapıp bunlardan hiçbir kuşku duymaksızın onları 
öğrenip kullandığımızda da hiçbir şeyin kesinliğine katkı sunmuş olmayız. 

Sonuç

Wittgenstein’ın Tractatus Logico-Philosophicus, Renkler Üzerine Notlar, Felsefi 
Soruşturmalar-I, Defterler, Mavi Kitap – Kahverengi Kitap, Kesinlik Üstüne + Kültür ve 
Değer gibi yapıtlarında renk fenomeni üzerine söylediği her şeyi derli toplu bir biçimde 
ifade etmeyi denediğimiz bu çalışmada amaçlanan, Wittgenstein’ın renk öğretisinin, 
renklerin neliğinden ziyade renk sözcüklerinin dildeki kullanım zincirine odaklı bir 
analitik felsefe zemininde temellendirilmiş olduğunu göstermektir. Wittgenstein’ın 
yapmaya çalıştığı şey, renk sözcüklerinin dildeki kullanım şeklini öğrenmenin önemine 
işaret ederek renklerin kendinde ne olduklarının asla bilinemez olmasına karşın, bize 
nasıl göründüklerinin betimlenebilir olduğunu ortaya koymaktır. Daha doğru bir deyişle 
renklerin kendilerinde ne oldukları bilinemez ve tanımlanamaz olmasına karşın renk 
izlenimleri betimlenebilir ve renk sözcüklerinin kullanımı öğretilebilir. Bir şeyin be-
timlenebilir olması için insanların aynı dil oyunlarının kullanım zincirine ortak olması 
gerektiğini düşünen Wittgenstein’a göre herkesin kendisine özgü bir renk geometrisi olsa 
da kişisel olarak deneyimlenen renk izlenimlerinin dilde etiketlenme etkinliği ortaktır. 
Yani Wittgenstein’a göre herkes renk sözcükleriyle kendi renk izlenimlerini etiketle-
mekte ve bu sözcüklerle her karşılaşmasında, tutarlı bir biçimde aynı renk izlenimini 
zihninde canlandırmaktadır. Wittgenstein, renk sözcükleriyle etiketlenen izlenimlerin 
her defasında aynı biçimde hatırlan çağrılmasını sağlayan bu adlandırma etkinliğini, 
“Renklerin Tahrip Edilemezliği” ilkesine dayandırmaktadır. Bu ilke uyarınca, renkli 
şeyler tahrip edilebilir olsa da renk sözcükleri tahrip edilebilir yapıda değildir. Bu da 
renk sözcüklerinin, renkli olan şeylerin ontik varoluşuna bağımlı olmadıkları anlamına 
gelir. Dolayısıyla renk sözcüğünün ait olduğu nesne/konu/kişi ortadan kalksa bile adın 
kullanım değerinden hiçbir şey eksilmemektedir. Nitekim ölen birinin öldükten sonra 
hâlâ aynı adla anılıyor ve her defasında o ad anıldığında o kişinin izleniminin akla 
geliyor olması da bu durumu örneklendirmektedir. Böylece renklerde uzlaşamasak 
bile renk sözcüklerinde uzlaşabileceğimizi ileri süren Wittgenstein’a göre renklerin 

78 Wittgenstein, Kesinlik Üstüne + Kültür ve Değer, s. 55.
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neliğinden ziyade, bize nasıl göründükleri ve bu görünüşlerin (renk izlenimlerinin) 
dilde en ideal nasıl adlandırılacağı üzerinde durmak gerekir.

Ne Goetheci psikolojik renk kuramına, ne de Newtoncu fizyolojik renk öğretisine 
itibar eden Wittgenstein, saf renklerin sayısını ya da tanımını bilmenin bize hiçbir şey 
kazandırmayacağına inanmaktadır. Hatta saf renklerin, “hiçbir renk kavramıyla ad-
landırılamayan renkler” statüsünde görülmesi nedeniyle zaten bir “tanımlanamazlık” 
üzerinden tanımlandıklarını ifade etmektedir. Bu nedenle Wittgenstein’a göre görünüşü, 
gerçeklikten bağımsız biçimde bize göründüğü koşullar üzerinden ele almalı ve bu 
izlenimlere dilde karşılık düşen sözcüklerin kullanım ilkelerini öğrenmeliyiz. Aksi 
hâlde dilde bir uzlaşı zemini yakalamamız mümkün olmayacaktır, çünkü birbirimizin 
zihinlerine girip zihnimizdeki tasarımları mukayese edemeyeceğimiz için tasarımlar 
arası bir ortaklık kurmamız mümkün görünmemektedir. Yapabileceğimiz tek şey, kişi-
sel tasarımlarımızı etiketlediğimiz sözcüklerin dildeki ortak zeminini aydınlatmaktır.

Wittgenstein’a göre renk fenomeni, ışık-gölge durumuna göre değişen ve farklı 
biçimlerde görünüşe gelebilen bir şey olduğu için bize mutlak bir izlenim sağlamaz. 
Bu nedenle renklerin görünüş koşullarıyla ilgili ileri sürülebilecek hiçbir matema-
tiksel, optik ya da psikolojik ilke, mutlak bir kesinlik iddiası taşıyamaz. Hâl böyle 
olunca kendinde ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz renklerin, görünüşe geldikleri 
izlenimler arası bir ortaklığı temin etmenin imkânı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle 
yapılabilecek tek şey, gördüğümüz hiçbir şeyin a priori olmadığını bilerek bu kişisel 
renk izlenimlerini karşılayan renk sözcüklerinin dildeki kullanım şeklini öğrenmek ve 
öğretmektir. Çünkü Wittgenstein’a göre kırmızı renginin ne olduğu bize öğretilemez, 
ancak “kırmızı” sözcüğünün kullanım şekli bize öğretilebilir. Başka bir deyişle renklerin 
mantıksal bir tanımı verilemez ama renk izlenimleri, renk sözcükleriyle betimlenebilir 
ve bu dilsel kullanım şekli, öğretilebilir.

Ramsey’in, 1923’te, Wittgenstein’ın erken dönem düşüncelerine yönelttiği eleşti-
riden sonra Wittgenstein, renk önermelerini, temel önermelere indirgeyen erken dönem 
görüşlerinden vazgeçerek Renkler Üzerine Notlar’ı yazmıştır. Uzun bir aradan sonra 
1929 yılında bu eserle felsefeye geri dönen Wittgenstein, bu geç döneminde felsefesini, 
“dil oyunları” kavramı üzerine inşa etmiş ve renk önermelerinin çözümlenemez yapıdaki 
formel tümceler olduğunu iddia etmiştir. Hiçbir olgu durumunu resmetmeyen renk öner-
meleri, renklerin ne olduğunu söylemeyen, ancak onların nasıl göründüklerini gösteren 
mantıksal tümcelerdir. İçerikten yoksun bu “anlamsız” (sinnlos) tümceler, çözümlenemez 
olmalarına karşın birbirlerinden bağımsız kabul edilmektedir. Renk önermelerinin em-
pirik önermelerden en büyük farkı, birer deneyimden ziyade norm bildiriyor olmasıdır.

Wittgenstein’a göre beyaz ve siyah, saydam olmayan donuk renklerdir. “Cisimsel 
renkler” sınıfına giren bu iki rengin de parlağı bulunmaz. Ancak renkli saydam ob-
jelerin ardında kalan beyaz ve siyah nesnelerin renkli saydam cam/tabela arkasından 
görünüşleri bir değildir. Öyle ki renkli saydam bir cam ardında kalan beyaz bir obje, 
renkli saydam camın renginde görünmesine karşın, renkli saydam cam ardında kalan 
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siyah bir obje ise siyah görünmeyi sürdürmektedir. Yani renkli cam arkasında kalan 
objeler, kendi renginde görünmeye devam ederken, yalnızca siyah objeler kendi ren-
ginde görünmeyi sürdürmektedir. Beyaz mat bir cam arkasında kalan örneğin yeşil bir 
obje ise daha soluk bir yeşil olarak görünmekte; beyaz cam, arkasında kalan objelerin 
rengini soluklaştırmaktadır. Beyaz bir cam arkasında kalan beyaz obje, beyaz görün-
meyi sürdürürken, siyah bir obje ise gri görünmektedir. Wittgenstein’a göre beyaz ve 
siyah, hiçbir rengin karışımından elde edilemeyecek renklerdir. Goethe’deki renkli/
renksiz gölgeler kabulüne karşı gölgelerin yalnızca siyah olabileceğini kabul eden 
Wittgenstein’a göre siyah ve beyaz, birer cisimsel renktir. 

Wittgenstein’a göre renkler, birer karatmadan ibaret olduğu için renkler arası 
farklılıklar da bir derece farkından ibarettir. “Göstergeler Geometrisi” üzerinden 
renkler arasındaki bu derece farklılıklarını açıklayan filozof, kişisel renk izlenimlerini 
etiketlediğimiz renk sözcüklerinde uzlaşabilmeyi, dil oyunlarının kullanım zincirine 
bağlı görmektedir. Betimleme yoluyla anlaşabilmenin yolu, dilde aynı dil oyunlarını 
kullanabilmekten geçer. Bu sayede gören insanlarla görmeyen insanların bile dili, 
aynı biçimde kullanmayı öğrenerek dilde uzlaşabilmeleri mümkündür. Aynı renk 
sözcükleriyle aynı izlenimlere işaret edilmeksizin bu uzlaşının nasıl gerçekleşebildiği 
sorusuna, “akraba izlenimler” kavramı üzerinden yanıt veren filozof, tekrara dayalı 
öğretme yoluyla dil oyunlarının kullanımını öğrenmenin, aynı sözcüklerle akraba 
izlenimleri etiketleyen bir ortaklık kurduğunu savunmaktadır. 

Özetle ana hatlarını serimlemeye çalıştığımız Wittgenstein’ın analitik renk öğretisi, 
dildeki renk sözcüklerinin kullanımını mantıksal açıdan analiz eden ve akraba izle-
nimlerin ortak sözcüklerle etiketlenmesi yoluyla insanların dilde nasıl uzlaşabildiğini 
açıklayan felsefî bir kuram olarak özgünlüğünü korumaktadır.
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GÖZÜN MENZİLİ: 
İSLAMİ COĞRAFYADA BAKIŞIN SERÜVENİ 

Mustafa Uğur Karadeniz*

Özlem Hemiş; Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni, Vakıfbank Kültür 
Yayınları, İstanbul: 2020, Birinci Baskı, 377 sayfa, ISBN: 978-605-7947-54-3.

İslam klasik kültüründe duyusal olarak kulağın göz kadar öne çıktığını söyle-
yebiliriz. Bu kültürde göz, bir yanıyla etkiye dolayısıyla yanılmaya/aldanmaya açık, 
edilgen bir duyu organı olarak kabul edilir. Görme edimi, varlığın künhüne ulaşmak için 
yeterli görülmez. Göz, varlığın eksik ve fani tarafına odaklanır. İslam sanat kültüründe 
varlığın, “görüngü”ye hapsedilmeden ondan da aşkın boyutları olduğunu göstermenin 
bir yolu, bu nedenle varlığın dıştaki görünüşüne fazla itibar edilmediğini gösteren bir 
sanat formu olan stilizasyondur. İslam sanat kültürüne ait eserlerin görsel okumalarında 
dikkat edilmesi gereken asıl husus budur. İslam sanatının bu şekilde kuramsal izlerini 
sürebileceğimiz eserlerin sayısı maalesef son derece sınırlıdır. Yakın zamanda bu alana 
katkı sağlayacak önemli bir kitap, raflardaki yerini aldı: Özlem Hemiş’in 2012 yılında 
savunduğu “Temsil Biçimleri Üzerinden Bir Zihniyet Çözümlemesi” isimli doktora 
tezi, nihayet 2020 yılında kitap olarak Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın 
Serüveni ismiyle yayımlandı. Eser, bir giriş ve 3 ana bölümden oluşmaktadır.

Giriş ve “Zihniyet ve Kâinat Kavrayışı Arasında Temsil” isimli birinci bölümde 
kitapta benimsenen metodun ayrıntıları sunulmaya çalışırken buna meşruiyet için 
mesnetler bulma ve izahlar getirme çabası öne çıkmaktadır. Eski Türk, Çin, Yunan ve 
İslam medeniyetine ait unsurların birbiriyle “ilişki”sine yer verilen genel bir girişten 
sonra Türklerin bu genel akıştaki konumuna ışık tutulmaya çalışılır. Yazarın üzerinde 
durduğu husus kültürler arası etkileşimden ziyade kaynak ortaklığı vurgusudur. Bu 
iz sürüş, çeşitli imge ve formların coğrafi ve tarihsel yolculuğunun ardına düşmek 
olarak ifade edilebilir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2021, Sayı 44, s. 115-121

*  Dr. Öğr. Üyesi, Samsun Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, e-mail: mustafa.kara-
deniz@samsun.edu.tr, ORCID ID:0000-0003-1763-3632. Yazı Türü: Kitap Eleştirisi. 
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Yazar, teorisine ve eski Türk kültürüne bir vurgu olarak Türklerin tarihsel çizgi-
sindeki en büyük kırılmayı Batılılaşmanın değil Çin-Hint etkisindeki kâinat kavrayı-
şına ve Şamanizm’e özgü örüntülere sahip göçebe kültürün İslamlaşması ve yerleşik 
kültüre geçiş olarak görür1. Kitap, bu vurgunun bir teyidi olarak sürekli argüman 
geliştirmeye çalışır. 

Yazar, Türk kültürünü berzah kavramı üzerinden kavramsallaştırmaya çalışır. 
Türkiye’nin, konumu itibarıyla Doğu ile Batı arasında keskin bir çizgiyle ayrılmaması 
ve birçok kültürel örüntüyü bir arada tutan bir uzama sahip olmasını berzah kavramı 
ile ifade etmeye çalışır. Türkiye’ye atfedilen “köprü” niteliği ile tasavvufta akıl ve 
duyularla algılanabilen maddi alemle bu yollarla bilinemeyen manevi alem arasında 
bir köprü vazifesi gören berzah alemi ilişkilendirilir2. Yazar, berzahı oluşturduğu 
boşluk, geçişkenlik, keskinsiz ve kesinliksiz bir imaja imkân vermesi nedeniyle öne 
çıkarmaktadır. Eserin girişinden itibaren etimolojik ve semantik çağrışımlarla “görme”, 
“görünüş”, “varoluş” üzerine Çin’den Yunan düşüncesine kadar farklı kültürlere ait 
kavramlarla teorik bir zemin kurulmaya çalışılmaktadır. 

Sürekli bir şekilde ötekini anlama çabasıyla farklılıkların vurgulandığı bu yöntem, 
“İslamî olan”a da masada yer ayırır. Yöntemin karmaşıklığı, çizgisel olamaması gibi 
nedenlerden kaynaklanıyor olmalı ki yazar kitabın girişinden itibaren yaklaşımına 
meşruiyet aramak için uzun izahlara girişir. Nihayet bir Türkiye eklektizmine 

“Türkiye, coğrafi konum, siyasi ilişkiler ve Batılılaşmaya yönelişiyle, kültürünün kökenine 
Antik Yunanı atayan Batının formlarıyla, kültürünün çeşitli katmanlarında Çin’in güney 
sınır boylarındaki Şamanist Taocu (ön-Türk kabul edilen Çular gibi) bir geleneğin izlerini 
taşıdığı için Uzakdoğu’nun bakışıyla ve tanımın içini dolduran unsurlardan biri olarak 
İslami Doğuyla bir aradadır.”3 

cümlesiyle erişir. Doğu’da ve Batı’da kültürel odakların kesişim ve ayrışım boyutlarına 
eğilir ve kendisine malzeme olarak Osmanlı minyatürlerini, bu alanın soy kütüğü ile neşet 
ettiği iklimi seçtiğini söyler4. Hat istifleri ve bazı arabesk tezyinlerin Çin düğümü ile ben-
zerlikleri üzerinden yaptığı karşılaş[tır]malar, yazar için önemli mesnetler olarak görünür. 

Çin’in kişilerarası bağların evrensel bir düzeni yansıtmasına dayanan Tao temelli 
düşünüşle İslam’ın toplum düzenine bakışta bir örtüşme bulur5. Kültürler arası geçişte 
varlığını koruduğu düşünülen ve değişmediği öne sürülen imgeler, gösterilmeye çalışı-
lır. Karşılaşmalara ve çağrışımsal bir izleğe dayalı bu okumada, muhatabın ele alınan 
konunun sınırlarını tayinde zorlandığını ifade etmek gerekir. Hemiş, Burckhardt’ı 
izleyerek “disiplinler arasındaki sınırları esnetme zevkiyle biraz spekülasyona açılma 

1 Özlem Hemiş, Gözün Menzili: İslami Coğrafyada Bakışın Serüveni, Vakıfbank Kültür Yayınları, 
2020, s. 10

2 Hemiş, Gözün Menzili, s. 12.
3 Hemiş, Gözün Menzili, s. 33.
4 Hemiş, Gözün Menzili, s. 8.
5 Hemiş, Gözün Menzili, s. 51.
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arzusu taşımak”ta6 olduğunu açıkça ortaya koyar. Oysa, Burckhardt’ın İslam sanatına 
yaklaşımında İslam dışı kültürlerin etkisi, İslamî olanın yanında son derece sınırlıdır. 
Burckhardt, İslam sanatını oluşturan temel unsurlar olarak Kur’an ve hadis gibi İslam 
dininin temel kaynakları üzerinde durur. Ona göre sanat söz konusu olduğunda “belli 
bir dine has manevî vizyon”un egemenliği tartışılmazdır7.  

Özlem Hemiş öncelikle tiyatro kuramcısı olarak kendisi de bir perspektif sanatı 
olan “tiyatro kurgusu”ndan yola çıkmıştır. Ona göre “Batılı insanlık tarihinde derin bir 
gelenekten soluklanan tiyatro kavrayışı, bireyin ve toplumsallığın tarihini anlamaya 
elverir.”8. Batılı sanatın önemli bir paradigması olan perspektif, Florenski’ye göre de 
tiyatro kaynaklıdır9. Kitapta Osmanlı/İslam sanatı ile Batı sanatı karşılaştırmasında 
minyatür ve tiyatro ele alınır. Minyatürler, tiyatral bir okumaya tabi kılınmaya çalışı-
lır. Ancak tiyatro bir temsil sanatı ve bakış merkezlidir. Minyatürde ise bakışa itibar 
edilmez, nesneler değer ve yerini, önceden kabul edilmiş bir tasavvurun onlara tayin 
ettiği noktaya göre alır. Noktadan kasıt sabit bir merkezin varlığı değildir. Minyatürde 
bakış bir noktaya sabitlenmez; neyi göreceğini bilen göz, bir merkeze odaklanmadan 
“seyir” halinde, aşina bir evrenin bilincinde ilerler. 

Hemiş, “temsil ile teslimiyet arasındaki iş birliğini sorunsallaştır”arak “tiyatronun 
temsil sanatı olmasına yönelik ortak kabul”den yola çıktığından kendisinin tiyatro-
ya eleştirel baktığının görülmesini ister10. Batılı üretimin “temsil”le açıklanabildiği 
ancak Osmanlı/İslam üretim biçiminin bununla açıklanamadığını gördüğünü ifade 
eder. Osmanlı minyatürlerinin, “metin-sahne ilişkisi”ni açıklayabilecek “tiyatrosal 
bir üretime yatkın bir zemin” olduğunu düşünmekle yanıldığını, çünkü mimesisin, 
öykünmenin temsilî değer üretme dışında var olabileceğini düşünmediğini itiraf eder 
ve bunu minyatürün perspektifsizliğiyle açıklar11. 

Kitapta, İslam ile Batı kültürü arasındaki farklar ifade edilmekle birlikte ortaklık-
ların önemine vurgu, daha çok dikkat çeker. Hocası Zeynep Sayın’ın, İslam sanatıyla 
ilgili hiçbir şeyin hiçbir şeyi temsil etmediği, hepsinin evrenin tekrarı; amaç temsil değil 
onun bilgisine ulaşmak olduğu düşüncesi12 yazarın yaklaşımının temelini oluşturur. 
Sayın’ın metinleri, yazarın kendi ifadesine göre onun bu bakışına pusula olmuştur13. 
Bununla birlikte İslami kültürde perspektifin bulunmamasını iyi bir dikkatle sunarken 
sanki bu perspektifsizlik onun kendi tasavvurundan değil mozaikvari çeşitliliğinin tabi 
bir sonucu olarak ifade edilmeye çalışılır14. 

6 Hemiş, Gözün Menzili, s. 157.
7 Titus Burckhardt, Doğu’da ve Batı’da Kutsal Sanat, Çev. T. Uluç, İstanbul: İnsan Yayınları, 2017, s. 7.
8 Hemiş, Gözün Menzili, s. 8.
9 Pavel Florenski, Tersten Perspektif, Çev. Y. Tükel, İstanbul: Metis Yayınları, 2013, s. 56-59.
10 Hemiş, Gözün Menzili, s. 15.
11 Hemiş, Gözün Menzili, s. 20.
12 Hemiş, Gözün Menzili, s. 53.
13 Hemiş, Gözün Menzili, s. 23.
14 Hemiş, Gözün Menzili, s. 12-13.
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Perspektif kuramı, Batı’da oluşum şartları, onun dünyayı görmenin yegâne biçimi 
olarak sunulması ve bakışın dünyevi açıya yönelmesiyle tanrısal olandan uzaklaşması 
titiz bir yaklaşımla eleştirilirken onun Osmanlı/İslam kültüründe yokluğunun kültürel 
çeşitliğinin bir sonucu olarak ifadeye çalışılması, dikkat çeker. Yazar ayrıca “Osmanlı 
Türkleri”nin de görsel sanat ürünlerinde İran ve Arap kültüründen farklarının nedeni 
olarak göç macerasında taşıdıkları ile gittikleri yerde tanıştıkları tasavvuf kültürünün 
örtüşmesini öne sürer15. 

Kitapta, İbn Arabî’ye özel bir ilgi olmakla birlikte İbn Sînâ ve Gazzâlî gibi bazı 
filozof ve alimlerin görüşlerine çok az da olsa yer verilir. Yazar, aradığı çağrışımsal 
izleği İbn Arabî’de daha çok bulmuş gibidir. İslam tasavvufuna sık atıf yapmakla 
birlikte bu literatürün çok az kaynağından faydalanmıştır. Tasavvufi derinlikten fel-
sefî ufuklara doğru seyrederken mesnet aramaktan ziyade çağrışımsal bir iz sürüşün 
rotasını görürüz, eserde. Kültürel birliktelik düşüncesinin verdiği cesaret, yazarın rahat 
karşılaştırmalar yapmasını sağlar. 

İkinci bölümde İslamî sanatlara düşünsel bir arka plan arayışıyla cemal kavramı 
çerçevesinde İslam estetiğinin güzellik düşüncesi ele alınmaya çalışılır. “İslami sanatın 
ontolojik temeli”ne dair yazarın belirlediği tevhid-berzah, tecelli-cilve, kalem-levha, 
cemal-hicap, hayal-gölge ve şehadet-hayret ikili kavramları, ağırlığı İbn Arabî’den 
aktarılanlar olmak üzere tasavvufi yorumlarla izah edilir. 

Kitabın önemli bir yanı da İslam sanatlarına dair yerli ve yabancı literatürün kabul 
ve “çağrı”larını tartışmaya açıp yeni açılımlar getirmeye çalışmasıdır. Yazarın kendisi 
de yeni bir çağrı yaptığı gibi bu çağrıyı dillendiren yahut bu çağrıya gerekçeler sunan 
yerli ve yabancı kaynaklardan da yararlanır. Zengin bir kaynakça, bu zenginliğin 
sağladığı geniş alt okumalara imkân verir. Eser, İslam sanatı ile ilgili önemli ve farklı 
bakışlar sunmakla birlikte nesne olarak sadece İslam sanatına eğilmez. Söz gelimi İslam 
sanatı nedir, sorusuna bir cevap aramak için yola çıkılmadığı hissi okurda galip gelir. 

Kitapta dikkat çekici noktalardan biri de kelimelerin etimoloji ve semantiğinden 
hareketle bir tasavvur oluşturma gayretidir. Bu etimolojik ve semantik okumalarla 
zihniyet çözümleme çabası, sürekli kendisini hissettirir. Bununla birlikte yazarın eserde 
etimolojik ve semantik çıkarımlar için kullandığı lügat ve ansiklopedi tarzı kaynaklar, 
sanat ve felsefe kaynaklarının çeşitliliği yanında çok daha sınırlı kalmıştır. Yerli ve 
yabancı oldukça zengin bir kaynakçaya sahip eser, 2012 yılında tamamlanmış bir 
tezin 2020’de kitaba dönüştürülmüş hali olduğu için bu süre zarfında yazılmış yeni 
kaynakları içermez. 

Kitapta kullanılan kaynakların çeşitliliği ve zenginliği önemli olmakla birlikte 
Yunan, Çin ve Bizans kültürüne ait uzun açıklamalar, örnekler okura burada bu kadar 
ayrıntıya gerek var mıydı sorusunu sordurur. Yazar, İslam’la diğer kültürler arasındaki 

15 Hemiş, Gözün Menzili, s. 275.
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“ortaklık”a odaklandığı için İslam’ın yayılmasını da ondaki diğer kültürlere ulaşmasını 
kolaylaştıran bu unsurların varlığıyla açıklamaya çalışır. Yazarın bazen farklılıkları 
vurgulaması, benzerliklerin daha güçlü olduğunu göstermek istemesinden kaynaklan-
maktadır. Hemiş’e göre bunlar İslam’da mevcut ki diğer kültürlerin müntesipleri onu 
kendilerine yakın bulduklarından kolaylıkla İslam’a yönelmişlerdir16. 

Yazar, İslam’da tasvir meselesinde Herman Melville’in bir hikâye kahramanı olan 
“işindeki yetkinlik ve becerisine karşın yapmamayı tercih eden” kâtip Bartleby’nin 
tavrı üzerinden tasvire karşı ilgisizliği izah etmeye çalışır17. Buna göre Müslümanlar, 
tasvir konusunda yetkin ve becerikli olmalarına rağmen yapmamayı tercih etmiş-
lerdir. Müslümanların tasvirle ilişkisinde Oryantalist bir keskinlik ve seçkincilikten 
farklı bir yolda olduğunu gösteren Hemiş, bu tercihin nedenlerini arar. İslam sana-
tının temelde Kur’an etrafında biçimlenmesi, Kur’an’ın görselden ziyade işitsel bir 
zenginlik arz etmesi yine o kültür içinde yaşayanların tasvir beklentisinin olmaması 
da tasvir yokluğunun nedenleri arasında sayılır18. İslam tasvir ilişkisinde onun varlık 
kavrayışının önemine dikkat çekmesi ve tasvirden kaçınmanın nedenlerini bu dinin 
kendi iç dinamiklerinde araması kitabın önemli yanıdır. Bununla birlikte yer yer bu 
tavrı, Müslümanların karşılaştığı kültürlere karşı geliştirdiği savunmacı tutumlarla 
izaha giriştiği de görülür. 

Hemiş, İslam’da tasvir sorunu ile ilgili, Ezraki’de geçen19 Hz. Muhammed’in 
Kâbe’deki putları yıkarken Meryem ve Çocuk İsa resmini koruduğuna dair sahihliği 
tartışmalı bir hadisten hareket ederek “Hz. Muhammed’in kendinden önceki tüm 
peygamberlerin hikmetlerini kendi varlığında toplaması”ndan bahseder ve “tasvir 
yasağı” söyleminde hadislerin yazıya geçmesi sürecinde Müslümanların Hıristiyanlarla 
kurduğu olumsuz ilişkilerin de etkisine vurgu yapar20. 

Çin ve Bizans’ın görme biçimlerinden İran ve Osmanlı-Anadolu’ya doğru min-
yatüre kadar uzanan üçüncü bölüm, öncelikle Çin resim sanatına eğilir. Çin resmi ve 
yazısı arasındaki ilgi ile tabiatı ve varlığı kavrayış arasındaki doğrudan bir bağ olduğu 
düşüncesi öne sürülür. Bütün bunlara hayatın ritmi ve varoluşun titreşimi yansır21. Çin 
resim sanatı, Batılı anlamda bir metafiziğe dayanmayan ve görünenin ötesindeki aşkın 
boyutların bir imgede teslim alınmadığı, insan ve doğa uyumunun sonucu olarak özgün 
bir evren kavrayış biçimi olarak değerlendirilir. Batılı ressam, resim enstrümanlarını 
gizleyerek bir yanılsama peşinde iken Çinli ressam yazı formunu yansıtan bir edayla 
“benzerliğin ötesindeki ruhu” yakalama çabasındadır. Resmetme, doğayla iletişime 

16 Hemiş, Gözün Menzili, s. 76.
17 Hemiş, Gözün Menzili, s. 133.
18 Hemiş, Gözün Menzili, s. 133.
19 Tuncay Başoğlu, “Resim” TDV İslam Ansiklopedisi, c. 34, s. 579.
20 Hemiş, Gözün Menzili, s. 131.
21 Hemiş, Gözün Menzili, s. 219.
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girmenin aracıdır. Yazar, minyatürde nakkaşın da benzer bir niyet taşıdığını düşünür22. 
Ayrıca minyatürlerde ve Çin resim sanatındaki tasarım dinamizmi ile sahne sanatlarının 
sahip olduğu canlılık ilişkisine odaklanır.

Anadolu’nun Müslüman akınlarından önceki hâkimi Bizans ve onunla birlikte 
ortaya çıkan Hıristiyanlığın Greko-Romen geleneği ile bütünleşmesinin sonuçları üze-
rinde uzun uzun durulur. Yazar, “kopyalama ve taklidin Bizans dindarlığının merkezi 
ögelerinden biri” olarak kabul edilmesini önemser23. Hemiş, “Hıristiyan teolojideki bir 
çelişki” olan “insan bedeni tanrısal bir suret”ken Meryem Ana’nın “insan bedeniyle 
tanrısal aşkınlığı dünyaya getir”mesine Aquinalı Thomas’ın insan bedeninin hem 
“benzeşen bir benzeşim” hem de “benzeşmeyen bir benzeşim” izahını yeterli görmez. 
Bambaşka bir varlık ve tanrı kavrayışı olmasına rağmen İbn Arabî’nin berzah kavramıyla 
bu çelişkiyi ortadan kaldırdığını düşünür24. Yazarın bu şekilde rahatça farklı kültürler 
arasında benzeşim amaçlı karşılaştırma yapma çabası sürekli dikkat çekmektedir.

Kitap, okuru “berzah” kavramından “kutsal ağaca”, “Türklerin şaman köklerinden 
İslamlaşmalarına, Anadolu’da ve Bizans’ta imgenin evrimine ve önemine, İmparator-
luk kodlarından cumhuriyete”25 kadar uzanan bir imgenin serüvenine davet eder. Bu 
yapılırken bir sonuç yahut açık bir yargıya varma telaşına girilmeden karşılaşmaların 
etkisine razı bir siluet çizilir. Eser, her şeyden önce İslam/Doğu kültür, düşünce ve 
sanatını onun kendi köklerinde arama çağrısıyla önemli bir fonksiyon icra etmekte-
dir. Bununla birlikte bir tür antropolojik yöntemle evrensel olana yaslanmaya çalışır. 
Yöntemin kendisinde yazarın ifadesiyle “birbirinden farklı alemlerin birbirine değdiği 
noktaların izini sür”me çabası hâkimdir. Yazar, burada bir köken arayışı ya da ideolojik 
bir bağlanmayla hareket etmediğini vurgulamaktadır26. Bu çaba, her ne kadar “şeyleri 
kendilerine özgü anlamları ve bağlamlarıyla değerlendiren”27 objektif bir düşünüş 
olarak tarif edilse de okurun, son tahlilde bir sonuca varmak istememenin emniyet ve 
rahatlığıyla çerçevesi oldukça esnek tutulmuş, çağrışımsal bir yaklaşımın esnek yo-
rumlarıyla muhatap olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli bir şekilde çeşitlilik vurgusunun 
öne çıkartılmaya çalışıldığı bu yaklaşım, Türkiye’ye ve ona ait bir kimliğe merkezî bir 
önem atfetmektense çeşitli kültürlerin etkisiyle oluşmuş melez bir kültürün öncelendiği 
düşüncesini uyandırır. Bu çerçevede kültürel olarak kitabın bir odak noktası ve dur-
duğu bir menzil olup olmadığı soru işareti olarak kendisini göstermektedir. Yazar da 
bunun farkında olarak belirli bir kültüre değil bir coğrafyaya odaklandığını göstermek 
için eserin isminde tezden farklı olarak İslami coğrafya terkibini tercih etmiş gibidir.

22 Hemiş, Gözün Menzili, s. 220-221.
23 Hemiş, Gözün Menzili, s. 237.
24 Hemiş, Gözün Menzili, s. 239.
25 Hemiş, Gözün Menzili, s. 79.
26 Hemiş, Gözün Menzili, s. 23.
27 Hemiş, Gözün Menzili, s. 28.
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ANADOLU’DA PERSLER DASKYLEION SATRAPLIĞI

Erdal Polat*

Sevgi Sarıkaya, Anadolu’da Persler Daskyleion Satraplığı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat 
Yayınları, 2018, 579 sayfa, ISBN: 978-605-396-475-9.

İnsanlık tarihi boyunca, Anadolu coğrafyası, birçok halkın ve uygarlığın geçiş 
noktası olmuştur. Bunun yanı sıra bu coğrafyayı iskân eden devletlerin benimsediği 
ve kendilerine ait bir toprak parçası olma misyonunu da sürdürmüştür. Diğer birçok 
devletler/krallıklar gibi Pers İmparatorluğu da Anadolu coğrafyasında MÖ 547/46 
yıllarında boy göstermeye başlamış ve söz konusu bu coğrafyada iki yüzyılı aşkın bir 
süre hâkimiyet kurmuştur. Böylesi uzun bir süre Anadolu’da ikamet eden Perslerle 
ilgili olarak son dönemlerde yayınların sayısı giderek artış göstermeye başlamıştır.

Söz konusu yayınlardan birini de, Eskiçağ Tarihi alanında çalışmalarını sürdüren 
Sevgi Sarıkaya yapmıştır. Sarıkaya, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Akdeniz 
Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.1 Akade-
misyen olarak bilim dünyasına katkı sunmaya devam eden Sevgi Sarıkaya, eskiçağ tarihi 
alanında birçok makale, bildiri ve kitap bölümüyle literatüre önemli bilgiler sunmuştur.

Bilim dünyasına kazandırılan bahse konu çalışmalardan biri de araştırmacının 
Anadolu’da Persler Daskyleion Satraplığı adlı eseridir. Yazar kitabını “…Pers İdari 
Sistemi Perspektifinde Bir Satraplık Merkezi Daskyleion başlıklı doktora tezimin 
yoğun, yorucu ve keyifli bir çalışmasının ürünü…”2 olarak nitelendirmektedir. Ayrıca 

*  Arş. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, e-mail: erdalpolat@
yyu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2229-9819. Yazı Türü: Kitap Eleştirisi.

1 Sevgi Sarıkaya, Hellenistik Dönem’de Asylia: Ionia ve Karia’daki Tapınaklarla Birlikte Kent ve Ege-
menlik Alanlarına Tanılan Hiera Kai Asylia, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı, 2009; Sevgi Sarıkaya, Pers İdari Sistemi 
Perspektifinde Bir Satraplık Merkezi Daskyleion, Doktora Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Ana Bilim Dalı, 2015.

2 Sevgi Sarıkaya, Anadolu’da Persler Daskyleion Satraplığı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
2018, s.1.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2021, Sayı 44, s. 123-129
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kitabının önsözünde eserin amacının, Klasik Dönem Anadolu’sunda Doğu ile Batı 
arasındaki ilişkileri gözler önüne sererek söz konusu dönemdeki siyasi, ekonomik ve 
kültürel yapıyı aydınlatmak olduğunu aktarmıştır.

Yazarın kitabının ilk bölümünü “Daskyleion’un Tarihi Coğrafyası” ve bu başlığa 
bağlı olarak verilen alt başlıkları oluşturmaktadır. Pers Kurucu Kralı II. Kyros’un (MÖ 
559-529) Hellespontos Phrygiası ile Lydia Bölgesi’nde iki satraplık kurduğunu ve sat-
raplıkların kurulurken coğrafi konum, ticari yollar ve deniz yol bağlantıları göz önünde 
bulundurularak oluşturulduğunu ifade etmektedir. Marmara Denizi ile boğazların idare 
denetiminin kaybının durumunda, oluşabilecek herhangi bir saldırı veya tehdide karşı 
savunmasız kalma düşüncesi, I. Dareios’un (MÖ 512) İskit Seferi dönüşünde Trakya 
Bölgesi ve boğazlardaki kentleri ele geçirerek Daskyleion yönetimine bırakmasına 
neden olmuştur. Bu durum da Daskyleion satraplık merkezinin coğrafi olarak ne denli 
önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca yazar, Hellespontos Phrygiası’nın, 
kuzeyde Propontis (Marmara Denizi); doğuda Bithynia; güneyde Mysia; batıda Troas 
ve güneybatı kesiminde Aiolis ile olan coğrafi sınırlarını anlatmaktadır. Pers hâkimiyeti 
öncesinde Arkaik Dönem’de bir kale görevi gören Daskyleion’un, Pers hâkimiyetine 
girdikten sonra satraplık merkezi görevini icra ettiği belirtilmektedir. Bununla birlikte 
Hellespontos Phrygiası, Aiolis, Troas, Bithynia, Bosporos, Paphlagonia ve Trakya 
Bölgeleri, Daskyleion eyalet sınırlarını teşkil etmektedir. Daskyleion’da, Persler için 
eğitim ve askeri tatbikatların yapıldığı yer olan, sulak alanın ve kuş türlerinin bulun-
duğu Paradeios (park, bahçe) yapısının yerleşim için önem arz ettiği anlatılmaktadır. 
Nitekim antik ve modern kaynaklarda da bu konuya yer verilmesi Paradeios’ ların 
önemini ortaya koymaktadır. Büyük Kralın yaşantısının satraplık merkezlerinde ay-
nıyla yaşanılıyor (imitatio regis) olması ve bu duruma bağlı olarak da Paradeioslar 
ın varlığı buna güzel bir örnek teşkil etmektedir3. Batı sınır komşusu Troas’ın aksine 
kentleşmede geri kalan Hellespontos Phrygiası’nın kırsal yerleşim popülasyonun fazla 
olduğu, gelenek ve göreneklerinin özgünlüğünü koruduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı 
sıra yazar kitabın son bölümlerinde Daskyleion’un Pers hâkimiyeti sonrası önemini 
kaybederek Kyzikos’un ön plana çıkma sebeplerinin bir kısmına yer vermiştir. Buna 
göre, Kyzikos’un sahip olduğu tarım ve deniz ürünleri, liman şehri oluşu ve bunun 
gelir kaynağı olması, bölgenin topoğrafik yapısı ve şehrin kurulduğu yer ile ilgili 
birtakım bilgiler sonraki süreçte Kyzikos’a önem kazandıracaktır. Yazar kitabın bu 
bölümünde antik metinlere ve arkeolojik verilere (bulla, mühür, mezar steli vb.) yer 
vererek kitabın içeriğini zenginleştirmiştir.

3 Ksenophon, Anabasis Onbinlerin Dönüşü, 2. Baskı, Çev. Oğuz Yarlıgaş, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
2014. I.2.7; I.4.10; Ksenophon, Kyrou Paideia, Çev. Furkan Akderin, İstanbul: Alfa Yayınları, 2007. 
VIII.6.12; Hülya Bulut, “Yeryüzü Cennetleri: Pers Bahçeleri ve Paradeisosları”, Persler Anadolu’da 
Kudret ve Görkem, Ed. Kaan İren, Çiçek Karaöz, Özgün Kasar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017, 
s. 176-177; Josef Wiesehöfer, Antik Pers Tarihi Ön Asya’nın Kadim Krallığı, 1. Basım, Çev. Mehmet 
Ali İnci, İstanbul: Totem Yayınları, 2019, s. 114-115. 
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Kitabın ikinci ve en geniş bölümünü “Daskyleion’un Siyasi Tarihi” oluşturmaktadır. 
Yazar bu bölümde, Daskyleion’un yönetiminde yer alan hanedanlıklardan bahsetmektedir. 
Bu bölümde Lydia Krallığı’nın başkentliğini yapan ve önemli şehirlerden olan Sardeis’in 
ele geçirilişi tarihi kayıtlarıyla anlatılır4. Bu duruma bağlı olarak da Batı Anadolu’nun 
tamamının Pers hâkimiyetine girdiği ifade edilmektedir. Daskyleion’un kurucu kral II. 
Kyros tarafından Asurlulardan devşirilen satraplık yönetimiyle tanıştığı belirtilir5. Yazar, 
Daskyleion’da yaşanılanları Pers tahtında oturan kralların kronolojik bir düzenine göre 
aktarmaktadır. Kambyses’in 7 yıl 5 aylık krallığının bitimiyle tahta Mag Smerdis’i, yedi 
ailenin önde gelenleri tarafından öldüren I. Dareios’un (MÖ 522-486) tahta çıktığını ve 
daha sonra bu durumun imparatorluğun yönetiminde Dareios’a yardım eden ailelerde 
idari ayrıcalık olarak karşılık bulacağı detayı bizlere Pers yönetim teşkilat yapısını dü-
şündürtmektedir. Kitabın ele aldığımız bölümünün devamında Pers tahtına sırasıyla III. 
Artakserkses (Okhos), IV. Artakserkses (Arses) ve III. Dareios (Kodomannos/Artasata) 
çıkmıştır. Yazar tarafından bilinen siyasi tarihin anlatıldığı bu bölümde, III. Dareios’un 
tahtta olduğu dönemlerde Makedon Kralı İskender ile ilk ciddi savaşı gerçekleştirdiği 
ifade edilir. Granikos’ta yaşanan savaşta Pers Ordusu’nun geri çekilmesiyle yenilgi 
kabul edilmiştir. Zaten Pers muhafızlarının çekilmiş olduğu Daskyleion, Parmenion 
komutasındaki askerlere teslim olmuştur. Daskyleion satraplığına bağlı olan halklar 
bundan sonra vergilerini Perslere değil, İskender’e vermeyi kabul etmiştir. Bu olayla 
da Anadolu’daki Pers hâkimiyeti sona ermiştir. Bu bölümde yazar, bilinen Pers siyasi 
tarihini ve bu tarihe bağlı bazı nüansları paylaşmanın yanı sıra gerçekleştirilen reformlar, 
yapılan savaş, ittifak ve isyanlar üzerine bilgiler paylaşmış ve çivi yazılı belgeler (Behis-
tun Yazıtı) kullanmıştır. Ayrıca Dareios’un ekonomik, kültürel, siyasal anlamda yapmış 
olduğu yenilik ve değişimleri anlatan yazar bu bölümü detaylı bir şekilde dile getirerek 
akıcı bir dil kullanmıştır. Bölümde belirtilen siyasi tarihe ek bir bilgi olarak Platon’un 
Yasalar adlı eserinde yapmış olduğu geniş çaplı değerlendirme kısmında Pers yönetimiyle 
ilgili açmış olduğu paragraf önemlidir. Platon’a göre, Kyros yönetimi esnasında, kölelik 
ve özgürlük arasındaki dengeyi gözettiği için diğerlerinin efendileri olmuş ve bunları 
tahakkümü altına almıştır. Bu durum ise diğerleri diye adlandırılan kişilerin yöneticilerine 
sadık kalmasına neden olmuştur. Yukarıda eşitliği sağlamaya çalışan durum Perslerin 
daha kolay ve hızlı şekilde ilerlemesine yardımcı olmuştur. Platon Kyros’un ölümü son-
rası yaşananlarla bu durumun iyi niyetli bir imparator tarafından yönetilen monarşinin, 
diğer krallar tarafından dengenin gözetilmemesi sonucunda kölelik ve despotizmden 
kaynaklanan kötü bir yönetime dönüştüğünü ifade eder6. Platon’un aktardıkları ışığında 
Pers yönetimi bu şekilde de ele alınıp değerlendirilebilir.

4 Herodotos, Tarih, Çev. Müntekim Ökmen, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2006, I.84.
5 Hatice Kalkan, MÖ 6-4. Yüzyıllarda Doğu Anadolu: Arkeolojik Veriler Işığında Tarihsel ve Kültürel 

Değerlendirme, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim 
Dalı, İzmir: 2008, s.33.

6 Plato, Laws. Plato in Twelve Volumes, Vols. 10 & 11, Trans. by R.G. Bury, Cambridge, MA, Harvard 
University Press; London, William Heinemann Ltd., Loeb Classical Library, 1967, III.694b,695b. 
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Kitabın üçüncü bölümünü “Daskyleion Satraplık Bölgesi’nin İdari Yapısı” oluş-
turmaktadır. Bu bölümde Pers idari sistemine yapılan atama kriterleri ele alınmıştır. 
Söz konusu bölümde, Akhaimenid Hanedanlığı’nda 7 Pers soyundan, kral ailesi üye-
lerinden ve dynasteslerden (hanedan, belli ve büyük soydan gelen) oluşan üç tür satrap 
atamasının yapıldığı belirtilmektedir. Hanedanlık sınırları içerisinde önemli bir yere 
sahip olan Hellespontos Phrygiası’nın yukarıda belirtilen üç atama şeklinden dynastes 
ve kral ailesine ait kategoriye girdiği ifade edilmektedir. Bu sistemin, 7’ler ve kral 
ailesi atamalarından farkının süreklilik arz ediyor oluşunu “dynasteslik sisteminin 
uygulandığı ilk satraplık Daskyleion olsa gerek” olarak aktarır 7. Bu durumun Phar-
nakes ailesine geçmesiyle en belirgin özellik olduğu belirtilmektedir. Yazar dynasteslik 
atama şekliyle ilgili bilgi verdikten sonra 7 Pers soyu ve kral ailesi üyelerinden oluşan 
atamalarla ilgili de açıklamalar yapmıştır. Yazar bu bölümde, Satraplara bağlı olarak 
çalışan memur kadrosundan ve özellikle satrap yardımcısı olarak nitelendirilen hypar-
kos lardan bahsetmektedir. Hyparkos olarak adlandırılan yöneticilerin geniş sınırlara 
ulaşan satraplıkların merkezlerinin yöneticisi olduğunu ifade etmektedir. Nitekim 
Daskyleion satraplık bölgesine bağlı olan alt satraplıkların hyparkoslar tarafından 
yönetildiği örnekleri verilmektedir. Detayın çok fazla verildiği bölümde, yazarın 
aktarmak istediği, bir imparatorluğun ayakta kalabilmesinin, imparatorluğun hızlı ve 
doğru teşkilatlanmasıyla doğru orantılı olduğudur.

Kitabın IV. bölümünü Sonsöz kısmı oluşturmaktadır. Yazarın kendi düşünce-
lerinin anlatıldığı bu bölümde kitaptaki bölümlere genel bir bakış sunulmaktadır. 
Yazar eserinde Akdeniz Havzası’ndan, merkezi Asya ve Hindistan’a kadar uzanan 
sınırlara sahip olan Perslerin askeri, idari ve stratejik açıdan uzun ömürlü bir impa-
ratorluk kurmasına rağmen kentler, koloni kurma ve kent yaşamı konusunda olması 
gerektiği atılımları göstermede çekingen kaldığını belirtmektedir. Yazar, Kurucu Kral 
II. Kyros’un güvenliği ön planda tutarak, verimli arazilerin olduğu, yolların kavşak 
noktasında olması ve Perslerin askeri eğitimlerine müsaade eden bir topoğrafik yapıya 
sahip olması gibi nedenlerle Marmara Denizi’nin kıyısında olan şehirleri değil de daha 
içeride bulunan Manyas Gölü yakınlarında yer alan Daskyleion’un (Hisartepe) neden 
tercih edildiğini ana hatlarıyla belirtmektedir. Daskyleion satraplık merkezinin Mag 
İsyanı esnasında kısa süreliğine de olsa Sardeis’in yönetimi altına girdiği düşüncesi 
yazar tarafından kesin bir dille kabul görmezken bunun bir varsayımdan ibaret olduğu 
fikri dile getirilmektedir. Makedon kralı İskender ile yaşanan savaş sonrası, İskender 
hâkimiyetinde kısa bir süre de olsa önemli şehir statüsünü koruyan Daskyleion’un 
zamanla Kyzikos’un gölgesinde kalarak bu önemini yitirdiği ifade edilmektedir. Yazar 
tarafından kısa, net ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınan Sonsöz bölümü gayet akıcı 
bir dile sahiptir. 

7 Herodotos, III.343; Sevgi Sarıkaya, “Daskyleion Dynastes’lik Sisteminde Artabazos’un Rolü”, OLBA 
XXIII, 2015, s.180; Sevgi Sarıkaya, “Anadolu’da Pers Satraplık Sistemi”, CEDRUS IV. Antalya: 2016, 
s. 78. 
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Kitabın Ekler kısmı kendi içerisinde EK-1, EK-2, EK-3, EK-4 ve EK-5 alt başlık-
lıklarına ayrılmıştır. Ekler kısmının tamamında yazar Pers İmparatorluğu’nun siyasi, 
idari, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına dair bilgiler sunmaktadır. Bu bilgiler 
ışığında Pers İmparatorluğu’nun böylesine geniş sınırlara nasıl ulaştığına dair ipuçları 
verilerek MÖ 5. yüzyılın Anadolu’su aktarılmaya çalışılmaktadır. 

EK-1 kısmında yazar, Daskyleion ve Perslerle ilişkili olan antik kaynaklara (He-
rodotos, Ktesias, Ksenophon, Strabon vs) yer vermiştir. Bu kaynaklarla ilgili bilgi 
veren yazar, birincil kaynakların yoksunluğundan bahsetmektedir. Ayrıca modern 
kaynaklara değinen yazar bu eserde Daskyleion’un lokalizasyonundan, E. Akurgal 
tarafından 1954 yılında başlatılan ve 1960 yılında son bulan ilk dönem kazılarından, 
1988 yılında T. Bakır tarafından başlatılan ikinci dönem kazılarına ve her iki kazıda 
ele geçen arkeolojik bulgulara ilişkin yayınlara yer verilmiştir. 19. yüzyılda bulunan 
kuneiform (çivi yazısı) (Dareios, Kserkses, Artakserkses yazıtları) tabletlerle doğunun 
bilgi hazinesine ve bu tabletlerle ilişkili yayını yapılan kaynakların hangileri oldu-
ğuna dair bilgi verilmiştir. Yazarın bu bölümde vermiş olduğu kaynakça bilgisi hem 
Daskyleion hem de Persleri incelemek/çalışmak isteyen araştırmacılar için literatür 
kaynakçası tarzında bir çalışma olarak yerini almıştır. 

EK-2 kısmında, imparatorluğun siyasi ve idari yapısına genel bir bakışın yanı 
sıra imparatorluğun satraplık ve vergi bölgeleri üzerine bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 
Yazar, satraplık teriminin Persçe’de xšaçapāvan kelimesinin “hükümdarlık, hâkimiyet, 
krallık” anlamlarına geldiği xšaça’nın “krallık alanı”nı ifade ettiği pāvant’ın ise “koru-
ma, himaye” anlamları taşıdığını, Persçe kelimelerin Hellencede σατραπης (satrapes) e 
tekabül ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca yazar bu terimin ilk defa Pers Kralı I. Dareios 
tarafından çivi yazılı belgelerde kullanıldığını ve bu duruma örnek olarak da Behistun 
Yazıtı’nda kullanıldığını aktarmaktadır. Antik metinlerde ilk olarak Herodotos’un 
bahsettiği satraplık, II. Kyros döneminde ilk şeklini almış ve I. Dareios’un döneminde 
ise yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlıktan ötürü bir devrim yaşamıştır8. Yaşanan 
bu değişikliklerde vergi miktarları ve satraplıkların yeniden düzenlenmesiyle Pers 
hâkimiyeti devam ettirilmiştir9. Yazar bu bölümde imparatorluk sınırları içerisinde 
yaşayan halklardan alınan birçok vergiden bahsetmiştir. Satraplık yönetimindeki böl-
gelerden alınan “Kraliyet Vergileri”, kral seyahate çıktığında yönetimi altında bulunan 
halklardan aldığı ve yine diplomatik ilişkiler ışığında huzuruna çıkan elçilere verdiği 
“Dora/Armağan”lar, hâkimiyeti altında bulunan halklardan her yıl düzenli aralıklarla 
alınan “Phoros/Haraç” ve direk krala verilmek üzere toplanan “Kralın İaşesi” gibi 
farklı isimler altında alınan vergiler bulunmaktadır. “Dora/Armağan” ve “Phoros/
Haraç” yazar tarafından eski bir doğu geleneği olarak ifade edilmektedir. Pers siyasi 

8 Ksenophon, Kyr. VIII.6.
9 Roland Kent, Old Persian: Grammer, Texts, Lexicon. American Oriental Society Volume 33, New 

Haven: 1953, DB Col. I; DPe; DNa.
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tarihinden alışık olduğumuz bilgiler yazar tarafından tekrar ifade edilmiştir. İmpa-
ratorluğun ayakta kalabilmesi için farklı birçok vergi türünün kullanıldığı ve ayrıca 
halkların ekonomik baskıyla himaye edilmeye çalışıldığı fikri kendini göstermektedir.

Kitabın EK-3 kısmında yazar “Klasik Dönem Krallar Listesi”ni, EK-4’ de “Das-
kyleion Satraplarının Soyağacı”nı ve EK-5’de ise “Küçük Asya Pers Satraplar Listesi” 
ni tablo şeklinde vererek kronolojik olarak daha anlaşılır bir özet ortaya koymuştur. 
Kitabın son bölümlerini Antik Kaynaklara Ait Kısaltmalar Listesi, Modern Kaynaklara 
Ait Liste, Harita ve Resim Listesi ve Dizin oluşturmaktadır. 

Yazarın kitabının başlığı ile içeriğinin uyum içinde olması, önsöz kısmında yer 
alan doğu ile batı arasındaki ilişkilerin göz önüne serilmesi iddiasının gerçekleştirilmesi 
eseri önemli kılmaktadır. Yazarın genel olarak özelden genele doğru ilerleyen bir tavır 
takındığı ve bunun da kitapta aykırı durmadığı görülmektedir. Eser sahibinin daha sade, 
anlaşılır bir üslupla çalışmasını ele almayışı, kitabın okunmasını zorlaştırmaktadır. 
Yazar, Daskyleion’un jeopolitik konumu, Daskyleion yönetim bölgesinin idari yapı-
sı, yönetimde söz sahibi olan hanedanlıklar, ön plana çıkan satraplar ve Daskyleion 
yerleşimi özelinde Perslerin siyasi-idari yapısı, vergi sistemi ve kültürel karakterini 
ele alarak anlatmıştır. Kronolojik bir sırayla Pers tahtında bulunan kral ve Daskyleion 
satrabı ilişkilerini kaleme alan yazar, burada satrapların görev tanımlarını Daskyleion 
yöneticileri üzerinden anlatmaktadır. Perslerin Anadolu’daki hâkimiyetlerinin antik 
metin kayıtları ve yazılı belgeler ışığında kaleme alınması, eseri arkeoloji disiplini 
içerisinde önemli kılmaktadır. Fakat eserde bazı bölümlerde çok fazla detay verilmesi 
(II. bölüm) konu bütünlüğünün dağılmasına neden olmaktadır. Anadolu Pers hâkimi-
yeti üzerine yapılan yayınların nicel olarak artış göstermesi önemli kabul edilirken 
bu durumun eserlerin niteliğine de yansıması sevindiricidir. Ele aldığım bu eserin, 
arkeoloji ve bilim dünyasına katkı sunacağı ve dönemin Anadolu’sunu anlayabilmeye 
örnek olacağı kanaati taşımaktayım. 
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•  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. Başlık sayfası; yazının ana başlığı, tüm sözcükler majiskül olarak 
yazılacak ve ortalanacaktır.

2. 150-250 kelime arası Türkçe özet ve 4-10 kelime arası Türkçe anahtar 
kelimeler yer almalıdır.

3. Yazının Ingilizce başlığı bildirilmeli ve 150-250 kelime arası Ingilizce 
özet ile 4-10 kelime arası Ingilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.

4. Yazara ait bilgiler: Kurumsal bilgiler, e-posta adresi, ORCID ID 
bildirilmelidir.

•  Iki 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 hazırlan-
malıdır:

1. Kitap değerlendirme/eleştirisi için konu edinilecek eserin ülkemizde 
ve dünyada felsefe ve bilim alanıyla ilgili olması ve alana önemli 
katkılar yaptığına inanılan kişiler arasından seçilmesi gerekmekte-
dir. Ayrıca bu bölümde yer alan yazıların, baskı tarihi son 3 yıl olan 
kitaplara ilişkin olması gerekmektedir.
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2. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarının uzunluğu belirtilen şartlar 
dahilinde 5 sayfayı geçmemelidir.

3. 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.

4. Kitap değerlendirme/eleştirisi yazılarında, konu edinilen eserin ya-
zarının eğitimi, nitelikleri ve çalışma alanı tanıtılır. Kitap, yazarın 
amacından hareketle, bölümlerde işlenen konular ve varılan sonuçlar 
bağlamında, yazardan yapılan alıntılarla da desteklenerek değerlendiri-
lir. 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 lite-
ratür 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, Istanbul: Istanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi, 1957, c. II,
•  Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, c. II, s. 45-47.

Iki 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, Istanbul: Marmara Üni-

versitesi Ilahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998, s. 25.
•  Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.
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Çeviri:
•  Albert Habib Hourani, Batı Düşüncesinde İslam, çev. Celal A. Kanat, Istan-

bul: 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.

•  Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, s. 635.
Osmanlıca Eserler:
•  Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakâik fî Tekmileti’ş-Şekâik, haz. Abdülkâdir 

Özcan, Istanbul: Çağrı Yayınları, 1989, s. 600.
•  Nev‘îzâde, Hadâiku’l-Hakâik, s. 600. 

Arapça Eserler:
•  Imâmü’l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ Kavâtı’ı’l-Edille fi Usû-

li’l-İ‘tikâd, haz. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Kahire: Mektebetü’l-Han-
cî, 1369/1950, s. 181-83.

•  Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.

 Not:
 1. Arapça eser künyeleri için bk. TDV Islam Ansiklopedisi Bibliyografya Kısalt-

maları.
 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 nu-

marası.
•  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.
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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 için-
deki alt-başlık adı), sayfa numarası.

•  Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, TDV İslâm Ansik-
lopedisi (DİA), c. II, s. 416.

•  Akün, “Âlî Mustafa Efendi (Edebî Yönü)”, s. 417.
GAZETE YAZISI
•  Ismail 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 Ihsan Genç v.dğr., Istanbul: 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_PrImordi-
al_Para.shtml (erişim: 27 Mart 2003).
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KURAN ve KİTAB-I MUKADDES BÖLÜMLERİNE ATIF
•  el-Bakara, 2/75; el-A‘raf, 7/61; Âl-i Imran, 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
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, Irfan; Osmanlılarda 
Devlet-Tekke Münasebetleri, 2. baskı, Istanbul: Seha Neşriyat, 1990. 

•  Kaynakçadaki eserler yazarların soyadlarına göre sıralanarak verilecektir.


