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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 Haziran 2022 tarihli 45. sayısı 
yedi araştırma makalesinden oluşmaktadır.

Ahmet Faruk Çağlar, “Epikürosçu Bir Kuram Olarak Psikanaliz ve Hazcı Bir 
Düşünür Olarak Sigmund Freud” başlıklı makalesinde, 20. yüzyıl düşünürlerinden S. 
Freud’un kuramını hazcılık açısından sorgulamaktadır. Freud kuramının Epikürosçu 
hazcılıkla etkileşiminin ayrıntılı olarak incelenmediğini belirten Çağlar, yazılarını ve 
yazışmalarını merkeze alarak Freud’un Epikürosçu olarak nitelendirilebileceğini öne 
sürmektedir. 

Ahmet Emre Dağtaşoğlu, “An Overlooked Impact of Hume on Kant: Imagination” 
adlı çalışmasında, Hume ile Kant arasındaki sürekliliği imgelem kavramı etrafında ele 
almaktadır. İmgelem bağlamında Hume’un Kant’ı nasıl etkilediğini ortaya koymaya 
çalışan Dağtaşoğlu, Kant’ın düşünsel kaynaklarından birine ışık tutmayı denemektedir. 

“Toplumsal Bir Diyalog Alanı Olarak Mimar Sinan Tarihyazımı: Uğur Tanyeli 
Metinleri ” isimli makalesinde Erhan Berat Fındıklı, Mimar Sinan tarihyazımını konu 
edinmektedir. Fındıklı’ya göre Uğur Tanyeli, Sinan mitolojisini yapı söküme uğratarak ve 
metatoriye yönelerek tarihyazımında diğerlerinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda Tanyeli 
metinlerinin yakın okumasını ve söylem analizini gerçekleştiren Fındıklı, Tanyeli’nin 
kendi eleştirel mimarlık tarihçisi personasını nasıl kurduğuna cevap aramaktadır.

Zübeyir Ovacık, “Nurettin Topçu’nun ‘Ruhçu Anadolu Sosyalizmi’ Hangi Ruhu 
Taşımaktadır?” adlı makalesinde, Topçu düşüncesinde sosyalizm ilgisinin konumunu 
araştırmaktadır. Ovacık, Topçu düşüncesinde ruhçu-Anadolu sosyalizminin kaynağını 
düşünürün kendisinde bulmakta ve dönemin elit kesimine eleştiri olarak görmektedir. 
Yazar, Topçu’nun sosyalizm anlayışının içeriğini incelemekte ve eleştirel anlamlarını 
ortaya koymaktadır.

“Antropomorfizm ve Tanrı” makalesinde Fatih Özgökman, insana ait fiziksel ve 
davranışsal özelliklerin Tanrı’ya atfedildiğinde ortaya çıkan teolojik ve felsefi sorunları 
irdelemektedir. Antropomorfik Tanrı tasavvurlarının eleştirisini ve ardından antropomor-
fizm olarak Tanrı’nın varlığının reddini gözden geçiren Özgökman, antropomorfizmin 
yanlışlığının, doğanın arkasındaki bir zihin olarak Tanrı çıkarsamasına yüklenemeye-
ceğini savunmaktadır. 

Numan Rakipoğlu, “Varlık ve Oluş Arasında: İbnü’l-Arabî Okulunda Sâbit Aynla-
rın Ontolojisi ” isimli incelemesinde, İbnü’l-Arabî’nin ve takipçilerinin, varlık ve oluş 
arasındaki problematik ilişkiyi varlığın birliği teorisi çerçevesinde sâbit aynlar öğretisi 
üzerinden nasıl yapılandırdıklarını ve yorumladıklarını araştırmaktadır. Rakipoğlu’na 
göre İbnü’l-Arabî okulunda varlık ve oluş arasındaki irtibat sonradan kuruluyor gibi 
görünmekte ancak görünüşün aksine, oluşun yazgısının ezelden beri varlıkla bağlantılı 
olduğu anlaşılmaktadır. 



Editör’ün Notu  8

Orkhan Valiyev, “Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi Bağlamında Milliyetçi-
liğin Epistemik Tahlili” adlı makalesinde, milliyetçiliğin epistemolojik incelemesini 
yapmaktadır. Tarih ile milliyetçilik arasındaki ilişkiyi epistemik yöntemle değerlen-
diren Valiyev, Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi kitabındaki teorik altyapıyı kullan-
maktadır. Yazar, milliyetçiliğin doğasına ilişkin felsefi bir değerlendirmenin, tarihin 
milliyetçilik için neden gerekli olduğunun açıklanmasıyla tamamlanabileceğini gös-
termeye çalışmaktadır. 

Yeni sayımızda yeni konularla buluşmak dileğiyle. 



EDITORIAL NOTE

Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research’s issue 45 dated June 2022 
consists of seven essays.

Ahmet Faruk Çağlar, in his essay titled “Psychoanalysis as an Epicurean Theory 
and Sigmund Freud as a Hedonistic Thinker”, questions the theory of S. Freud in the 
context of hedonism. Pointing out that the interaction between Freud’s theory and 
Epicurean theories has not been discussed in detail, the author argues that Freud could 
be characterized as a hedonist or an Epicurean.

Ahmet Emre Dağtaşoğlu in his study named “An Overlooked Impact Of Hume 
On Kant: Imagination”, dicusses the continuity between the two philosophers through 
imagination. Through imagination, he discusses the ways Kant had access to Hume’s 
Works. Thus, one of the intellectual sources of Kant is shed light on by clarifying the 
impact of Hume on Kant through imagination. 

The essay by Erhan Berat Fındıklı, named “The Historiography on Sinan the 
Architect as Social Dialogue in Uğur Tanyeli’s Writings” Uğur Tanyeli differs from 
the mainstream with its critical approach towards idealizing narratives of Sinan and 
with his interest in the metatheory. The article makes a critical discourse analysis of 
Tanyeli’s texts and tries to answer how he designed his own persona as a critical 
architectural historian in his writings. 

“What Spirit Does Nurettin Topçu’s ‘Spiritual Anatolian Socialism’ Contain?” is 
the essay written by Zübeyr Ovacık. The article studies Topçu’s socialism interest. 
Ovacık thinks that Topçu’s spiritualist-Anatolian socialism takes its formation from 
his own intellectual adventure and seems to consist of a critique of the elites of his 
time. In the study, Topçu’s socialism is analyzed and his criticisms of the period is 
shown.

In his article “Anthropomorphism and God” Fatih Özgökman is studying the 
philosophical and theological problems occuring when the physical and behavioral 
characteristics of human beings are attributed to God. He looks at the anthropomorphist 
belief in God and rejection of God’s existance as anthropomorphism. Özgökman is 
suggesting that the fallacy of anthropomorphism cannot be attributed to the inference 
of God as a mind behind nature. 

Numan Rakipoğlu, in his essay called “Between Being and Becoming: Ontology 
of Al-A’yân Al-Thâbitah in Ibn-Al-Arabî’s School” tries to show that how Ibnu’l-Arabî 
and his followers have structured and interpreted the problematic connection between 
the being and becoming within the framework of the theory of the unity of the being 
through the doctrine of “al-aʻyân al-thâbitah”. According to Rakipoğlu the connection 
between being and becoming seems to be established a posteriori, but contrary to 
appearance, the destiny of becoming is actually related to the being “since eternity/
eternally”.
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Orkhan Valiyev, the author of “Epistemic Analysis of Nationalism in the Context 
of Nebi Mehdiyev’s Bir Bilme Teorisi”, is making an epistemic analysis of nationalism. 
He applies an epistemic method while evluating the relationship between history and 
nationalism. The theoretical background of his study is shaped by the book of Nebi 
Mehdiyev named Bir Bilme Teorisi. An epistemic evaluation has also been made that 
history is necessary for nationalism. The author tries to obtain information about 
nationalism by making use of the supervisory method of philosophy.

With the hope to meet in further issues.
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EPİKÜROSÇU BİR KURAM OLARAK PSİKANALİZ 
VE HAZCI BİR DÜŞÜNÜR OLARAK SİGMUND FREUD

Ahmet Faruk Çağlar*

PSYCHANALYSIS AS AN EPICUREAN THEORY
AND SIGMUND FREUD AS A HEDONISTIC THINKER

ÖZ
Sigmund Freud’un psikoloji kuramı (psikanaliz) 20. yüzyılda psikoloji alanında 
paradigmayı belirlemiş, psikoloji ve kültür tarihindeki etkileri 21. yüzyıla dek 
sürmüştür. Freud, insanın düşünce tarihi boyunca kabul edildiği denli “rasyo-
nel” bir varlık olmadığını iddia etmiş, bilinçdışı (irrasyonel) süreçlerin insan 
davranışları üzerindeki belirleyici etkisini vurgulamış ve bu olguyu kuramının 
merkezine yerleştirmiştir. Ancak Freud’un savunduğu, insanın bilinçdışı arzula-
rının her şeyden önce acıdan kaçıp hazza yöneldiği iddiasının bugüne dek esaslı 
bir eleştirisi yapılmamıştır. Psikoloji ve/veya psikanaliz literatüründe Freud’un 
kuramının Epiküros’a ya da hazcılığa paralel yönlerine zaman zaman işaret edil-
miş olsa da her iki ekol ya da kuram arasındaki etkileşim ayrıntılı olarak ele 
alınmamıştır. Bu makale gerek hazcılığı gerekse Freudyen kuramı (psikanalizi) 
–merkeze aldığı konu bağlamında– tafsilatlı bir şekilde karşılaştırarak her iki 
ekol arasındaki benzerlikleri (ve yer yer farklılıkları) ortaya koymak amacıyla 
kaleme alınmış, makale boyunca özellikle Freud’un kendi yazıları ve yazışma-
ları merkeze alınarak, onun tam anlamıyla bir hazcı ya da Epikürosçu olarak 
nitelendirilebileceği iddia edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Haz, Hazcılık, Aristippos, Epiküros, Freud, Psikanaliz, İç-
güdü

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Haziran 2022, Sayı 45, s. 13-28

*  Dr., e-mail: ametfaruk@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-4603-3655. Yazı Türü: Araştırma Maka-
lesi. Yazı geliş tarihi: 27.12.2021, kabul tarihi: 18.01.2022.



14 Ahmet Faruk Çağlar

ABSTRACT
Sigmund Freud’s theory of psychology (psychoanalysis) determined the para-
digm in the field of psychology in the 20th century, and its effects in the history 
of psychology and culture continued until the 21st century. Freud claimed that 
man is not a “rational” being as it has been accepted throughout the history of 
thought. He emphasized the decisive effect of unconscious (irrational) process-
es on human behavior and placed this phenomenon at the center of his theory. 
However, no fundamental criticism has been made of Freud’s thesis that the 
unconscious desires of human beings, first of all, “avoiding pain and seeking 
pleasure”. Although the parallel aspects of Freud’s theory to Epicurus or hedo-
nism have been pointed out in the psychology and/or psychoanalysis literature, 
the interaction between both schools or theories has not been discussed in de-
tail. This article was written in order to reveal the similarities between the two 
schools by comparing both hedonism and Freudian theory (psychoanalysis) in 
detail – in the context of the subject it focuses on. It has been argued that Freud 
could be characterized as a hedonist or an Epicurean.
Keywords: Pleasure, Hedonism, Aristippus, Epicurus, Freud, Psychoanalysis, 
Instinct.

***

Giriş

Felsefe tarihçileri hazcılığın Antik Yunan’daki köklerini Demokritos’a (M.Ö. 
460-380) dayandırır.1 Bununla birlikte Friedrich Albert Lange, Demokritos’un bir 
okul kurmadığına, ancak felsefesinin Epiküros felsefesince içselleştirildiğine işaret 
eder.2 Ancak Demokritos’tan günümüze hazcı olarak nitelendirilmeyi hak eden çok 
az belge ve bilgi ulaşmıştır.3 Bu nedenle Yunan hazcılığını Platon (M.Ö. 428-348)’un 
da çağdaşı olan Aristippos (M.Ö. 435-356) ile başlatmak yerinde görünmektedir.4 
Sokrates’in talebelerinden olan ve eserlerinden günümüze çok az sayıda fragman 

1 Justin Cyril Bertrand Gosling ve Christopher Charles Whiston, The Greeks on Pleasure, Oxford: 
Clarendon Press, 1982, 27-37. 

2 Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik Seiner Bedeutung in der Gegenwart, 
Iserlohn und Leipzig: Verlag von J. Baedeker, 1887, 11.

3 Hermann Alexander Diels ve Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: 1951, 68, 170, 
188, 189, 200.

4 Friedrich Albert Lange ayrıca, Aristippos’a atfedilen haz kuramının, insan eylemlerinin amacının haz 
(Alm. Lust) olduğunu söyleyen Protagoras’a (M.Ö. 490-411) dayandığını, Protagoras duyumculuğu-
nun Kirene Okulu tarafından benimsenip geliştirildiğini aktarır: Friedrich Albert Lange, Geschichte 
des Materialismus und Kritik Seiner Bedeutung in der Gegenwart, 30-31. Ayrıca Bedia Akarsu, Ahlak 
Öğretileri (I. Mutluluk Ahlakı), İstanbul: Remzi Kitabevi, 46.
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dışında, hemen hiçbir şey kalmamış olan Aristippos, Kirene Okulu’nun da kurucusu 
kabul edilir.5 Aristoteles’in kendisinden “sofist” olarak bahsettiği,6 bütünüyle duyusal 
bir haz anlayışına sahip Aristippos’un görüşleri, kendisinden sonraki pek çok filozof 
ve ekolün yanı sıra, kanaatimizce Sigmund Freud’un duyusal hazzı merkeze alan 
yaklaşımını da önceliyor olması dolayısıyla bu makalede merkeze alınacak konu/
konular açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, aşağıda öncelikle Aristippos’un 
haz anlayışı kısaca serimlenecek, akabinde Freud’un asıl öncüsü olduğu iddiasında 
bulunulacak olan Epiküros’un görüşleri daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Psikoloji 
ve/veya psikanaliz literatüründe Freud’un kuramının Epiküros’a ya da hazcılığa paralel 
yönlerine zaman zaman işaret edilmiş olsa da her iki ekol/kuram arasındaki etkileşim 
ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Bu makale gerek hazcılığı gerekse Freudyen kuramı 
(psikanalizi) –merkeze aldığı konu bağlamında– tafsilatlı bir şekilde karşılaştırarak 
her iki ekol arasındaki paralelliği (ve yer yer farklılıkları) ortaya koymak amacıyla 
kaleme alınmıştır. 

Hazcılığın Tarihi ve Epikürosçu Hazcılık

İlk hazcı filozof olarak kabul edilen Aristippos, diğer canlılar gibi insanın da 
davranışlarını yönlendiren temel içgüdünün acıdan kaçma ve hazza yönelme olduğunu 
savunur.7 Aristippos’a göre haz (doğaya uygun) yumuşak hareket iken, acı (doğaya 
karşıt) sert hareket ya da davranıştır. Hazcı filozof, duyularla ilgili yumuşak hareketi 
ulaşılması hedeflenen son erek olarak belirler.8 Bununla birlikte, Aristippos’a göre, 
ulaşılmak istenen bu son erek, dolayısıyla yaşamın nihai amacı olan bedensel haz9 
–Epiküros’un iddia ettiğinin aksine– acının yokluğu değildir.10 Epiküros’un aşağıda 
ele alınacak olan haz anlayışı ile ayrışma bu tanımla kendini açıkça ortaya koyar. Zira, 
müteakip bölümde değinileceği üzere, Epiküros’a göre haz; bedende acının yokluğu 
(aponia),11 ruhta ise tam bir sükûnet ve dinginlik (ataraksia) hâlidir. Aristippos ve 
takipçileri ise “durgun hazzı hazdan saymazlar, sadece devinim hâlindeki hazzı kabul 

5 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşam ve Öğretileri, çev. Candan Şentuna, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2002, II. 91, 99.

6 Aristoteles, Metafizik, çev. Y. Gurur Sev, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017, 996a18.
7 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, II. 87. Bu çerçevede benzer bir görüşün 

Aristoteles tarafından Eudoksos’a dayandırıldığı da hatırlanmalıdır. Ayrıca Aristoteles, Nikomakhos’a 
Etik, 1172b-10.

8 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, II.87.
9 Anthony Long, Hedonizmin İlk Savunucuları: Kireneliler (Etik Kuramları içinde), çev. M. Türkeri, 

Lotus Yay. Ankara, 2014, 30.
10 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, II.87. Ayrıca Douglas J. Soccio, Archet-

ypes of Wisdom, Thomson/Wadsworth, 2007, 198-199.
11 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.128. Ayrıca Francis E. Peters, Antik 

Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. Hakkı Hünler, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2004, 141.



16 Ahmet Faruk Çağlar

ederler.”12 Ayrıca Epiküros’tan ve Sokratik gelenekten farklı olarak Aristippos ulaşılması 
hedeflenen son ereğin mutluluk olmadığı görüşündedir. Bilakis nihai gaye hazdır ve 
mutluluk denilen şey hazların birleşimidir. Dolayısıyla filozofa göre haz, mutluluğa 
ulaşmak için istenmez, bilakis mutluluk anlık hazlara ulaşmak için istenir.13 Hazzı “iyi” 
ve “yaşamın amacı” ile özdeşleştiren, hazzın başka bir şey için değil, bizzat kendisi için 
istediğimizi savunan Aristippos hazzın ya da acının olmamasını ise bir “ara durum” 
olarak niteler.14 Dolayısıyla ne acının olmaması hazdır ne de hazzın olmaması acıdır 
ona göre. Filozof, ruhsal/akli hazlar olabileceğini kabul etse de bedensel hazların ya da 
acıların, ruhsal hazlardan ya da acılardan çok daha canlı ve üstün olduğunu savunur.

Diogenes Laertius’un, eserinin 10. kitabında görüşlerine geniş bir bölüm ayır-
dığı, ayrıca Cicero (M.Ö. 106-43) ve Lucretius (M.Ö. 94-53) gibi Helenistik dönem 
filozofları/düşünürleri aracılığıyla görüşlerinden ayrıntılı olarak haberdar olduğumuz, 
Epiküros (M.Ö. 341-270) ise öncüsü Aristippos’tan farklı olarak felsefe tarihinde daha 
çok ruhsal/akli hazcılığı temsil eder. Aristoteles’te de rastlanan, doğadaki tüm canlıların 
acıdan kaçıp hazza yöneldiği gözleminden hareket eden Epiküros haz ile iyiyi, acı ile 
ise kötüyü özdeşleştirir ve yaşamın gerçek amacının hazzın olabildiğince artırılması, 
buna karşın acıdan olabildiğince uzak durulması olduğunu savunur.15 Epiküros’un 
takipçisi Lucretius’un dizeleriyle; “İki itkisi… iki amacı vardır doğanın: Bedenin acı 
çekmemesi… Tadından korkmaması haz veren duyumların.”16 Benzer şekilde Cicero da 
De finibus’da, Epiküros’un hazzı en yüksek iyi ile özdeşleştirdiği, dolayısıyla yaşamın 
amacı olarak belirlediği görüşünü aktarır.17

Epiküros hayatın nihai amacını mutluluk olarak belirlemesiyle Sokratik gelenek 
içinde kabul edilir, ancak iyiyi ve dahi erdem ve mutluluğu haz ile özdeşleştirmesiyle, 
ayrıca hazzı mutlu yaşamın ilkesi ve nihai gayesi olarak tanımlamasıyla Sokratik ge-
leneğe mensup diğer felsefe ekollerinden farklılaşır. Bir diğer ifadeyle o, “hedonizm”i 
Sokrates’in erdemli hayata dayalı mutluluk anlayışını ifade eden “eudaimonizm” ile 
birleştirmeye çalışır.18

Epiküros’a göre doğaya uygun eylemler haz, aykırı eylemler ise acı doğurur.19 
Dolayısıyla Epiküros da Empedokles’ten itibaren benimsenen, hazzın mahiyetine 
yönelik boşalma-ihtiyaç-arzulama-doyum (kenosis-endeia-epithumia-anaplerosis) çö-

12 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.136.
13 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, II.87.
14 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, II.90.
15 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.136-139 ve 11. Ayrıca Albert Friedri-

ch Lange, Geschichte des Materialismus und Kritik Seiner Bedeutung in der Gegenwart, 78.
16 Lucretius, De rerum natura, çev. Turgut Uyar – Tomris Uyar, İstanbul: Norgunk Yayınları, 2011, II.15-

25 (ayrıca bkz. II.250-275).
17 Cicero, De finibus bonorum et malorum (Über das höchste Gut und das größte Übel), çev. Harald 

Merklin, Stuttgart: Reclam Verlag, 2010, I.29-30.
18 Ahmet Cevizci, Etik (Ahlak Felsefesi), İstanbul: Say Yayınları, 2014, 53.
19 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.34.
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zümlemesini kabul eder.20 Ona göre, doğanın bizlerden ilk talebi hazza yönelmemizdir. 
Doğa bu doğrultuda içimize yerleştirdiği birincil bir içgüdü ile hazza yönelip acıdan 
kaçmamızı sağlar.21 Söz konusu olan iradi/akli bir tercih değildir. Canlılar, doğaları 
gereği bu yönde hareket etmeye bir yönüyle zorunludur. Sextus Empiricus’a atfen, 
“Hayvanlar doğar doğmaz, doğaları gereği, saf bir şekilde hazza yönelir ve acıdan uzak 
durur.”22 Bununla birlikte, Epiküros hazdan Aristippos’ta gördüğümüz duyusal hazları 
anlamaz sadece. Duyusal hazzın önemini yadsımamakla birlikte, haz arayışının her 
daim aklın denetiminde olması gerektiğini önemle vurgulayan Epiküros’un kendi ifade-
siyle; erek olan haz, yoldan çıkmış insanların peşinden koştuğu hazlar ve cinsel hazlar 
değildir, bilakis bedensel olarak acı çekmeme (aponia) ve ruhsal olarak sarsıntı içinde 
bulunmama (ataraksia)’dır.23 Epiküros’un negatif bir hazcı olarak nitelendirilmesine 
yol açan bu acıdan uzak olma ve zihinsel dinginlik hâli ona göre bedensel hazlardan 
çok daha üstündür.24 Zira beden sadece içinde bulunulan anın maddi şartlarından acı 
duyarken ruh hem şimdinin, hem geçmişin hem de geleceğin acılarıyla altüst olur.25

Özetle, Epikür hayatın amacı olarak sadece duyusal hazzı değil, akli/ruhsal hazzı 
da kastediyor ve bu hazzı acının olmaması olarak tanımlıyor olsa da erdemi, iyiyi ve 
mutluluğu haz ile özdeş kabul etmesiyle, ayrıca doğanın içimize yerleştirdiği birincil 
içgüdünün haz arayışı olduğunu savunmasıyla tam anlamıyla hazcıdır. O, “Sokrates, 
Platon ve Aristoteles tarafından reddedilen pozisyona, yani hazzın en yüksek iyi oldu-
ğu pozisyonuna geri döner.”26 Hazcı filozof diğer canlılar gibi insanın da haz peşinde 
koştuğunu iddia etmekle kalmaz, dahası bunun böyle olması gerektiğini de savunur27 
ve Freud’un aşağıda ele alacağımız haz arayışındaki insan kabulüne birçok açıdan 
öncülük eder.

Freud, Psikanaliz ve Haz Arayışındaki İnsan Kabulü

Psikanalizin kurucusu ve ilk uygulayıcısı olan Sigmund Freud (1856-1939)’un 
hazcı filozof ve felsefe ekollerinin görüşlerinden büyük ölçüde haberdar olduğu eser-
lerindeki vurgu ve doğrudan atıflardan anlaşılmaktadır. Dönemin ünlü filozofu Franz 

20 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, çev. Hakkı Hünler, İstanbul: Paradigma 
Yayınları, 2004, 139.

21 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.129.
22 Sextus Empricus, Kuşkunun Felsefesi, çev. C. Cengiz Çevik, İstanbul: Kırk Gece Yayınları, 2010, 202.
23 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.131.
24 Anthony Long, Hedonizmin İlk Savunucuları: Kireneliler, 31. Ayrıca Douglas J. Soccio, Archetypes of 

Wisdom, Thomson/Wadsworth, 2007, 202.
25 Diogenes Laertios, Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, X.137. Ayrıca Albert Friedrich Lange, 

a.g.e. 78.
26 Francis E. Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, 15. Ayrıca Platon, Gorgias, 495c-499b; 

Philebos, 55b-c; Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, 1153b-1154a.
27 Anthony Long, Hedonizmin İlk Savunucuları: Kireneliler, 35. 
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Brentano’nun Aristoteles derslerine katıldığı da bilinen Freud’un aldığı eğitim ve 
şahsi ilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu durum anlaşılırdır.28 Nitekim 1 Ocak 
1896 tarihinde Fließ’e yazdığı bir mektupta da asıl amacının felsefe olduğunu aktarır 
ve yaptığı çalışmalarla içten içe bu amaca ulaşmayı umduğunu belirtir. 2 Nisan 1896 
tarihli bir başka mektubunda ise gençken felsefeye duyduğu derin ilgiden bahseder ve 
tıptan psikolojiye geçerek bu ilgi ve arzusunu doyurmaya çalıştığını itiraf eder.29 Bu 
meyanda Freud’un büyük hayranlık duyduğu hazcı/faydacı filozof John Stuart Mill’den 
1880 yılında, Almancaya dört önemli çeviri yaptığı da hatırlanmalıdır.30

Yunanca ve Latince de bilen ünlü psikanalist eserleri boyunca Platon’dan Aristo-
teles’e, Epiküros’tan Cicero’ya kadar birçok filozof ve düşünüre çeşitli bağlamlarda 
atıfta bulunur. Freud’un kimi zaman hayranlığını gizlemediği tüm bu isim ve ekoller-
den devşirilen görüşler psikanalitik sisteminde farklı vurgularla yeniden terkip edilir. 

Freud ilk yazılarından itibaren “haz arayışı”nın psikolojik rahatsızlıkların orta-
ya çıkışında temel unsur olduğuna iddia eder. 1893-1895 yılları arasında Breuer ile 
birlikte hazırladıkları Histeri Üzerine Çalışmalar’da nevrozların etiyolojisinin cinsel 
faktörlerde aranması gerektiğini savunur.31 Ayrıca uzmanlar, Gustav Theodor Fech-
ner’nın enerjinin korumunu ilkesinin32 ve hazcı yaklaşımlarının Freud üzerinde derin 
tesirleri olduğu konusunda hemfikirdir.33 Freud’un Fechner’ya ve filozofun en önemli 
eseri kabul edilen Elemente der Psychophysik’e (1889) pek çok yerde doğrudan atıfta 
bulunduğu da görülmektedir. Freud’un “resmî” biyografisinin yazarı Ernest Jones’a 
göre Fechner, Freud’un kimi fikirlerini ödünç aldığı yegâne psikologdur.34 Dolayısıyla 
Freud’un insan psişesini anlama çabasında döneminde cari olan, tıp fakültesindeki 
hocası Brücke’nin de tesiriyle benimsediği fizik bilimleri ile hazcı görüşleri harman-
ladığı söylenebilir. Buna binaen, insan psişesinde Helmholtz’un fizyoloji ekolünden ve 

28 Adam Phillips, Yasak Olmayan Hazlar, çev. Saliha Nilüfer. İstanbul: Metis Yayınları, 2015, 65.
29 Freud, Briefe an Wilhelm Fließ. Tübingen: S. Fischer Verlag, 165 ve 190. 
30 Freud 1880 yılında, henüz 24 yaşındayken John Stuart Mill’in Enfranchisement of Women (1851) adlı 

eserini Uber Frauenemanzipation adıyla (Mill, John Stuart, Gesammelte Werke, Band 12, Leipzig, 
Fues’s Verlag, 1880), Review of Grote’s Plato and the Other Companions of Sokrates (1866) adlı 
eserini Plato adıyla (Mill, John Stuart, Gesammelte Werke, Band 12, Leipzig, Fues’s Verlag, 1880), 
Thornton on Labour and its Claims (1869) adlı eserini Die Arbeiterfrage adıyla (Mill, John Stuart, 
Gesammelte Werke, Band 12, Leipzig, Fues’s Verlag, 1880), Chapters on Socialism (1879) adlı eserini 
Der Sozialismus adıyla (Mill, John Stuart, Gesammelte Werke, Band 12, Leipzig, Fues’s Verlag, 1880) 
Almancaya çevirir.

31 Josef Breuer & Sigmund Freud, Studien Über Hysterie, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag, 2007, 273. Ayrıca Sigmund Freud, Meine Ansichten über die Rolle der Sexualität in der Ätio-
logie der Neurosen, (Studienausgabe, Band V, Sexualleben içinde), Frankfurt am Main: Fischer Tasc-
henbuch Verlag, 1906, 151, 156-157.

32 Dominique Bourdin, Paradoxes du Principe de plaisir. Paris: Presses universitaires de France, 2016, 
41.

33 Freud’un kuramını inşa ederken Fechner’dan yararlandığı hususlara dair yetkin bir çalışma için bkz.: 
Henri F. Ellenberger, Fechner and Freud, Bulletin of the Menninger Clinic. XX, 1956, 201-214.

34 Ernest Jones, The life and Work of Sigmund Freud. New York: Basic Book, 1957, 268.
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Fechner’dan mülhem fiziko-kimyasal süreç ve gerilimler ve bu gerilimleri boşaltmaya 
yönelik eğilimler bulunuyor olsa da –Freud’un kendi ifadesiyle– bu gerilimler son 
tahlilde yine cinsel kökenli olmak durumundadır.35  

Nitekim Freud 1894 yılında kaleme aldığı Über die Berectigun, von der Neurast-
heni einen bestimmten Symptomen-komplex als “Angstsneurose” abzutrennen adlı 
makalesinde de insanın psikolojik rahatsızlıklarını haz arayışı temelli açıklama çabasını 
sürdürür. Psikanalizin kurucusuna göre, sonradan edinilmiş nevrozlarda sorun daima 
cinsel yaşamın zararlı tesirlerinden kaynaklanmaktadır.36 Ve dahi nevrotik semptomlar 
bizatihi cinsel doyumun yerine-geçenleri ve cinsel doyum arayışının bastırılmasının, 
dolaylı yollardan tatmin çabasının sonuçlarıdır.37 Bu anlamda nevrotik semptomlar 
dahi hastalara dolaylı olarak haz sağlamaktadır.38 Cinsellik kavramını bedenin çeşitli 
bölümlerinden sağlanacak her türlü hazzı kapsayacak şekilde genişleten Freud’un 
ilk yazılarından 1938 yılındaki son yazılarına dek psikanalitik savların geçirdiği tüm 
değişimlere rağmen değişmeden kalan tek ve temel unsur insanın birincil bir güdüyle 
acıdan kaçan ve haz arayan bir canlı olduğu kabulüdür.

Hazcı filozofların savunduğu gibi, Freud’a göre de insan doğar doğmaz acıdan 
kaçar ve hazzı arar. Freud hazzı tıpkı Epiküros gibi acının (yani gerilim ya da uyaranın) 
yokluğu, bir diğer ifade ile acı veren yoksunluktan/ihtiyaçtan/gerilimden kurtulmaya 
eşlik eden duygu olarak tanımlar.39 Bu yönüyle tıpkı Epiküros gibi negatif bir hazcı 
olarak nitelendirilebilecek Freud’a göre,40 annesinin memesini emme gayretindeki 
bebeğin bu gayreti onun açlığını gidermesi ile birincil derecede ilgisi olmayan cinsel 
bir hazza tekabül eder.41 Bu anlamda bebeğin temel amacı ona acı veren uyaranı orta-
dan kaldırmak ve doyum, bir diğer deyişle haz elde etmektir. Böylece Freud çocuğun 
hayatta kalma çabasını dahi haz arayışı olarak anlar.

Freud’a göre emme ile elde edilen haz daha sonraki cinsel yaşamın da başlangıç 
noktası ve ilk örneğidir.42 Ancak hayatın başlangıcında görülen haz arayışı ilk planda 

35 Josef Breuer & Sigmund Freud, Studien Über Hysterie, 274-276. Ayrıca Sigmund Freud, Drei Ab-
handlungen zur Sexualtheorie, (Studienausgabe, Band V, Sexualleben içinde), Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch Verlag, 2000, 72. 

36 Sigmund Freud, Über die Berectigung, von der Neurastheni einen bestimmten Symptomen-komplex 
als “Angstsneurose” abzutrennen. (Studienausgabe, Band VI, Hysterie und Angst içinde), 1908, 35 ve 
43. Ayrıca Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität. (Studienausgabe, Band IX, Fragen 
der Gesellschaft Ursprünge der Religion içinde), 17.

37 Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1916-17), 296, 304 vd. Ayrıca bkz. Freud, 
Hemmung, Symptom und Angst, (Studienausgabe, Band VI, Hysterie und Angst içinde), 237.

38 Adam Phillips, Yasak Olmayan Hazlar, 43. Ayrıca Sigmund Freud, Hysterische Phantasien und ihre 
Beziehung zur Bisexualität (Studienausgabe, Band VI, Hysterie und Angst içinde), 193.

39 Erich Fromm, Man for Himself – An Inquiry into the Psychology of Ethics. New York: Rinehart and 
Company, Incorporated, 1947, 183.

40 Michel Onfray, Bir Putun Alacakaranlığı, çev. Menekşe Tokyay, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2010, 336.
41 J.D. Nasio, Psikanalizin Yedi Büyüğü, çev. Kenan Saralioğlu, İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2008, 45.
42 Sigmund Freud, Hemmung, Symptom und Angst, 309-310.
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beslenme gereksinimine ilişiktir, bu çerçevede yaşamın muhafazası amacına hizmet 
eder, daha geç dönemde ise ondan bütünüyle bağımsızlaşır.43 Doğa henüz doğar doğmaz 
kişiye hazzı tattırır. Hazzı tadan kişi bundan sonraki yaşamı boyunca hep bu hazzı 
arar.44 Ve söz konusu haz arayışı kişinin tüm karakterini belirler. Freud’a göre, bir 
kişinin karakteri olarak adlandırılan şey bütünüyle cinsel uyarımlar üzerine kuruludur 
ve başta anne ve baba olmak üzere, kişinin çevresindeki diğer kişilerle/nesnelerle iliş-
kisi hep bu arayış çerçevesinde şekillenir.45 Esasen bedensel temelli olan haz arayışı 
yaşam evreleri boyunca çeşitli şekillere bürünebilir (oral, anal, genital ya da fallik), 
ancak amaç hep aynıdır. Bu çerçevede esas itibariyle cinsel etkinlik dahi ilinekseldir, 
asli olan hep “haz arayışı”dır.46

İlk baskısı 1905 yılında yapılan Cinsellik Kuramına Dair Üç Deneme adlı eserin-
de işbu haz arayışını artık bütünüyle biyolojik kökene sahip dürtüler ile açıklamaya 
başlayan Freud’a göre doğumdan itibaren dürtüler insanı duyusal haz aramaya zorlar. 
Bu çerçevede o, mazoşizm ve sadizm gibi psikolojik rahatsızlıkları da haz arayışı 
çerçevesinde yorumlar. Ona göre her acı kendi içinde bir haz hissi barındırır.47 Aynı 
şekilde, bir başkasına acı vermenin sebebi de bu eylemin ortaya çıkardığı hazdır.48 1915 
yılında yayımlanan bir diğer makalesinde paranoyayı (eş)cinsel arzularla açıklayan 
Freud,49 1919 yılında yayımlanan Bir Çocuk Dövülüyor başlıklı incelemesinde de aynı 
tutumu sürdürür ve gerek sadizmi gerekse mazoşizmi cinsel doyum ve haz arayışı ile 
açıklar.50 Hakeza 1927 yılında kaleme aldığı, fetişizme dair makalesinde de ona göre 
temel amaç haz arayışı, bir diğer ifadeyle cinsel doyumdur. En özet ifadesiyle; ünlü 
kastrasyon/iğdiş edilme korkusundaki fetişist birey bir haz nesnesi olan penisin yerine 
belirli bir nesne seçer ve arzuladığı hazzı artık fetişi olduğu bu nesne üzerinden sağlar.51

Bu noktada en önemlisi, Freud’un sadece psikolojik rahatsızlıkları değil, insanın 
tüm edimlerini “acıdan kaçma ve hazza ulaşma” temelli açıklama çabasıdır. Nitekim 
ünlü psikanalist kendisinden günümüze kalan en önemli eserleri olarak nitelendirilen, 

43 Sigmund Freud, Hemmung, Symptom und Angst, 88-89. Ayrıca bkz. Beiträge zur Psychologie des 
Liebenslebens II, Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebenslebens (Band V içinde). 200 ve Zur 
Einführung des Narzißmus (Band III içinde), 53-54 ve Triebe und Triebschicksale, 89.

44 Sigmund Freud, Triebe und Triebschicksale, 91. 
45 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 141. Ayrıca Sigmund Freud, Triebe und Trieb-

schicksale, 99.
46 Sigmund Freud, Beiträge zur Psychologie des Liebenslebens II, 103-107.
47 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 68.
48 Sigmund Freud, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 69. Ayrıca Sigmund Freud, Triebe und Trieb-

schicksale, 91.
49 Sigmund Freud, Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von Para-

noia, (Studienausgabe, Band VII, Zwang, Paranoia und Perversion içinde), Frankfurt am Main: Fisc-
her Taschenbuch Verlag, 2000, 209.

50 Sigmund Freud. Ein Kind wird geschlagen, (Studienausgabe, Band VII, Zwang, Paranoia und Perver-
sion içinde), 233, 237.

51 Sigmund Freud, Fetishismus, (Studienausgabe, Band III, Psychologie des Unbewußten içinde), Frank-
furt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 2000, 383-385.
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1900 yılında yayımlanan Rüyaların Yorumu isimli eserinde, rüyaların “arzuların tatmi-
ni” olduğunu iddia eder.52 Bastırılmış çocukluk arzularının tatmini ise hiç kuşkusuz ki 
arzu sahibine haz sağlamalıdır.53 Bu çerçevede, tek ve nihai amacı bilinçdışı arzuların 
doyurulması olan rüyalar insanın haz arayışının uykudaki görünümleridir. Onlar acıyı 
zihinden uzaklaştırarak uykunun muhafızlığını yaparlar. 

Freud söz konusu eserinde kendi rüyalarının yanı sıra, hastalarının ve kimi dost-
larının rüyalarının analizine girişir. Dışarıdan bakıldığında rahatsızlık verici olarak 
nitelenen rüyaların dahi arzuların tatminine hizmet ettiğini savunur.54 “Arzu”yu haz-
sızlıktan yola çıkıp hazza ulaşmayı hedefleyen bir akım olarak tanımlayan Freud’a 
göre istisnasız her rüya baskılanmış ve/veya bastırılmış bir arzunun kılık değiştirmiş 
doyumudur.55 Ona göre tatmin edilmeye çalışan arzuların birçoğu cinsel içeriklidir 
ve rüyalarda görülen kimi obje ve eylemler doğrudan kadın ve erkek cinsel organ-
larını temsil eden simgelerdir.56 Freud’a göre varlığımızın özü bilinçdışı arzulardan 
ibaret olduğundan57 başka türlü olması da mümkün değildir. Özümüz gereği, diğer 
tüm ruhsal/psişik eylemlerimiz gibi, rüyalar da doyum arayan arzular, daha doğrusu 
bu arzuların biçim değiştirmiş ifadeleri olmak durumundadır.58 Ki ona göre, psişik 
aygıtımızı doyum arayan bir arzudan başka bir şey harekete geçiremez.59 İşbu aygıt 
içgüdüsel olarak uyarılma birikiminden kaçınmak ve uyarımsız kalmak için bitimsiz 
bir çaba içindedir, zira uyarımın birikmesi acı, azalması ise haz olarak duyumsanır.60

Freud ilk kez 1901 yılında yayımlanan ve yıllar içinde zenginleştirilen Gündelik 
Yaşamın Psikopatolojisi adlı eserinde unutma, dil sürçmeleri vb. edimleri de acıdan 
kaçınma ve/veya hazza ulaşma çabası çerçevesinde açıklar. Kimi zaman kendi üzerinde 
yaptığı gözlemlerden hareket eden Freud, söz gelimi bir adın unutulmasının, o adın acı 
verici bir yönü olduğu için vuku bulduğunu savunur.61 Anımsamada yaşanan güçlük-
ler her daim aynı amaca hizmet eder: Acıdan kaçınma.62 Bu durum sadece psikolojik 
rahatsızlıkları bulunan (nevrotik) kişiler için geçerli değildir elbette, sağlıklı kabul 
edilen kişilerde de durum aynıdır. Zira bu çaba doğamız gereğidir ve ancak doğanın 
içimize yerleştirdiği acıdan kaçma refleksi ile açıklanabilir.63

52 Sigmund Freud, Die Traumdeutung, 111, 137, 140, 142, 143 vd.
53 Sigmund Freud, Der Traum (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse und Neue Folge için-

de), 219.
54 Sigmund Freud, Der Traum, 172-173.
55 Sigmund Freud, Der Traum, 175.
56 Sigmund Freud, Der Traum, 348-360.
57 Sigmund Freud, Der Traum, 572-573.
58 Sigmund Freud, Der Traum, 510.
59 Sigmund Freud, Der Traum, 540.
60 Sigmund Freud, Der Traum, 568. 
61 Sigmund Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens. Berlin: Verlag von S. Karger, 20.
62 Sigmund Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 36 ve 107.
63 Sigmund Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens, 118. Ayrıca Sigmund Freud, Vorlesungen 

zur Einführung in die Psychoanalyse. 93-94.
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Hakeza, gündelik yaşantımızda yaptığımız espriler de aynı amaca hizmet ederler. 
Espri yapmak psişik süreçlerden haz devşirmeye çalışmaktır.64 İşbu haz sözcüklerle 
oynamaktan ya da anlamsız olanın zincirlerinden boşanmasından türer.65 Kişi esprileri 
kullanarak birtakım bilinçdışı kısıtlamaları savuşturur ve kendisi için haz kaynaklarını 
açar.66 Ona göre insan yorulmaz bir haz arayıcısıdır67 ve rüyalar nasıl ki daha ziyade 
acıdan kaçınmaya hizmet ediyorlarsa yapılan şakalar ve espriler de her şeyden çok 
haz elde etmeye hizmet ederler.68

Esasen Freud erken dönem yazılarında iki temel içgüdü (Urtriebe) kabul eder. 
Bunlar Freud’un ben içgüdüleri olarak da adlandırdığı, bireyin kendini korumasını 
amaçlayan içgüdüler ve haz arayışındaki içgüdülerdir.69 Ona göre psikolojik rahat-
sızlıklar büyük ölçüde bu iki içgüdü arasındaki çatışmadan kaynaklanır.70 Haz ilkesi 
gereği haz elde etmeye çalışan içgüdüler karşılarında gerçekliği dikkate alarak hazzı 
ertelemeyi ve kişinin yaşamını korumasını amaçlayan içgüdüleri bulurlar. Haz ve/
veya doyum arayışına yönelik içgüdülerin yaşamı korumaya yönelik içgüdüler ile 
işbu çatışması Freud’a göre psikolojik rahatsızlıkların temel nedenidir.71 Bu noktada 
belirtmek gerekir ki, Freud’un kendi ifadesiyle gerçeklik ilkesi ya da gerçek ben (Re-
al-Ich) de insanın özü kabul edilen haz arayışından ya da hazcı ben (Lust-Ich)’den 
türemiştir ve kendisini ona uydurmaya çalışır.72 Ona göre gerçeklik ilkesi haz ilkesi-
nin bir devamıdır ve gelecekte daha büyük bir hazzı güvence altına almak için anlık 
bir haz kazanımından vazgeçme işlevini yerine getirir.73 Amacı haz elde etmek olan 
insan yavrusu dış dünya ile temasa geçtikçe arzuladığı hazzı her yer ve zamanda elde 
edemeyeceğini öğrenmek zorunda kalmış, bu süreç, amacı yaşamın korunması olan 
güdüleri haz güdülerinin karşısına çıkarmıştır.74 Ancak Freud’un birçok kez ifade 
ettiği gibi, gerçeklik ilkesi de haz ilkesinin bir “modifikasyonu” olarak haz ilkesinin 
hizmetindedir ve o da hazza ulaşmak ister. Viktor E. Frankl’ın Freud’a atfen belirttiği 

64 Sigmund Freud, Psychologische Schriften, (Studienausgabe, Band IV içinde). Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch Verlag, 2000, 91.

65 Sigmund Freud, Psychologische Schriften, 124.
66 Sigmund Freud, Psychologische Schriften, 98.
67 Sigmund Freud, Psychologische Schriften, 158.
68 Sigmund Freud, Psychologische Schriften, 125, 168.
69 Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (22. Gesichtspunkte der Entwick-

lung und Regression. Ätiologie), (Studienausgabe, Band I içinde). 343.
70 Sigmund Freud. Die psychogene Sehstörung in psychoanalytischer Auffassung. 209-201. Ayrıca Sig-

mund Freud Triebe und Triebschicksale, 87. 
71 Sigmund Freud, Einige Charaktertypen aus der psychoanalytischen Arbeit, (Studienausgabe, Band X, 

Bildinde Kunst und Literatur içinde), 236.
72 Sigmund Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (22. Gesichtspunkte der Entwick-

lung und Regression. Ätiologie), 344.
73 Heinz Hartmann, Ben Psikolojisi ve Uyum Sorunu, çev. Banu Büyükkal, İstanbul: Metis Yayınları, 

2000, 49.
74 Sigmund Freud, Formulierung über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, (Studienausga-

be, Band III, Psychologie des Unbewußten içinde), 18, 21-22.
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üzere, gerçeklik ilkesi bir anlamda haz ilkesinin başka araçlarla sürdürülmesi demektir. 
Gerçeklik ilkesinin etkisi ile emin/güvenli olmayan bir haz, daha sonra elde edilecek, 
emin/güvenli bir haz uğruna geçici olarak terk edilir.75

1919-1920 yılına gelindiğinde ise I. Dünya Savaşı’ndaki yıkıcılığa da şahitlik 
eden Freud o güne kadar kabul ettiği iki asli içgüdü konusundaki görüşlerini revize 
eder. Dualistik görüşünü ve insanı daima birbirine zıt güçlerin/içgüdülerin çatışma 
alanı olarak kabul eden yaklaşımını sürdüren Freud ilk kez Haz İlkesinin Ötesinde 
başlıklı makalesinde haz arayışına yönelik içgüdüleri ve yaşamın muhafazasına yö-
nelik içgüdüleri –Platon’un Şölen diyaloğundan mülhem– Eros üstbaşlığı altında, bir 
arada değerlendirmeye başlar. Eros canlı organizmanın çeşitli bölümlerini bir arada 
tutan, yani canlılığı sürdürmeye çalışan güçtür. İşbu Eros hazzı uzatmak için her türlü 
çareye başvurur.76 Freud Eros’un karşısına ise ölümü, yani parçalanarak (yapıtaşları-
na ayrılarak) inorganik duruma dönüşü arzulayan ölüm içgüdülerini çıkarır. Bu yeni 
düzenleme ihtiyacında Freud’un 1914 yılından sonra narsisizm kavramını psikanalize 
sokmasının büyük payı vardır. Ayrıca Freud’un tedavisi ile ilgilendiği (bir kısmı sa-
vaş gazisi olan) kimi hastalarda rastlanan, acı verdiği hâlde tekrarlanan semptomları/
davranışları açıklama çabası da unutulmamalıdır.77 Freud’un iddia ettiği gibi, şayet 
bilinçdışı psişik süreçler haz ilkesine göre işliyorsa, nasıl olur da acı verici olan (daha 
erken döneme ait) olay ve nesnelere takılıp kalınmaktadır?78 Temel soru/sorun budur 
ve haz ilkesi tatmin edici bir cevap veremediğinden Freud ölümü hedefleyen, yıkıcı 
içgüdülerin de olması gerektiği kanaatine varır.79 O güne kadar vitalizmi reddeden ve 
insan psişesini fiziko-kimyasal süreçlerle açıklayan Freud bu kabulüyle hiç olmadığı 
kadar vitalist görünür.

Mezkûr makalenin hemen başında psişik süreçleri haz ilkesinin düzenlediği 
konusunda hiçbir tereddütü olmadığını bir kez daha yineleyen Freud, hazcı yaklaşı-
mından taviz vermez ve bu yaklaşımı ile Epikürosçu ekole yaklaştığını bir anlamda 
itiraf eder.80 Buna göre –Aristoteles’i anımsatır şekilde– haz hareketsizlik (Stabilität), 
hazsızlık/acı ise hareket (Instabilität) ile doğrudan ilişkilidir. Ve canlılarda Fechner’in 
değişmezlik ilkesi uyarınca hareketsizliğe, yani hazza yönelik doğal bir eğilim vardır.81 
Ki bu tanım Freud’un nihai arzusu ölüm (yani inorganik duruma dönüş) olan canlı 
kabulü çerçevesinde, bu noktada akılda tutulmalıdır.

75 Viktor E. Frankl, Der unbewußte Gott, München: Kösel-Verlag, 1991. 97.
76 Adam Phillips, Yasak Olmayan Hazlar, çev. Saliha Nilüfer, İstanbul: Metis Yayınları, 2015, 36-37.
77 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips. 229. Ayrıca Louis Breger, Freud – Görüntünün Arkasındaki 

Karanlık, çev. Aslı Biçen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005, 348.
78 Stephen A. Mitchell, Relational Concepts in Psychoanalysis, Harvard University Press, 1988, 77-79.
79 Dominique Bourdin, Paradoxes du Principe de plaisir (Le principe de plaisir), 30.
80 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips. (Studienausgabe, Band III, Psychologie des Unbewußten), 

217. 
81 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, 218-219.
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Daha önce birbiri ile çatışma içinde olduğu kabul edilen haz ve yaşam içgüdüleri 
bu yeni kurguda bir arada, birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alır. Freud 1923 tarihli 
Das Ich und Das Es başlıklı denemesinde de cinsel içgüdüler ile yaşamda kalma 
içgüdülerini (yine Eros başlığı altında) bir araya getirir. Bununla birlikte haz arayışı 
her daim birincildir. Ancak bitmez tükenmez haz arayışı yaşamı tehlikeye sokma 
riski doğurduğundan, gerçeklik ilkesi gereğince ve arzu edilen hazların bireysel ve 
toplumsal yaşamı/düzeni tehlikeye atmaması amacıyla ertelenmeye çalışılır. Ancak 
arzu edilen haz er ya da geç, şöyle ya da böyle elde edilir; daha doğrusu sağlıklı bir 
ruhsal yaşam için edilmek zorundadır. Haz dolu bir yaşam sağlama amacındaki işbu 
güdülerin karşısında ise ölüm içgüdüleri bulunur ki bu içgüdüler kronolojik olarak 
daha birincildir ve amaçları inorganik oldukları ilk durumlarına, yani cansız duruma 
dönmektir.82 Zira canlı varlıklar cansız varlıklardan türemiştir ve yine ilk durumlarına 
dönmek için çırpınıp dururlar. Bu anlamda yaşamın nihai amacı da ölümdür, Freud’a 
göre.83 Dolayısıyla bu yeni kurguda, insan bedeninde ve psişesinde bir yandan hiçbir 
gerilimin olmadığı, cansız/hareketsiz olunan ilk duruma dönme arzusunda olan, diğer 
taraftan cinsel faaliyetlerde bulunmak suretiyle yaşamın muhafazasını sağlamaya ça-
lışan, iki tür içgüdü vardır.84 İnsan psişesinde zaman zaman hastalıklara da yol açan 
temel çatışma mezkûr kurguda söz konusu iki içgüdü arasında vuku bulur.85

Freud 1920 yılından itibaren benimsediği bu yeni psişik düzenek ile insanın sal-
dırganlığının ve yıkıcılığının sebeplerini de izaha kavuşturduğunu düşünür. Nitekim 
Das Ich und Das Es’te de ölüm içgüdüsünün kendisini zaman zaman dış dünyaya ve 
diğer canlılara yönlendirilmiş bir yıkım dürtüsü olarak ifade edebileceğini savunur.86 
Dışarıya yönlendirilen yıkım dürtüsü bu şekilde organizma için zararsız kılınır. 1932 
yılının Eylül ayında Albert Einstein’a yazdığı uzun mektupta da aynı görüşleri yineler. 
Ona göre, dışarıya, dış nesnelere yönlendirilen saldırganlık ve yıkıcılık esasen insanın 
sahip olduğu ölüm içgüdüsünün bir dışa vurumu olarak anlaşılmalıdır.87 Bu bir yönüyle 
önüne geçilemez bir sonuçtur, zira insan, özü gereği yıkıcıdır. Ancak her hâlükârda 
dünyayı (Schiller’den mülhem) açlık ve aşk bir arada tutmaktadır, yani yaşamda kalma 
çabası ve haz arayışı. Fakat ölüm içgüdüsü de unutulmamalıdır. Zira ancak bu şekilde 
yaşamın tüm fenomenleri açıklanabilmektedir.88

82 Sigmund Freud bu yargılarının bir yönüyle Schopenhauer’ı hatırlattığını kabul eder. Sigmund Freud, 
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (32. Angst und Triebleben), 540.

83 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, 248. 
84 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, 253-255.
85 Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, 261-262.
86 Sigmund Freud. Das Ich und Das Es, (Studienausgabe, Band III, Psychologie des Unbewußten için-

de), 308.
87 Sigmund Freud, Warum Krieg? (Studienausgabe, Band IX, Fragen der Gesellschaft – Ursprünge der 

Religion içinde), 275-286.
88 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur (Band IX), ss. 245-246.
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Daha yakından bakıldığında, uzun yıllar boyunca insan davranışlarını açıklamak için 
başvurulan “haz içgüdüler”ini89 Eros başlığı altında “yaşama içgüdüleri” ile birleştirip 
karşılarına “ölüm içgüdüleri”ni (Thanatos) çıkaran Freud’un bu son içgüdüleri de son tah-
lilde hazzı arzular, yani “acı” verici hiçbir uyaranın ve gerilimin olmadığı cansız durumu. 
Dolayısıyla bu noktada bir çelişki vardır.90 Freud bir yandan yaşama içgüdülerinin haz 
ilkesi uyarınca gerilimi ortadan kaldırıp bunun sonucunda oluşacak olan hazza ulaşmak 
istediğini belirtir ve bu içgüdülerin ölüm içgüdüleri ile bir karşıtlık ve çatışma içinde 
olduğunu savunur. Yeni kurguda psikojik rahatsızlıklar da bu çatışmadan kaynaklanır. 
Ancak diğer yandan ölüm içgüdülerinin amacı da bir yönüyle haz içgüdüleri ile aynıdır; 
hiçbir uyaranın, dolayısıyla gerilim kaynağının olmadığı inorganik duruma dönüş.  

Freud’a göre tüm organizmalar ölümü arzular, zira ancak bu şekilde pür hazza 
ulaşılabilirler, yani hiçbir uyaranın, eş deyişle acının olmadığı ilk duruma. Dolayısıyla 
dualist Freudyen kuramdaki her iki etkin gücün amacı da aslında aynıdır: Haz. Birbiri ile 
çatışma içinde olduğu iddia edilen Eros ve Thanatos, biri yaşamı sürdürmekle (pozitif 
surette), diğeri ölümü arzulamakla (negatif surette) aslında aynı şeyi arzuluyorlardır; 
hiçbir acının olmadığı pür haz durumunu. Ancak çelişkili bu sonuç Freud’un insanın 
haz arayışında bir canlı olduğu kabulü hatırlandığında hiç de şaşırtıcı değildir. O tüm 
canlılar gibi, insanın da özü itibariyle ve birincil bir içgüdüyle acıdan kaçıp hazza 
ulaşmak istediğine kani olduğundan, insandaki tüm eğilimleri bu amaç doğrultusunda 
anlar, işbu çaba onu zaman zaman çelişkiye düşürüyor olsa da.

Sonuç

Makale boyunca gösterilmeye çalışıldığı gibi, bedeni içgüdülerin barınağı olarak 
görüp ruhsal/psişik olanı bu içgüdülerden hareketle açıklayan Freud,91 işbu içgüdülerin 
nihai amacının tek kelimeyle haz olduğundan emindir. Bu kabulden hareketle, sadece 
insanın psişesini (ruhsal edimlerini) değil, tüm davranışlarını yorumlayan Freud’un 
ruhsal rahatsızlıklara yönelik “reçete”leri de bu doğrultuda olmuştur. İşbu reçetelerin ne 
denli işe yaradığı ise psikoloji tarihçileri arasında bugün de sürmekte olan tartışmalara 
yol açmıştır. Söz gelimi, Freud’un psikanalitik kuramı inşasında önemli bir çıkış noktası 
olarak gördüğü, Anna O. (Bertha Pappenheim) gibi vakaların psikanalitik terapi son-
rası durumlarının izini süren kimi tarihçiler bu danışanların –Freud’un savunduğunun 
aksine– sergiledikleri semptomlardan kurtulup “iyileşmediğini”, yaşamlarının sonuna 
kadar mevcut psikolojik rahatsızlıklarından muzdarip olduğunu aktarır.92 Ne psika-

89 Philippe Presles, Freud’u İlgilendirmeyen Her Şey, çev. Sinem Gürsoy Çakmak, İstanbul: Kuraldışı 
Yayıncılık, 2013, 59, 309.

90 Dominique Bourdin, Paradoxes du Principe de plaisir (Le principe de plaisir içinde), 45.
91 Tevfika Tunaboylu İkiz, Psikanaliz Konuşmaları. İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 2005, 21.
92 Henri F. Ellenberger, The Story of Anna O.: A Critical Review of New Data, Journal of the History of 

the Behavioral Sciences 8, 1972, 267-279.
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nalitik kuramın “ilk hasta”sı Anna O. ne de terapisi yarım asırdan uzun süren Sergius 
Pankejeff (Kurt Adam) Freud’un kaleme aldığı vaka öykülerinde iddia edildiği gibi 
psikanalitik terapi sonrası psikolojik rahatsızlıklarından kurtulmuştur.93 Freud insanın 
bilinçdışı süreçlerle hazzı arzuladığını, bilinçdışı arzuların önündeki engellerin kaldırılıp 
bilince çıkarılması ile yaşanan çatışmalardan kurtulunacağını ve semptomların ortadan 
kalkacağını savunmuş94 ancak beklediği sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı günümüze dek 
uzanan çeşitli tartışmalara yol açmıştır.

Bununla birlikte, kanaatimizce, tartışmasız yegâne husus, Freud’un, kuramını 
(psikanalizi) inşa ettiği ilk günden itibaren hazcı bir tutum benimsemiş olmasıdır. 
Freud’un hayatının sonuna kadar bu iddiasından vazgeçmediği, günümüze ulaşan tüm 
yazı ve yazışmalarında kendini açıkça ortaya koymaktadır. Aristippos gibi duyusal bir 
hazcılığı savunduğu görülen Freud, psişik süreçler de dâhil, insanın tüm edimlerini 
“haz arayışı” ile açıklar. Bununla birlikte, hazzı, tıpkı Epiküros gibi “acının yokluğu” 
olarak tanımlayan Freud, insanın birincil amacının acıdan kaçmak ve haz dolu bir ya-
şam sürdürmek olduğunu savunur. Meslekî yaşamı boyunca aktardığı örnekler ve vaka 
öyküleriyle bu iddiasını gerekçelendirmeye çalışan Freud, kanaatimizce tereddütsüz 
bir şekilde “hazcı bir düşünür” olarak nitelendirilmeyi hak etmektedir. 
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ABSTRACT
Imagination is one of the key concepts for Hume as well as for Kant. This 
concept which has been in use since Ancient Greece comes to undertake 
different functions in the hands of these two philosophers from its classical 
functions, and becomes important in a way that is unprecedented. Although 
there are many fundamental differences between Kant and Hume in terms 
of their systems, the way they use the concept in question shows significant 
similarities. These similarities become an obvious overlap especially in the 
issues like Hume’s understanding of “self”, Kant’s understanding of “empirical 
apperception” and the importance of “association”. In this article, the continuity 
between the two philosophers is discussed through imagination by taking into 
account Treatise, Enquiry and Critique of Pure Reason, especially its section 
known as Transcendental Deduction. While doing this, the usage of imagination 
in the history of philosophy is also briefly mentioned, and it is shown in what 
ways Hume and Kant differed from their predecessors in this respect, and then 
what ways Kant had access to Hume’s works is discussed. Thus, one of the 
intellectual sources of Kant is shed light on by clarifying the impact of Hume on 
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ÖZ
İmgelem kavramı Hume felsefesinde olduğu gibi Kant felsefesinde de merkezi 
bir konumdadır ve Antik Yunan’dan beri kullanımda olan bu kavram iki düşü-
nürde de klasik işlevinden başka işlevler yüklenmiş, daha önce görülmeyen bir 
biçimde önem taşımaya başlamıştır. Kant ve Hume arasında felsefi anlamda çok 
temel farklar bulunmasına rağmen söz konusu kavramı kullanma biçimleri ciddi 
benzerlikler göstermektedir. Bu benzerlikler özellikle çağrışım konusunda ve 
Hume’un ben, Kant’ın ise empirik tamalgı anlayışında ciddi bir süreklilik arz 
etmeye başlamaktadır. Bu makalede Hume’un İnsan Doğası Üzerine Bir İncele-
me ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma isimli eserleri ile Kant’ın 
Saf Aklın Eleştirisi isimli eserinin bilhassa “Saf Anlama Yetisi Kavramlarının 
Tümdengelimi Üzerine” başlıklı bölümü merkeze alınarak, iki düşünür arasın-
daki süreklilik imgelem kavramı üzerinden ortaya konmuştur. Bu yapılırken 
imgelemin felsefe tarihindeki kullanımları da ele alınmış ve Hume ile Kant’ın 
seleflerinden bu meselede hangi açılardan ayrıldıkları temellendirilmiş, ardın-
dan Kant’ın Hume’un görüşlerine hangi yollarla erişimi olduğu tartışılmıştır. 
Böylece Hume’un imgelem üzerinden Kant’a nasıl bir etkisinin olduğu ortaya 
konarak Kant’ın düşünsel kaynaklarından birine ışık tutulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: David Hume, Immanuel Kant, İmgelem, Tamalgı, Ben, 
Çağrışım

***

1. Introduction

The relation between Immanuel Kant and David Hume, the two great philosophers 
of modern philosophy, is a frequently emphasized issue which is always on the agenda 
of philosophical discussions. The most emphasized point in this issue is the fact that 
Hume’s criticism of causality awakened Kant from his dogmatic slumber. Of course, 
one of the reasons for frequent repetition of this point is Kant’s own statements about 
causality in his Prolegomena.1 However, the fact that the criticism of causality is 
emphasized so frequently and that a great deal of importance is attached to it by the 
influence of Kant’s own statements give rise to another crucial overlooked point in the 
connection of Hume and Kant. This point is about ‘imagination’ which is one of the 
key concepts of Kant’s philosophy and which has a central place in the fundamental 
works of his critical period.

Imagination has a deep-rooted history dating back to Ancient Greece, but 
considering the contexts in which both Hume and Kant used this concept, it can be 

1 Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysics (4:260), Translated by Gary Hatfield, United 
Kingdom: Cambridge University Press, 2005.
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easily seen that, along with coincidences with the classical usages of this concept in 
the history, there are some aspects of this issue in these philosophers that have not 
been encountered in the history of philosophy. Although there are very important 
philosophical principles where the two thinkers differ from each other, it is possible to 
suggest that some of the usages of imagination in Hume’s philosophy have an effect on 
Kant because some of the issues that we encounter in Hume’s works and that have come 
to the philosophical agenda thanks to him in the history of philosophy also appear in 
Kant’s critical period, especially in the Critique of Pure Reason. The close connection 
that can be established between the two philosophers through imagination can be 
clearly observed in Hume’s works A Treatise of Human Nature [hereafter Treatise], An 
Enquiry Concerning Human Understanding [hereafter Enquiry] and Kant’s Critique of 
Pure Reason, especially its section titled On the Deduction of the Pure Concepts of the 
Understanding [hereafter Transcendental Deduction]. The aim of this study is both to 
reveal this overlooked relation through these texts and to shed light on one of Kant’s 
intellectual sources by explaining the relationship between the two philosophers. With 
this purpose in mind, the discussion is not restricted to the relationship between Hume 
and Kant, but the functions of imagination in the history of philosophy is also briefly 
reminded in order to understand the subject clearly, then Kant’s work is examined, 
and finally, the connection between Hume and Kant is revealed by taking into account 
the issue of Kant’s familiarity with the works of Hume.

2. The Importance of Imagination in Hume’s Epistemology

Imagination has been one of the important concepts of philosophical terminology 
since Plato. Although interpretations have diversified and some nuances have occurred, 
the general assumptions about this faculty have remained more or less the same until 
today, after the clear definitions of Aristotle’s works such as De Anima, De Memoria 
and Parva Naturalia.2 These general assumptions are that imagination is a faculty 
that can produce images of objects even in the absence of them, in this respect, it is of 
vital importance for memory and therefore for thinking, and from this aspect it acts 
as a bridge between sensation and reason.

2 Albert William Levi, “The Two Imaginations”, Philosophy and Phenomenological Research 25 (1964), 
p. 188, 199. Aristotle’s important arguments on the subject can be found in the following passages of 
the works in question: Aristotle, De Anima (428-a 5-10, 431-a 15-20, 432-a, 5-10), Translated by 
Christopher Shields, United Kingdom: Oxford University Press, 2016. Aristotle, “De Memoria” (449-
b 30/450-a 10-15), Translated by J. A. Smith, The Works of Aristotle Volume III, edited by W. D. Ross, 
Great Britain: Oxford University Press, 1931. Aristotle, “The Parva Naturalia-De Somniis” (459-a 15-
25), Translated by J. A. Smith, The Works of Aristotle Volume III, edited by W. D. Ross, Great Britain: 
Oxford University Press, 1931.
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Although there is a consensus on the function that imagination assumes, there are 
different considerations among philosophical approaches about its importance. For 
example, in rationalist tradition where the reason is regarded as the ultimate source and 
origin of knowledge, the imagination is not taken into account seriously. As a matter 
of fact, it is underestimated due to its direct relation to sensation.3 In other words, the 
close relation of the imagination to the senses which are thought to be not the source 
of cognition, and its liability to epistemological mistakes made it worthless in the eyes 
of rationalists. As Lawrence Nolan suggests “the imagination is normally a source 
of confusion, which explains why rationalists like Descartes typically disparage it.”4

However, imagination is a very important epistemological tool for empiricists who 
think that the source of cognition is sensations and experience, and for this reason, this 
concept is frequently encountered in the texts of empiricists such as Locke, Berkeley 
and Hume. In this respect, both Dennis Sepper’s suggestion, which suggests that “the 
empiricist tendency in early modern philosophy was to understand thinking as a form 
of imagination”5 and Gilles Deleuze’s suggestion, which emphasizes that “in fact, 
empiricism is a philosophy of the imagination and not a philosophy of the senses”6 
overlap with each other. This is also quite understandable in that imagination, as a 
matter, becomes more and more important when sensation and experience come into 
prominence.

Despite the crucial differences in approaches between these philosophical 
traditions, the functions of imagination remain the same as their classical functions. 
However, when it comes to Hume, it would not be an exaggeration to say that the 
imagination has come to the fore than it ever did in the history of philosophy and that 
it has started to matter to philosophy. As Furlong highlights, “there was also the fact 
that Hume did assign unprecedented functions to imagination.”7 As will be elaborated 
below, many aspects of the imagination come to the fore in addition to its features 

3 René Descartes, “Meditations on First Philosophy” (6:73), The Philosophical Writings of Descrates 
Volume 2, 9th edition, Translated by John Gottingham; Robert Stoothoff; Dugald Murdoch, USA: 
Camdridge University Press, 1995. Benedict de Spinoza, Ethics (2p41), Translated by Michael 
Silverthorne and Matthew J. Kisner, edited by Matthew J. Kisner, New York: Cambridge University 
Press, 2018. G. W. Leibniz, New Essays on Human Understanding (Book II, Chpapter IX [137] and II, 
XXIX [261]), 2nd edition, Translated by Peter Remnant and Jonathan Bennett, New York: Cambridge 
University Press, 1997.

4 Lawrence Nolan, “The Role of the Imagination in Rationalist Philosophies of Mathematics”, A 
Companion to Rationalism, edited by Alan Nelson, Blackwell Publishing, United Kingdom 2005, p. 
237.

5 Dennis L. Sepper, “Cartesian Imaginations: The Method and Passions of Imagining”, A Companion to 
Rationalism, edited by Alan Nelson, Blackwell Publishing, United Kingdom 2005, p. 158.

6 Gilles Deleuze, Empiricism and Subjectivity: An Essay on Hume’s Theory of Human Nature, Translated 
by Constantin V. Boundas, Columbia University Press, New York 2001, p. 110.

7 E. J. Furlong, “Imagination in Hume’s Treatise and Enquiry Concerning the Human Understanding”, 
Philosophy 36 (1961), p. 63.
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in the history of philosophy, and accordingly, the concept in question is carried far 
beyond the considerations which have survived since Aristotle. That is to say, while 
imagination always assumes an intermediary role and is positioned lower than the 
reason, it becomes the ground for all thinking with Hume, so its importance increases 
incomparably with the previous periods. Hume’s following suggestion is a clear 
indication of this: “the memory, senses, and understanding are, therefore, all of them 
founded on the imagination, or the vivacity of our ideas.”8 Because of this position 
of imagination and its almost overlap with the mind, Gilles Deleuze suggests that 
“everything is done in the imagination”9 while Saul Traiger says “often Hume uses the 
term ‘imagination’ to encompass the entirety of the understanding.”10 To understand 
why imagination has such an important position, it would be appropriate to look at 
the outline of Hume’s philosophy.

As it is well known, just like for other empiricists, the source of cognition for Hume 
is both senses and experiences; that is, we reflect on the impressions obtained from 
the experience and the ideas derived from them. Therefore, it is possible to divide the 
perceptions of the mind into two species. The first of these are impressions that can be 
brought back directly to the sensation, thus being vivid and powerful, and the second 
is the ideas which are less vivid because they are derived from various impressions. 
Hume’s claims on this matter are as follows:

Here therefore we may divide all the perceptions of the mind into two classes or species, 
which are distinguished by their different degrees of force and vivacity. The less forcible 
and lively are commonly denominated THOUGHTS or IDEAS. The other species want 
a name in our language, and in most others ... Let us, therefore, use a little freedom, and 
call them IMPRESSIONS.11

Impressions are caused by sensations, and ideas are formed by combining these 
impressions in various ways, in other words, by synthesizing them. The most important 
factor that makes these processes possible is imagination. As Hume suggests “nothing 
is more free than the imagination of man; and though it cannot exceed that original 
stock of ideas, furnished by the internal and external senses, it has unlimited power 
of mixing, compounding, separating, and dividing these ideas, in all the varieties of 
fiction and vision.”12 This is not only valid for ideas. On the contrary, when passing from 
impressions to ideas “the imagination has the command over all its ideas, and can join 

8 David Hume, A Treatise of Human Nature (1.4.7.3), edited by D. F. Norton and M. J. Norton, Oxford: 
Oxford Clarendon Press, 2007.

9 Gilles Deleuze, Empiricism and Subjectivity, p. 23.
10 Saul Traiger, “Hume on Memory and Imagination”, A Companion to Hume, ed. Elizabeth S. Radcliffe, 

Sinagapore: Blackwell Publishing, 2008, p. 58.
11 David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding (II-3), edited by Peter Millican, New 

York: Oxford University Press, 2007. 
12 David Hume, Enquiry (V-II-10).
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and mix and vary them, in all the ways possible.”13 Consequently, imagination which 
is a faculty of synthesizing, enables the reproduction of impressions in the absence 
of sensations, creates ideas by making various connections and comparisons between 
these impressions, and in addition constitutes new ideas by establishing connections 
between them. In this context, Gilles Deleuze suggests that “the production of an idea 
by the imagination is only the reproduction of an impression in the imagination.”14 In 
this sense, imagination is the most important faculty that is active in the whole process 
which begins from sensations, then passes to impressions and finally arrives at ideas. 
Moreover, the imagination is also active in the relations between ideas. Hume’s claim 
that all the faculties of the mind are based on imagination and the suggestions of Gilles 
Deleuze and Saul Traiger become more understandable on this perspective.

As mentioned briefly above, imagination fulfills similar functions throughout the 
history of philosophy. However, the function that Hume attributes to imagination in 
the formation of ideas can be considered as a new perspective although it is partially 
inspired by Locke and substantially by Berkeley.15 In addition, it is not a common 
situation in the history of philosophy that the imagination has influence in all mental 
processes as this faculty used to be considered as an intermediary element before 
Hume. Although it is not possible to think without it, its function is restricted to this 
intermediary task. In fact, Hume seems to have extended the field and functions of 
imagination to the utmost.

Nonetheless, as Hume himself emphasizes, imagination is the freest and, in a 
sense, the rambling faculty of man which is capable of envisioning certain events other 
than factual facts, and even embellishing them so strongly that it makes us believe 
these envisions.16 If that’s the case, how can we trust that faculty? This situation may 
cause ideas to become meaningless things due to the fact that they need imagination 
in order to meet up with facts. At this point, Hume, unlike the classical approaches 
in the history of philosophy, brings the “association” to the agenda and tries to solve 
the problem with the help of this concept. Therefore, it can be argued that association 
is an important pillar of Hume’s philosophy. Moreover, as we will discuss below, the 
association that guides the imagination appears quite alike in Kant.

There are three principles of association that explain how the imagination works 
and prevents disorderliness of it to some extent. These are resemblance, contiguity 
in time and space, and finally cause and effect, as stated in various parts of Hume’s 

13 David Hume, Enquiry (V-II-12).
14 Gilles Deleuze, Empiricism and Subjectivity, p. 23.
15 A detailed explanation of this subject, which we cannot elaborate here, can be found in the relevant 

pages of this work: Keota Fields, “Berkeley and Hume on the Imagination”, The Bloomsbury 
Companion to Berkeley, ed. Bertil Belfrage; Richard Brook, London: Bloomsbury Academic, 2016, p. 
316-320, 326.

16 David Hume, Enquiry (V-II-10). See also David Hume, Treatise (1.1.2.4).
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works. If we refer directly to his statements, we see that he defines these principles as 
follows: “The qualities, from which this association arises, and by which the mind is 
after this manner convey’d from one idea to another, are three, viz. RESEMBLANCE, 
CONTIGUITY in time or place, and CAUSE and EFFECT.”17 In other words, the 
imagination tends to move forward by reproducing similar impressions, furthermore, 
even in the most disconnected dreams and phantasies, a certain order will be noticed 
if one pays attention.18 Hume exemplifies this in Enquiry as follows: 

A picture naturally leads our thoughts to the original -resemblance-: The mention of one 
apartment in a building naturally introduces an. enquiry or discourse concerning the others 
-contiguity-: And if we think of a wound, we can scarcely forbear reflecting on the pain 
which follows it -cause and effect-.19 

In short, the only restraint to the free operations of imagination which may result 
an epistemological catastrophe is these principles of association that stem from human 
nature. According to Hume, although the links between thoughts can be formed and 
dissolved in various ways and, thereby, there is no necessity to adhere to the principles of 
association, these connections are generally established in accordance with these principles 
of the imagination that he calls soft power.20 Thus, the mind and thinking gain stability.

One of the reasons why association principles and the function of the imagination 
are of paramount importance is that this issue is directly linked to causality. That is 
to say, the repetitive experiences of the events taking place together create a belief 
that similar events will produce the same results. As a result of our experiences, our 
imagination connects the estimation that an event occurs after a certain event takes 
place.21 Hume’s critique of causality arises right here because “experience only teaches 
us, how one event constantly follows another; without instructing us in the secret 
connexion, which binds them together, and renders them inseparable.”22 In this sense, 
we cannot speak of an a priori reason, rather it is our imagination that connects the 
two events. It is also very important that the faculty which connects the two events 
is imagination. Although memory can store impressions in a more vivid and tighter 
order than imagination,23 what creates predictions for the future is only imagination 
because only imagination can imagine that an event will follow another. 

However, the importance and function of the imagination is not restricted to these, 
it also plays a vital role regarding the ‘self’. That is to say, according to Hume, there is 

17 David Hume, Treatise (1.1.4.1). See also David Hume, Enquiry, (III-2 and V-II-14).
18 David Hume, Enquiry (III-I).
19 David Hume, Enquiry (III-3).
20 David Hume, Treatise (1.1.4.1).
21 David Hume, Enquiry (VII-2-28/30).
22 David Hume, Enquiry (VII-I-13).
23 Timothy M. Costelloe, “Hume’s Phenomenology of the Imagination”, The Journal of Scottish 

Philosophy 5 (2007), p. 33.
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no impression and, accordingly, sensation that the idea of ‘self’ can be taken back to, 
so it is not possible to talk about a subject or ‘self’ in the manner that rationalists put 
into words. Accordingly, there is no ‘self’ as an immortal soul or substance, and we 
cannot talk about a simple self that is identical with itself. Slightly shocking though 
it seems, Hume’s conclusion is extremely consistent with his basic philosophical 
principles. However, if there is no self identical with itself as substance, how does 
the idea of a constant self which guides our choices and actions arise? This is a vital 
question that needs to be answered. Hume’s answer to this question is that what is 
called ‘self’ consists of a bundle or collection of different perceptions. Although it is 
a bit long, it would be appropriate to quote the following passage, as it is both directly 
related to the subject and describes the issue in a colorful way. 

But setting aside some metaphysicians of this kind, I may venture to affirm of the rest 
of mankind, that they are nothing but a bundle or collection of different perceptions, 
which succeed each other with an inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and 
movement. … The mind is a kind of theatre, where several perceptions successively make 
their appearance; pass, re-pass, glide away, and mingle in an infinite variety of postures 
and situations. There is properly no simplicity in it at one time, nor identity in different; 
whatever natural propension we may have to imagine that simplicity and identity. The 
comparison of the theatre must not mislead us. They are the successive perceptions only, 
that constitute the mind.24

In this colorful and provocative passage Hume compares the mind to a theater where 
perceptions take the stage in various ways. This suggestion of Hume is directly related 
to the principles of imagination and association. According to him, the thing called 
‘self’ consists of a collection of perceptions and the most important factor determining 
how these perceptions come together and form the idea of ‘self’ is association and 
imagination. As Costelloe emphasizes, “the self is a fiction… that the imagination 
produces or ‘feigns’ to connect perceptions in a way that has no analogue in experience. 
Here the productive imagination creates an idea that could not otherwise arise.”25 
Therefore, the biggest role in the establishment of the ‘self’ falls to imagination. Here, 
it would be appropriate to recall Hume’s argument that the mind is entirely based on 
imagination and Deleuze’s comment that everything happens in the imagination once 
again. These propositions, which seem hard to comprehend at first, eventually become 
inevitable consequences for Hume’s philosophy. 

Consequently, imagination is in the center of Hume’s philosophy. The functions 
he attributes to this concept overlap with traditional considerations to a certain extent. 
For example, the fact that imagination can produce images in the absence of sensations 
has been accepted since Antiquity and Hume agrees with his predecessors with this 
aspect. However, the fact that he does not consider the imagination as an intermediary 

24 David Hume, Treatise (1.4.6.4).
25 Timothy M. Costelloe, “Hume’s Phenomenology of the Imagination”, p. 38.
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servant under the reason is one of the important points that distinguish him from 
tradition. Moreover, the vital task of imagination both in the formation and connection 
of impressions and ideas, and the fact that it is the inevitable ground of almost the 
entire mind, has resulted in Hume’s considering the imagination in a way that has 
never been seen in the history of philosophy.

These functions of imagination which have not been seen in the history of 
philosophy before Hume also appear in Kant’s philosophy, though there are natural 
differences between these philosophers. In this sense, it seems possible to claim that 
there is a continuity between the two philosophers through this concept. Of course, 
Kant differs from Hume in certain important points and he assigns different tasks to 
imagination in certain contexts. However, if we take into account such issues as the 
manner in which the subject is handled, the functions of the imagination, the concept of 
association, the close relationship between apperception and imagination, it is apparent 
that the way of using imagination is very similar in both philosophers although their 
conclusions are different. It is necessary to return to Kant’s texts in order to properly 
understand what these similarities are.

3. Imagination and Apperception in the Critique of Pure Reason

Imagination has a central role in Kant’s philosophy as in Hume. It emerges as 
one of the key concepts in the basic works he wrote in his critical period. Moreover, 
the subject becomes more complicated because there are different aspects of this 
faculty in Kant’s different works. However, we can suggest that concentrating on the 
Critique of Pure Reason’s section titled Transcendental Deduction is sufficient for 
our purpose as this section contains essential information that could make it possible 
to justify our claims. Before discussing our subject in detail, it would be appropriate 
to touch upon some of the basic concepts of the Critique of Pure Reason briefly. As 
Kant states in his Prolegomena, “pure reason is such an isolated domain, within itself 
so thoroughly connected, that no part of it can be encroached upon without disturbing 
all the rest, nor adjusted without having previously determined for each part its place 
and itf influence on the others.”26

First of all, it should be noted that, according to Kant, “all human cognition begins 
with intuitions, goes from there to concepts, and ends with ideas.”27 The main faculties 
that are effective in this process are sensibility, understanding and reason. Each of these 
faculties which has their own a priori forms are independent faculties which cannot 

26 Immanuel Kant, Prolegomena (4:263).
27 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A702/B730), Translated by Paul Guyer and Allen W. Wood, 

USA: Cambridge University Press, 2000.
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be reduced to each other. In Kant’s words, “there are two stems of human cognition, 
which may perhaps arise from a common but to us unknown root, namely sensibility 
and understanding, through the first of which objects are given to us, but through the 
second of which they are thought.”28 The reason, on the other hand, gives order to the 
content of understanding through its ideas.29 Therefore, we have a triple structure that 
extends from sensibility to reason.

However, there are two important problems facing the emergence of cognition 
in this structure. The first of these is the question of how to establish the relationship 
between these faculties, and the other is the question of what ensures the unity and 
integrity of this whole structure. For example, sensitivity, which is a passive and 
receptive faculty rather than being active, enables us to gain representations under pure 
intuitions of time and space. In this sense, it does not have a homogeneous content 
with concepts. As Kant emphasizes, understanding is the faculty of concepts and rules. 
Judgment and therefore cognition can emerge when the intuitions acquired by sensitivity 
are combined in a representation under the concepts of understanding.30 However, the 
question how these faculties, whose contents are not homogeneous, can be associated 
with each other remains to be an important problem, and Kant himself is also aware of 
this issue.31 Although there are clues about the subject in the section of Transcendental 
Deduction, the main place where this issue is addressed is the section titled On The 
Schematism Of Pure Concepts of The Understanding (hereafter Schematism).

Another problem about cognition is the question of how to ensure unity and identity 
of the representations, and this problem is solved in the Transcendental Deduction. In 
other words, while Transcendental Deduction explains how the unity of representations 
is made possible, Schematism tries to show how a connection can be established between 
faculties. In this context, Rotenstreich also suggests “while transcendental deduction 
attempts to show the possibility of applying concepts to data, schematism shows the 
possibility of realizing such a possibility of application.”32 In addition, imagination is 
the most basic concept in both sections. However, due to the fact that the context of 
Transcendental Deduction is more important for our discussion, Schematism will be 
excluded. Our main concern is the unity of representations which is explained in the 
Transcendental Deduction.

As stated above, cognition emerges by drawing representations together in the 
concept, but there is a necessary basis for this to occur, and that is the unity of our 
consciousness. According to Kant, if I can grasp the plurality of representations with 

28 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A15/B29).
29 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A643-644/B671-672).
30 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A125-126, A69/B94, A97). See also Immanuel Kant, 

Prolegomena (4:304-305).
31 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A137/B176).
32 N. Rotenstreich, “Kant’s Schematism in Its Context”, Dialectica 10 (1956), p. 9. See also M. Woods, 

“Kant’s Transcendental Schematism”, Dialectica 37 (1983), p. 207.
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a consciousness, they could be my representations.33 In other words, it will not be 
possible to talk about a representation when there is no unity of consciousness. For 
this reason, “the I think must be able to accompany all my representations.”34 Kant 
refers to this unity with the term “apperception” coined by Leibniz. This unity must 
precede all the data of intuition and lay the groundwork for them. Precisely for this 
reason, it is called transcendental, pure, and original apperception.35 

Kant sometimes uses the adjectives transcendental, sometimes pure, and sometimes 
original, yet they all have the same meaning, so they can be used interchangeably. 
This pure-original apperception has neither an intuitive content nor a connection with 
sensitivity. On the contrary, it is related to understanding and it is necessary. In other 
words, pure-original apperception makes the unity of consciousness possible.36 However, 
besides this pure-original apperception, there is also an empirical apperception. This is 
about sensitivity and intuitions, and in this sense, unlike pure-original apperception, it is 
not obligatory but subjective. As Kant states, “one person combines the representation 
of a certain word with one thing, another something else; and the unity of consciousness 
in that which is empirical is not, with regard to that which is given, necessarily and 
universally valid.”37 In empirical apperception there can never be a self-consciousness 
and something permanent. On the contrary, it is always changeable and consists of 
the flow of appearances. In this context, Kant says in B-edition, “for the empirical 
consciousness that accompanies different representations is by itself dispersed and 
without relation to the identity of the subject.”38 

As it can be immediately noticed, there is an aspect in Kant’s views that coincides 
with Hume’s ideas about ‘self’, as well as an aspect that differs from him fundamentally. 
Likewise, Kant’s expressions about empirical apperception almost completely overlap 
with those used by Hume when he wrote about the ‘bundle of perception’. However, 
Kant takes one more step which cannot be found in Hume and speaks of a pure-original 
apperception that cannot be the subject of cognition because, unlike this empirical 
perception, it has no intuitive content. Unlike Hume’s ‘self’, which consists of a bundle 
of perceptions, this pure-original apperception gives the unity of consciousness and 
guarantees the idea of the self, and it also makes empirical apperception possible.39

The question of why Kant had to take a different step from Hume and whether 
this is legitimate is the subject of another discussion. However, Kant raises this issue 
elsewhere and tries to justify why we should talk about two different ‘self’. According to 

33 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (B134).
34 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (B131).
35 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A107). See also (A106, A111, A113, B134).
36 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (B132).
37 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (B140).
38 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (B133). See also (A107).
39 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A117).
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this argument, when I say that I am in my own consciousness, I inevitably need to talk 
about two different ‘self’ because there must be a self which is the subject of thought 
and one another self which thinks on this self when I speak of ‘self-consciousness’. 
In other words, one of these selves is the self as subject and the other one is the self 
as object. This is apparent in Kant’s following passage.

The thought that I am in my own consciousness already contains a dual self; the self as 
a subject and the self as an object… It is absolutely impossible to know anything more 
about the self in the first sense (subject of apperception), [ie] the logical self as a priori 
representation, what kind of being it is and what its natural texture (Naturbeschaffenheit) 
is… But the self in the second sense (as the subject of perception), [ie] the psychological self 
as the empirical consciousness, can be known in many ways under time, which is the form 
of the inner intuition that is the basis of perceptions and the a priori connection of them.40 

Here, one can ask that question: Even if it is accepted that what Kant said about 
the empirical apperception is similar to Hume’s arguments, what does it have to do 
with imagination and what enables us to say that Hume influenced Kant in this context? 
Kant needs to refer to imagination for justifying his claims which are summarized 
above. That is to say, when the basic principles of Kant’s philosophy are considered 
and when it comes to mind that he criticizes Descartes for overrating the ‘cogito ergo 
sum’,41 it will be realized that it is not possible for him to rely on a self-appointed sense 
of self. Therefore, while pure-original apperception constitutes the necessary basis for 
experience transcendentally, it has to be linked to the intuitions. In this context, Patricia 
Kitcher suggests that “although apperception is necessary for cognition, cognition of 
objects is also necessary for the unity of apperception!”, and then emphasizes that 
“Kant’s position was that cognition of objects and cognition, or even consciousness, 
of ourselves have to go hand in hand.”42 This claim is extremely relevant and pure-
original apperception is not only the transcendental condition of experience, but it also 
cannot be activated without intuitions of objects. 

At this point, Kant mentions the synthesis of the unity of consciousness. Since 
imagination is the faculty of synthesis,43 it comes to the fore as an important element 
inevitably. As stated above, the data obtained by the sensitivity is only a complex stack. 
First, this data stack needs to be organized. Imagination fulfills this function, and Kant 
calls this process the ‘synthesis of apprehension.’44 The synthesis of apprehension 

40 Immanuel Kant, “Welches sind die wirklichen Fortschritte, die die Metaphysik seit Leibnizens und 
Wolffs Zeiten in Deutschland gemacht hat?” (A35-37), Immanuel Kant Werke In Sechs Bänden 
(Band 3): Schriften zur Metaphysik und Logik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1966. 
(Translation is my own)

41 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A345/B403).
42 Patricia Kitcher, “Kant’s Philosophy of the Cognitive Mind”, The Cambridge Companion to Kant and 

Modern Philosophy, 2nd edition, ed. Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 192.
43 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A78/B103).
44 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A99).
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provides us separate representations, namely appearances. However, this is not enough, 
because there is no connection between these representations yet, so they do not make 
sense. With Kant’s words, “it is, however, clear that even this apprehension of the 
manifold alone would bring forth no image and no connection of the impressions.”45 
At this point, the reproductive synthesis of imagination comes into play. By means of 
this function of imagination, even in the absence of objects, their representations can be 
formed and a regular sequence is formed by moving the mind from one representation 
to another.46 However, here we run into another problem, which is the question of 
which representations should be juxtaposed, in that, the emergence of a meaningful 
whole will be impossible if this process works randomly. Kant is also aware of this 
problem and he emphasizes the issue in the following passage.

Since, however, if representations reproduced one another without distinction, just as they 
fell together, there would in turn be no determinate connection but merely unruly heaps 
of them, and no cognition at all would arise, their reproduction must thus have a rule in 
accordance with which a representation enters into combination in the imagination with 
one representation rather than with any others. This subjective and empirical ground of 
reproduction in accordance with rules is called the association of representations.47 

Here, Kant states that falling together of irrelevant representations will cause 
problems and the possibility of cognition will disappear, and as a solution, just like 
Hume, he turns to the association. Therefore, according to Kant, the element that 
prevents aggregation of irrelevant representations is association. It is remarkable here 
that Kant brings up the association as an agent that guides the imagination and indirectly 
connects it with empirical apperception. The way Hume deals with the subject and the 
attitude we encounter here are almost the same. The factors that make us think this 
way are the facts that the imagination lies at the heart of this process and it carries 
out its functions with the help of association. Finally, the whole process is connected 
with the empirical apperception which is almost the same as what Hume calls ‘self’. 
As will be immediately noticed, Hume’s influence clearly shows itself at this point. 
Besides Kant says, “I call this objective ground of all association of appearances their 
affinity”,48 and his statement supports our claim, because, as stated above, according 
to Hume, the first principle of association is affinity. 

The last stage is the concept that makes the cognition possible because, even if 
the above mentioned operations are performed, a rule of the concept that combines 
this diversity is required in the diversity of intuitions in order to be able to talk about 
cognition. For this reason, imagination finally makes it possible to bring the diversity 
of intuitions under a concept with the ‘synthesis of recognition in the concept.’ As 

45 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A121).
46 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A102).
47 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A121).
48 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A122).
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Kant puts it, “the word ‘concept’ itself could already lead us to this remark. For it is 
this one consciousness that unifies the manifold that has been successively intuited, 
and then also reproduced, into one representation.”49 What is meant here is that the 
diversity of intuition is synthesized according to a concept. 

This whole process shows how the representations acquired by sensitivity is brought 
up to the concept. Pure-original apperception, which is the transcendental condition 
of all our cognition, becomes functional by means of this whole process. Therefore, 
instead of thinking that pure-original apperception is something imaginary, it would 
be more appropriate to think of it as a structure that already exists, yet that begins to 
function as a result of the synthesis of representations. In other words, pure-original 
apperception and representations go hand in hand, and the imagination which provides 
this unity by its function of synthesis is the most important faculty because it makes 
both pure-original apperception and cognition possible. However, it is not possible to 
talk about what pure-original apperception is clearly, because it has no counterpart in 
intuition, as stated above with the quotation from Kant. 

It is important to note that in the Transcendental Deduction, Kant not only justifies 
matters such as apperception, imagination and the possibility of experience, but also 
implicitly answers the question of how the relationship between understanding and 
sensitivity is established. As can be immediately noticed, the most important instrument 
here is imagination. What is new in the history of philosophy is that the imagination 
is not only an intermediary instrument between sensations and the ability to think, 
namely reason, but it is also a fundamental faculty that makes thinking possible and 
constitutes the ‘self’, just like in Hume. That is to say, imagination goes beyond 
being a mere intermediary instrument and becomes a determining factor. Of course, 
imagination establishes a connection between the two faculties here as well, but as 
in Hume, it goes beyond this and begins to be of great importance in terms of being 
a faculty that establishes the ‘self’ in the context of both empirical apperception and 
pure-original apperception. It should be remembered that both Hume and Kant put 
forward very similar arguments on this issue, even though they have quite different 
views on the subject. As it can be easily seen, what Hume says about the self overlaps 
with Kant’s claims on empirical apperception substantially.

In conclusion, Kant examines both empirical and pure-original apperceptions in 
the section of Transcendental Deduction. The empirical apperception is significantly 
parallel with Hume’s understanding of self. Moreover, the function of the imagination 
in this section is almost the same as the contexts used by Hume, in that, it functions as 
a faculty of synthesis and works just like in Hume where the synthesis of impressions 
for the formation of ideas is required, and it also uses association in these processes 
as in Hume. What makes the difference is that Kant takes a step further and claims 

49 Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (A103).
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that there is a pure-original apperception along with the empirical one and the thing 
called ‘self’ or ‘consciousness’ does not consist of a bundle of perceptions as in Hume’s 
philosophy. Nevertheless, the similarities that can be established between the two 
philosophers through imagination are remarkable.

4. To What Extent Was Kant Familiar With Hume’s Works?

As it is well known, Kant does not have access to the original texts of Hume 
because he could not speak English. Therefore, the question whether the connections 
attempted to be justified above are historically valid or not requires an answer. First of 
all, Enquiry, one of the works in which Hume detailed his arguments, was translated 
into German before the publication of Critique of Pure Reason and we know that Kant 
was aware of this work. Therefore, it can be easily claimed that Kant is not unfamiliar 
with Hume’s philosophy. However, another problem arises here. In Enquiry, unlike 
Treatise, the concept of imagination was slightly put into the background. So, Kant 
could not have read this work directly, which is known to have been translated into 
German for the first time in 1791. Is it not the case then that the connection established 
between Kant and Hume through imagination ceases to be strongly justifiable even 
though it does not fail to justify completely? The answer to this proper question is the 
fact that it is known that there are sources that make Kant aware of its content and 
especially the discussions on the ‘self’, he did not read this text directly, though. For 
example, it is known that James Beattie made long quotations from Hume’s Enquiry 
and discussed this book in his work. In this context, Robert P. Wolff emphasizes 
that “we may see Hume as Kant would have seen him through Beattie’s pages.”50 
Likewise, J. C. Lossius and J. N. Tetens also discussed both Hume’s views and various 
criticisms of him.51 In addition to these, Hume’s works titled An Enquiry Concerning 
the Principles of Morals and Dialogues Concerning Natural Religion are also works 
that can be accessed in German during Kant’s time.52

Considering the period Kant lived in, another point, not a formal one though, should 
not be ignored. Kant may have learned some issues through his friends. Moreover, 
according to the historical clues we have, it would not be unacceptable to claim that 
this informal way of acquiring information is possible particularly in the context of 
Hume and Kant. The following passage by Robert P. Wolff clearly shows this point. 

When one considers the importance which Kant himself placed upon Hume’s arguments, it 
is natural to suppose that at some time or other he looked at the Treatise for a more detailed 

50 Robert P. Wolff, “Kant’s Debt to Hume Via Beattie”, Journal of the History of Ideas 21 (1960), p. 118.
51 Patricia Kitcher, “Kant’s Philosophy of the Cognitive Mind”, p. 107; see also Norman Kemp Smith, 
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development or elaboration of the passages in the later Enquiry. This is the more likely as 
Kant’s close friend and associate Hamann was a devoted student of Hume’s philosophy.53 

As a result, we know that Kant was able to access Enquiry, since this work had been 
translated into German before the publication of Critique of Pure Reason. In this sense, 
one of important sources of Hume’s philosophy was available to Kant. It is known that 
Kant did not read Treatise directly, since this work, which is of great importance for 
the issue of imagination, had not been translated into German. However, as explained 
above, the existence of studies discussing Hume’s views and works, especially the long 
quotations from the Treatise by Beattie, are indicators of Kant’s access to some of the 
basic claims of this work. In addition, considering the issues such as availability of the 
translations of Hume’s other works and the opportunity for Kant to obtain information 
about Hume’s philosophy from his friends, it can be easily argued that the relation 
between Hume and Kant is not limited to the arguments in the Enquiry.

5. Conclusion

Imagination has been an important element in the history of philosophy, especially 
since Aristotle, in terms of the possibility of cognition. However, it has always been 
considered as an intermediary instrument between the reason and the senses regardless 
of its importance. It is a well-known fact that rationalist philosophers do not trust this 
faculty and deem it worthless. However, in Hume’s philosophy, this faculty has reached 
a key point that has more importance than ever before as the possibility of the existence 
of the mind and the ‘self’ is connected to this faculty although the intermediary function 
of imagination continues in Hume as well. Even the famous critique of causality is 
based on imagination, as discussed above. Hume is therefore a breaking point in the 
history of philosophy in the context of imagination.

What is interesting is that the importance and functions that Hume attributed 
to this faculty appear in Kant in a way that is too similar to be coincidental, as well. 
This similarity can be clearly identified especially in the Transcendental Deduction, 
one of the significant sections of the Critique of Pure Reason. In this sense, it is 
possible to claim that there is a continuity through imagination despite the important 
differences between these philosophers. As a result, as discussed in detail above, Kant 
was aware of Hume’s views on imagination and these views significantly affected him. 
It is precisely for this reason that imagination became one of the key concepts in his 
philosophy, and some of its usages and functions that we see in Hume and are new to 
the history of philosophy was also adopted by Kant. Despite this obvious connection, 
it is surprising that the relationship between these two philosophers is limited to the 

53 Robert P. Wolff, “Kant’s Debt to Hume Via Beattie”, p. 118.
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critique of causality and the issue of imagination is ignored. The fact that the faculty 
that underlies the critique of causality is also imagination makes this ignoring even 
more surprising. 
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TOPLUMSAL BIR DIYALOG ALANI OLARAK MIMAR SINAN 
TARIHYAZIMI: UĞUR TANYELI METINLERI

Erhan Berat Fındıklı*

THE HISTORIOGRAPHY ON SINAN THE ARCHITECT AS SOCIAL 
DIALOGUE IN UĞUR TANYELI’S WRITINGS

ÖZ
Türkiye’de mimarlık tarihyazımında ve popüler kültürde Mimar Sinan imgesi, 
toplumun kültürel, politik ve sosyo-psişik talep ve beklentilerinin yansıtıldığı 
kült bir figür olarak inşa edilmiş ve mimarlıkla sınırlı olmayan toplumsal bir 
diyalog nesnesi olarak araçsallaştırılmıştır. Mimar Sinan’la ilgili tarihyazımında 
Uğur Tanyeli’nin metinleri ise, Sinan’ın mimarlığından ziyade, Sinan imgesinin 
sosyo-kültürel, ideolojik ve kuramsal arka planını analiz etmesi, Sinan mitoloji-
sini yapısöküme uğratması ve metateoriye yönelmesiyle farklılaşmıştır. Tanyeli 
bir taraftan tarihyazımsal Sinan mitolojisini yapısöküme uğratarak Sinan im-
gesinin büyüsünü bozarken diğer taraftan Sinan’la ilgili yeni bir mitoloji kuru-
lumuna katkı sunabilecek kavram ve yorumlar geliştirmiştir. Uğur Tanyeli’nin 
Sinan’la ilgili kaleme aldığı metinleri ele alan bu makalede, özellikle Mimar 
Sinan, Tarihsel ve Muhayyel çalışması üzerinde yoğunlaşılmış, bu metinlerin 
üretildiği tarihyazımsal ve sosyo-kültürel bağlam makro ve mikro ölçekte analiz 
edilmiştir. Burada Tanyeli’nin mevcut Sinan tarihyazımına yönelik eleştirilerini 
nasıl temellendirdiği, kendi 16. yüzyıl Osmanlı mimarlık kültürü ve alternatif 
Sinan anlatısını oluştururken hangi kuramsal çerçeveler, analitik araçlar ve kav-
ram setlerinden nasıl yararlandığı, popüler kültürdeki Sinan efsanelerinin kod 
çözümünü nasıl gerçekleştirdiği, kendisi ile diğer mimarlık tarihçileri ve okur 
kitlesi arasındaki diyalojik ilişkiyi nasıl öngördüğü ve nihai olarak bunlarla ek-
lemlenen kendi eleştirel mimarlık tarihçisi personasını nasıl kurduğu sorularına 
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cevap aranmıştır. Umberto Eco’nun yazarın niyeti, yapıtın niyeti, okurun niyeti, 
Tanyeli’nin Sinan mimarlığını çözümlerken kullandığı nezaket, istifleme, asis-
temik düşünce kavramlarından ve Shangyang Zhao’nun sosyolojide metateori-
ye ilişkin değerlendirmelerinden yararlanılarak kuramsal çerçeve oluşturulmuş, 
Tanyeli metinlerinin yakın okuması ve söylem analizi gerçekleştirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Uğur Tanyeli, Mimar Sinan, Toplumsallık, Mekân, Mimar-
lık Tarihyazımı, Popüler Kültür, Akordeon Zaman, Kültürel Transtopografya. 

ABSTRACT
Architect Sinan has been constructed as a cult figure in Turkish architectural 
historiography and popular culture and also instrumentalized as an object of 
social dialogue that offers a discursive space for the expression of ideological and 
cultural narratives and programmes of different social groups and individuals. 
In this historiographical tradition Uğur Tanyeli differs from the mainstream with 
his critical approach towards idealizing narratives of Sinan and with his interest 
in the metatheory in Ottoman architectural historiography of the 16th century 
in general and Sinan’s imagery in particular. Not only did Tanyeli deconstruct 
and demystify Sinan’s imagery in his recent work, he also produced a series of 
concepts and interpretations that could lead to new forms of historiographical 
remystification of Sinan. This article examines the texts on Sinan by Tanyeli, 
concentrating especially on his most recent work Architect Sinan, Historical and 
Imaginary. It analyses his interdisciplinary method, as well as deconstructing 
and contextualizing the production of knowledge in Tanyeli’s historiographical 
criticism. It further attempts to answer some following questions, such as how 
Tanyeli built and reconfigured his narratives of Sinan’s architecture in the course 
of time, which theoretical frameworks, analytical tools and sets of concepts he 
used; how he decoded Sinan’s imagery in academic texts and popular culture 
and also how he designed his own persona as a critical architectural historian 
in his writings. The article makes a critical discourse analysis of Tanyeli’s texts 
using the concepts, such as the intention of the author, the intention of the work, 
and the intention of the reader (Umberto Eco), and metatheory in sociology 
(Shanyang Zhao), and asystemic thought, kindness and accumulation (Tanyeli) 
as a theoretical framework. 
Keywords: Uğur Tanyeli, Architect Sinan, Space, Sociality, Architectural 
Historiography, Popular Culture, Accordion Time, Cultural Transtopography. 
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Giriş

Türkiye’de mimarlık tarihi disiplininin inşa sürecinde önemli araştırma konuların-
dan birini oluşturan Mimar Sinan, sanat ve mimarlık tarihyazımının ötesine geçen bir 
ilgi ve toplumsal diyalog nesnesi olarak gerek akademik çalışmalarda gerekse popüler 
imgelemde sürekli yeniden üretilip geçmişin idealizasyonunda araçsallaştırılan bir 
tarihsel figüre dönüştürülerek ele alınmıştır. Uğur Tanyeli’nin Mimar Sinan üzerine 
yazdığı metinler ise, Sinan mimarlığını var eden materyal, kültürel, sosyo-ekonomik 
ortamı ve Sinan’ın bir kült figür olarak inşa edilmesini mümkün kılan toplumsal sü-
reçleri çözümlemesiyle mevcut ana akımdan farklılaşır. Tanyeli’nin Sinan tarihyazımı, 
idealize edici ön kabullerin dışında durması, interdisipliner yaklaşımı, metinlerarasılık 
vurgusu, alternatif, eleştirel, analitik ve çoklu okuma güzergahları önermesi, belli bir 
okur kitlesinin beklentileriyle etkileşim halinde şekillenmesi ve metateori üretimiyle 
karakterize olur. 

Uğur Tanyeli, arşiv belgeleri ve el yazmaları gibi birincil kaynaklardan akademik 
literatüre, ders kitaplarından Sinan’ın resim ve heykel gibi görsel temsillerine varıncaya 
kadar geniş bir materyal yelpazesinden yararlanarak Sinan imgesini kuran metinlerin 
eleştirel söylem analizini gerçekleştirmiştir. Akademik veya deneme türünde ürettiği 
metinler, üniversitede verdiği dersler, katıldığı sempozyumlar ve mülakatlar Sinan 
konusundaki fikirlerini gözden geçirip yeniden yapılandırdığı çoğul ifade güzergah-
larını oluşturmuştur. 

Tanyeli’nin Mimar Sinan üzerine kaleme almış olduğu metinlerden bazı kesitleri 
ve fragmanları özellikle Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel1 başlıklı kitabı üzerinde 
yoğunlaşarak inceleyen bu makalede, Tanyeli’nin Sinan tarihyazımını hangi analitik 
araçlarla nasıl tartıştığı, alternatif Sinan tarihyazımını hangi kuramsal çerçeveler ve 
kavram setlerinden yararlanarak oluşturduğu, nasıl inşa ettiği, süreç içinde hangi et-
kileşim kanallarıyla nasıl dönüştürdüğü ve ayrıca Sinan tarihyazımı aracılığıyla kendi 
mimarlık tarihçisi personasını nasıl kurduğu sorularına cevap aranmaktadır. Burada 
Umberto Eco’nun yazarın niyeti, yapıtın niyeti, okurun niyeti2, Tanyeli’nin nezaket, 
istifleme, asistemik düşünce kavramları kullanılarak ve ayrıca Shangyang Zhao’nun 
sosyolojide metateoriye ilişkin yorumlarından3 yararlanılarak kuramsal bir çerçeve 
oluşturulmakta; Tanyeli’nin Sinan tarihyazımının yakın okuması ve söylem analizi 
gerçekleştirilmektedir. 

1 Uğur Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, Istanbul: Metis Yayınları, 2020. 
2 Umberto Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2016, s. 33-34. 
3 Shanyang Zhao, “Metatheorizing in Sociology”, Handbook of Social Theory, ed. George Ritzer, Barry 

Smart, London: Sage, 2003, s. 386-394.
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1. Uğur Tanyeli’nin Mimar Sinan Tarihyazımında Metateorinin 
Kurulumu 

Tarihsel figürler geçmiş ve gelecek arasındaki iletişim, kesinti ve süreklilik fikrini 
canlı tutan, şimdiki zamanı şekillendiren toplumsal müzakere ve diyalog araçlarına 
dönüşürler. Farklı bir bağlamda, edebiyat alanında Tim Parks’ın dikkat çektiği üzere 
kendi fikirlerinden doğrudan söz etmekten çekinen topluluklar/toplumlar roman kah-
ramanları aracılığıyla bir ifade ve toplumsal diyalog imkânı bulurlar.4 Parks, “Kitap 
ulusal –bazen uluslararası– çapta bir diyaloğun parçası olmuştu. Insanlar birbirleriyle 
ilişkilerini kitapla ilişkilerinden yola çıkarak anlıyorlardı” diye belirtir.5 Benzer bir 
durumun belli bir derecede ve bazı yönleriyle eserleri birer metin gibi alımlanan Sinan 
örneği için de geçerli olduğu söylenebilir; fakat buradaki temel fark, oyunun genellikle 
Sinan’ın takdir edilmesi temelinde kurulmasıdır. Dahi Sinan imgesi popüler kültürde 
bir çatışma konusunu oluşturmaz, ortak geçmiş ve toplumsallık duygusunu sağlayacak 
bir figür olarak sürekli yeniden inşa edilir.

Uğur Tanyeli, Mimar Sinan üzerine kaleme aldığı metinlerin önemli bir bölümünde 
Sinan’ı tarihyazımsal, arkitektonik, kültürel ve sosyo-ekonomik olarak bağlamsallaş-
tırmanın yanı sıra, Sinan imgesinin tarihselliğini, toplumsal bilinçaltını da açımlamaya 
çalışarak mimarlık kuramlarının kuramını, metateorisini üretmeye çalışır. Olgu ve 
bilginin ne olduğu kadar nasıl inşa edildiği ve bu inşayı mümkün kılan kuramların, 
analitik araçlar ve kavram setlerinin nasıl kullanıldığı üzerinde de yoğunlaşır.6

Shangyang Zhao’un Theda Skocpol’un metnine dikkat çekerek belirttiği üzere 
metateorinin daha önce yapılmış çalışmaların bir takım kutucuklara yerleştirilme pra-
tiğine dönüşme riski bulunmaktadır fakat bu riske rağmen metateori kuramsal açılım 
sağlayan önemli analitik ve eleştirel güzergahlardan biridir.7 Tanyeli kurduğu meta-
teori ile kutucuklara yerleştirme ve haritalamanın ötesine geçmekte, Sinan imgesinin 
oluşumunun farklı katmanlarının çözümlenmesinde verimli bir düşünsel performans 
sergilemektedir. 

Tanyeli’nin mimarlık tarihçiliğinin interdisipliner ve diyalojik sentez güzergahla-
rından bazılarını sembolik materyalizm olarak tanımlanabilecek bir tarihyazımı, Fransız 
Annales Ekolü, sosyal bilimlerde çatışma ve sembolik etkileşim kuramları oluşturur. 
Tanyeli’nin metinlerinde 1990’lardan başlayarak önemli düşünsel kaynaklardan biri 
olan postmodern tarihyazımı,8 Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel çalışmasında temel 

4 Tim Parks, Ben Buradan Okuyorum: Kitapların Değişen Dünyası, çev. Roza Hakmen, 2.bs. Istanbul: 
Metis Yayınları, 2017, s. 65-70. 

5 Parks, Ben Buradan Okuyorum, s. 66. 
6 Uğur Tanyeli, “Mimar Sinan’ın Nargilesi”, Arredamento Mimarlık, S. 179, Nisan, 2005, s. 7. 
7 Zhao, “Metatheorizing in Sociology”, s. 388. Ayrıca bkz. Theda Skocpol, “The Dead End of Metathe-

ory”, Contemporary Sociology, vol. 16, no. 1, Jan. 1987, s. 10-12.
8 Postmodern tarihyazımı ile ilgili olarak bkz. Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination 

in Nineteenth Century Europe, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980. 
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bir metodolojik araca dönüşür. Mimarlık tarihyazımı, metateori aracılığıyla sorun-
sallaştırılan bir alan olarak kurulur. Tanyeli, Sinan’ı farklı gerekçelerle idealize eden 
anlatıların karşısına bütün yönleriyle tarihselliği, toplumsallığı, teknolojiyi ve iktidar 
ilişkilerini koyar fakat irrasyonel olanı kültürün olağan bileşenlerinden biri olarak 
görür, rasyonalite temelli açıklama modellerinin zaaflarını hatırlatır.9 

Tanyeli’nin daha önce Sinan’la ilgili kaleme almış olduğu metinlerini gözden 
geçirdiği, diğer yüzyıllara ve farklı mimarlık kuramı tartışmalarına uğrayarak ilerle-
diği interdisipliner bir Grand Tour olma özelliği taşıyan bu çalışması, Sinan etrafında 
örülen akademik ve toplumsal diyalogun farklı katmanlarından birini teşkil eder. Tan-
yeli okuyucuları için tanıdık olan ve tekrarlar içeren bir Sinan anlatısı güzergahı yeni 
tespit ve yorumlarla zenginleştirilmektedir. Bu eser Sinan’ın ve Sinan tarihselliğinin 
tarihini problematize eden uzun bir giriş, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. “16. 
Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı: Sinan’ın Bağlamı” başlığı taşıyan ilk bölümde 16. yüzyıl 
Osmanlı dünyasında mekânın metinsel, matematiksel, resimsel kavranışı, fizikselliği 
anlatma biçimleri ve Sinan mimarlığının sosyo-ekonomisi tartışılmaktadır. “Tarihsel: 
Osmanlı Sinan” başlıklı ikinci bölümde Osmanlı düşünce gelenekleri ile mimarlık 
ilişkisi, otobiyografik metinlerde Sinan ve mimarlığı, yenilik ve eskilik üretimi kav-
ramları, Sinan ve Antikite mirası, Selimiye Külliyesi’nin inşa süreci, din savaşları ve 
Şii-Sünni rekabetinin düşünce dünyasına, toplumsal ve mimari pratiklere yansımaları 
incelenmektedir. “Muhayyel: Çağdaşımız Sinan” başlıklı üçüncü bölümde ise Sinan’ın 
kültür kahramanı olarak inşa edilmesi, bu kahramanı icat eden toplumun yenilmişlik 
psikozu, devletin yarattığı özne olarak Sinan tartışılmakta, popüler kültürde Sinan’ın 
ipi, nargilesi, mektubu, aşkı gibi konuları içeren efsaneleri ve Sinan ikonografisinin 
oluşum süreçleri analiz edilerek kod çözümlemeleri gerçekleştirilmektedir. “Meto-
dolojik Bir Deneme: Sinan’ı Olağanlaştırmak” başlığı taşıyan sonuç bölümüyle ise 
çalışma tamamlanmaktadır. 

Tanyeli’nin 16. yüzyıl mimarlık üretimi ve temsiliyet formlarının alımlanmasına 
yönelik analizleri dört temel aksta ilerler. Ilki, Osmanlı mimarlığına sahip olmadığı 
nitelikleri projekte ederek anlamlandırmaya çalışan tarihyazımsal tahayyüle ve mimarlık 
tarihçilerine yönelik eleştiri; ikincisi Rönesans ve modern mimarlığa referans vererek, 
Osmanlı mimarlığında nelerin var olmadığı veya farklı kurulduğuna yönelik tespitler; 
üçüncüsü Geç Roma, Bizans mirası ve farklı Osmanlı vilayetlerinde üretilen vernaküler 
mimarlık gelenekleriyle diyalog; dördüncüsü ise var olan mimarlığı mümkün kılan 
toplumsal, tinsel, teknik ve materyal kültürün neliği ve nasıl işlediğidir. 

Tanyeli mevcut tarihyazımsal tartışmalar ve popüler kültürde var olan imgelerle 
şekillenen okurun beklenti ufkunu10 göz önünde bulundurarak Sinan çalışmasındaki 

9 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 523. 
10 Okurun beklenti ufku kavramı ile ilgili olarak bkz. Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetics of Recep-

tion, çev. Timothy Bahti, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982. 
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hedeflerini belirtir. Amacının bir Sinan biyomonografisi üretmek olmadığını vurgu-
lar11 ve böyle bir çalışmanın neden mümkün olamayacağını açıklar.12 Temel hedefini 
“Sinan’ın Türkiye’deki güncel tarihsel/tarihyazımsal alımlanışının bir irdelemesini 
yapmak; hem ‘ciddi’ ve ‘akademik’ hem de popüler tarih yazımında nasıl Sinan(lar) 
ve Sinan mimarileri inşa edildiğini anlamaya yönelik bir değerlendirme ortaya koy-
maya çalış(mak)”13 şeklinde tanımlar. Yazarın gerçekleştirmek istediği şey, bir çeşit 
“psikososyal bir historiyografik analiz çalışması(dır)”.14 

Tanyeli Sinan’ın mimarlığı ve tarihyazımından bir kesit incelemesi vaadinde 
bulunurken nelerin dışarda bırakılacağını sıralar; fakat konuyu sınırlandırmaya ça-
lışırken mimarlık tarihinin pek çok tartışmasını Sinan etrafında saçaklandırarak ve 
zaman zaman konuları dağıtarak sürdürür. Mimar Sinan, tarihyazımsal tartışmaların 
etrafında toplandığı hem bir çekim merkezi hem de merkezkaç kuvveti işlevi görür.

Tanyeli 16. yüzyıl üzerinde yoğunlaşmakla birlikte Roma Dönemi’nden 21. yüzyıla 
uzanan bir zaman aralığında mimarlık pratiklerini var eden farklı epistemik rejimleri 
ele almakta, buna senkronik ve diyakronik olarak kurulan bir makro ve mikro tarih 
anlatısı belli ölçüde eklemlenmektedir. Yazar önce dünya tarihi bağlamında Osmanlı 
kültür coğrafyasının sınırlarını çizer; ardından Avrupa’nın bir bölümünü 15.-16. yüzyıl 
bağlamında Italyan Rönesansı’na15 19. yüzyılda Almanca konuşulan kültür coğrafyası-
na16 referans vererek tanımlar. Söz konusu 20 ve 21. yüzyıl popüler kültürü olduğunda 
ise ağırlıklı olarak Ingilizce konuşulan dünyada ve postkolonyal çalışmalarda üretilen 
kuramsal çerçeveler ve kavram setlerinden yararlanır.17

Tanyeli Türkiye’deki Sinan tarihyazımındaki eğilimleri beş farklı rota şeklinde 
tanımlar. Bunlar: “1. Milliyetçi hassasiyetler rotası; 2. Monografik değerlendirme rotası; 
3. Arkitektonik-rasyonalist rota; 4. Belgesel araştırma rotası; 5. Anlamsal-üslupsal yo-
rumlar rotası”dır.18 Tanyeli bu rotaların kronolojik ilerlemediğini ve bazı çalışmalarda 
bu yönelimlerin birkaçının iç içe geçerek var olduğunu belirtir.19 Sinan imgesinin kuru-
lumunda rol oynamış olan tarihsel ve güncel literatürü gözden geçirir. Ahmet Cevdet, 
Celal Esad Arseven, Bruno Taut, Ziya Kocainan, Ibrahim Hakkı Konyalı, Rıfkı Melül 
Meriç, Erns Diez, Ernst Egli, Suut Kemal Yetkin, Oktay Aslanapa, Godfrey Goodwin, 
Doğan Kuban, Metin Sözen, Abdullah Kuran, Jale N. Erzen, Sinan tezkirelerinin 
toplu eleştirel edisyonunu yayımlayan Howard Crane ve Esra Akın, Günkut Akın ve 

11 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 15. 
12 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 63-64. 
13 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 15.
14 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 15.
15 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 184-185. 
16 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 32-33. 
17 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 342, 487-488. 
18 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 45. 
19 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 45.
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Gülru Necipoğlu20 gibi mimarlık ve sanat tarihçilerinin ve farklı disiplinlerden gelen 
yazarların çalışmalarına referans verir. Bu mimarlık ve sanat tarihçileriyle çok sesli 
ve yönlü bir diyaloğa girmekten ziyade onlarla ilgili düşüncelerini birkaç cümleyle 
özetleyerek Türkiye’deki tarihyazımsal atmosferin bileşenlerini tarif eder. Buradaki 
istisnai durum Necipoğlu örneğinde belirir.21 Tanyeli, Necipoğlu’nun Sinan’ın mimarlığı 
ile ilgili yorumlarını eleştirir; fakat buradaki temel sorun, bir yakın okuma izlenimi 
veren ama bunu gerçekleştirmeyen bir retorikle yetinmesidir. Tanyeli, Necipoğlu’nun 
Sinan Çağı çalışmasındaki bölüm başlıklarının aktarımı dışında22 tek bir satırı doğru-
dan alıntılamamaktadır. Necipoğlu, çalışkanlığı takdir edilen23 ve sürekli Tanyeli’nin 
filtresinde dönüştürülerek okuyucuyla paylaşılan bir sanat tarihçisidir. 

Tanyeli’nin Sinan’ın mimarlık üretiminin kültürel dinamiklerini yorumlarken 
kullandığı kavramlardan bir bölümü, kendi metinlerini inşa süreçlerinin farklı yön-
lerini tanımlayan özellikler taşımaktadır. 16. yüzyıl Osmanlı düşüncesine ve Sinan 
mimarlığına atfettiği değerlerin bir bölümünün temelde kendi yazım stratejilerinin 
geriye dönük bir projeksiyonunu temsil ettiği düşünülebilir. Tanyeli’nin ele aldığı 
Mimar Sinan, Tanyeli’nin yine kendi ürettiği historiyografisiyle simbiyotik bir ilişki 
kuran, uyum ve çatışma içindeki bir alter-ego olarak belirir. Sinan metinlerini gözden 
geçirme edimi ile Sinan’a atfettiği nitelikler arasında ciddi paralellikler söz konusudur. 

“Ayasofya’nın aşkın bir epistemik gerçeklik oluşu onun bir tür zaafını görmezden gelmeyi 
gerektirmiyor. Aynı Ayasofya Sinan’a ve/veya Sai’ye göre ‘nezakete mütehammil’ değil. 
Süleymaniye ve Şehzade’de yapılanın bir rafine etme eylemi olarak tarif edilişi, 16. yüzyıl 
Osmanlı entelektüel atmosferinde mimarın kendi rolünü nasıl gördüğü konusunda çok şey 
söylüyor. Bu rol, o güne dek yapılmamış yepyeni, alışılmadık icatlar yapma rolü değil. Bu 
rol verili, aşkın bilgiyi daha da rafine hale getirmek, ona Tezkiretü’l-Bünyan’daki deyişle 
‘nezaketle’ yaklaşmak için uğraşmak rolü.”24

Nezaket kavramının Tanyeli’nin Sinan’la ilgili kaleme almış olduğu kendi ça-
lışmalarına yaklaşımını tanımladığı da söylenebilir. Çalışmasının başarısı temelde bu 
rafinasyona dayanmaktadır. Diğer taraftan Tanyeli’nin Sinan’a ve aynı çağda yaşayan 
Osmanlı entelektüellerine atfettiği nezaketle yaklaşmak ediminin hem kültürel yeniden 
üretimde yaygın bir uygulama olduğunun hem de söz konusu ifadenin günümüz dü-
şüncesinde edebiyat eleştirisi ve sosyal bilimler başta olmak üzere farklı disiplinlerde, 
düzlemlerde ve biçimlerde ifade edilmekte olduğunun da hatırlanması gerekir. Sözgeli-
mi, Franco Moretti, edebiyat tarihinin kaybolmuş yenilikçi eserlerle dolu olduğunu ve 
kimsenin bunları hatırlamadığını, başyapıt olan eserlerin temel özelliklerinin yenilikten 

20 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 44-65. 
21 Gülru Necipoğlu’nun Sinan’ın mimarlığı ile ilgili düşünceleri için bkz. Gülru Necipoğlu, Sinan Çağı: 

Osmanlı Mimarlığında Mimari Kültür, çev. Gül Çağalı Güven, 2. bs. Istanbul: Bilgi Üniversitesi Ya-
yınları, 2017. 

22 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 64. 
23 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 63. 
24 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 263. 
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ziyade mevcut konvansiyonları tekrar becerisinde olduğunu ifade eder. “Yeniliklerin 
çok büyük kısmı başarısız olur, başarıların çoğu da yenilikçi değildir” diye belirtir.25 
Richard Sennett ise, Lionell Trilling’e referans vererek yadsıma kültürünün yükselişi 
ve çöküşüne dikkat çeker26 ve Octavio Paz’dan bir alıntı yapar: “Günümüzde (…) 
modern sanat yadsıma güçlerini yitirmeye başlamaktadır. Bir süredir sanattaki reddediş 
ritüel yinelemelerden ibarettir. Ayaklanma bir prosedüre, eleştiri retoriğe, kural yıkma 
törene dönüşmüştür. Yadsıma artık yaratıcı değildir”.27 

Nezaket ancak belli bir mimarlık adabımuaşeret kodunun dolaşımda olduğu bir 
bağlamda gerçekleşebilir. Bu yönüyle Tanyeli’nin dönem mimarlarının mesleki rolle-
rini nasıl algıladıklarını ifade ederken kullandığı nezaket kavramının, Necipoğlu’nun 
âdâb kavramı ile sınırlı da olsa bir kesişim kümesinde buluştuğu düşünülebilir; fakat 
Tanyeli’nin anlatısında nezaket kavramı sadece birkaç değini ile sınırlıdır, Necipoğ-
lu’nun metnindeki âdâb kavramı gibi kapsamlı ve merkezi bir yere sahip değildir.28 

Tanyeli tarihçi “tarihçi olduğunu unutmaz, o, geçmişi gözlemleyen değil, yo-
rumlayandır; daha gerçekçi bir deyişle, senaryolaştırandır”29 diye belirtir. Ironiye baş 
vurarak çalışmasının erdemlerinden birinin, belgelerin “ ‘art niyetli’ olarak oku(n)
ma”sı olduğunu ifade eder,30 ayrıca bir aforizma şeklinde “bir metni ‘doğru’ okumanın 
imkânı yoktur. Her okuma ondan yeni anlamlar damıtmayı sağlar”31 diye yazar. Bu ve 
benzeri ifadeler Tanyeli’nin kendi metnine yönelik duyduğu şüphecilik ve tereddüt 
kadar, çalışmasına yöneltilecek eleştirilere cevap vermeye ilişkin savunmacı bir tavrın 
da yansımasıdır. 

Tanyeli’nin bu ifadelerini Umberto Eco’nun metin okuma üzerine kaleme aldığı 
bazı düşünceler eşliğinde incelemek anlamlı olacaktır. Umberto Eco Açık Yapıt32 eserin-
de ele aldığı okumanın okuyucuya sağladığı iktidar konusundaki düşüncelerini Yorum 
ve Aşırı Yorum çalışmasında gözden geçirir. Okuyucuya açılan sınırsız kredinin; her 
okuma yanlıştır veya yanlış okuma yoktur türünden iki uca savrulan zıt aforizma çiftini 
eleştirir. Yazarın niyeti, yapıtın niyeti ve okurun niyeti33 arasında bir denge kurarak 
metne yaklaşmayı önerir. Eco’ya göre bu durum metne yöneltilebilecek sayısız özgün 
sorunun sorulmasını, metin kadar alt metnin, satırlar kadar satır aralarının, söylenen 
kadar suskunlukların yorumlanmasını içerir; fakat metin de var olanı inkâr etmeye 

25 Franco Moretti, Mucizevi Göstergeler: Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine, çev. Zeynep Altok, Is-
tanbul: Ayrıntı Yayınları, 2018, s. 312-313. 

26 Richard Sennett, Otorite, çev. Kamil Durand, 5. bs. Istanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017, s. 64. 
27 Sennett, Otorite, s. 64-65. 
28 Âdâb kavramıyla ilgili olarak bkz. Necipoğlu, Sinan Çağı: Osmanlı Mimarlığında Mimari Kültür, s. 

153-165. 
29 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 35. 
30 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 11. 
31 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 216. 
32 Umberto Eco, Açık Yapıt, çev. Tolga Esmer, 5.bs. Istanbul: Can Yayınları, 2021. 
33 Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, s. 33-34. 
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varamaz: “Yazarın getirdiği sözcükler, okurun sessizce ya da gürültüyle görmezlikten 
gelemeyeceği, oldukça şaşırtıcı bir maddi kanıtlar kümesi oluşturur”.34 

Sinan’la ilgili birincil kaynaklar söz konusu olduğunda yazarın ve metnin niyetinin 
günümüz okurunun niyet ve beklentilerine cevap verebilecek nitelikte olmadığı, yazar 
imgesinin çağdaş müelliften ciddi farklılıklar taşıdığı görülür. Okurun karşılaştığı 
temel sınama, hem yazarın kültürel inşasının çözümlenmesi hem de bu ketum me-
tinleri yorumlayabilecek analitik yöntem ve araçların kullanımıdır. Tanyeli’nin Sinan 
historiyografisinin ayrıksı niteliği, Sinan tezkirelerinin çağdaş okurun fark ettiği veya 
edemediği kör noktalarını okunaklı kılma çabasında kendini gösterir. Tezkirelerin sun-
duğu somut olguları merkeze alarak bir yapısöküm gerçekleştirir. Var olan semantik 
yüzeyin içeriğini açımlar. Tanyeli, Sai’nin kaleme aldığı tezkirede Sinan’ın mevcut 
mimarlık mirasına yaklaşımını ifade ettiğine bazı açılardan benzer bir şekilde, arşiv 
belgelerinden takip edilebilen kültürel nüansları nezaketle ele almayı dener. 

2. 16. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Mimarlık Dünyasında Temsiliyet 
Biçimleri 

Tanyeli, Leon Battista Alberti’nin De re aedificatoria’sına referans vererek yapıyı 
inşa edenle onun zihinsel inşasını gerçekleştiren öznenin aynı olmadığına dikkat çeker. 
Tezkireleri bir Italyan Rönesans metni muadili gibi görmek isteyen tarihyazımsal okuma 
arzusunu, Doğan Kuban, Abdullah Kuran ve Gülru Necipoğlu’nun Sinan’ı modern bir 
müellif olarak okuma niyetini eleştirir. Yazarın, yapıtın ve okurun niyetini bir çoklu 
okumaya tabi tutarken aynı zamanda Sinan tezkirelerini kaleme alan Sai’nin modern bir 
müellif, Mimar Sinan’ın ise bir yazar olmadığını vurgulayarak savlarını temellendirir.35 

Tanyeli’nin metinlerinde sıklıkla görülen Batıda olduğu gibi olmamanın hayal 
kırıklığı, son Sinan çalışmasında daha rafine ve ketum bir hal almıştır. Örneğin Türki-
ye’nin Görsellik Tarihine Giriş çalışmasında olduğu gibi, iki kültür coğrafyası arasındaki 
farklılığı artık “Ne yazık ki” 36 şeklinde bir ifadeyle başlayarak betimlememektedir: 

“Mimarlık metinleri diye tanımlanan özgül anlatılar kaleme almak almamaktan o kadar 
farklıdır ki, ayrı epistemik rejimler tanımlar. Vitruvius’suz, Alberti’siz, Serlio’suz yerler 
birer tarih kazası değildir, ancak başka düşünce biçimlerinin egemen olduğu başka bi-
çimde tanımlanmış, başka aktörlerin imal ettiği başka yerlerdir. Diğerine benzemezler; 
benzemeyişleriyse ne ‘bizi biz kılan, kimliğimizi tanımlayan, ötekinden farklılaştıran’ bir 
yüce değer, ne de yakınılacak bir hatadır”.37 

34 Eco, Yorum ve Aşırı Yorum, s. 32. 
35 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 441. Alberti’nin, De re aedificatoria’nın Ingilizce 

çevirisi için bkz. Leon Battista Alberti, The Ten Books of Architecture. 1775 Leoni Edition, New York: 
Dover Publication, Inc., 1986. 

36 Uğur Tanyeli, Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş, Istanbul: Akın Nalça Kitapları, 2009, s. 21. 
37 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 74. 
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Tanyeli’nin bu düşünsel pozisyonu tarif eden birkaç cümlelik retorik ifade ve 
niyet beyanı38 metnin geneline hâkim olan eksiklik tespiti ve yargılama pratiğini 
dengelemeye yetmemektedir. Yazarın niyeti ile metnin niyeti arasındaki fark de-
rinleşmektedir. Osmanlı seyyahı, şairi, tarihçisi, entelektüeli, mimarı ele aldıkları 
konuları ve nesneleri eksik görmekte ve tanımlamaktadırlar. Tanyeli’ne göre Adsız 
Risale, Risâletü’l-Mimâriye, Tuhfetü’l-Mimârîn ve Sai Çelebi’nin kaleme aldığı Tez-
kiretü’l-Ebniye ve Tezkiretül’l Bünyân gibi mimarlıkla ilgili olduğu genel kabul gören 
16. yüzyıla ait sınırlı sayıdaki metnin, mimarlık metni olarak okunmaya müsait olup 
olmadıklarının sorulması gerekmektedir. “Bunları öncelikle mimarlığı mı, yoksa bir 
Osmanlı bürokratının (Sinan’ın) hayatını mı anlattığı, dolayısıyla menakıpname mi 
sayılması gerektiği kolay yanıtlanır sorular değil”39 diye belirtir. 

Tanyeli, Necipoğlu’nun Sinan mimarlığını Italya ve Rönesans’la ilişkilendirme 
çabasını eleştirir40 fakat Tanyeli’nin akademik hayatının daha erken dönemlerinde, 
sözgelimi 1988’de sunduğu ve 1990’da alt başlıklar ekleyerek yeniden yayımladığı 
tebliğ metninde Mimar Sinan ile Rönesans mimarları arasında ilişki kurma konusunda 
daha az istekli olmadığı görülür. Tanyeli, Palladio ve Michelangelo’nun eserleri ile 
Sinan’ınkiler arasında benzerlikler bulmak için özel bir çaba sarf etmekte, Sinan’ı 
idealize eden cümleler kurmaktadır.41 90’ların ilk yıllarından itibaren Sinan söyleminde 
ciddi bir dönüşüm ve giderek artan bir eleştirellik dozu belirir.42

Tanyeli, mimarlık tarihçilerinin dönemin mimarlık pratiklerini yeniden inşa ederken 
kullandıkları belge ve metin formlarını inceler. 16. yüzyıl Osmanlı metinsel, görsel 
ve teknik temsiliyet mantığının Batı’dakinden hangi noktalarda farklılaştığı konusu 
üzerinde yoğunlaşır. Mühimme, tahrir ve inşaat masraf defterleri gibi bürokratik ya-
zışmalarda, vakfiye, seyahatname, tarihyazım, şiir, sakk ve fetva formlarında kaleme 
alınan metin türlerinde mekânı görme, alımlama, temsil ve betimleme biçimlerini 
analiz eder.43 Yine aynı yüzyılda mekânın matematiksel kavranışını, Osmanlı mimarlı-
ğının teknolojik arka planını,44 ayrıca mekânın resimsel temsiliyet mantığını ele alır.45 
Analizlerinin önemli bir bölümünü, 16. yüzyıl Osmanlı kültür dünyasının Rönesans 
dünyasından farklılıklarının tespiti oluşturur: 

38 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 72. 
39 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 77. 
40 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 311. 
41 Bkz. Uğur Tanyeli, “Sinan Mimarlığında Dış Mekân Sorunu Üzerine Gözlemler”, Çankaya Belediye-

si, 400. Anma Yılı Mimar Sinan Semineri, 18-19 Nisan 1988, der. Seyfi Başkan, Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 1988, s. 51-61. Ayrıca bkz. “Sinan Mimarlığında Dış Mekânın Biçimlendirilmesi”, Mimar-
lık, s. 240, 1990, s. 68-71.

42 Tanyeli’nin Erzen’in çalışmasını takdir ettiği ve mevcut Sinan tarihyazımına yönelttiği bir eleştiri 
için bkz. Uğur Tanyeli, “J. N. Erzen ‘Mimar Sinan ve Cami Külliyeleri’ Üzerine”, Mimarlık, s. 248, 
Ağustos 1992, s. 61.

43 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 71-107. 
44 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 117-146. 
45 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 147-175. 
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“Sinan mesleki ve sanatsal bağlamda kendisini dinsel ve siyasal üstlerine en azından eş-
değer gören bir Michelangelo’ya benzemez. Osmanlı öznelerin özbilinçleri çağdaşlarıyla 
ve meslektaşlarıyla olan diyalogları içinde de biçimlenmez. Bu otobiyografik metinlerde 
meslektaşlara hitap eden tek bir satır yoktur. Metin mimarlara, olası müşterilere, hatta 
fiziksel çevreye duyarlı bir entelijensiyaya hitap etmez. Mesleki bir Gemeinschaft’ın, sıkı 
bir diyalog ve uzmanlık ilişkileri ağının varlığını haber veren mimarlık dışı alanlara ait 
anlatılarla da karşılaşılmaz. O tezkireler genel bir uzmanlık-ötesi ‘okumuşlar’ grubu için 
yazılmaktadır. Ne var ki yazarların onlardan güncel bir takdir beklentileri de yoktur. Onlar 
zaten değer bilmezler! Girişi izleyen ‘Şikâyet-i Ruzgar’ başlıklı şiir umudunu bugünkülere 
değil, geleceğin olası kadirbilir kişilerine bağlamının nedenlerini açıklar. Yine çok stan-
dart, çağı için harcıalem bir mevcut durumdan yakınma söylemidir orada dile getirilen”.46 
“(Seyid Ali Reis) Yapılardan ve diğer mimarlık yapıtlarından betimlemek bir yana sadece 
adları bağlamında bile ender olarak söz eder. Irmaklar köprülerden geçilerek aşılmışsa 
bunu belirtmekle yetinir. Konakladıkları ve gittikleri bahçe ve çarbağları adlarını verme-
den sadece o eylemin gerçekleştiği yer olarak yazar. (…) Hiçbir Islami ya da Gayrislami 
yapı seyretmekten söz etmeyen Seydi Ali Reis bahçe seyrini belli ki özellikle önemser”.47

“(Aşık Mehmed) doğruyu alanda gözlemler yaparak derlediği verileri elindeki metinsel 
bilgiyle çapraz okuyarak aramaz. Farklı metinler arasında da çapraz okumalar yapıp 
yargılar üretmez. Eski ve Islami kökenli olan her metin, ne zaman yazılmış olursa olsun, 
aynı geçerlilik ve doğruluk zemininde konumlanır”.48

“(Gelibolulu Âli ) fiziksel çevreyi görmez, betimlemez, belki de yazılmaya değer bulmaz. 
Doğal çevre bağlamında sadece Nil’den ve toprağın verimliliğinden söz eder. Ancak Nil’in 
güzelliğini de kendi gözlemi olarak değil, yine bir hadis aracılığıyla anlatır”.49

Tanyeli 16. yüzyılda Osmanlı’da ve Batı Avrupa’daki tarihsel figürleri çağdaş-
larıyla kıyaslamanın ötesine geçer; Tanyeli’nin, bir kültürel değer hiyerarşisi kurmak 
adına değil, sadece Osmanlı’nın farklılığını betimlemeye çalıştığını iddia ederken 
ortaya çıkan anakronizm ve anatopizmin boyutu tarihyazımsal bir senaryolaştırma 
pratiğinin sınırlarını zorlar. Tanyeli 16. yüzyılın toplumsal aktörlerini çözümlerken 
20. yüzyıl dönümü modernist romanda yaygınlık kazanan bilinç akımı tekniğini temel 
alarak, geçmişe ilişkin tespit ve gözlemlerde bulunur. Latifi ile ilgili olarak şunları 
söylemektedir: 

“Metin bilinç akışı tekniğiyle yazılmış bir romanın çağrışım zincirlerini akla getirir… 
Ne var ki, bu çağrışım zincirleri veya bilinç akışı bireysel nitelikte olmayan bir düşünsel 
üretimdir. O yüzden, örneğin Woolf’un ve Joyce’un roman kişilerine inandırıcı ve derinlikli 
bir bireysellik tanımlamayı öngören edebi anlatımından alabildiğine uzaktır”.50 

Karşılaştırmalı çalışmalar benzerlikler kadar farklılıkların da yorumlanmasını 
gerektirir fakat Tanyeli farklılığı bir tür eksiklik, yokluk, yeterince olamama, okuya-
mama, gözlemleyememe, gözlemlendiğini aktaramama şeklinde tanımlamaya daha 

46 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 242-243. 
47 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 88-89. 
48 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 95. 
49 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 97. 
50 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 521. 
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yatkın görünmektedir. Diğer taraftan burada hatırlanması gereken nokta, Tanyeli’nin 
yokluğuna dikkat çektiği konuların önemli bir bölümünün, somut ve olgusal gerçek-
likler olduğudur; fakat nelerin olmadığı veya eksikleri tanımlama konusunda yazarken 
ortaya çıkan zengin anlatımın bir benzerini, var olanın nasıl olduğu, olduğu kadarıyla 
ve şekliyle nasıl kurulduğu ve yaşandığı konusunda üretememektedir. Bunda şüphesiz 
birincil kaynakların nitelikleri önemli ölçüde belirleyici rol oynamaktadır. 

Mimarlık tarihyazımında Sinan’ın eserlerinin estetik değerine yönelik yoğun 
idealizasyonun Tanyeli’nin yazılarında bir tepkiselliğe yol açtığı gözlemlenir. Estetik 
değer ve uyum konusundaki fikirlerini daha çok eksiklik ve aksaklık olarak tanımladığı 
bağlamlarda ifade etmeyi tercih eder. Estetik yargı, sözgelimi, II. Selim Türbesi’nin 
çalışılmamış sütunları veya Selimiye Camisi’nin özensiz yerleştirilmiş spolia sütun 
ve sütun başlıkları bağlamında belirir: 

“Ana kütlenin yetkin geometrisine karşılık, avlu geometrisi bu tür bir sultan yapısı için 
benzersiz denebilecek kadar özensizdir de. Avlu revakları adeta rastgele toplanmışlık 
izlemini veren sütunlar tarafından taşınmaktadır. Bunlardan birinde başlığın sütuna otur-
tuluşundaki itinasızlık şaşırtıcıdır. Sütun, üstündeki başlığın çapına uydurulmak için 
bütünüyle tıraşlanmamış, sorun sadece gövdenin uç kesimi hafifçe tıraşlanıp konikleşti-
rilerek çözülmüştür”.51

Ayasofya’nın haziresinde bulunan II. Selim Türbesi örneğinde ise Tanyeli ana 
kubbeyi taşıyan sütunlarla ilgili olarak “Devşirme oldukları anlaşılan bu sütunlar 
istenen çapa inceltilmek amacıyla yontulmuş, ancak bu işlem hızlı ve özensiz ya-
pıldığı için sonuçta ortaya temiz olmaktan uzak yüzeyler çıkmıştır”52 diye belirtir. 
Tarihsel olgu ve arkitektonik veriler, tarihçinin eleştirel, analitik yaklaşımı ve birey-
sel yorumlarıyla yeni ve farklı bir anlam örüntüsüne kavuşabilmektedir. Tanyeli ve 
Necipoğlu’nun külliye inşalarının hızla tamamlanması pratiğine ilişkin yorumları, 
aynı tarihsel verilerle farklı çıkarımlarda bulunma olgusuna tipik bir örnek teşkil 
etmektedir. Tanyeli’ne göre, “Mimari anlamda sabır, bir Osmanlı erdemi değildir”53 
Avrupa’da gotik ve sonrası mimarlığın,54 Italya’da Medicilerin aksine55 Osmanlı’da 
yapılan işin bir an önce bitirilmesi arzusu hakimdir. Necipoğlu ise söz konusu olguyu, 
bir erdem eksikliği değil, ahlaki bir tavır olarak sunar. “Kamusal gelir kaynaklarıyla 
finanse edilerek inşaları bazen asırlar boyunca süren Avrupa’daki katedrallerin ak-
sine, anıtsal camiler tekil banilerin kendi helal paralarıyla inşa edilerek, görece kısa 
zamanda tamamlanıyordu” diye yazar.56 

51 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 363. 
52 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 187-188. 
53 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 187. 
54 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 187. 
55 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 184. 
56 Gülru Necipoğlu, “Sinan Çağında Mimarlık Kültürü ve Âdâb: Günümüze Yönelik Yorumlar”, Osman-

lı Mimarlık Kültürü, haz. Hatice Aynur, A. Hilal Uğurlu, Istanbul: Kubbealtı Yayınları, 2016, s. 46. 
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Sinan mimarlığının Avrupa Ortaçağ ve Rönesans mimarlığı ile karşılaştırmalı 
bir şekilde çalışılması alana önemli katkılar sunmaktadır. Italyan Rönesansı insanlık 
tarihinin ortak mirasıdır. Batı Avrupa ile her kıyaslamanın Osmanlı mimarlık tarihinde 
bir yokluk/eksiklik veya fazladan bir erdem arayışına dönüşme eğiliminin kendisi sorun-
ludur. Bu örnekte yerel kimliklerin çözümlenmemiş kriz ve huzursuzluğunun insanlık 
mirasına sükûnet içinde bakmayı bazı durumlarda engelleyebildiği görülmektedir. 

Gülru Necipoğlu’nun, Doğan Kuban’ın,57 Jale Nejdet Erzen’in58 veya farklı bir 
alandan restorasyon konusunda Gülsün Tanyeli’nin59 çalışmalarında estetik bir değeri 
olan inceleme nesnesini betimlemekten duyulan duygusal mesafesi korunmuş bir tür 
analitik hazzı metne yansıtma ve okuyucuyla paylaşma deneyiminin bir benzerini 
Tanyeli’nde istisnai bazı metinleri hariç bulmak güçtür. Günkut Akın’ın Doğan Kuban 
eleştirisinde “Osmanlı mimarlık tarihini okurken niye üşüyoruz?”60 sorusuna Tanyeli 
“Ne var ki bu üşümenin katı bir arkitekonik tarih yorumunda ısrarın sonucu olduğu 
kadar, kullanılan planimetrik bileşenlerin ve şemaların az sayıda oluşundan da kay-
naklandığını görmek gerekir. Osmanlı poetikası mimari ve edebi anlamda çoğullukla, 
deneycilikle, çeşitlenmeyle değil, tam aksiyle tanımlıdır”61 diyerek cevap verir. 

Tanyeli’nin metinlerinde toplumsallığın farklı formlarına, güç ilişkilerinin ço-
ğulluğuna, heterojenliğe, çok katmanlılığa, kültürün karmaşıklığına, melezlenme ve 
oluşum sürecine vurgu ile edebiyata ve mimarlığa yönelik katı bir indirgemecilik iç 
içe geçerek var olabilmektedir. Örneğin Osmanlı edebiyatı ve mimarlığı arasındaki 
zihinsel bağıntıyı incelerken öncelikle Osmanlı şiirini birkaç imgeye indirger, Osmanlı 
mimarlık repertuvarını ise bir dizi mükerrer mimari form şeklinde özetler. Tanyeli’nin 
söylemlerine hâkim olan çoğulluk ve karmaşıklık fikri bu örnek özelinde buharlaşarak 
yerini neredeyse bütüncül ve yalın iki şemaya bırakmış gibidir. Edebiyat ile mimarlık 
üretimi arasındaki ilişki ve analojiyi iki paragrafla ifade etme kolaycılığı, kitabın ge-
neline yayılan yoğun ve nüanslı tartışmalar göz önünde bulundurulduğunda istisnai bir 
durum oluşturmakla birlikte, ileri sürülen savlar dikkat çekici ağırlık merkezlerinden 
birini temsil ederler: 

“(…) sevgilinin bedeni hep selvidir. Seven-sevilen ilişkisi, neredeyse hep aynı biyolojik 
analojiyle gül-bülbül ikilisi ile anlatılır. Kirpikler daima ok, kaş daima kemandır. vs. 
Tanzimat ve sonrasında bu kısıtlılık dönemin aydınlarınca eleştirilip aşağılanacaktır da. 
(…) Dil malzemesi özellikle daraltılmış olduğu için daha önce üretilmemiş ifadeler ortaya 
koymak çok zor bir serüvendir. (…) kelime tekrarı çok yüksek düzeydedir ve semantik 
yüzey gayet sınırlıdır”. 62 

57 Doğan Kuban, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997. 
58 Jale Nejdet Erzen, Mimar Sinan Estetik Bir Analiz, 2bs. Istanbul: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, 2005. 
59 Gülsün Tanyeli, Hiçbir Üstad Böyle Kâr Elde Etmemiştir, Istanbul: Akın Nalça Kitapları, 2018. 
60 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 213. 
61 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 213-214. 
62 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 212. 
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Edebiyat, özellikle şiir üzerine yaptığı bu gözlemin ayna imgesini mimaride 
kurgular: 

“Çok küçük bir mimarlık vokabüleriyle çalışır. Kubbe, yarı kubbe, tekne tonoz, penci ke-
mer dışındaki strüktürel elemanlar neredeyse istisnaidir. Çapraz tonoz ve beşik tonoz bile 
ender kullanılır. Tek bir altlık ve tek bir üstlük pencere formu vardır. Kubbe tipolojisi ise 
alabildiğine daraltılmıştır Ana kubbeler kasnak üzerine açılmış etek pencerelidir. Küçük 
kubbeler çokgen kasnaklı ya da kasnaksızdır. Alemsiz kubbe yoktur. Kubbe örtülü birimler 
halinde örgütlenmemiş yapı kompozisyonlarına neredeyse rastlanmaz. Daha yalın tonoz 
formlarıyla örtülebilecek planlar bile kubbeyle çözümlenir”. 63

Tanyeli’nin Sinan çalışmalarında herhangi bir estetik haz fikrinin belki yoklu-
ğu değilse bile belirgin bir görünürlük kazanmayışının ayrıca incelenmesi gerekir. 
Bu düşünsel ve tarihyazımsal tavır bazı açılardan Rita Felski’nin edebiyat eleştirisi 
bağlamında dile getirdiği, eleştirmenin okuduğu metinden estetik haz alma ve bunu 
yazıya dökme fikrinden çekinmesine benzetilebilir. Estetik haz, eleştirel ve analitik 
yaklaşımı zaafa uğratan bir okuma biçimi olarak alımlanmaktadır. Hazzın reddi, haz 
alınmadığı anlamına gelmez.64 Hazzı gizlemek, metin, yazar ve okur arasında gelişen 
sözleşmenin dramaturjik bir parçası olarak belirir. 

Tanyeli’nin okurlarının kendisinden bir Sinan idealizasyonu beklentisinin bu-
lunmadığı; Sinan’ı idealize etmesi durumunda ise yıllara yayılan bir çabanın ürünü 
olan eleştirel mimarlık tarihçisi personasının zarar göreceği açıktır; ancak yine de 
Günkut Akın’ın retorik sorusuna cevap verirken genişlettiği kuramsal açılımın eleş-
tirel ufkuna bakarken yapılan soğuk tespitler karşısında üşümemek zor görünür. Bu 
yönüyle Tanyeli’nin metinleri Doğan Kuban, Jale N. Erzen ve Gülru Necipoğlu’nun 
metinlerinden farklılaşır; fakat her şeye rağmen Tanyeli’nin eleştirel soğukluğunun 
bazı durumlarda kendine özgü bir cazibesinin bulunduğu ve paradoksal biçimde özel 
bir okuma hazzına yol açtığını da burada belirtmek gerekir. 

3. Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel Çalışmasında Yapısal ve 
Kuramsal Çerçeve Sorunları

Tanyeli’nin Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel çalışmasının giriş ve ilk iki 
bölümden oluşan parçası, historiyografik tartışmaların eleştirisini, söz konusu mi-
marlığı var eden sosyo-kültürel dinamiklerin, farklı epistemik rejimlerin analizini ve 
arkitektonik okumaları içerir ve kendi içinde bütüncül bir toplamı oluştururken, bir 
anlamda vaadini gerçekleştirirken, özgün çözümlemeleri içeren ve bağımsız bir eser 
olarak yayımlanabilecek, “Muhayyel: Çağdaşımız Olan Sinan” başlıklı üçüncü bölümü 
kitaba sonradan eklenmiş fazladan bir protez etkisi yaratmaktadır. Bu bölümün zayıf 

63 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 212-213. 
64 Rita Felski, Edebiyat Ne İşe Yarar?, çev. Emine Ayhan, Istanbul: Metis Yayınları, 2010, s. 9-34. 



Toplumsal Bir Diyalog Alanı Olarak Mimar Sinan Tarihyazımı: Uğur Tanyeli Metinleri 61

halkasını ise on beşinci alt başlık oluşturur. Burada Tanyeli’nin kitabın kapsamını 
genişletme arzusu ile sönümlenen yazma enerjisi arasındaki fark belirleyici olmuş 
görünür. Tanyeli önce efsaneleri, anekdotları, dergi ve makalelerde çıkan Sinan’la 
ilgili iddiaları numaralandırarak aktarır. Sinan’la ilgili on sekiz söylenceyi paylaşır 
ve ardından yine benzer bir numerik sistemle ilgili efsaneleri sırayla çözümlemeye 
niyet eder ancak konuyu yine numaralar aracılığıyla özetler. Daha önceki bölümlerde 
sözgelimi, Selimiye Camisi ve Kanuni Türbesi’nin analizinde arşiv malzemelerinden 
historiyografik itirazlara, arkitektonik okumadan arkitektonik tahminlere varıncaya 
kadar yoğun, akıcı, düşünümsel bir anlatı kuran Tanyeli, 15. bölümde böyle bir üslubu 
sürdürememektedir. Onun yerine numerik kodlamalar üzerinden ilerlemeyi tercih eder: 

“Milliyetçi duyguları eksen alan ve yurt dışındaki düşmanların kötü niyetlerini alt etme 
motifi 4, 12 ve 17 numaralı anekdotları gerekçelendiriyor. Bilimselliğin ya da sözde-bilim-
selliğin gücü 8, 9, 11, 14 numaralılarda belirgin. 6. Numaralı anekdot bilinmeyen gelecek 
korkusunu benzer bir sözde-pozitivizmle buluşturuyor”.65

“Yerli ve milli bir eleman mı ve böyle bir eleman var mı?”66 diye soran Tanyeli 
kuramsal açılım gerçekleştirebilmek üzere kültürel çalışmalar, edebiyat eleştirisi ve 
postkolonyal çalışmaların birikimini mimarlık tarihyazımına taşımayı dener; fakat bazı 
kavram setleri, Osmanlı toplumu ve günümüz Türkiye’sine ancak anlam çerçevele-
rinin cömertçe esnetilmesi kaydıyla uyarlanabilir nitelikte olduğu gibi bazı spesifik 
örnekler için ise bu ilişkiyi kurmak oldukça zor görünür. Örneğin 16. yüzyıl Osmanlı 
coğrafyasının etno-dinsel çeşitliliği ve yüksek kültürün önemli taşıyıcılarından pek 
çok farklı grubu içeren millet sistemini, Gayatri Spivak’ın maduniyet teorileriyle67 
birlikte ele almayı önermekte veya Sinan’la ilgili efsaneleri, Jan Harold Brunvand’ın 
Amerika’daki otostopçuları tartışan şehir efsaneleriyle68 kavramsallaştırmaya çalış-
maktadır. Amerika özelinde tekinsizlik ve korku üzerinden şekillenen efsanelerle Sinan 
efsanelerinin oluşumuna yol açan kültürel, sosyo-psişik dinamikler o kadar farklıdır ki 
Tanyeli aradaki farklılıkların neler olduğunu sıralamak, bir anlamda önerdiği kuramın 
Sinan efsanelerinin konumuyla ne denli uyuşmadığını izah etmek durumunda kalır. 
Yeni kaynak, kavram ve kuram kullanma arzusu, kuram ve incelenen konu arasında 
ilişki kurma pratiğinden daha ağır basabilmektedir. Tanyeli kavram dağarcığı inşa 
etme bağlamında olduğu gibi kuramsal çerçeve sunma bağlamında da bir istifleme 
gerçekleştirir.69 

65 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 489. 
66 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 203. 
67 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 342. Maduniyet tartışmalarıyla ilgili olarak bkz. Ga-

yatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?”, Colonial Discourse and Post-Colonial Theory, ed. Patrick 
Williams, Laura Chrisman, New York: Columbia University Press, 1994, s. 66-111. 

68 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 487. Amerika’da şehir efsaneleri konusunda bkz. Jan 
Harold Brunvand, The Vanishing Hitchhiker: American Urban Legends Their Meanings, New York, 
London: W. W. Norton & Company, 2003.

69 Tanyeli’nin Sinan mimarlığını tanımlarken kullandığı istifleme kavramı için bkz. “Sinan Mimarlığın-
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Akademik yazma performansının nicel ve nitel olarak Tanyeli’nin yoğunluğuna 
ulaştığı örneklerde, yazarlar sadece mevcut literatürle değil yakın ve uzak hafızaları ve 
kendi metinlerine olan hakimiyetleriyle de ayrı bir sınav vermektedirler. Tanyeli’nin 
Sinan’a ilişkin tarihyazımsal Grand Touru daha fazla yazara, en fazla da kendi yazdı-
ğı metinlere referans vermeyi gerektirirdi. Sinan kitabında ilk defa gündeme geldiği 
izlenimi uyandıran tespit ve yorumların önemli bir kısmı Tanyeli’nin daha önceki 
makalelerinde ele aldığı konulardır. Bu sadece dipnot vermeye gerek görmemekle 
değil, hafıza, hatırlama süreçleri ve hatırlama nesnesinin nitelikleriyle de ilintilidir. 
Sözgelimi, ben-anlatıları konusunda sadece Cemal Kafadar’ın çalışmasının olduğunu 
belirtir, onun dışında “Osmanlı özneleri üzerine araştırma yapmış tarihçi galiba yok” 
diye yazar70 fakat Arredamento’da yayımlanan, merkez çevre sorunsalının inşa edilme 
süreçlerini toplumsallık, kültür ve mimarlık bağlamında tartıştığı makalesinde,71 Selim 
Karahasanoğlu’nun Kadı ve Günlüğü: Sadreddinzade Telhisi Mustafa Efendi Günlüğü 
(1711-1755) Üzerine Bir İnceleme başlıklı eserine referans vermektedir.72

Tanyeli’nin Sinan tarihyazımı ile ilgili yorumlarında dikkat çeken zaaflardan 
bir diğeri ise, eleştirellik, ironi ve alaycılık arasındaki sınırların belirsizleşmeye baş-
lamasıdır. Tanyeli’nin metinlerinde eleştirelliğin aceleci bir alaycılığa dönüştüğü 
örneklerle karşılaşılmaktadır. Sözgelimi popüler kültürde 16. yüzyıl mimarlığı öze-
linde dolaşımda olan güncel mitlerle ilgili olarak: “Credo sud absurdum/inanıyorum 
çünkü saçma özdeyişi sanki bugünkü Türkiye’deki bu tür çocuksu öykülere inanma 
halini anlatmak için söylenmiş gibi”73 diye belirtir. Araştırma konusunun absürt ilan 
edilmesi objektif mesafenin ve analitik yaklaşımın aleyhine işleyen bir zihinsel tutu-
mun yansımasıdır. Tanyeli bazı örneklerde ise dramatik bir abartı unsurunu kullanır. 
Metinlerinin eleştirel salınımının bir diğer ucunda karamsar imgelere yer açmaktadır. 
Modern mimarlık düşüncesiyle ilgili olarak, “kanser sistemik bir rahatsızlıktır. Tek 
bir bedensel konumda lokalize olmaz; sistemin tümüne ilişkindir. Sistemik mimar-
lık düşüncesi de böyledir” diye yazar.74 Richard Sennett’in dikkat çektiği üzere bir 
toplumsal olgunun kanser analojisiyle tarif edilmesi, “yok edilmeli” önerisiyle iç içe 
gider.75 Tanyeli’nin doğrudan nesnesini bulamayan itiraz ve öfkesinin bir bölümü araş-
tırma konusuna, özellikle çağdaş mimarlara, sanat ve mimarlık tarihçilerine yönelir. 
Sistemik modern mimarlık düşüncesine karşı, 16. yüzyılın Osmanlı kültüründe de var 
olduğuna inandığı asistemik düşünceyi önerir ve tarihyazımındaki Sinan üzerinden 
totaliter söylem üretme pratiğini eleştirir. Tanyeli’nin bu tespit, öneri ve eleştirisi yeni 

da Dış Mekânın Biçimlendirilmesi”, s. 68-71.
70 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 240.
71 Uğur Tanyeli, “Merkez-Çevre Sorunsalı: Genelde ve Mimarlık Özelinde Bu Tartışma Hala Anlamlı 
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73 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 25. 
74 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 517. 
75 Sennett, Otorite, s. 53-54. 
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değildir, sözgelimi Yıkarak Yapmak çalışmasının birinci bölümüne Nietzsche’den bir 
epigrafla başlar. Alman felsefecinin: “Tüm sistematikleştiricilere güvensizlik duyarım 
ve onlardan kaçınırım. Sistem arzusu doğru yapma yetisi yoksunluğudur”76 ifadesini, 
çağdaş mimarlık düşüncesindeki totaliter eğilimlerin eleştirisinde bir tür kuramsal 
çerçeve olarak kullanır. Tanyeli asistemik düşünce kavramını Sinan çalışmasında da 
yineler, daha farklı bir içerikle ve anakronik bir şekilde Osmanlı dünyasına tercüme eder:

“Asistemik düşüncenin olağan sonucu olan eşzamanlı çoğul argüman ve düşünce üretme 
imkânı mimarlıkta da kişisel ve toplumsal anlamları çoğullaştırır. Aynı biçim, biçim örün-
tüsü ve mimari gerçekliklere zaman, mekân, toplumsal konum ve kişisel tercih bazında 
ayrışan farklı anlamlar üretme yolu açıktır. O nedenle yalın bir Osmanlı mimari anlamlar 
ve sembolizm sözlüğü ya da ikonografik repertuarı hazırlama imkânı da yoktur. Asistemik 
düşünce böyle hassas, kesin ve tekil anlamlı mimarlık imgelemleri kurma şansı vermez. 
Anlamları sabitlemeye ne mimarın iktidarı, ne de dönemin diğer siyasal ve düşünsel iktidar 
yapıları muktedirdir. Yalnız inşa edildikleri dönemdeki mimari açıklama ve argümanlar 
değil, anlamlarda sabitlenmeksizin ‘titreşir’. Bu kitap baştan sonra hep o ‘titreşimi’ ortaya 
koymaya çalışıyor 16. yüzyıl Osmanlı’sında ve Sinan’da bütünü belirleyici bir eksen ve 
tümel bir çelişkisiz düzen bağıntıları kodu aramak bugünün Türkiye’sindeki kaygılardan 
başka bir şeyle bağlantılı değil. Böyle bir kod ne dinle, ne rasyonaliteyle, ne de kadir-i 
mutlak bir yönetici otoriteyle ve onun ‘adab’ rejimiyle üretilmişti. Bunların hepsi de 
yaklaşık 19. yüzyıl ortalarından başlayarak inşa edilmiş güncel ideolojik beklentiler”. 77

Tanyeli’nin sözünü ettiği titreşme, kitabın anlam bütünlüğü kavramsal ve kuramsal 
çerçevede de kendisini duyumsatır. Richard Krautheimer’in Ortaçağ sanatını yorum-
larken kullandığı “double-think ve multi-think (çifte-düşünme ve çoklu-düşünme)”78 
kavramlarından yararlanarak ve dönüştürerek çelişkili ifadelerine tutarlılık kazandıran 
bir çerçeve oluşturur. Çalışmada kaybedilen kontrol, sonuç bölümünde gerçekleştirdiği 
tartışmada aceleci bir özetleme çabasıyla dengelenmeye çalışılırken yeni çelişkiler 
ortaya çıkar. Bir deneme üslubuna yakınlaşan bu bölümde birbiriyle çelişen muğlak 
ifadeler yer alır. Sinan’ın dünya tarihi bağlamına79 yerleştirilmesi yönünde bir öneride 
bulunur, fakat bunu neredeyse bırakın Sinan’ın yakasını anlamına gelecek bir tonla 
ifade eder. “Bu Sinan’ın rahat bırakılmasının ön koşulu”dur80 diyen Tanyeli’nin, Sinan 
tarihyazımını, tarihsel bir figürün tahrif edilmesinin tarihi olarak alımlama eğilimi 
geliştirdiği görülür. Çalışmanın bütün hedeflerini ve fiili olarak sürdürdüğü tartışma-

76 Uğur Tanyeli, Yıkarak Yapmak: Anarşist Bir Mimarlık Kuramı İçin Altlık, Istanbul: Metis Yayınları, 
2016, 13. 

77 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 523. 
78 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 339-340. 
79 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 510. Dünya tarihi bağlamıyla ilgili olarak bkz. Imma-

nuel Wallerstein, The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World-Economy in the Sixteenth Century, Berkeley, Los Angeles, London: University of California 
Press, 2011. Ayrıca bkz. Immanuel Wallerstein, The Modern World-System II: Mercantilism and the 
Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750, Berkeley, Los Angeles, London: Univer-
sity of California Press, 2011.

80 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 510. 
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ları kitabın sonunda adeta reddederek “Bu kitabın amacı da 16. yüzyıl Osmanlılarının 
yapmadığı o zorlamayı 21. yüzyılda da olabildiğince yapmamaya çalışmaktan ibaret”81 
şeklinde bir final cümleyle sözlerini bitirir. 

Bir çalışmanın konusunun ve yazarın niyetinin net tanımı, bütünlüklü bir eseri 
garanti etmez. Her çalışma, tekrar başa dönerek yapılan gözden geçirmeler, çapraz 
sağlamalar, tutarlılık analizleri, parça bütün ilişkilerinin kurulması ve niyet edilmemiş 
muğlaklık ve çelişki üretimiyle birlikte şekillenir. Kimi durumlarda ise, bu muğlaklık 
ve çelişkiler metnin ömrünü uzatan, farklı okuyucu kitleleri ve kuşaklar arasında sü-
rekliliğini sağlayan olumlu bir işlevi de yerine getirmektedir. Her düşünsel üretimin 
belli bir düzeyde örtük ve açık çelişkiler barındırdığını ve kendi metinlerinin de bu 
kuralın dışında olmadığını bilen Tanyeli, asistemik düşünce kavramını, düzensizliği 
düzenleyen bir çerçeve olarak kurar. Eleştirilere karşı geliştirdiği savunma stratejisini, 
asistemik düşüncenin açımlayıcı potansiyeli şeklinde bir söylemle süblime eder. 

Tanyeli’nin Grand Tourunda dönüp dolaşıp gelinen duraklardan biri, Rönesans 
mimarı gibi düşünmediği, otobiyografisini yazmadığı, ressamı gibi çizmediği, seyyahı 
gibi görüp not etmediği için doğrudan veya dolaylı bir eksiklikle tanımlanan Osmanlı 
dünyası içinde kültürel ve düşünsel yaratıcılığın aranması olur. Tanyeli milli ve yerli 
ifadesini alaycı bir dille eleştirirken ve yanlış anlaşılan Osmanlı yerine doğru anlaşılan 
asıl Osmanlıyı tarif etmeye çalışırken ürettiği olumlu tablo ile geçmişi bir ilham kaynağı 
olarak değerlendirmeyi dolaylı olarak önerir. Sinan’ın doğallaştırılması gerektiğini 
vurgulayan Tanyeli, Sinan’ı ve bazı yönleriyle dönemin düşüncesini örtük bir şekilde 
idealize etme eğilimi geliştirir. Bu durum akademik yaşamının önemli bir bölümünde 
her türlü idealleştirme fikrinin karşısında duran Tanyeli’nin niyeti ile metnin niyetinin 
örtüşmediği bağlamlardan birini oluşturur. 

4. Tanyeli’nin Mimarlık Tarihyazımında Anakronizm Türleri ve 
Akordeon Zaman

Tanyeli mimarlık tarihinde kullanılagelen mekân ve strüktür gibi kavramların 
tarihselliğine dikkat çeker ve ilki August Schmarzow’tan, ikincisi ise Gottfried Sem-
per’den başlayarak 19. yüzyıldan bu yana dolaşıma giren kavramlarla Sinan mimarlı-
ğının anlaşılmaya çalışılmasını eleştirir.82 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında hiçbir zaman 
kullanılmamış kavramlar aracılığıyla söz konusu dönemi anlamaya çalışmanın bir 
çeşit yanlış bilinç olduğu kanaatindedir; fakat Tanyeli’nin metinlerinde kaçınılması 
mümkün olduğu halde ürettiği anakronizmlerin azımsanmayacak yoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Tam zıddını yapmaya niyet ederken sonuç farklı olur.

81 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 524. 
82 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 32-33.
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Tarih yazma eyleminin kendisi zorunlu bir anakronizmi belli ölçüde barındırır. 
Mesele buna karşı ne kadar önlem alınabildiği, engellenemediği durumlarda ise bunun 
hangi farkındalık düzeyi ve düşünümsel araçlarla açıkça tartışıldığı, problematize 
edildiğidir. Geçmişi anakronik olmayan bir biçimde çözümleme ve yazıya dökme 
amacının kendisinin de anakronik yönlerinin bulunduğunu hatırlamak gerekir. Söz-
gelimi, Tanyeli Sinan’ın veya 16. yüzyıl Osmanlı okuryazarının içinde yaşadıkları 
şimdiki zaman ile Roma ve İslam tarihini ilişkilendirme biçimlerinde anakronik ya-
nılgılar ürettiklerini belirtirken hem doğru bir tespitte bulunur hem de anakronizmi 
bir anlamda yeniden üretir. 

Bir toplumun tarihsel deneyimlerini ve mimarlık üretimini anlamaya ve yorumla-
maya çalışmak, araştırma konusunu oluşturan aktörlerden daha farklı ve bazı noktalarda 
daha kapsayıcı analitik araçlara ve kavram setine sahip olmayı gerektirir. Akademik 
bir disiplin, geçmişi anlamaya çalışırken içinde bulunduğu dönemin bilimsel imkan-
larını, kavram dağarcığını, uygun araştırma yöntemlerini ve tarihyazımsal tekniklerini 
kullanır. Mimarlık tarihçisinin geçmişi anlamak, yorumlamak, sosyal-kültürel, siyasi, 
ekonomik ve coğrafi olarak bağlamsallaştırarak yeniden inşa etmek üzere geliştirdiği 
analitik araçların ve kavramların bir bölümünden feragat etmesini gerektiren spesifik 
durumlar olabilir; fakat bu örnekte mekan ve strüktür kavramlarının anakronik olarak 
görülmesi, bu kavramlardan feragat edilmesi durumunda Sinan mimarlığından geriye ne 
kalacağının, kalanlarla nasıl bir mimarlık tarihi yazılabileceğinin de tartışmaya açılması 
gerekir. Tanyeli hem mekân ve strüktür kavramının tarihsel arka planını hatırlatarak 
barındırdıkları anakronizme dikkat çeker hem de bu kavramları bütün kitabı boyunca 
kullanmaya devam eder. Hatta onları daha da açımlayacak urform83, endomorphosis ve 
pseudomorphosis84 gibi farklı kavramlara başvurur. Interdisipliner alandan beslenerek 
ele aldığı mekân bağlamını olabildiğince geniş bir kavram havuzundan yararlanarak 
oluşturur. Örneğin, Osmanlı şiirini ve Bursa’yı konu alan şehrengizleri tartışırken 
“Benjamin’in Denkbilder (düşünce imgeleri) ve Kraucauer’in Raumbilder (mekân 
imgeleri)”inden85 yararlanmakta, Heidegger’in Weltbild’ine86 referans vermektedir. Bu 
kavramları kullanırken kendisi için gösterdiği hoşgörüyü diğer yazarlar için yeterince 
göstermez. Tanyeli’nin tarif ettiği düzeyde bir anakronizm yanılgısından kaçınma 
hassasiyetinin Sinan çalışmasında geçen her bir kavram için gösterilmesi durumunda, 
söz konusu kavramların önemli bir bölümünün kullanılamaz hale geleceği söylenebilir. 

Tanyeli’nin metninde anakronizm bağlamında dikkat çekici olan hususlardan bir 
diğeri ise mimarlık tarihyazımının analitik kavram setinde karşılaşılan anakronizm 
ile popüler kültürde karşılaşılan anakronizmin özdeş durumlarmışçasına aktarılması; 
bu iki faklı anakronizm türünün yeterince ayrıştırılmamasıdır. Akademik ve popüler 

83 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 256. 
84 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 343-344. 
85 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 102-103. 
86 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 173-174. 
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anakronizmler şüphesiz birbirlerinden beslenirler; fakat sözgelimi, strüktür ve mekân 
gibi analitik iki kavram ile Sinan’a atfedilen “13 bilinmeyenli denklemi matematiğin 
4 ana işleminden farklı beşinci bir işlem oluşturarak çözdüğü”87 gibi fantastik bir 
iddianın aynı anakronizmin türleri veya benzer yanlış anlama biçimleriymişçesine 
ele alınmasının, popüler imgelemdeki güncel efsanelerin kültürel çalışmaların kod 
çözümleme yönteminden ziyade, tarihyazımsal analitik araçlarla anlaşılmaya çalışıl-
masında karşılaşılan bir tıkanmayla ilişkili olduğu görülür. 

Mimarlık tarihyazımında üretilen anakronizme dikkat çekmek için yassıltılmış 
geçmiş metaforunu sıklıkla kullanan Tanyeli,88 bütün bu eleştiri ve tespitlerine rağmen 
kendi metinlerinde ele aldığı yüzyılları ve olguları bazı örneklerde neredeyse bir çeşit 
akordeon zamana dönüştürerek ele alır. Tanyeli, zamanı sadece anakronik bir şekilde 
yassıltmaz, hacimlendirir ve genişletir de. Metinlerinde mimarlık tarihine ilişkin bir 
problematiğin tanımlanması ve konunun sınırlandırılması çabası ile her konuyu kap-
sama dahil etme arzusunun birlikte var olduğu görülür. Bu durum ele aldığı konuların 
sınırlarını tayin etmede, tarihsel imge ve çağrışım repertuvarı üzerindeki kontrolü 
sağlamakta zaman zaman güçlük yaşamasına yol açar. Tanyeli’nin eş zamanlı olarak 
farklı konular hakkında yazma isteği Sinan çalışmasının bütünlüğünü tehdit eden bir 
saçaklanmayı beraberinde getirir.

Sosyo-kültürel, zihinsel bağlamsallaştırma biçimleri hiç şüphesiz makro, mezzo ve 
mikro ölçekteki yaklaşımları, büyük anlatıları, ana akımın savlarını ve tikel örnekleri 
içeren panoramik bir bakış açısı gerektirir fakat Tanyeli, Sinan’ı bağlamsallaştırmak-
tan çok hem Sinan’ı farklı bağlamları tanımlayan çerçeve olarak kurar hem de farklı 
bağlamları Sinan ekseninde sıralar. Tanyeli, mimarlık tarihyazımının farklı yüzyıllara 
ilişkin sorunsallarını Sinan ana akımını besleyen farklı ırmaklarmışçasına ele alır. 
Sadece 16. yüzyılda değil, yüzyılları aşarak Cumhuriyet’e kadar uzanan bütünleyici 
bir Sinan ekseni oluşturması, farklı mimarlık sorunsallarını her defasında Sinan’a 
bağlama çabası, bunun gerçekleşmediği yerde ise Sinan’la ilintiliymişçesine anlat-
ması son çalışmasının temel zaaflarından birini oluşturur. Akordeon zaman, Sinan’ın 
öncesi ve sonrası bütün yüzyılları ve kültür coğrafyalarını bir araya getiren, kapsayan, 
genişleten ve daraltan, her türlü güncel siyasi, kültürel gerilimleri ve mimarlık sorun-
sallarını içerme potansiyeline sahip olan bir zaman kipi şeklinde kurulur. Ana metin 
kadar dipnot düzlemi de benzer bir paralel metin olarak akmaya devam eder. Dipnot 
metinleri akordeon zamanın farklı bir körük katmanını oluşturur. 

87 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 456-459. 
88 Uğur Tanyeli, “Mimarların Hafızası ve Yassıltılmış Geçmiş”, Rüya, İnşa, İtiraz: Mimari Eleştiri Me-

tinleri, Istanbul: Boyut Yayınları, 2011, s. 88-98. 
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5. Çocukluk Imgesinden Panteona Uzanan Yol: Kültürel Transtopografya

Mimarlık tarihçileri sadece bir dönemi tartışmaz, aynı zamanda kendi persona 
kurulumları için hem güncel ve tarihsel bir sahne hem de seyirci mahali inşa ederler. 
Her metinde persona kurulumu bulunur; burada temel sınama, yazarın bunu hangi 
ustalıkla gizleyerek ve kendini unutturarak sunduğudur. Uğur Tanyeli’nin mimarlık 
tarihçisi olarak persona kurulumunda Sinan’ın yapıları, Osmanlı kültür dünyasında 
üretilen metinlerin eleştirisi ve Italyan Rönesans düşüncesi ile özdeşim kurma çabaları 
önemli yer tutar. Tanyeli’nin incelediği bazı mimar ve kuramcılarla belli bir derecede 
özdeşim kurma eğilimi sadece 16. yüzyılla sınırlı değildir, diğer yüzyıllar ve dönem-
ler üzerine kaleme aldığı metinlerinde de gözlemlenir.89 Bu durum bir anlamda öznel 
şimdiki zamanı geçmişe; içinde yaşanılan kültür bağlamını farklı kültür coğrafyalarına 
dönüştürerek tahayyül etme aracılığıyla profesyonel benliği yeniden yapılandırma 
denemelerini ifade eder. Osmanlı geçmişi ve Italyan Rönesansı’nı kendi iç dünyasında 
birbirlerine tercüme ederek, çeviride kaybolanları listeleyerek, mevcut ve kayıp hal-
kaları ve özneleri düşünsel düzlemde kavramaya çalışarak geçmişle şimdi arasındaki 
sürekliliği ve kesintileri tanımlar ve kendi persona kurulumuyla eklemler. Bu süreçte 
Rönesans’ın dahi çocuk öykülerine uğrar.90

Tanyeli, Rönesans Italyası ve Sinan’ın çocukluğuna ilişkin anlatıların hem kurgu-
sallığına dikkat çeker hem de bunun kendi yaşamı özelinde yeniden üretir. Çocukluk 
anılarıyla Sinan’ın ustalık eseri olarak görülen Selimiye imgesini kitabının önsözünde 
bir araya getirir. Anneannesi ile arasında geçen bir diyaloğu aktarır. “ ‘Gelecekte mi-
mar olmaya karar verdiğine göre Selimiye’yi görmen gerek’ diyerek üşenmemiş beni 
Edirne’ye kadar götürmüştü” diye yazar ve kitabı anneannesine ithaf ettiğini belirtir.91 
Bu anekdot ana metnin bir parçası değildir fakat Tanyeli, Sinan mitinin yapı -sökümünü 
gerçekleştirirken kendi mitini, önsözdeki bu çocukluk anısını aktararak kurmaya başlar. 
Hayatın akışkan, savrulmalarla tanımlı, kayıp, çelişki ve tutarsızlıklarla şekillenen ola-
ğan çoğul akslarını ve iç içe geçmelerini kendi içinde bütünlük, tutarlılık ve süreklilik 
taşıyan bir hat üzerinden kurgular. 

Maurice Halbwachs’ın dikkat çektiği üzere, hatırlamayı sağlayan toplumsal bağ-
lam ve hafıza arasında dinamik bir ilişki söz konusudur. Bağlam, öznel bir deneyimin 
hatırlama nesnesinin içeriğini değiştirir ve dönüştürür.92 Tanyeli, Sinan çalışmasının 

89 Tanyeli’nin ele aldığı mimarlarla özdeşim kurarak düşüncelerini ifade etmesine farklı bir örnek için 
bkz. Erhan Berat Fındıklı, “Uğur Tanyeli: Interdisiplinerliğin ve Bireyselliğin Farklı Temsilleri”, Tan-
yeli’ye Armağan, ed. Erhan Berat Fındıklı, Işıl Uçman Altınışık, Istanbul: b. kitap, 2019, s. 9-66. 

90 Sanat tarihi yazımında dahi çocuk imgesiyle ilgili bkz. Ernst Kris, Otto Kurz, Sanatçı İmgesinin Olu-
şumu: Efsane, Mit ve Büyü, çev. Sabri Gürses, Istanbul: Ithaki Yayınları, 2013. 

91 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, 11. 
92 Hatırlama süreçlerinin toplumsallıkla ilişkisi konusunda bkz. Maurice Halbwachs, Hafızanın Toplum-

sal Çerçeveleri, çev. Büşra Uçar, Ankara: Heretik Yayıncılık, 2016. Ayrıca bkz. Maurice Halbwachs, 
Kolektif Hafıza, çev. Banu Barış, Ankara: Heretik Yayıncılık, 2017. 
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özellikle önsözünde ve farklı bölümlerinde hatırlamanın ve benlik sunumunun top-
lumsal ve metinsel çerçevelerini kurar. Burada önemli olan husus, aktardığı anekdo-
tun gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konusu değil; bilinç düzeyinde ve bilinçaltında 
pek çok bastırılmış veya net hatırlanan ya da kurgulanma olumsallığı taşıyan anı 
arasından bunun seçilerek vurgulanmaya değer bulunması ve sahnelenmesidir. Tan-
yeli’nin Istanbul’da çocukluk yıllarında tanıklık ettiği hatırlanması zor olmayan pek 
çok tarihi, tarihselci veya modernist yapı ve mimar varken, profesyonel macerasını 
Türkiye mimarlık tarihyazımı kanonunun en prestijli figürünün ustalık eseri olarak 
kabul edilen Selimiye Camii’ne referans vererek bir başlangıç/kuruluş öyküsü inşa 
etmesi dikkat çekicidir. 

Tanyeli’nin Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel çalışmasında tek çocuk kendisi 
değildir. Anneannesinin elini tutan çocuk imgesi, Cimabue tarafından keşfedilen 
Giotto’nun çocukluğu, Sinan için Afet Inan’ın icat ettiği çocukluk ile Tanyeli’nin 
metinlerinde bilinç düzeyinde ve dışında diyaloga geçerler: 

“Afet Inan’ın kitabı Sinan’a bir çocukluk da icat eder. O çocukluğundan beri mimarlı-
ğa meraklıdır. Hatta Inan’a göre, Sinan çocukken Erciyes’e doğru bakar ve o siluetten 
hareketle gelecekte Süleymaniye’yi inşa eder. Yüce ustalara ilişkin çocukluk efsaneleri 
kervanı dünyada epey yaygın bir yücelten örüntüsü oluşturuyor. (…) Ilginç olan, Vasa-
ri’nin aktardığı Cimabue’nin yetenekli ama keşfedilmemiş çocuk Giotto ile karşılaşması 
türünden bir anekdottur bu”.93

Tanyeli, sanat tarihindeki dahi çocuk imgelerine yönelik ironik eleştirisini düşü-
nümsel biçimde kendi çocukluk kurgusuna yansıtmaz. Bu efsaneler kervanı Sinan’ın 
çocukluğundan Giotto’nunkine oradan Tanyeli’nin çocukluğuna doğru yola çıkmış 
görünür. Mimarlık tarihi ile düşünsel bağlantılar saçaklanmakta ve Tanyeli’nin etra-
fında örülmektedir. Sadece çocukluk değil, yetişkinlik yıllarında da kendini ifade etme 
biçimleri ve ilişki kurduğu kültür coğrafyaları çeşitlilik gösterir. Ulusalcı anlatının Türk 
mimarları Sinan’ın torunları olarak tanımlama pratiğini Alberti’ye doğru genişletir. 
Tanyeli, Sinan mimarlığını ve Italyan Rönesansı’nı özümseme arzusuna, mimarlık 
öğrencilerini de davet eder. Bu onur sadece kendine değil bütün mimarlık öğrencile-
rine de aittir. Sözgelimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde yaptığı 
“Bugünkü Mimarlık Ortamı: Entelektüalizm ve Antientelektüalizm” başlıklı online 
konuşmasında “Bugün bir mimarlık okuluna giden öğrenciler Alberti’nin neredeyse 
çocuklarıdır diye bir ifade kullanacak olursam çok yanlış bir şey söylemiş olmam” diye 
belirtir.94 Kendini Mimar Sinan’ın torunları olarak görmeye alışkın bir meslek cami-
asına alternatif düşünsel bir jeneoloji önerir. Türk bir mimarlık tarihçisinin Alberti’yi 
özümseme ve aktarma çabası kendi dil sürçmelerini de beraberinde getirir. Tanyeli 

93 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 52. 
94 Uğur Tanyeli, “Bugünkü Mimarlık Ortamı: Entelektüalizm ve Antientelektüalizm”, Dokuz Eylül Üni-

versitesi, Mimarlık Fakültesi 21 Mayıs 2021. https://www.youtube.com/watch?v=swjgYyBYFlg (eri-
şim: 10. 09. 2021).
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Alberti’nin Mantua’daki Sant’Andrea Kilisesi’nden “küçük bir mahalle mescidi ama 
mimarlık tarihi bağlamında son derece önemli”95 diye söz eder. 

Dünya tarihinde mimarlığın düşünsel/tasarımsal bir disiplin olarak inşa edilmesi 
sürecinde Italyan Rönesansı olgusal bir dönüm noktasını ifade etmektedir. Fakat, Tanye-
li’nin bu tarihsel olguya yönelimi bazı açılardan çocuğun psikolojik gelişimindeki aile 
romantizmini96 çağrıştırır. Bu kavramı mesleki aile romantizmi veya mesleki soyağacı 
düşleri olarak genişletmek mümkün. Tanyeli’nin içine doğduğu kültür coğrafyası ile 
özlem duyduğu ve özdeşim kurduğu kültür coğrafyası ve aktörler, tahayyül ettiği bağ ve 
süreklilikler farklıdır. Bu durum, daha makro ölçekte Türkiye’de toplumun bir kesimi 
tarafından yaşanan kültürel transtopografya olarak kavramsallaştırdığım bir kolektif 
duygu manzarasıyla ilişkilendirilebilir. Düşünsel enerjisinin önemli bir bölümünü 
idealize ettiği kültür coğrafyasının dışına atıldığı; geri kalmış bir periferiye mahkûm 
olduğu fikriyle tüketen bazı toplumsal gruplar ve aktörler söz konusudur. Doğrudan 
ifade edilmese de Ren Nehri hattında ilerleyen, batısında Fransa’ya, doğusunda Al-
manya’ya, kuzeyde Ingiltere’ye güneyde Isviçre ve Italya’ya komşu olan hayali bir 
coğrafyaya özlem duyulmaktadır. Toplumun kayda değer bir kesimi, Avrupa’nın sahip 
olduğu materyal, ekonomik ve sembolik iktidarın kalbine gıptayla bakmakta; Türki-
ye’nin Iran, Irak ve Suriye ile yüzlerce kilometrelik sınırının bulunmasından utanç 
duymaktadır. Çatışma ve savaşlarla anılan bir Ortadoğu’ya sadece komşu olmak değil, 
hem Avrupa’da hem de Türkiye’de bazı toplumsal gruplar tarafından Ortadoğu’nun 
bir parçası olarak tanımlanması da incinmeye yol açmaktadır.

Kültürel transtopografya sadece Türkiye’de batıcı/batılılaşmış şeklinde karika-
türize edilerek tanımlanan toplumsal aktörler arasında görülmez; farklı modernlik, 
milliyetçilik ve muhafazakarlıkların da kavramları dönüştürerek, kendi diline tercüme 
ederek ve fetihçi retorikle örtüleyerek belli ölçüde katıldığı bir düşünce veya düştür. 
Kültürel transtopografya bazen de Kızıl Elma’nın yerinin neresi olduğu tartışmalarıyla 
kendini gösterir. Ziya Gökalp’in Kızıl Elma başlıklı manzum hikayesindeki dizeleri bu 
tartışmalara eşlik eder: “ ‘Türk irfanı, serbest bir toprak/Ister ki orada eylesin işrak/ 
Ne Bakü, ne Kazan ne de Istanbul/Bu yeni hayatı edemez kabul (…) Isviçre’de bir 
Türk köyü, bir şehir/Yapalım; Oradan yeni bir nehir/ Bir irfan ırmağı aksın Turan’a…/
Irmak döner elbet bir gün ummana”.97

Türk aydınlarının Osmanlı ile Rönesans Dünyası arasında görmek istedikleri 
ilişki, tarihsel olarak arzu edilen düzeyde yaşanmış değildir; Rönesans, Batı Avrupa 
ülkelerindekine benzer yoğunlukta izler bırakmamıştır. Materyal kültür ve miras bağ-
lamında sınırlı olan veri ve bağlantıların zenginleştirilmesi görevini sanat ve mimarlık 

95 Tanyeli, “Bugünkü Mimarlık Ortamı: Entelektüalizm ve Antientelektüalizm” 
a https://www.youtube.com/watch?v=swjgYyBYFlg (erişim: 10. 09. 2021).
96 Aile romantizmi kavramı için bkz. Sigmund Freud, “Familienroman der Neurotiker”, Psychologische 

Schriften. Band IV, Frankfurt: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982, s. 221-226.
97 Ziya Gökalp, “Kızıl Elma”, Kızıl Elma, haz. Hikmet Tanyu, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1976, s. 21-22.
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tarihçileri üstlenir. Popüler çalışmaların yanı sıra akademik anlamda da önemli eserler 
verilir. Rönesans ve Osmanlı ilişkisine duyulan ilgi Türkiye akademik ortamıyla sınırlı 
değildir. Uluslararası akademyada mimarlık tarihini yalıtılmış, anakronik, ulusal ve 
politik birimler halinde değil, farklı kültür coğrafyaları arasında etkileşimsel, diyalojik 
ve akışkan süreçler olarak gören çalışmalar üretilmiştir.98 

Kültürel transtopografya salt bir illüzyon değil, zihin haritasını oluşturan fiziki 
coğrafya kadar güçlü bir veridir. Kültürel transtopografyanın sağ ve sol formları hem 
farklı düzlemlerde özcülük üretme hem de özcülüğün altını oyma ve yeni düşünsel im-
kanlar üretme potansiyeli taşımaktadır. Kültür tarihi materyal ve olgusal gerçekliklerin 
olduğu kadar, zihinsel, duygusal ve düşünsel bağlar kurma ve kopmaların da tarihidir. 
Güncel ve tarihsel olgular hem yaşanır ve düşlenir hem de yazılır ve dolaşıma girerken 
söz konusu öykülere yeni katmanlar, renkler ve öneriler eklenir, geçmiş dönüşmeye 
devam eder. Tanyeli’nin mimarlık öğrencilerini Alberti’nin çocukları olarak görmesi99 
bazı açılardan ülkede var olan kültürel transtopografyanın farklı ifadelerinden biridir. 
Içine doğduğu değil, kendi seçtiği ve inşa ettiği bir mimarlık ve kültür coğrafyasında 
zihinsel olarak konumlanma iradesini yansıtmaktadır. Bu öneride sarkaç salınımının 
bir ucunda profesyonel aile romantizmi diğerinde kültürel transtopografya duygusunun 
yer aldığı söylenebilir. 

Tanyeli düşünsel açmazlarını kendi iç rasyonalitesi ve tutarlılığı içinde muhafa-
za etmek ve o noktada ısrarcı olmak yerine, kuramsal tıkanmayı başka bir kuram ve 
kavramla; asistemik düşünce yöntemiyle aşarak anlatısına devam eder. Bu anlamda 
Tanyeli’nin Sinan tarihyazımında en güçlü yönlerinden biri, düşünsel arayışın kendi-
sinin bir hedef haline gelmesidir. 

Tanyeli Mimarlığın Aktörleri100 kitabında ve yine aynı yıl yayımlanan Arredamen-
to’da hazırlanan Mimar Sinan Mitolojisi dosyasında yer alan makalesinde101 kullandığı 
panteon imgesini, kült figür inşa etme sorunsalı ve eleştirisini son çalışmasında farklı 
bir içerik ve referanslarla yeniden ele alır. Hem ulusalcı büyük anlatıları eleştirir hem 
de daha zengin bir ulusal panteon düşler. Panteondaki kült figürler arttıkça, totaliter 

98 Fatih Sultan Mehmet Dönemi ve Rönesans dünyasıyla ilişkiler konusunda bkz. Jullian Raby, “El Gran 
Turco, Mehmet The Conqueror as a Patron of the Arts of Christendom”, doktora tezi, Oxford Univer-
sity, 1980. Filarete’nin Sforzindası ve Yedikule arasındaki plan benzerlikleri konusunda bkz. Marcell 
Restle, “Bauplannung und Baugesinnung unter Mehmet II. Fatih”, Pantheon, c. 39, 1981, s. 361-367. 
Dünya tarihi bağlamında Rönesans deneyimi ile ilgili olarak bkz. Lisa Jardine, Worldly Goods: A New 
History of Renaissance, New York: WW. Norton, 1998. Ayrıca bkz. Lisa Jardine, Jerry Bratton, Global 
Interest, Renaissance Art Between East and West, London: Reaction, 2000. Ayrıca bkz. Rosamond E. 
Mack, Bazaar to Piazza, Islamic Trade and Italian Art, 1300-1600, Berkeley, Los Angeles, London: 
University of California Press, 2002.

99 Tanyeli, https://www.youtube.com/watch?v=swjgYyBYFlg (erişim: 7. 09. 2021). 
100 Uğur Tanyeli, Mimarlığın Aktörleri: Türkiye 1900-2000, Istanbul: Garanti Galeri, 2007.
101 Uğur Tanyeli, “ ‘Sinan’ın Heykelini Yapınız’ Iyi de Neden ve Nasıl?”, Arredamento Mimarlık, s. 202, 

Mayıs 2007, s. 64-65. 
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ve tekilci düşüncenin yerini çoğulculuğa bırakacağı varsayımı satır aralarında okun-
maktadır. Panteondaki kahramanların sınırlı sayıda olmasını ve konu başlıklarının 
çeşitlenmemesini otoriter bir kurgunun yansıması olarak yorumlar. Tanyeli’ne göre, 
Türk milliyetçiliği, Ingiltere ve Almanya’daki kadar zengin bir panteon üretememiştir: 

“Örneğin Westminster Abbey ’de sadece Poets’ Corner’da yüzden fazla sanatçı, şair, yazar, 
tiyatrocu, mimar gömülüdür veya anılır. Oysa Türk panteonunun üyelerinin ilkokul düze-
yinde öğrenim görmüş her Türk vatandaşı kolayca sıralayabilir. Liste Atatürk’le başlıyor, 
Fatih Sultan Mehmet, Kanuni, Barbaros ve Sinan şeklinde devam ediyor.”102 

Tanyeli’nin Alberti ve Rönesans düşüncesiyle tanımlanan mesleki soykütüğü 
önerisi ile zengin bir ulusal panteon kurma arzusu aynı düşünsel yolculuğun içinde 
sorunsuzca birlikte hareket etmektedir. Tanyeli’nin ulusal panteon söylemi, farklı 
ulusların panteonlarında yer alan figürlere hayranlık duyma ve bağ kurmanın önünde 
engel teşkil etmez.

Tanyeli, mimarlığı sadece tasarım değil metin üretimi olarak gördüğüne sıklıkla 
değinir ve gelecek kuşaklara dönük bir hafıza aktarımı ve hatırlanma stratejisi önerir. 
Sai’nin Sinan tezkiresini yazarken ifade ettiği hayırla yad edilmeyi bir çeşit sahte tevazu 
olarak tanımlayan Tanyeli, söz konusu kendi hatırlanma arzusu olduğunda, konuyu 
suskunlukla geçiştirir. Bunun doğrudan ifade edilmeyişi, talep etme yöntemi ve iddi-
asının gücüyle ilişkilidir. Tanyeli’nin metinlerinde akordeon zaman farklı yüzyılları 
kendi persona kurulumunun filtresinden geçirerek kapsadığı gibi aynı zamanda kendisi 
için bir gelecek de öngörür. Ağırlıklı olarak askeri ve siyasi figürlerden kahramanlar 
yaratmış olan ulusal panteonun kapısını Sinan’ın mimarlığına ilişkin metinleriyle çalar. 
Metinlerinde sürekli eksik alımlama, temsiliyet sorunu ve geç kalmışlık konularının 
altını çizen,103 mimarlık alanıyla ilgili metinsel üretimin yetersizliğine dikkat çeken 
Tanyeli, sözünü ettiği eksikliği ve boşluğu kendisinin doldurduğu hissini yaşar. Kurgu-
ladığı çocukluk öyküsü, bütün akademik hayatı boyunca sürdürdüğü özgün çalışmaları 
ve bir çeşit kitabe-kitap şeklinde alımladığı son Sinan çalışması ile ulusal Panteon’da 
kendine bir yer açılmasını talep eder. 

Sonuç

Her metin, metinlerarasılık temelinde şekillenir ve döneminin tarihsel ve sos-
yo-kültürel gerçekliğinin bir ürünüdür. Burada özne etkileşimsel olarak var olur, 
dönüşür ve dönüştürür. Tanyeli’nin Sinan tarihyazımı, Türkiye’de ulusalcı büyük 
anlatıların kurucu paradigmaları ve bunlara karşı geliştirilmiş eleştirilerle ve farklı 

102 Tanyeli, Mimar Sinan, Tarihsel ve Muhayyel, s. 400-401. 
103 Gecikmiş modernlik konusunda sürdürülen tartışmalara farklı bir örnek için bkz. Gregory Jusdanis, 

Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi, çev. Tuncay Birkan, 3. bs. Istan-
bul: Metis Yayınları, 2018. 
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düşünsel metodolojilerle tanımlı bir sanat ve mimarlık tarihi geleneğinde şekillenir. 
Tanyeli’nin ürettiği Sinan tarihyazımında karşılaşılan birincil ve ikincil kaynak-

ların kullanımı, literatür eleştirisi, farklı kuramsal çerçevelerin ve kavram setlerinin 
kullanımı, nüanslar üzerinde yoğunlaşma, araştırma konusuna yönelik duygusal me-
safenin korunması, belli bir nesnellik düzeyinin sağlanması, mevcut hipotezlerin ve 
önermelerin sınanması, analizi, metinlerarasılık aracılığıyla çapraz okumaların yapıl-
ması, imgelerin kod çözümlemesi ve alternatif yorum güzergahlarının önerilmesi gibi 
neredeyse standartlaşmış olağan bir akademik yazma stratejisi, mimarlık tarihini bir 
arzu ve hayranlık nesnesi olarak gören ve bunlar üzerinden kimlik ayinleri gerçek-
leştiren akademik çevrelerin ve toplumsal taleplerin olduğu bir kültür coğrafyasında 
fark yaratan nitelikler olarak belirir. 

Tanyeli metinlerinde ağırlıklı olarak Mimar Sinan tarihyazımının tarihselliğini, bu 
tarihyazımını var eden kuramsal ve kültürel koşulların analizini merkeze almış ve bu 
yönüyle diğer mimarlık tarihçilerinden büyük ölçüde ayrılarak metateoriye yönelmiştir. 
Ilgisinin yapılardan tarihyazımının metateorisine kaymasının önemli sebeplerinden 
biri, bu sorunsallaştırma güzergâhının düşünsel ve metinsel üretim anlamında daha 
verimli bir alan sunmasıdır. 

Tanyeli akademik yaşamının erken dönemlerinde kaleme aldığı metinlerinde 
Sinan’ı idealize etme ve Italyan Rönesans mimarlarıyla kıyaslama, özellikle benzerlik 
tespit etme, bulamadığı yerde ise benzerlikler tahayyül etme eğilimi geliştirmiştir. 
Ilerleyen yıllarla birlikte söz konusu anlatı güzergahını terk ederek bir taraftan Sinan’ın 
somut yapıtlarındaki aksaklıkların bulunmasına yönelik arkitektonik bir okuma ger-
çekleştirmiş, diğer taraftan Sinan’ı Rönesans parametreleriyle yorumlamaya çalışan ve 
idealize eden tarihyazımına karşı yoğun bir eleştiri yöneltmiştir. Tanyeli için 1990’ların 
başından bu yana artık temel hedef, tarihyazımsal olarak inşa edilen Sinan mitini yık-
mak ve Sinan’ı olağanlaştırmaktır; fakat bu amaçla kaleme aldığı ve daha önce yazdığı 
metinlere uğrayarak zenginleştirdiği son çalışmasında niyet edilen ile ulaşılan sonuç 
ancak kısmen örtüşür. Tanyeli yıkmak ve olağanlaştırmak istediği Sinan mitini hem 
tarihyazımsal düzlemde daha güçlü bir şekilde inşa etmiş hem de aynı mitin yanında 
kendi mimarlık tarihçisi personasını kurmayı ve yerleştirmeyi denemiştir.

Tanyeli akademik yaşamının farklı dönemlerinde Sinan’ı hem dolaylı şekilde 
idealizasyon hem de mit yıkma stratejileriyle inşa etmiş, her iki dönemin ortak karak-
terini ise savlarındaki farklı düzeylerde ifade edilen özgüven oluşturmuştur. Tanyeli 
eleştirel bir Sinan tarihyazımı metateorisi geliştirmiş, mevcut mimarlık tartışmalarını 
ideolojik, kültürel ve sosyo-psişik anlamda kategorize edip bunların oluşum süreçlerini 
analiz ederek özgün yorumlarıyla mimarlık tartışmalarını zenginleştirmiştir; ancak 
kendisini bu şekilde yazmaya iten süreçleri metninin bir bileşeni olarak çalışmasına 
dahil etmeyi istisnai değiniler ve dolaylı göndermeler dışında genellikle tercih etme-
miştir. Tanyeli’nin eleştirelliğe ve tarihselliğe yaptığı vurguya rağmen zaman zaman 
neredeyse tarih üstü bir panoptikon olarak mimarlık tarihine baktığı hissini yaşadığı 
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görülür. Tarihçinin geçmişi senaryolaştıran kişi olduğuna yönelik retorik birkaç ifade 
kurduğu cümlelerin iddiasını dengelemeye yetmemektedir. Metinlerinde hem şüphe-
ciliğe ve eleştirelliğe davet eden hem de zaman zaman beliren aforizmavari üslubuyla 
bu şüpheciliği baskılayan bir dil kullanımı söz konusudur. Eleştirel ve temkinli bir dil 
ile teatral bir özgüven sürekli yer değiştirir. Bu iddialı üslubun gelişiminde, iddialı 
oluşu talep eden bir okur kitlesinin de önemli payı bulunmaktadır.

Uğur Tanyeli Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi mimarlık tarihyazımında farklı 
yüzyılları analiz eden, aynı zamanda çağdaş mimarlık kuramları ve eleştirisi üzerinde 
yoğunlaşan pek çok metin kaleme almıştır. Tanyeli’nin çok yönlü ve geniş bir yelpazede 
seyreden akademik ilgileri, ele aldığı konuların çeşitliliği onun Sinan mimarlığı ve 
dönemiyle özdeşleştirilen bir mimarlık tarihçisi olmasının önüne geçmektedir ancak 
son Sinan çalışmasıyla mimarlık tarihçisi personasını yeniden tanımlarken Sinan 
mitinin yanında konumlanmayı tercih ettiği görülmektedir. Tanyeli’nin metinlerinde 
karşılaşılan temel leitmotifler; bir çeşit yanlış bilinç, sözde kavrayış, sözde tarihyazımı 
ve geç kalmışlık duygusudur. Mimarlık tarihçisi personasını yanlış bilinci düzelten, 
sözde kavrayış yerine gerçek bir kavrayışı öneren ve geç kalmışlığı kendisinin telafi 
ettiğini ima eden bir imge etrafında şekillendirir. 

Tanyeli, Sinan’ı doğallaştırmak üzere yola çıkar fakat ulaştığı yer, Nietzche’den 
ve Krautheimer’den beslenerek oluşturduğu anakronik bir titreşen asistemik düşün-
ceyi 16. yüzyıl Osmanlı epistemik rejimine bazı yönleriyle yansıtmak olur. Sistemik 
düşünceye karşı asistemik düşünceyi, mimarlık tarihyazımındaki totaliter eğilimlerin 
giderilmesinde bir imkân olarak görür. Asistemik düşünce önerisi Tanyeli’ne Sinan 
çalışmasında bulunan iç çelişkileri ve paradoksal yönleri metodolojik bir zafiyet değil, 
bir çeşit erdem ve kuramsal açılım olarak sunma olanağı da sağlar. 

Tanyeli yerli ve milli kavramının yaygın kullanımını ironik bir dille eleştirir fakat 
ulusalcı tarihyazımı ve büyük anlatıların barındırdığı totaliter eğilimleri sorunsallaş-
tırırken aradığı metodolojik çözümü 16. yüzyıl Osmanlı’sının düşünsel pratikleriyle 
ilgili geliştirdiği tahayyülde bulmuş gibidir. 

Dış dünya olarak tanımladığı farklı muhayyel ötekiler ile temastan her defasında 
bir kimlik krizi, muhayyel zaferler veya yenilgilerle bitkin düşerek ayrılan bir kültür 
coğrafyasında Tanyeli’nin Sinan çalışması yine bir kimlik tartışmasıyla sonuçlanır. 
Muhayyel bize, geçmişe ve Osmanlı düşünsel pratiklerine referansla yeni bir düşünce 
yöntemi nasıl geliştirilir konusunda düğümlenen bir anlatı sunar. Yıkmak üzere çık-
tığı tarihyazımsal önermelerin karşısına, asistemik düşünce olarak tarif ettiği farklı 
bir tarihselcilik ve düşünce yöntemini koyar. Bütün dünyada modernlik bağlamında 
yıkarak yapma metaforunun gittikçe yıpranmakta olduğunu gören Tanyeli, Sinan 
anlatısının katmanlarından birini, söylem kalıntılarının konservasyonu ve düşük yo-
ğunluklu restorasyonu oluşturur. Tanyeli bazı açılardan muhafazakâr öğeler içeren, 
bir tür postmodern sonrası harabe romantizmi önerir. Bir hakikat rejimi içinden ko-
nuşmamanın meşruiyetini tarihe ve günümüze referans vererek oluşturur. Yıktığını var 
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saydığı Sinan mitinin kalıntıları arasında gezinirken yeni bir mitik sahne ve senaryo 
kurar. Fakat bu harabe romantizminin senaryosu ve sahnelenme biçimleri 18. yüzyılın 
Alman romantizminde görülen geçmişin pitoresk idealizasyonu, nostalji ve melankoli 
temalarından oldukça uzaktır. Hatta devrilmiş tarihi Roma ve Osmanlı sütunlarının 
üzerine sosyal bilimlerin kavram dağarcığından, farklı toplumsal grupların geçmişe, 
bugüne ve geleceğe yönelik beklentilerden özenle seçerek oluşturduğu çimento ve 
inşaat moloz yığınını döktüğü bile söylenebilir. Tanyeli’nin Sinan’ı Geç Roma’dan 21. 
yüzyıllara uzanan bir zaman aralığında, akordeon zaman parantezine alarak sürdürdüğü 
tartışmaların çeşitliği, çoğulluğu, iç içe geçmişliği Jheronimus Bosch’un tablolarının 
empresyonist, ekspresyonist ve pop-art şeklinde yeniden yorumlanmasını çağrıştırır. 
Sinan mimarlığından çok daha fazla, Sinan aracılığıyla diyalog kurmak isteyen çağdaş 
kültürel atmosferi, toplumsallığı ve bunların birer yansıması olan kültürel kimlik kriz 
ve gerilimlerini tasvir eder. Yaşadığı tarihsel dönemin ve kültür atmosferinin hem 
ürünü hem nesnesi hem de öznesi olan Tanyeli’nin bütün akademik yaşamı boyunca 
Sinan üzerine yazdığı metinler, Türkiye’de yaklaşık 20. yüzyılın son 21. yüzılın ilk 
çeyreğindeki tarihyazımında önemli bir kesiti ve verimi temsil etmektedir. 
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NURETTİN TOPÇU’NUN “RUHÇU ANADOLU SOSYALİZMİ” 
HANGİ RUHU TAŞIMAKTADIR?* 

Zübeyir Ovacık**

WHAT SPIRIT DOES NURETTİN TOPÇU’S 
“SPIRITUAL ANATOLIAN SOCIALISM” CONTAIN? 

ÖZ
Yakın dönem Türk düşüncesinin az sayıdaki özgün düşünürlerinden birisi olarak 
değerlendirilen Nurettin Topçu, idealist karakterde bir düşünce sistematiği or-
taya koyarken fikri serüveninin odağına ahlakı yerleştirmektedir. Pratik-politik 
alana etik bir duyarlılıkla yönelen Topçu, yaşadığı dönemin mevcut ekonomi-po-
litiğine de keskin eleştiriler yöneltmiş bir isimdir. Bu doğrultuda Topçu, çağdaş 
Türk düşüncesinde Anadolu coğrafyasını merkeze alan kendine özgü moral eko-
nomi-politik bir kuram geliştirme çabası içerisinde olmuştur. Ruhçu sosyalizm, 
Anadolu sosyalizmi gibi kavramsallaştırmalarla ifade ettiği bir sosyalizm mode-
linden söz eden Topçu, mevcut politik düşünce modellerinin hazır düzeneklerinin 
dışına taşan bir düşünce dizgesine sahip görünmektedir. Her halükarda Topçu ve 
fikriyatı üzerine sürdürülecek bir tartışma, Türk düşüncesinin çağdaş dönemin-
deki düşünce hareketlerini tasnif eden alışılagelmiş şemayı aşan bir bakış açısını 
gerekli kılmaktadır. Mevcut çalışma, Topçu ile ilgili önemli bir belge niteliğinde 
olan ve yerel bir dergide yayınlanmış olan bir hatıra-metni ilk defa gündeme ge-
tirerek Topçu’nun düşünce serüveninde önemli bir tartışma başlığı oluşturan so-
syalizm konusuna katkı sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, Anadolu sosyal-
izmi kavramsallaştırmasından hareketle sosyalizm vurgusunun Topçu’nun genel 
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düşünce sistematiğinin içerisinde nerede durduğu, sosyalizm ilgisinin Topçu’nun 
düşünce sistematiğinin mütemmim bir cüzü olup olmadığı meselesi tartışmanın 
temel sorusu haline gelmektedir. Nihayetinde Topçu’nun ruhçu-Anadolu sosyal-
izmi, formasyonunu kendi entelektüel macerasından almakta ve yaşadığı döne-
min elitlerine yönelik bir eleştiri imkânından ibaret görünmektedir. Çalışmada 
Topçu’nun idealist bir zeminde neşvünema bulan sosyalizminin, Anadolu’nun 
tasavvufi irfan geleneğiyle şekillenmiş İslami bir ruh taşıdığı ve aynı zamanda 
dönemin elitlerine yönelik keskin eleştiriler barındıran gayet modern protest bir 
tavırdan ibaret olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Anadolu Sosyalizmi, Ruhçu Sosyalizm, 
Milliyetçi Sosyalizm.

ABSTRACT
Nurettin Topçu, who is considered as one of the few original thinkers of the recent 
Turkish thought, reveals a systematic of thought with an idealistic character 
by placing morality at the center of his intellectual adventure. Topçu, sharply 
criticizes the current political economy of the period in which he lived. Topçu 
wanted to develop a moral economic-political theory centered on the Anatolian 
geography. Topçu expresses this model with concepts such as spiritualist 
socialism and Anatolian socialism. A discussion on Topçu and his ideas requires 
a different perspective that goes beyond the conventional scheme. The present 
study aims to contribute to the topic of socialism, which is an important topic of 
discussion in Topçu’s journey of thought, by bringing up a memoir-text, which 
is an important document about Topçu and published in a local magazine for the 
first time. In the study, the main question of the discussion is where the emphasis 
on socialism stands in Topçu’s general thought system, and whether the interest 
in socialism is an integral part of Topçu’s thought system. Ultimately, Topçu’s 
spiritualist-Anatolian socialism takes its formation from his own intellectual 
adventure and seems to consist of a critique of the elites of his time. In the study, 
it was concluded that Topçu’s socialism had an Islamic spirit shaped by the 
tradition of Anatolia’s mystical wisdom and at the same time consisted of a very 
modern protest attitude that included criticisms of the period in which he lived.
Keywords: Nurettin Topçu, Anatolian Socialism, Spiritual Socialism, National-
ist Socialism

***
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Giriş

Türk düşüncesinin çağdaş döneminin başlangıcından itibaren daha çok pratik-poli-
tik bir çerçevede geliştirilen düşüncelerin genellikle Akçura’nın Üç Tarz-ı Siyaset’inde 
de ortaya konulduğu üzere Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük şeklindeki ekoller altın-
da tasnif edilişi yaygın bir tutuma karşılık gelmektedir. Birbirlerinden farklılaştığı 
varsayılan her “üç siyaset tarzı”nın da esasında modernleşme, ilerleme, kalkınma 
perspektiflerini paylaştıkları, dolayısıyla temel yönelimlerinin Batı uygarlığı olması 
hasebiyle aynîleşmekte oldukları görülebilmektedir. Cumhuriyet dönemindeki az sayı-
daki özgün düşünürlerden birisi olarak kabul edilebilen Nurettin Topçu, modernleşme 
arayışlarının askeri ve ekonomik güce ulaşma, dolayısıyla sanayileşme hedefleriyle 
özdeşleştiği Çağdaş Türk düşüncesinde liberal-kapitalist bir üretim tarzına yönelik 
keskin eleştirileriyle mevcut düşünce modellerinin sınırlarının dışına taşan bir düşünce 
sistematiğine sahip görünmektedir. Topçu’nun fikirlerini milliyetçilik, popülizm, İs-
lamcılık, muhafazakârlık, batıcılık ve sosyalizm gibi mevcut akımlara yaslanarak ele 
alan çalışmalar, sıklıkla Topçu düşüncesinin hazır modeller içerisinde ele alınmasının 
güçlükleriyle karşılaşmaktadırlar. Cumhuriyet döneminde daha çok kapitalist bir model 
esas alınarak yürütülen ekonomi politikalarının özellikle milliyetçi-muhafazakâr kesimin 
güçlü toplumsal onayını aldığı bir vasatta Topçu’nun sosyalizmden bahsetmesi, onun 
düşünce dünyasını ilginç kılan hususlardan birisi olarak dikkat çekmektedir. Topçu 
gibi milliyetçi, muhafazakâr karakterler taşıyan bir düşünce dünyasına sahip bir ismin 
ruhçu, Anadolucu, İslamcı gibi niteliklerle ifade edilen bir sosyalizm modelinden 
bahsetmesinin arka planına ilişkin bir soruşturma, Topçu’nun fikriyatının bütünlüklü 
olarak anlaşılmasında önem arz etmektedir.

Sosyalizmin kökenine dair tarihsel süreç içerisinde dinlerden, ütopyalara ve An-
tik Çağ’daki bazı filozoflara kadar çeşitli referanslara atıflar yapılsa da nihayetinde 
sosyalizm, çağdaş bir ideoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyalizm kelimesinin 
ilk kullanımı XIX. yüzyılın ilk çeyreğine işaret etse de sosyalist öğretilerin kökleri, 
XVIII. yüzyıldaki Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali’yle ilişkilidir.1 Sanayi Devrimi’yle 
birlikte gelişen sosyo-ekonomik modelin ortaya çıkardığı toplumsal sefalete bir tepki 
olarak kendisini var eden ekonomi/politik bir ideoloji olarak sosyalizm, kapitalist 
üretim modelinin neden olduğu eşitsizlikler, yoksulluklar, işsizlik, üretim fazlalığı gibi 
hususlara dikkat çekerek bencilce kâr peşindeki bir üretim mekanizmasının eleştirisine 
yoğunlaşmaktadır.2 

Çağdaş Türk düşüncesinin erken dönemlerinden itibaren Batı’da ortaya çıkan 
pek çok akım ve fikrin takip edilişi gibi Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren 

1 Jean-Paul Thomas, “Sosyalizm”, çev. İsmail Yerguz, Siyaset Felsefesi Sözlüğü, Yayına Hazırlayanlar: 
Philippe Raynaud ve Stéphane Rials, 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s. 816, 817.

2 Jean-Paul Thomas, “Sosyalizm”, s. 816.
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sosyalizme dair düşüncelerin de çeşitli düşünürler tarafından dile getirilmiş olduğu 
görülmektedir. Sosyalizmin toplumsal tarihimizdeki macerasına ilişkin Türkiye’de Sol 
Akımlar adlı iki ciltlik eser kaleme almış olan Mete Tunçay, söz konusu eserinde Tür-
kiye’de sosyalizme dair fikirlerin tarihini, Osmanlı döneminin erken dönemlerine, hatta 
Türk tarihinin eski devirlerine kadar geri götürmenin mümkün olduğunu belirtmekle 
birlikte Osmanlı’daki sosyalist hareketleri II. Meşrutiyet’le başlatmaktadır.3 Tunçay, 
sol hareketin daha çok azınlıklar arasında özellikle de Ermeni ve Bulgar azınlıklar 
arasında yayılmaya başladığına dikkat çekmektedir.4 Azınlıkların dışında Meşrutiyet 
yıllarının İstanbul’unda, “İştirakçi” lakabıyla ünlenen Hüseyin Hilmi’nin (1855-1922)5 
başını çektiği küçük bir aydın grubu tarafından da sosyalizmin savunulmakta olduğu 
görülmektedir.6 Cumhuriyet döneminde ise sol hareket çerçevesinde Kadro Hareketi 
(1932-1935) ve Yön Dergisi çevreleri dikkat çekmektedir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
Şevket Süreyya Aydemir gibi isimlerin de yer aldığı kadrocular bizzat Mustafa Kemal 
Atatürk ile temas içerisinde olmuşlardır. Resmi ideolojiyle yakın bir ilişki içerisinde olan 
Kadrocular, milliyetçi refleksler de gösteren ilginç bir sosyalist hareket olarak ortaya 
çıkmıştır.7 1960’lardan sonra ise Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal’ın yönetimindeki 
Yön Dergisi çevresinde ulusal bir sosyalizm anlayışı savunulmuştur. Yön Dergisi’nde 
İslam ülkelerindeki “İslami Sosyalizm” fikirleri de tartışılmış, bu yönde örneğin Roger 
Garaudy’nin Sosyalizm ve İslamiyet adlı eseri tercüme edilmiştir. 1960’lardan itibaren 
ise klasik Marksist şablona uymayan, Türkiye’nin kendine özgü toplumsal yapısına 
dikkat çeken “yerli bir sosyalizm” hareketi olarak tavsif edilebilecek bazı isimlerden 
de söz edilebilmektedir. Siyaset alanında Türkiye İşçi Partisi genel başkanı Mehmet 
Ali Aybar ve entelektüel çevrelerde Kemal Tahir ve Atilla İlhan bu çerçevede gündeme 
gelmektedir.8 Cumhuriyet dönemi sosyalizm tartışmalarında yer alan en ilginç isimler-
den birisi de milliyetçi-muhafazakâr çevreyle ilişkili bir isim olan Nurettin Topçu’dur. 

Sosyalizm modelini “İslami”, “Müslüman”, “Anadolu”, “ruhçu” gibi nitelendir-
melerle ortaya koymuş olan Topçu, kendine özgü bir sosyalizm anlayışıyla dikkatleri 
üzerine çekmiştir. Milliyetçi çevrelerde sol düşünceye ait isimlere karşı toptan ve 
keskin bir karşıt tavrın gösterildiği bir vasatta Topçu’nun Sabahattin Ali, Keyise İdalı 
ve Mehmet Ali Aybar gibi toplumsal meselelere duyarlı kimi Marksist ve sosyalist 
isimlere özel bir sempati beslediği görülmektedir.9 Topçu’nun sosyalizm anlayışıyla 

3 Mete Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), 3. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1978, s. 21-23.
4 Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), s. 23.
5 İştirakçi Hilmi olarak bilinen Hüseyin Hilmi, Şubat 1910’da “İştirak” dergisini çıkarırken, Eylül 

1910’da ise siyasal tarihimizdeki ilk sosyalist parti olan Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulmuştur.
6 Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), s. 37.
7 Lütfi Sunar, “Kadro Dergisi/Hareketi ve Etkileri” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 2, Sayı 

1, 2004, s. 511-526.
8 Fırat Mollaer, “Türk Sosyalizmine Bir Katkı”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Bir Düşünce ve Yarınki 

Türkiye Tasarımı Olarak Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl: 10, Sayı: 109, Ocak, 2006, Baskı Tarihi: 
31.12.2005, s. 38, 39.

9 Muzaffer Civelek, Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu, 1. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 
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yakın dönemdeki kimi yerli sosyalizm anlayışlarının savunucuları arasında mukayeseler 
yapan çalışmalar yapılmıştır. Süleyman Seyfi Öğün, Topçu ile Mehmet Ali Aybar’ı 
karşılaştıran bir yazı kaleme almıştır.10 Fırat Mollaer, Nurettin Topçu’nun sosyalizm 
konusundaki düşünce yalnızlığını Cemil Meriç, Mehmet Ali Aybar, Kemal Tahir ve 
Atilla İlhan gibi entelektüellerle paylaşmış olduğunu ifade etmektedir.11 Nihayetinde 
kendine özgü bir sosyalizm tasarımı ortaya koymuş olan Topçu’nun sosyalizminin 
hangi dinamiklere yaslandığı ve sosyalizm konusunun Topçu fikriyatının temel bir 
unsuru olup olmadığı meselesi, üzerinde tartışmayı gerekli kılan önemli bir mesele 
haline gelmektedir.

I. Nurettin Topçu’nun ‘Sosyalizmi’ Nasıl Bir Sosyalizmdir?

Nurettin Topçu’nun düşünce dünyasını bütüncül ve tutarlı bir değerlendirmenin 
konusu yapabilmek için onun bir bütün olarak fikri serüveninin başlıca aşamalarının 
doğru bir şekilde takip edilmesinin lüzumu ortadadır. Bu çerçevede Topçu’nun sosya-
lizmle ilgili fikirlerinin başlangıç ve gelişme aşamalarının da dikkatli bir şekilde tahlil 
edilmesi gerekmektedir. Hareket Dergisi çevresi içerisinde Topçu’nun yakın çevresinde 
bulunmuş önemli isimlerden birisi olan Ezel Erverdi, Topçu’nun sosyalizm kelimesini 
ilk defa 1959’da İTÜ’de verdiği konferansta kullandığını belirtmektedir.12 1960’ların 
dünyasında sosyalist eğilimlerin yükselişini takip ettiği anlaşılan Topçu’nun Orhan 
Okay’a yazdığı 02.02.1965 tarihli mektubunda Okay’dan ruhçu sosyalizm hakkında 
yazılmış yeni eserler istediği görülmektedir: 

“…Eğer imkân bulursan bana ‘sosyalizm’ hakkında iyi bir etüt eseri getirirsen memnun 
olurum. Ruhçu Katolik sosyalist cereyanları ile beraber çeşitli sosyalist sistemleri içerisine 
alan böyle ciddi bir eseri orada yapabileceğin bir soruşturmanın sonucunda seçme işini sana 
bırakıyorum. Ruhçu sosyalizm üzerinde bir çalışma yapıyorum. Onun için faydalanmak 
arzusundayım…”13, “… Sosyalizm üzerine çalışmalarım, leş kesilmiş bir cemiyete bir ruh 
ve hayat verme denemesi yapmak içindir.”14

Entelektüel biyografisinin merkezine hem teorik açıdan hem de pratik açıdan 

2017.; Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, 1. Baskı, İstanbul: 
Dergâh Yayınları, 1992, s. 152.; Süleyman Seyfi Öğün, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, İstan-
bul: Bağlam Yayıncılık, 1994. s. 221, 222.

10 Bkz.: Süleyman Seyfi Öğün, “Zor Zamanda İlkeli Düşünmek Ya da Mehmet Ali Aybar ve Nurettin 
Topçu”, Modernleşme, Milliyetçilik ve Türkiye, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 1994.

11 Fırat Mollaer, “Türk Sosyalizmine Bir Katkı”, s. 39.
12 Ezel Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2019, s. 334.
13 M. Orhan Okay, Anadolu’dan Hatıralarla Nurettin Topçu’nun Mektupları, 1. Baskı, İstanbul: Cümle 

Yayınları, 2015, s. 149, 156.; Emin Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, 3. Baskı, İstan-
bul: Dergâh Yayınları, 2019, s. 209.

14 Okay, Anadolu’dan Hatıralarla Nurettin Topçu’nun Mektupları, s. 152.
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ahlakı yerleştirmiş bulunan Nurettin Topçu, Ahlak Nizâmı başlığı altında bir araya 
getirilen yazılarının hemen başında yaşadığı çağın kesif bir güven bunalımına sahne 
olduğunu ve son yılların özellikle de son harbin yıkımının sadece maddi bir yıkım 
olmayıp asıl yıkılanın bütün bir ‘Ahlâk Nizâmı’ olduğunu belirtmektedir.15 ‘Anado-
lu’, ‘ruhçu’, ‘İslam’ ve ‘Müslüman’ gibi çeşitli vasıflarla16 ortaya koyduğu sosyalizm 
anlayışını Topçu, daha yoğun bir şekilde Ahlâk Nizâmı adlı eserinde ele almaktadır. 
Söz konusu eserinde pek çok şeklinin olduğundan söz ettiği sosyalizmi Topçu, genel 
olarak şu şekilde tarif etmektedir: 

“Sosyalizm, XIX. asırda doğan ve büyük sanayi işçilerinin yaşama şartlarıyla refah va-
sıtalarında cemiyetin diğer fertleriyle eşitlik temini için ortaya konulmuş olan ekonomik 
doktrinlerin umumi adıdır.”17 

Topçu’nun da işaret ettiği üzere modern bir ideoloji olarak bazen komünizmle 
yakın bir ilişki içerisinde, hatta özdeş bir şekilde yorumlanan sosyalizm, şiddet veya 
demokratik yöntemleri esas alan tutumlar açısından da nasyonal sosyalizm, demok-
ratik sosyalizm gibi farklı yorumlarla ortaya konulabilmektedir.18 Farklı yorumlama 
biçimleri söz konusu olsa da esasında bütün sosyalizmler “kendi haline bırakılmış 
sanayiciliğin istismarcılıklarına ve aşırılıklarına karşı tepkiler” bağlamında olumsuz 
biçimde tanımlanmaktadırlar. Bununla birlikte önerilen sistemlerin çeşitliliği, olumlu 
bir atılımı da mümkün kılmaktadır.19 “Hareket” kavramını düşünce dizgesinin anahtar 
kavramı olarak tayin eden Topçu’nun sosyalizmi içtimaî plandaki bir atılım, hareket 
arayışı üzerinden ele alınabilmektedir. Maddi açıdan insanlar arasında nisbî bir eşitliğin 
söz konusu olduğunu belirten Topçu, madde ve iktisat alanındaki bu eşitliği esas alan 
sosyalizmin en doğru sistem olduğunu belirtmektedir.20 Farklı sosyalizm türlerinin 
ortak noktasının üretim araçlarıyla geçim şartlarının fertlerden alınıp topluma verilmesi 
olduğunu belirten Topçu, XIX. asırdan önce ortaya konulan bölüşmeci sosyalizm ve 
modern sosyalizm olmak üzere iki tür sosyalizmden söz etmektedir. Topçu’ya göre 
XIX. yüzyıldan önce ortaya konulan bölüşmeci sosyalizm, sadece toprağın fertler 
arasında eşit olarak bölünmesini esas alırken, modern sosyalizm ise ortak bir çalış-
ma ile meydana getirilen eşyayı, dolayısıyla bütün üretim araçlarını toplumun malı 
olarak kabul etmekte ve bunlar üzerinde ferdin mülkiyetini tanımamaktadır. Modern 
sosyalizm ancak bütünüyle fert tarafından üretilen ve yalnız fert tarafından kullanılan 

15 Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye, 5. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999, s. 13.
16 Emin Işık, Topçu’nun sosyalizm anlayışını tavsifi hususunda şunları kaydetmektedir: “…dinin iz-

zet ve şerefini korumak ve siyasi polemiklere alet etmemek için ‘İslam Sosyalizmi’ yerine daha çok 
“Ruhçu sosyalizm ve Milliyetçi sosyalizm’ gibi kavramlar kullanıyordu”, Emin Işık, Nurettin Topçu 
Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s. 207.

17 Nurettin Topçu, Ahlak Nizâmı, 3. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1997, s. 231.
18 Atilla Yayla, Siyasi Düşünce Sözlüğü, 4. Baskı, Ankara: Adres Yayınları, 2008, s. 215-216.
19 Jean-Paul Thomas, “Sosyalizm”, s. 816.
20 Nurettin Topçu, Devlet ve Demokrasi, (İradenin Davası, Devlet ve Demokrasi birlikte), 8. Baskı, İs-

tanbul: Dergâh Yayınları, 2018, s. 142.
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eşyaya ilişkin ferdî mülkiyeti tanımaktadır.21 Farklı biçimlere bürünmüş olan modern 
sosyalizmin Fransa ve Almanya’da birbirlerine aykırı istikamette geliştiklerini belirten 
Topçu’ya göre Fransız sosyalizmi idealist ve ütopik bir karakter sergilerken, Alman 
Millî Sosyalizmi ise realist bir sosyalizm niteliğindeki kolektivizme örnek teşkil et-
mektedir. Topçu, sosyalist bir doktrin olduğunu belirttiği kolektivizmi de biri devletçi 
ve muhafazakâr ve diğeri de inkılapçı ve materyalist olmak üzere ikiye ayırmaktadır. 
Topçu, faşizmin esasları üzerinde gelişen devletçi bir sosyalizm olarak nitelendirdiği 
Alman Sosyalizmi’ne ilişkin olumlu ifadeler kullanmaktadır:

“Devlet sosyalizmi gelenekçi ve muhafazakârdır. Cemiyetin şartlarını kabul eder, tarihî 
zaruretlere bağlanır, inkılâpçı değil, tekâmülcüdür. Millî değerlerle geleneklere dayanan 
faşizm ile aynı esaslara dayanan Alman millî sosyalizmi, devlet sosyalizminin en mü-
kemmel gerçekleşmesi olmuştur. Her ikisi de spritüalisttir yani ruhî ve ahlâkî kıymetlere 
dayanır. Faşizm, ekonomik insan tanımıyor. Ona göre insan, ahlâkî, dinî, harpçi ve siyasî 
bir varlıktır. Millet ise muayyen bir zamanda bir cemiyet içinde birlikte yaşayan fertlerin 
bütünü değildir, cemiyetin geçmiş, gelecek ve bugünkü nesillerini kucaklayan ideal bir 
varlıktır. Mâziden gelip, istikbale doğru akmakta olan bir nehir gibidir. Faşist devlet, 
yeryüzünde İlâhî iradenin gerçekleşmesidir ve kendiliğinden ahlâkîdir. Otorite, ideal 
olan millî irade tarafından istenilmiştir. Ve bu istekle millî irade Allah’a bağlanmaktadır. 
İlahî iradenin tecellisi olan faşist devlet, milletin bütün unsurlarını birleştirici, içtimaî 
çalışmaların hepsini eline alıcı ve en sağlam nizama ulaşmak gayesinde olan cemiyet 
üzerinde en kuvvetli otoriteyi kullanıcıdır. Faşizm, fert ve devlet hakkındaki nazariyesini 
Alman filozofu Hegel’den almıştır. İtalya’da Kroce ve Centilen gibi mütefekkirler bu 
esasları Hegel’den almışlardır. Sonra, esasında aynı şekilde faşist ve İtalyan faşizminden 
sadece Nazilik yani üstün ırkçılık iddiasıyla ayrılan Alman millî sosyalizmi, bu doktrini 
hazırlanmış olarak İtalyanlardan almıştır.”22

Görüldüğü üzere, devlet sosyalizminin en yetkin hali olarak gördüğü Alman 
Millî Sosyalizmi’nin idealist ve spritüalist bir yapı sergilediğini belirten Topçu, dahası 
kendiliğinden ahlaki bir yapı olarak nitelendirdiği faşizmi yeryüzünde ilahi iradenin 
kendisiyle gerçekleştiği politik bir sistem olarak tasvir etmektedir. Bir anlamda ku-
rucusu Hitler’in kişiliğiyle de şekillenmiş olan ve Alman ulusunu esas alan nasyonal 
sosyalizm anlayışında Alman ulusunu tehdit eden Marksizm, Yahudiler ve parlamenter 
demokrasi şeklindeki üç tehlikeden söz edilmektedir.23 Topçu da sosyalizm anlayışı-
nı ortaya koyarken Yahudilik, Marksizm ve demokrasi şeklindeki üç hususa ilişkin 
keskin eleştirilerini sürekli gündeme getirmektedir.24 Böylesi benzerliklerden dolayı 
Topçu’nun sosyalizminin nasyonal sosyalizmden ibaret olduğunu düşünenler vardır. 
Nitekim Akif Emre, Topçu’nun faşizm ve Hitler sempatisinden söz etmekte ve İslam 
Sosyalizmi anlayışının nasyonal sosyalizmden esintiler taşıdığını belirtmektedir.25 

21 Topçu, Ahlâk Nizâmı, s. 231.
22 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 232, 233.
23 Ayferi Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, 13. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2011, s. 361, 362.
24 Topçu, Ahlak Nizâmı s. 20, 21, 23, 33, 43, 214, 215, 271.
25 Akif Emre, “Nurettin Topçu’da Öteki Dünyalar”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi, Bir Düşünce ve Yarınki 

Türkiye Tasarımı Olarak Nurettin Topçu Özel Sayısı, Yıl: 10, Sayı: 109, Ocak, 2006, s. 45.
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Sosyalizm vurgusu ile hitap ettiği çevrenin ciddi eleştirilerine muhatap olmuş olan 
Topçu, sosyalizmin özel bir formu olarak nasyonal sosyalizme yönelik sempatik bir tavır 
geliştirmesi ile de kendisine yönelik eleştirilerin yoğunluğunu artırmış görünmektedir. 
Ezel Erverdi, Topçu’nun özellikle eleştirilerin hedefi olduğu hususlardan birisinin de 
onun faşizmle ilişkilendirilen görüşleri olduğuna dikkat çekmektedir: 

“Hoca hakkında çok şey söylenmiştir. Muarızlarından da taraftarlarından da onu ârâfta 
görenler, zemzeme katran karıştırdı diyenler, aklı karışık bir mustariptir diyenler olmuştur. 
Devletçi anlayışına göre faşizmle eşitleyenler, dindarlık anlayışının temsilcisidir diyenler 
olmuştur. Hitler ve Akif resmi nasıl yan yana durur? Gandhi sevgisi ile Hitler’in ne alakası 
var? gibi sorular sürekli zihinleri meşgul etmiştir. Parça parça bakıldığı zaman Nurettin 
Bey’de çok parça görülür.”26

 Faşizmin otoriter-totaliter bir devlet anlayışını esas almasının yanı sıra ekonomik 
yapıyı bireylerin inisiyatifinden daha çok meslek kuruluşları olarak korporasyonlara 
bırakması gibi hususiyetleri27 açısından Topçu’nun ilgisini çektiği açıktır. Bununla 
birlikte Topçu’nun ruhçu, Anadolu, İslam gibi vasıflarla vasfettiği sosyalizm modeli-
nin faşizmle özdeş bir yapı sergilediğini söylemek kolay görünmemektedir. Zira her 
halükarda Topçu düşüncesinin bilinen kalıplar içerisinde ilerlemediğini hatırda tutmak 
gerekir. Her şeyden önce bir ahlak metafiziği geliştirme çabası içerisinde olmuş olan 
Topçu’nun düşünce dünyasının temel dizgesine baktığımızda onun nasyonal sosyalizmin 
çerçevesi içerisine giremeyecek kadar evrensel bir ideal insan modeline ulaşma çabası 
içerisinde olduğu görülmektedir. Ahlakî bir durumdan söz edebilmek için öncelikle 
insanın her şeyden ve dünyalardan değerli, hüriyetine el sürülemez, hürmete layık bir 
varlık olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin altını çizen28 Topçu’nun insanın özgür-
lüğünü ortadan kaldıran her türlü baskıcı yönetim modellerine, dolayısıyla faşizmin 
insanlık onuruna halel getirecek uygulamalarına onay verecek bir anlayış içerisinde 
olduğunu söylemek mümkün olmasa gerektir. Kaldı ki, Topçu’nun sosyalizme dair 
arayışı, tam da onun insan onuruna yönelik taşıdığı hassasiyet ile doğrudan ilişkilidir: 

“…Komünizmi son neslin kalbine aşılayan olaylar nelerdir? Ve bunların giderilmesi nasıl 
mümkün olacaktır? Evvelâ insana kıymet vermemiz lâzımdır. Kur’ân’ın insanı eşref-i 
mahlûkat sayan hükmüne hörmetten başka kurtarıcı yolumuz yoktur (…) bir kısım çalışan 
insanlar, ailesinin bir aylık geçimi için sadece iki-üç yüz lira aylık alırlarken, özel yüksek 
okulun ilim kisvesi taşıyan aç gözlü muhterisinin bir saatlik ders karşılığında yüz elli, iki 
yüz lira ücret aldığı yerde insana hörmet sözünün manası kalır mı?..”29

Topçu’nun faşizme yönelik ifadelerini değerlendiren Süleyman Seyfi Öğün, onun 
faşist bir ideolog olarak kabul edilmesi için bu ifadelerin yeterli olmadığı kanaatinde-
dir. Sevgi, merhamet, telkin ve ikna yöntemlerini esas alan Topçu’nun “Nazilerin ve 

26 Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, s. 314, 334.
27 Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 341 vd..
28 Nurettin Topçu, Kültür ve Medeniyet, 2. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1998, s. 41.
29 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 28.
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faşistlerin milis örgütlerinin acımasızlıklarını onaylamasını düşünmek biraz güçtür”30 
ifadesini kullanan Öğün, Topçu’nun şiddeti, baskıyı bir yöntem olarak kabul etmesinin 
söz konusu olmadığını, tam aksine onun sevgi, merhamet, telkin, ikna yöntemlerini 
esas almakta olduğunun altını çizmektedir. Öğün’e göre faşizmin lider kültü, liderin 
talimatlarını gözü kapalı yerine getirmek anlayışı da Topçu’nun benimsediği bir şey 
olamaz. Zira Topçu’nun düşünce dünyasında liderlik, toplumsal adalet ve eşitliğin 
sağlanmasına yönelik çabalarla meşruiyet kazanabilmektedir. Yine faşizmin dinle ça-
tışan tutumu da Topçu’nun asla kabul etmeyeceği bir şeydir. Öğün, Topçu’nun faşizme 
olan ilgisinin gerekçelerini tartışırken söz konusu ideolojinin siyasal demokrasiye, 
toplumsal adaletsizliklere, Yahudilere yönelik menfi tutumunu hatırlatmaktadır. Yine 
faşizmin proletarya yerine köylülüğü öne çıkartıp kırsal erdemleri yüceltmesi ve devleti 
ruhsal bir değer olarak ülküleştirmesi de bu çerçevede sıralanmaktadır. Nihayetinde 
Öğün, Topçu’nun faşizme olan ilgisinin ancak felsefi düzeyde bir ilgi olabileceğini, 
dolayısıyla “genel ideolojik evreninde faşizmin bir sempatiden öteye gitmediğini” 
ileri sürmektedir.31 Fırat Mollaer de Topçu’nun nasyonal sosyalizme dair yakınlığının 
ancak onun genel ideolojik evreninden ve antikapitalist tutumundan çıkarılabilecek bir 
retorik olabileceğini belirtmektedir. Zira Nazizm’i nihai kertede kapitalizmle ilişkisi 
olan bir ideoloji olarak da değerlendirmek mümkündür.32

Her şeye rağmen faşizme yönelik kendisinden beklenilen tepkiyi ortaya koymadığı 
görülen Topçu’nun komünizm konusunda daha net bir tavrın sahibi olduğu görülmekte-
dir. Öyle ki komünizmle sosyalizm arasını ısrarla tefrik etmekte olan Topçu, kapitalizme 
yönelttiği keskin eleştirileri komünizme de yöneltmektedir.33 Çağdaş dönemde Batı’da 
ortaya çıkan toplumcu (kolektivist) hareketlerin komünizm ve sosyalizm şeklinde iki 
farklı doktrin teşkil ettiğini ve bunların ilkeleri ve amaçları bakımından birbirlerinden 
tamamen farklı ve asla uzlaşmayacak iki farklı içtimâî doktrin olduklarını belirten 
Topçu, komünizmin materyalist, ihtilalci, devrimci karakterine karşılık sosyalizmin 
spritüalist, devletçi, muhafazakâr bir yapıda olduğunu ifade etmektedir.34 Soğuk savaş 
döneminin radikal bir anti-komünizm çizgisini yansıtan “Türk Milliyetçiler Derne-
ği”nde aktif faaliyetlerde bulunmuş olan35 Topçu, ısrarla Marksizm ile irtibatlı bir 
sosyalizm anlayışına itirazlar yöneltmektedir. Zira idealizm çerçevesinde düşünceler 
ortaya koymuş olan Topçu’ya göre sosyalizmin Marksist yorumu, insanın ruhi varlığını 
inkâr etmekte, onu maddeye ve ilkel bir intikam duygusuna hapsetmektedir.36 Topçu 
ile uzun bir süre birlikte olan Ezel Erverdi, Topçu’nun Marksizm karşıtlığına yönelik 
açık tavrına işaret etmektedir: “... Zamanında Marksist çevreler ile temasım olduğu 

30 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 173.
31 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 173, 174.
32 Fırat Mollaer, Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı, 1. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2007, s. 105.
33 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 25.
34 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 234.
35 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 51.
36 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 171.
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için beni tenkit eder ve biraz da kuşku demesem bile onların tesirine mi giriyorsun 
diye tedirginlik duyardı. Marksizm’in çok derin tahlillerini ve tenkidini yapardı...”37 

Topçu’nun idealist bir çerçevede sürdürdüğü sosyalizm arayışını Anadolu insanının 
yoksul hayat şartlarına karşı geliştirilen büyük bir duyarlılıkla ilişkili olarak görmek 
mümkündür. Zira Topçu, ortaya koyduğu sosyalizm tasarımıyla esasında Anadolu’nun 
beşeri coğrafyasına uygun bir iş planına duyulan ihtiyaçtan söz etmektedir. Böylelikle 
kapitalizm eleştirisi üzerinden kendisini var eden bir ideoloji olarak sosyalizmin planlı 
bir ekonomiyi esas aldığını38 dikkate almış olan Topçu, üretim süreçlerini devletin sıkı 
bir şekilde kontrol etmesine yönelik bir yaklaşımı dile getirmektedir. Türkiye’nin temel 
iktisadi davasının Anadolu insanına iş bulma davası olduğunu belirten Topçu, Anado-
lu’nun beşeri coğrafyasına uygun bir iş planının şu ana kadar hiç uygulanmadığını, bu 
toprağın çocuklarının asırlardan beri kendi kaderlerine terkedildiğini belirtmektedir. 
Anadolu insanının toprağa bağlı bir üretimi gerçekleştirmesine yönelik bir çalışmanın 
ihmal edildiğini düşünen Topçu, çok geniş bir coğrafyaya yayılan imparatorluğun uzak 
ülkelerini elinde tutmak hevesiyle Anadolu halkının ana vatan olan bu toprakların 
dışında, askerlikle ömrünü tüketmeğe mahkûm edilmiş olduğunu, Anadolu insanının 
kendi toprağına pek az emek harcayabildiğini, Anadolu topraklarının ancak kadınların 
emeğiyle işlenebildiğine dikkatleri çekmektedir:

“Asırlarca Avrupa, Asya ve Afrika’daki eyaletlerine insan ve gıda anbarlığı yapan Anadolu, 
bugün sade kendi insanına iş sahası sağlayamıyor. Anadolu’nun köy ve kasabalarında 
işsizlik büyük bir yekûn tutmaktadır. Batı ve güney Anadolu’nun nispeten verimli olan 
bölgeleri bir tarafa bırakılırsa, Anadolu’nun her tarafında iş dâvası en büyük derttir.”39 

Bilindiği üzere ütopik sosyalizm, kapitalizmin ortaya çıkardığı toplumsal eşitsiz-
likleri ve aksaklıkları toplumsal düzenin yeniden inşasıyla aşmayı amaçlamaktadır. 
Böylesine bir arayış, toplumsal bir varlık olarak insanın yeniden tanımlanmasını gerekli 
kılmakta ve insan toplulukları için alternatif ideal bir yönetim modeli ortaya koymak-
tadır. Söz konusu model, insanın küçük topluluklar içerisinde ele alınıp eğitilmesi ve 
mesleki yeterliliğe kavuşturulması şeklinde tasarlanmaktadır.40 Topçu’nun Anadolu, 
ruhçu, Müslüman gibi çeşitli sıfatlarla nitelendirdiği ve onun ütopyasını teşkil etmekte 
olan41 sosyalizmi, Anadolu coğrafyası ve tarihini merkeze almakta olup toprağa, imana 
ve ahlaka güçlü atıflar içermektedir. 

37 Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, s. 315.
38 Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 274, 279.
39 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 105.
40 Göze, Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, s. 274, 279.
41 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 171.
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II. Toprak ile İmanın Sentezinden Sosyalist Bir Tasarım Çizmek

Ahlak merkezli entelektüel çabalarında ideal bir insan anlayışı sergileyen Top-
çu, ruhçu veya idealist bir sosyalist modelden söz etmekle esasında insanın ödev ve 
sorumlulukları bağlamında etik-politik bir tasarımda bulunmaktadır. Bu çerçevede 
Topçu’nun sosyalizmi bir imkândan daha çok bir eleştiri aracı olarak formüle ettiği 
anlaşılmaktadır. Anti-kapitalist bir tutum içerisinde olan Topçu’nun kapitalizme yö-
nelik eleştirisi, kapitalizmin toplumsal ihtiyacın çok ötesinde bir üretim ve tüketim 
mekanizmasını esas almasına odaklanmaktadır. Sanayileşmeye yönelik eleştirisi de 
bu bağlamda gündeme gelen Topçu’nun şu satırları meseleyi özetlemektedir: 

“Tabiattan her meyve kendi ihtiyacı kadar gıdayı çekiyor. İnsan ise, kâinata sığmayan 
ihtiraslarının arkasından koşarak, başkalarının da ihtiyaçlarına yarayacak varlıkları kendine 
çekmek endişesiyle yaşıyor ve hemcinsinin yeryüzündeki sefaletlerine sebep oluyor.”42

Sosyalist bir tasarımın ortaya konulmasının gerekçesi olarak “Ticaret adı altındaki 
geçim endişesi ile türlü türlü ruhî ve ahlâkî sefaletlerin kurbanı olmaktan küçük satıcı 
kütlesini kurtararak ona şerefli, haklı ve huzurlu bir kazanç tarzı sağlamak için…”43 
ifadesine yer veren Topçu, büyük tüccar olarak tanımladığı sanayici ile toprak sahibi 
büyük sermaye sahiplerinin memleket iktisadındaki sömürücü yanlarının yanı sıra on-
ların ahlaki sefaletlerine keskin eleştiriler yöneltmektedir.44 Topçu’ya göre bir zamanlar 
sadece hükümdar sarayı etrafında halkalanan zorba-esir ilişkisi, bugün sermayenin 
sanayi ve ekonomi alanında, büyük sanayi dünyasında merkezileşmesiyle daha geniş 
bir halkada, büyük halk kitlelerinin patronların kölesi haline gelmesi şeklinde ortaya 
çıkmıştır.45 Topçu, büyük sanayinin tabiri caizse efendi-köle diyalektiğini geniş bir 
alana yaydığını düşünmektedir.

Ne için sosyalizm? sorusunun cevabını “Fabrika bacalarından baykuş sesi gibi 
yükselen çığlıklara kurtarıcı sesi diye koşan köylü akınını durdurarak insanı toprağa 
sevgi ile bağlamak, toprağı sahipsiz, insanı ruhsuz yaşama felâketinden kurtarmak 
için…”46 şeklinde veren Topçu, Anadolu topraklarını merkeze alan sosyalist tasarı-
mında toprak emekçisine önemli roller atfetmektedir. Topçu, “…Toprakla, yokluk ve 
çaresizlik içinde boğuşmaya mahkûm olan köylü…”47, “…haklarına güneşin şahit 
olduğu emek sahipleri…”48 gibi ifadelerle tersim ettiği Anadolu köylüsünün toplumsal 
dönüşümün gerçek öznesi olacağını düşünmektedir. Marksizm’in öngördüğü şekilde 
tarihsel süreç içerisinde Anadolu’da, millet içinde toplumsal bir sınıfın doğmamış 

42 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 42.
43 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 172.
44 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 187, 188, 189.
45 Nurettin Topçu, Yarınki Türkiye, 5. Baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1999, s. 211, 212, 309.
46 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 172.
47 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 171.
48 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 28.
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olduğuna dikkat çeken Topçu, Anadolu’yu kurtarıcı bir inkılabın gerçekleşebilmesi 
için memleketin esas üretici kesimi olan Anadolu köylüsünü bir sınıf olarak ahlaki 
misyonla da donatarak cemiyetin başına geçirmekten söz etmektedir.49 Topçu, Anadolu 
sosyalizmi ifadesiyle de bunu kastetmektedir: 

“Anadolu’da, hangi iş sahaları açılmalıdır? Memleketimizin esaslı geçimi; büyük sanayi 
heveslileri ne kadar gayret gösterirlerse göstersinler, her halde topraktandır. Ruh ve ahlâk 
değerlerimizi canlı tutacak olan anamız tabiata, üstündeki insanı dost yaşatan güneş altında 
çalışma, yarınki Türkiye’nin de temel geçimini teşkil edecektir. Anadolu’da ilkin büyük 
kuruculardan Nizâmülmülk’ün, sonra da büyük hükümdar Kanunî Sultan Süleyman’ın 
yaptığı, toprağın çalışana eşit olarak paylaştırılması esasına, adaletle ve üstündeki insanın 
köle veya ırgat olmayarak çalışabilme esasına dayanacak bir toprak reformunun yapılması 
şarttır. XVIII. asır iktisatçılarının ileri sürdükleri, bölüşmeci sosyalizm, ferdin hürriyetini 
koruyucu tatbikatını, bugünkü Anadolu’da arayacaktır.”50

Topçu Anadolu topraklarını merkeze alan ütopik sosyalist bir tasarımdan söz eder-
ken, toprağa bağlı bir üretimin esas alındığı ve küçük ticaret sahiplerinden oluşan bir 
lonca teşkilatı benzeri bir iktisat modelini gündeme getirmektedir. Böylesine bir model, 
yoğun bir kentleşmeye de itirazlar içermekte olup kırsal bölgelerin öncelenmesini de 
hedefine almaktadır. Bu çerçevede aşırı kentleşmenin ahlaki duyarlılığı aşındırdığını 
düşünen Topçu, köy ve kasabalarda sürdürülecek mutlu bir yaşamın teşvik edilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir.51 Popülizmin toprağı ve toprağa dayalı hayatı kutsallaştıran 
bir anlayış olduğunu belirten ve Topçu’nun toprak ve tarım vurgusunu da popülist bir 
yönelim olarak değerlendiren Öğün, Topçu’nun toprak ile imanın sentezinden ibaret bir 
hayat anlayışını “derin bir felsefi-mistik kavrayışla” örgülediğine dikkat çekmektedir. 
Yoğun şehirleşmeye karşı kırsal bölgelerin kalkındırılması ve fabrikaların yerine top-
rağa bağlı üretimin gerçekleşmesi için devletin planlama yapması gerektiğini belirten 
Topçu, kooperatifçiliğe dayalı bir devlet sosyalizmi modelinden bahsetmektedir:

“Yarınki Türkiye’yi, bir madde cehennemi yapmaktan çekiniyorsak, bugünden, büyük 
nüfuslu şehirlerin etrafını, büyük fabrikaların bacalarıyla süslemeye özenmemeliyiz. 
Onun yerine, köylüye evinde çalışma imkânını veren el tezgâhlarıyla, kasabalıyı küçük 
şehirleri terke mecbur etmeyen imalâthaneleri çoğaltmalıyız. Fabrika istihsal, mümkün 
olduğu kadar, bu imalâthanelere dağıtılmalıdır. Yani, fabrikalar, imalâthaneler halinde 
parçalanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı işletmeler, istihsal bölgelerinde açılmalı ve 
mahdut bir saha üzerinde toplanmayarak yurdun her tarafına dağıtılmış olmalıdır. Esas 
dâva, Anadolu’nun insanını, birinci derecede toprağa bağlamak, sanayi sahasında çalışan 
elleri de, hiçbir yerde, fabrikaya muhtaç duruma sokmamak olmalıdır. Fabrika; son asırların 
iktisadî fırtınasıdır. O nasıl olsa girecek. Evet, maddî refah getirici neticelerinden ilim ve 
tecrübe vasıtasıyla faydalanmasını bilelim. Lâkin ruhumuzu kasıp kavurucu kasırga tesi-
rinden korunalım. Batı, kendi sinesinde açılan yaraların tedavisine başlamışken, biz, batı 
tekniğinin hacıağaları kesildik. Yarım asırdan beri, insana tahakküm edici makinaya esir 

49 Topçu, Yarınki Türkiye, s. 227.
50 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 107.
51 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 106, 107.
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olmak isteyen aşkımızı ilân edip duruyoruz. Bu hususta, çok dikkatli ve duygulardan uzak, 
soğukkanlı tercihlere ihtiyacımız var. Batı tekniğinin vadettiği saadet, getireceği bütün 
neticeleri anlatılarak teklif edilmelidir. Böyle yapılmazsa, çabuk zengin olmak isteyen 
hırsızın âkibeti olan, zindandaki pişmanlığını yaratabilir. Anadolu, sinesinden şüphesiz 
ki, pek çok makine sesleri çıkarsa bile, hiçbir zaman bir makine memleketi olmamalıdır. 
Anadolu’nun iş hayatını idare edecek iktisadî sistem ne olmalıdır? Yarınki Türkiye’nin 
kalkınmasını, ahlâk nizâmı içinde sağlayacak sistem, kooperatifçiliğe dayanan devlet 
sosyalizmidir.”52

Anadolu insanının geleneksel yaşam koşullarını dikkate alan bir üretim mode-
linden söz eden Topçu’nun esas yoğunlaştığı alanın ahlak olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda toprak ile imanın sentezinden ibaret bir sosyalizm tasarımı ortaya koyan 
Topçu, kendine özgü sosyalizmini ruhçu, Anadolu ve Müslüman gibi kimi niteliklerle 
ifade etmektedir. 

III. Sosyalizme Ruhçu, Anadolu ve Müslüman Sıfatları Eklemek

Müslüman kültür coğrafyasında “yabancı” bir ideoloji olarak toplumsal kabul 
görmesi konusundaki muhtemel zorlukları aşmak için sosyalizmin İslam ile sentez-
lendiği kimi çabalar göze çarpmaktadır. Türkiye’de Cumhuriyet döneminde böylesi 
bir tavrı Yön Dergisi çevresinde de gözlemlemek mümkündür. Mete Tunçay, Osmanlı 
dönemindeki sosyalizm anlayışının kimi temsilcilerinin İslam’la sosyalizmi telif ça-
balarındaki iki farklı tavra dikkat çekmektedir: “…Hüseyin Hilmi, bilgisinin bütün 
yalınkatlığıyla birlikte İslâm’dan faydalanmak isteyen bir sosyalisttir; Abdülaziz 
Mecdi ise sosyalizmi kullanmaya kalkışan bir Müslüman”.53 Sosyalist bir tasarım 
ortaya koyarken Topçu’nun da Abdulaziz Mecdi’nin tutumuna benzer bir tutumun 
sahibi olduğu görülebilmektedir. Sosyalizmin toplumsal kabul görmesi için İslam’ın 
araçsallaştırılması gibi bir tavrı Topçu’da görmek mümkün değildir. Bunun aksine o, 
sosyalizm formunu İslam’ın muhtevasını taşıyabilecek elverişli bir araç olarak değer-
lendirmektedir. Dahası İslam’ın ortaya koyduğu ahlaki esasların eşitliği telkin ettiğini 
belirten Topçu, bir felsefi doktrin teşkil ettiğini belirttiği İslam Sosyalizmi’nin referans 
çerçevesinin Kur’an olduğunu belirtmektedir.54 “Bizim sosyalizmimiz İslâm’ın ta 
kendisidir”55 ifadesini açıkça kullanan Topçu, “Ne İçin Sosyalizm?” sorusunun ceva-
bını maddi olanın öne çıktığı insani ve ahlaki olanın dışlandığı bir hayat tarzına karşı 
bir tepkinin ortaya çıkarılmasıyla alakalı görmektedir.56 Topçu, sosyalizm anlayışını 
ortaya koymasının gerekçelerini sıralarken siyasal, ekonomik ve dini şekilleriyle her 

52 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 106, 107, 108.
53 Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), s. 33, 36, 37.
54 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 33.
55 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 174.
56 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 171.
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türlü sömürünün önüne geçmekten söz etmektedir.57 Türk milletinin iktisadî yapısının 
İslâm’a dayandığını belirten ve bu anlamda her mesleğin bağlı olduğu lonca teşkilat-
larının da dini bir tarikat şeklinde yapılandırıldığına dikkat çeken58 Topçu, sosyalizm 
anlayışını İslam’dan bağımsız bir anlayış olarak asla görmemektedir: 

“Hakikatte bu dava, İslam’ın özünde barınan hak davasıdır. Sosyalizm, çiğnenmesi halinde 
Allah’ın da affetmeyeceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıdır.”59 

“…Kurtuluş ancak, ruhları Allah yolculuğunda selâmete ulaştıracak, ruhçu ve 
İslâmcı bir sosyalizmin eseri olabilir.”60 ifadesine yer veren Topçu, sosyalist tasarımının 
İslami referansları sadedinde şu satırları da kaydetmektedir:

“Müslüman Anadolu sosyalizmi demek, İslam’ın ruh ve ahlakına sahip olacak Anadolu’nun 
insanını ve bütün hayat kuvvetlerini, ferdi menfaatlarla ihtirasların sınırları dışına çıkarıp 
bir ilahi bölgede, tam iktidarı ile sağlam iradenin disiplini altına, millet selameti yolunda 
toplulukla seferber etmek demektir. (…) İslâm cemaati ise, müminlerin birbirleriyle kardeş 
olarak yaşadıkları topluluktur. Bu kısım insanlar çalışarak başkalarının kazandığı, azgın 
bir azınlık dünya nimetleri içinde boğulur, ruhunu ve ahlâkını zevkleriyle hırslarına fedâ 
ederken büyük millet çoğunluğunun hayvanlar gibi süründürüldüğü, Allah sevgisiyle 
gıdalanmaktan zevk duyanların dünyaları zindan edilirken Yahudinin ve yeryüzünü do-
muzlar gibi sömüren Yahudi uşaklarının ikbal ile saadetin devletine sultan oldukları bir 
dünyada kardeşlikten bahsolunamaz. Müminlerin kardeşliği böyle bir kara damın altında 
barınmaz. “Zenginlerin malında fakirlerin hakkı vardır.” “Ve ey müminler. Ancak nafaka-
nız size helâldir.” İslâm’ın istediği, her mahallesinde bir milyonerin türediği zenginlerin 
cemiyeti değildir. Fukaranın ahı ile yüzü kararmayan cemiyettir, ümmetlerin ahı ile arşını 
yakmayan gerçekten bahtiyar bir ülkenin cemiyetidir. Ferdî varlıktan semirten bir rejim 
içinde yetmiş hac seferi ile Cennet’e kavuşacaklarını vehmeden bedbahtlara. Mirac’dan 
dönüşte Büyük Peygamberin söylediğini hatırlatırım: “Cehennem’de zenginlerle kadınları 
gördüm, Cennet’te fakirlerle çocuklar vardı.”61

Geliştirdiği sosyalist tasarımına referans olarak İslam’ın kimi iktisâdî ve ahlâkî 
ilkelerinden söz eden Topçu’nun tasavvuf düşüncesine olan yönelimiyle sosyalizm 
anlayışı arasında da bir ilişkiden bahsetmek mümkündür. Bu bağlamda Topçu’nun 
teorik ve pratik veçhesiyle tasavvufa olan ilgisini şekillendiren Abdulaziz Bekki-
ne’ye özellikle dikkat çekmek gerekir. Nitekim Topçu’nun yakınında bulunmuş olan 
kimi isimler de onun Abdulaziz Bekkine’nin yoksullara karşı geliştirdiği duyarlıktan 
özellikle etkilendiğinden söz etmektedirler. Topçu’nun yakın çevresinden Emin Işık 
şunları kaydetmektedir: 

“(…)Aziz Efendi, İstanbul’un birçok camiinde imamlık yaptıktan sonra Zeyrek’teki Çi-
vicizâde Camiine tayin olundu. Vefatına kadar burada vazife gördü. Camiinin iki gözlü 

57 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 170, 171.
58 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 152.
59 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 180.
60 Topçu, Yarınki Türkiye, s. 313.
61 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 25, 26.
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meşruta evinde oturuyordu. Hanımı ve çocukları evde yün çorap örerler, Aziz Efendi de 
onları götürüp pazarcılara satardı. Böylece aile kendi el emeğiyle geçinip giderdi. Cemaatten 
biri hocaya fitre veya zekât cinsinden bir şey vermeye kalkarsa hoca kendisinin ihtiyaç 
sahibi olmadığını söyler, “Siz bunu fakirlere veriniz” diyerek, nazik bir dille geri çevirirdi. 
Çok kimse bilmezdi, ama doğrusunu isterseniz, aldığı imamlık maaşını da mahallenin 
fakirlerine dağıtırdı. “Etrafta çalışmayan, hiçbir yerden geliri olmayan, bizden daha fakir 
bunca insan var. Onlar bizden daha ziyade ihtiyaç sahibidirler. Biz, Allah’a şükür, çalışıp 
kazanacak güçteyiz.” derdi.(…)”62 

Yine Topçu’nun yakın çevresinde bulunmuş olan Muzaffer Civelek’in Abdulaziz 
Bekkine ile ilgili anlattıkları da konuya ışık tutmaktadır:

“…Hoca sosyalizm bahsi açıldığında, bağlısı olduğu Abdülaziz Efendinin hangi bağlamda 
söylendiğini bilmediğimiz bazı ileri sözlerini bize nakletmişti. Bu sözler bireysel mülkiyetin 
asğarileştirildiği bir rejimi işaret ediyordu. En iyi rejim böyle olmalı idi, ‘yeter ki onlar 
Allah’a iman etmiş olsalar’ idi. Hoca, bunları, aslen Kazanlı olan Abdulaziz Efendinin 
lehçesiyle söylediği tarzda vurgulayarak bunun adını koyuyordu. Gençliğinde Rusya’da 
çarlık rejimini ve komünist rejimin ilk yıllarını yaşayıp gördüğünü bildiğimiz Aziz Efendi 
acaba hangi saikle bu sözü söylemişti? Bilmiyoruz… Ancak bu sözün Nurettin Beyin belki 
Avrupa yıllarından itibaren oluşmaya başlayan görüşlerini en ileri noktada desteklediğini 
ve/veya ona ilham verdiğini, icazet verdiğini düşünmeden edemiyoruz…”(…) “…bir yorum 
yapma cüretinde bulunursak, Aziz efendi mülkiyeti, özellikle büyük mülkiyeti putlaştıran, 
devşirdiği güçle hükmeden, insani değerleri yozlaştıran, insan nefsine alabildiğine hoş-
luklar sunan, Allah’ı içten anmaktan alıkoyan, buna fırsat vermeyen bir hayat tarzı yerine, 
mülkiyetin irileşmediği, aksine yaygınlaşıp küçüldüğü, sahip olmayı bu günün dünyasında 
ziyadesiyle kamuya bırakan, “olmayı” ise hayatın yegâne gayesi yapan bir nizama atıfta 
bulunuyordu, herhalde. Zaten onların fakirane bir hayata razı olarak, hatta onu isteyerek 
kalplerindeki imanın arkasından yürümekten başka arzuları yoktu; “ne seninki senin, ne 
benimki benim” diyen bir gına noktasında bulunmak onlara yetiyordu.”63 

Ortaya koyduğu sosyalist tasarımın İslam’ın iktisâdî ve ahlaki ilkeleriyle veya 
İslam’ın özel bir yorumu olan tasavvufun esas aldığı zühd hayatıyla uyumlu olduğunu 
düşünen Topçu, yakın çevresi de dâhil olmak üzere muhafazakar sağ kesimin yoğun 
eleştirilerine muhatap olmaya devam etmiştir.

IV. Nurettin Topçu’nun “Anadolu Sosyalizmi”ne Yönelik Eleştiriler

Düşünce hayatının belirli bir döneminde üzerinde yoğun bir şekilde durduğu 
sosyalizm meselesi, daha hayattayken Topçu’nun fikirleri üzerinde en çok tartışmanın 
gerçekleştiği bir mesele olmuştur. Ezel Erverdi, Topçu’nun özellikle 1961’den sonra 
“sosyalizm” kelimesini seminer ve yazılarında kullanmasının “sağda” bir takım tartış-
malara neden olmuş olduğunu belirtmektedir.64 Öyle ki, Topçu’nun pek çok konferansını 

62 Emin Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s. 114.
63 Civelek, Kırk Yıl Sonra Dün Gibi Nurettin Topçu, s. 91, 92, 93.
64 Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, s. 314, 334.
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verdiği Milliyetçiler Derneği’nde sosyalizm meselesinden dolayı birtakım tartışma-
lar yaşanmış, dernek yönetimi değişmiş ve dernekte bölünmeler gerçekleşmiştir.65 
Topçu’nun sosyalizme dair yazılarını kaleme aldığı Hareket Dergisi’nde de mesele 
tartışılmıştır. Sosyalist fikirlerin dergide yer almasına yönelik derginin yaptığı ankette 
“İslam Sosyalizmi” başlığı altında ifade edilen düşüncelerin onaylandığı, fakat yine 
de buna “sosyalizm” adının verilmesinin kabul görmediği anlaşılmaktadır.66 Hareket 
Dergisi’nde “Sosyalizm ve İslamiyet Tartışmaları” başlığı altında bir dizi yazı kaleme 
almış olan Hüseyin Hatemi, dergide “İslam Sosyalizmi” kavramına yönelik itirazlarını 
dile getirmiştir. İslam’ın hayat ve felsefesinin yegâne kaynağının Allah olduğunu ve 
adının da Allah tarafından belirlendiğini, dolayısıyla İslam’ın yanına sosyalizm ke-
limesinin eklenmesinin hatalı bir tutum olacağını belirten Hatemi’ye göre bir bütün 
olan İslamiyet’in yanına herhangi bir ideolojik terim eklemek, İslam’ın eksik bir din 
olduğu imasına yol açabilecektir. Hatemi, “Kanaatimce “İslam Toplumculuğu” teri-
mini kullanmak materyalist sızmalardan kurtulmak için daha yararlı olur.” ifadesine 
yer vermektedir.67

Topçu’nun Anadolu Sosyalizmi’ne yönelik eleştirilerin daha Topçu hayattayken 
ortaya çıktığını belirten Erverdi’nin konuyla ilgili Kemal Tahir’le olan diyalogunu 
anlattığı ifadeler ilgi çekicidir:

“Nurettin bey sosyalizmi bir hak davası olarak, adalet olarak dile getirir. “Hocam bu 
sosyalizm yerine başka bir kelime kullansak” derdim, hatta toplumculuk gibi kelimeler 
de kullandım. Çünkü sosyalizmi ortaya çıkaran şartlar Batı’da başka. Yine Marksizm de 
öyle. Sağ sol mücadelesiyle ilgili Kemal (Tahir) beyden çok şey öğrendim çok tartışırdık. 
Kemal bey derdi ki “Batıdaki toprak sistemiyle Osmanlı’daki aynı değil. Buralardan girin 
siz tartışmalara. Komünizmle mücadeleyi yanlış yapıyorsunuz, inanç yönünden tartışıyor-
sunuz. İslam topraklarında komünizm sökmez.” Hakikaten de İslam ülkelerinde komünizm 
barınamadı. Bak Afganistan’da hiçbir şey yapamadılar. Yine dergide özel sayılar yapın, 
biraz güncel olun derdi. “Biraz farklı konular çalışın, tartışmalar açın” derdi. Nurettin bey 
de böyle istekler yoktu. Hatta bana “Sen Marksistlerin çok etkisinde kalıyorsun demişti”, 
çok ağrıma gitmişti.”68 

Ezel Erverdi, Nurettin Topçu ile Kemal Tahir’i “mahalle”lerin kalıplarına sığ-
mayan, hak bildikleri yolda yürüyen iki kişi olarak görmektedir. Herhangi bir güce 
arkasını dayamadan, inandıkları yolda yürüyen bu iki ismin fikir ve duruşlarıyla kendi 
mahallelerinde “aforoz”a uğramış olduklarından söz eden69 Erverdi, yine Kemal Tahir’le 

65 Emin Işık, Nurettin Topçu Çağdaş Bir Dervişin Dünyası, s. 206, 207, 208.
66 Ertuğrul Cesur, “İslam - Sosyalizm Sentezleri (Tarihsel Bir Tasvir)”, doktora tezi, Ankara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2016, s. 153.
67 Hüseyin Perviz Hatemi, “Sosyalizm ve İslamiyet Tartışmaları”, Fikir ve San’atta Hareket, c. 5, 

s.5,1966, 12-13. Hüseyin Hatemi, İslâm Açısından Sosyalizm, İstanbul: Hareket Yayınları, 1967. s. 
202.

68 Ayşe Olgun, https://www.yenisafak.com/hayat/bize-topcunun-askerleri-derlerdi-3446878. 17 Şubat 
2019, Yeni Şafak Pazar Eki

69 Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, s. 334.
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yaptığı uzun görüşmelerinden biriyle ilgili şu satırları da kaydetmektedir: 
“ … Nurettin Bey’in “sosyalizm” anlayışını ve bu kelimeyi neden kullandığını da sormuştu. 
1960 sonrasının modasına uyarak kullanmadığını, 1952’den beri “yeni bir dünya düzeni” 
diye ifade ettiği, kapitalizme ve komünizme karşı, İslam’ın-tasavvufi anlayışından aldığı 
insan ve kainat görüşü ile Anadolu’da yaşanan bin yıllık tarih, devlet, kültür ve toplum 
düzeni yorumundan hareketle, yalnız emek ve alın terinin eseri olacak bir mülkiyet görü-
şüyle, sermayenin ve mülkiyetin belli ellerde toplanmadığı, anti-emperyalist, otoriter bir 
devlet düzeni tasavvuru olduğunu yine dilimin döndüğü kadar anlattım ve bu kelimeyi 
1959’da da kullandığını söyledim. (…) Anlatmaya çalıştıklarım gerçekçi Kemal Tahir’e 
“pek” uymayan bir “ütopya” idi…70

Topçu’nun sosyalizm vurgusuna sert bir şekilde karşı koyanlardan birisi de Necip 
Fazıl olmuştur. Konuyla ilgili olarak Necip Fazıl, Babıali adlı eserinin sonraki baskı-
larında Topçu ile ilgili şunları kaydetmektedir: 

(…) Topçu, tasavvuf anlayışı içinde, sırları çözemediği bir “vahdet-i vücûd” fikrine 
inanıyor, pek sevdiği Yunus Emre’yi kendi vehmî yolunda görüyor; üstelik bir de “İslâm 
Sosyalizmi” diye bir dâva tutturmuş gidiyordu. 1961’de son hapsimden çıktığım zaman 
evime gelmek nezaketini gösterdi. Kendisine bu taraflarını tenkid edici sözler söyledim 
ve dedim ki: 
– Cihanda hangi mezhep varsa, isteklisi olduğu cennet hayâlinin hakikatini İslâm’da 
bulsun, kötü taraflarının ilâcını da yine onda arasın; kendinden, sisteminden, adından da 
vazgeçerek ve nefsinde hiçbir istiklâl tanımayarak İslam’a sığınsın! Sizse öyle yapmıyor-
sunuz! Esası ve istiklâli (Sosyalizm) de görüyor ve İslâm’ı bu esasa uydurabildiğiniz için 
benimsiyorsunuz. Yani siz, İslâm’a değil (Sosyalizm)e inanıyorsunuz! Sizin için lokomotif 
(Sosyalizm), vagon da İslâm... Asla! İslâm topyekûn fezayı kuşatan bir ray manzumesi 
üzerinde tek lokomotif ve geride ne varsa hep ona bağlı vagon... Bu nokta din usûlünün 
ana maddesi (...) Nureddin Topçu ile ayrılığımız ve aykırılığımız bu nokta üzerinde olmuş, 
gittikçe büyümüş ve benim bazı konferanslarımda ona şiddetle çatışımdan ötürü âdeta 
koyu bir nefrete dönmüştü…”71 

Necip Fazıl, “Bu memlekette biri, bir zamanlar ‘İslâm Sosyalizmi’ diye bir dava 
attı ortaya… Evime geldi bir gün… Bu zat Avrupa’da tahsil etmiş biri…” şeklinde 
andığı Topçu’nun sosyalizme dair düşüncelerine İslami referanslar bulma noktasında 
sahabeden Ebu Zer’in Halife Osman’a “Niçin zenginlerden alıp fakirlere dağıtmı-
yorsun?” şeklindeki itirazını gündeme getirdiğini ifade etmektedir. Necip Fazıl, Hz. 
Osman’ın, Ebu Zer’in itirazına karşı “Ben Allah Resûlü’nden görmediğimi yapmam” 
ve “İslâm’da mülkiyet esastır” şeklindeki anlayışla karşı çıktığını belirtmektedir.72 

Sağ muhafazakâr milliyetçi çevrelerin Topçu’nun sosyalizm ve sosyalist terimleri 
kullanmasına yönelik anti-komünist duygularla keskin eleştiriler yöneltmiş olmaları, 
sosyalizmin komünizmle ilişkisinin yanı sıra sosyalizmin Osmanlı’dan itibaren bazı 
azınlık gruplar tarafından savunulmuş73 bir ideoloji olmasının da etkisi açıktır. Yine 

70 Erverdi, Nurettin Topçu, Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, s. 342.
71 Necip Fazıl, Babıali, 8. Basım, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1999, s. 332-334. 
72 Necip Fazıl, Dünya Bir İnkılâp Bekliyor, 3. Basım, İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 1993, s. 32.
73 Tunçay, Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925), s. 23.
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eleştiriler, bu çevrelerin Soğuk Savaş Yıllarının hazır modelleri içerisinde düşünme-
leriyle de ilişkilendirilebilir.74 

Müslüman Türk’ün devlet telakkisinin “Müslüman Anadolu’nun Sosyalizmi” 
olduğunu, Müslüman Anadolu Sosyalizmi’nin diğer adının da milliyetçilik olduğunu 
belirten Topçu, sosyalizm anlayışından dolayı kendisine yönelik eleştirileri değerlen-
dirirken “…bu kelimeden gocunan Türk çocuklarının bu hali, saflıkla bilgisizlikten 
başka bir şey değildir.” ifadesine yer vermektedir.75 Topçu, sosyalizm kavramına 
yönelik tiksintiyi “iktisat ve sosyoloji cehaleti ile vicdan ve kalp terbiyesinin yoklu-
ğu” şeklinde açıklamaktadır.76 Nihayetinde Topçu, sosyalizm anlayışının İslam’ın ta 
kendisi olduğu belirtmektedir: 

“Hak ve iktidar, muayyen ölçüler vererek başkasına ısmarlanan elbise değildir; ancak 
onlara inananların eseridir. Ancak bu şaşkınlıktan din bezirgânı sahtekârlar faydalanıyor 
ve dâvamızın İslâm’a aykırılığından büyücü ifadeleriyle bahsediyorlar. Halk bilmiyor 
ki, hiçbirisi dinî ruha sahip olmayan bu şarlatanlar, halkı din adına soyarlarken, çiğnenip 
darbelenen İslâm dinidir. Bizim sosyalizmimiz İslâm’ın ta kendisidir. Dâvamız, İslâm 
ahlâkına dayanan bir cemiyet düzeni kurmaktır…”77

Topçu, sağ muhafazakâr İslami çevrelerin kendisinin formüle ettiği sosyalizm anla-
yışına yönelik karşıt argümanlarının mantık hatasıyla malul olduğunu da belirtmektedir: 

“…İslam’ı İsagocya mantığıyla Ortaçağ karanlığında boğan bu insanların sosyalizmden 
ürpermeleri kadar tabi bir şey olamaz… Bunların İslam’ı kalkan yaparak sınırsız servet 
ve sermaye tahakkümüne meftun yaşayışları… sosyalizme düşman oluşlarının aşikar 
sebebidir.”78 

Pek çok eserinde komünizme açıkça eleştiriler yönelten Topçu, bunun yanı sıra 
içinde bulunduğu milliyetçi-muhafazakâr çevrelerin yapmadığı bir eleştiriyi daha 
yapmaktadır: Liberal-kapitalist ekonomik modelin belirlediği bir hayat tarzı olarak 
tüketim odaklı Amerikancı bir hayat tarzı. Milliyetçi çevrelerde milliyetçiliği komü-
nizm düşmanlığından ibaret gören bir anlayışın mevcut olduğuna işaret eden Topçu, 
aynı çevrelerin Amerikan kültürüne sorgusuz sualsiz bağlı olmalarındaki çelişkiye 
dikkatleri çekmektedir.79 Bu çerçevede milliyetçi-sağ çevrelerin Amerikan menfa-
atlerine aykırı hareket edenleri toptan “sol” diye tanımlamalarını eleştiren Topçu şu 
satırlara yer vermektedir: 

“…ticaretin azgın kumar muhterisleriyle safdil liberalizm dalkavukları fikirlerimizi hoş 
karşılamayacaklardır.”80 “Amerikan menfaatlerine aykırı hareketlere toptan “sol” diye 

74 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 171. Akif Emre, “Nurettin Topçu’da 
Öteki Dünyalar”, s. 46.

75 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 25.
76 Nurettin Topçu, “Hareketin Otuz Yılı” Fikirde ve San’atta Hareket, Ocak 1969, s. 6.
77 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 173-174.
78 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 177.
79 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 157.
80 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 103.



Nurettin Topçu’nun “Ruhçu Anadolu Sosyalizmi” Hangi Ruhu Taşımaktadır? 95

itham damgasını yapıştıranlar, farkında olsalar da olmasalar da, tröstçü Yahudi’nin Do-
ğuda uşaklığını yapıyorlar..”81 “Yürekler acısı bir cemiyet düzeni karşısında duygusuz 
gönüllerle paslı vicdanların durup durup “ne için sosyalizm?” dediklerini duyuyoruz, 
öyle ya rahatça yaşıyoruz. Karnımız doyuyor. Birçoğumuzun altında son model otomo-
bil. Şöyle böyle birkaç geliri olanların keyfi yerinde. Evimizde radyomuz, buzdolabımız 
var. Büyük şehirlerde düğünler, ziyafetler gırla gidiyor. Yurdun her tarafında fabrikalar 
açılıyor. Halk oyunu serbestçe kullanıyor. Üniversitelerimizin sayısı her yıl artmaktadır. 
Evet, bunların hepsi doğru. Daha birçok parlak görünüşler sayılabilir. Ancak, her birinin 
altında bir facia barınıyor. Her tarafı yaralı bir millet vücudunun parlak görünüşlerine 
aldanmayarak onun tedavisine el uzatmak için, sosyalizmin milliyetçi ve ruhçu şeklinin 
en iyi çare olduğuna inanıyoruz.”82 “Bizde İslâm kültürüne bağlı zümrenin, İslâm’ı daima 
sathî ve ters tarafından anlamış olması onu sosyalizme karşı koymaktadır. Hakikatte bu 
dâva, İslâm’ın özünde bulunan hak dâvasıdır. Sosyalizm, çiğnenmesi halinde Allah’ın da 
affetmiyeceğini bildirdiği kul hakkının müdafaasıdır. Sosyalist olarak İslâm’ın tâ kalbinde 
yer alacağımızı bilemiyenler kelimenin yabancı kıyafetine tutuluyorlar. Düşünmüyorlar 
ki kelime bir kıyafettir, elbisedir, onu biz giydiririz. Allah’ın olan ruh ve dâvadır. Ruhu 
görmediklerinden bir zavallı elbiseyi kurşunluyorlar. Görülüyor ki, sosyalizme karşı düş-
manlığın sebepleri, bir kısmı içten ve şuurlu, bir kısmı ise gafletten doğma olarak çok ve 
çeşitlidir. Bütün bu vehimleri ortadan kaldıracak kuvvet, hak dâvacılarının bu mücadelede 
yaşatacakları sabırla iman ve hiç ölmiyen iradedir. Gayemize bir gün mutlaka ulaşacağımıza 
inanıyoruz. Kulların hakkını Allah emriyle gerçekleştirmek için kulların karşısında boynu 
bükük duranlar, Allah’ın huzuruna tertemiz ve açık alınla çıkacaklardır.”83

Ortaya koyduğu sosyalist tasarımdan dolayı yakın çevresi de dahil olmak üzere 
kendi fikri havzasını paylaştığı pek çok isimden sert eleştiriler alan Topçu’nun söz 
konusu eleştirilere aynı keskinlikte cevaplar vermiş olduğu görülmektedir. Bu nok-
tadan itibaren bu çalışmada esas üzerinde duracağımız husus, Topçu’nun sosyalist 
tasarımından vazgeçip vazgeçmediği meselesi olacaktır. Bu çerçevede mevcut çalış-
mamızın ortaya çıkmasının da gerekçesini oluşturan Topçu ile ilgili bir hatıra-metne 
yer vermek istiyoruz. Topçu’nun sosyalizm tutumunu açıklığa kavuşturacak önemli 
bir metin olarak gördüğümüz aşağıdaki anı, Topçu’nun sosyalizme dair anlayışında 
bir değişikliğe gidip gitmediğinin bilgisini de bize verebilecektir. 

V. Nurettin Topçu’nun Fikri Serüveninde “Sosyalizm” 
Vurgusunun Nihâî Durağına İlişkin Bir Anı

Yaşadığı dönemde ortaya koyduğu sosyalizm anlayışıyla milliyetçi-İslamcı çev-
relerin yoğun tepkisiyle karşılaşan Topçu’nun esasında bir paylaşım kavgasından 
daha çok, adalet ve eşitlik arayışıyla şekillenen bir ahlaki idealizm anlayışından söz 
etmekte olduğu görülmektedir. Bu noktada sorulması gereken soru, Topçu’nun sosya-

81 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 223.
82 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 169.
83 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 180.
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lizm tasarımının düşünce hayatının belirli bir dönemiyle sınırlı olup olmadığı sorusu 
olacaktır. Süleyman Seyfi Öğün, Topçu’nun sosyalizm terimini ömrünün sonuna kadar 
savunduğunu belirtse84 de bunun böyle olmadığı anlaşılmaktadır. Aşağıdaki satırlarda 
da görüleceği üzere Topçu, sosyalizme dair vurgularını hayatının son döneminde bir 
kenara bırakmış görünmektedir.

Topçu’nun sosyalizmini konu alan mevcut çalışmamızın ortaya çıkmasına vesile 
olan faktörün de aşağıda yer vereceğimiz Topçu ile yaşamış olduğu bir hatırasını Top-
çu’nun vefatından birkaç yıl sonra kaleme alıp yayınlamış olan Sayın Metin Köse’nin 
bir vesileyle bu anısını bizimle paylaşmış olması olduğu ifade edilmelidir. Topçu’nun 
düşünce serüveninde sosyalizm meselesinin nasıl bir yer işgal ettiği konusuna açıklık 
getirmesi açısından önemli bir belge olan ve yazar Metin Köse tarafından kaleme alınıp 
dönemin İslamcı yerel bir dergisinde “Bir Ölüm Yıl Dönümü ve Bir Anı” başlığıyla 
yayınlanan hatıra-metnin tamamı şu şekildedir: 

“Sene 1966 Haziran ayı. Sıkıntı ve bunalım içinde Kızılay’dan Ulus’a doğru yürüyorum. 
Büfede bir dergi gördüm: “Fikir ve Sanatta Hareket.” Çok ilginç bir kapağı vardı. Kar-
şıda siluet halinde görünen şehre doğru ilerleyen iki yalın ayak. Sanki o ayaklar benim 
ayağımdı. Şehre doğru ilerleyen o yalnız adam da bendim. Bir lira verdim bir dergi aldım. 
Satıcı: “Diğer sayıları da var ağabey” dedi, onları da aldım. Hemen okumalı idim. Otobüse 
binip Gazi Terbiyenin yolunu tuttum. Ertesi gün Fransa’ya gideceğiz. Arkadaşlardan kimi 
yolculuk hazırlığında, kimi de Fransa’da geçireceği günlerin hayalinde. Ben ise elimdeki 
üç dergiyi de bitirme kararındayım. Hayranlıkla okuyorum. Çünkü onlarda iki sevgiyi 
birden bulmuştum: İslam ve Sosyalizm. Evet, dergide İslam sosyalizmi, maneviyatçı 
sosyalizm… gibi tabirler geçmekte, beni büyülemekteydi. O devirler, bir arkadaş grubu 
olarak bizim, Namaz Kılan Sosyalistler olduğumuz devirler. Daha doğrusu ne Sosyalizmi 
ne de İslam’ı bildiğimiz devirler. Cumhuriyet’in İlhan Selçuk’u Bugün Güneş gazetesinin 
sosyete yazarı, o günlerin Bukarini Çetin Altan akıl hocamızdı. “Sosyalizm” diyorlardı! 
“Fakirliği ortadan kaldırmak için uygulanan iktisadi tedbirler topluluğu”! Biz de fakirdik. 
Sosyalist olmalı idik. Aynı zamanda da Müslüman! Öyle ya, kapitalist Müslüman oluyor 
da Sosyalist Niye olmasın? Okuldaki kriptolar ise üzerimize üzerimize geliyor: “Olmaz” 
diyorlardı! “İslam, Sosyalizm birlikte olmaz! Ya biri ya öteki, seçim yapın.” Biz ise di-
reniyorduk: “Hem İslam hem Sosyalizm.” Marx’ta, Engels’te, hatta Lenin’de din lehine 
cümleler arıyorduk. Arıyor ama bir türlü bulamıyorduk. Yazının başında sözünü ettiğim 
sıkıntı ve bunalımın kaynağı bu idi. Böyle bir ortamda Nurettin Topçu Bey’in “İslam 
Sosyalizmi” başlıklı makalesi bana, cankurtaran simidi gibi geliyordu. Artık kimse beni 
İslam’dan da, Sosyalizm’den de vazgeçirmeye çalışamazdı. Onlarla çatır çatır münakaşa 
edebilirdim. O gece üç dergiyi de bitirdim. Ertesi gün yola çıktık. Yolda karar verdim. 
Dönüşte ilk işim Nurettin Bey’i ziyaret etmek olacaktı.
Nurettin Bey İstanbul Erkek Lisesi’nde felsefe muallimi idi. Kendisi Doçent olduğu, 
doktorasını Sorbonne Üniversitesi’nde başarı ile yaptığı halde, Üniversitede görev ver-
miyorlardı. Çünkü kişilik sahibi idi. Resmi ideolojinin paralelinde düşünemiyordu. 
Dönüşte liseden ev adresini, telefon numarasını aldım. Telefon ettim: “Hocam sizi ziya-
ret etmek istiyorum, mümkün mü?” dedim. Cevap verdi: “Hemen çıkmak üzere idim. 

84 Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu, s. 171.
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Divanyolu’nda bizim gençlerin bir kitabevi var. Orada buluşsak”. Tesadüf oraya yakın 
bir yerde imişim. Bir elektrik direğine yaslandım. Beyazıt’a doğru bakıyorum. Cadde 
oldukça kalabalık. İleriden bir adam göründü. Sarışın, iri-yarı bir adam. Kalbime doğdu. 
“Bu, Nurettin Topçu Bey’dir dedim. Oysa o güne kadar ne kendisini ne de resmini gör-
müştüm. Gerçekten o imiş. Yanıma doğru geldi: “Beni sen mi bekliyorsun?” dedi. “Evet 
hocam” dedim elini öptüm. Sultanahmet Camii önüne gidip bir parkta oturduk. Durmadan 
soru soruyorum: “Hocam şu nasıl, hocam bu nasıl?” Elini omzuma koydu, “delikanlı” 
dedi, “Ruh’çu Sosyalizm adlı bir kitap yazıyorum. O kitapta bu sorularının cevabı var”. 
Kendi Kendime: “O halde rahatsız etmeyeyim” dedim, ayrıldım. O sene aybaşlarını iple 
çektim. Dergi aylık çıkardı. Acaba kitap çıktı mı diye de hemen arka sayfasına bakardım. 
Kitap çıkmadı. Ertesi yıl yeniden İstanbul’a gidip Hocayı buldum. “Hocam” dedim, ben 
bir yıldır dört gözle, “Ruhçu Sosyalizm” adlı kitabınızı bekliyorum. Hala çıkmadı. Niçin? 
Geçen yıl ki konuşmamızı hatırladı. Hiç aklımdan çıkmayan şu sözleri söyledi: “Delikanlı, 
benim o kitabı ve makaleleri yazmaktaki gayem, Sosyalizme kaymış olan gençleri İslam’a 
çekmek. “Gençler, aradığınız sosyal adalet, içtimai denge İslam’dadır, İslam’a gelin!” 
demekti. Sonra baktım ki Sosyalistleri İslam’a çekmek yerine bizim gençleri Sosyalizme 
ısındırıyorum. Yanlış yolda olduğumu anladım ve bıraktım.”
10 Temmuz 1975’te Nurettin Topçu Bey rahmeti Rahman’a kavuştu. 66 yıllık ızdıraplı 
ve çileli bir ömür o gün noktalandı. Bu vesileyle elinizdeki anıyı kaleme almak gereğini 
duydum. Topçu Bey’in Yukarıdaki cevabı beni sarstı. Uzun uzun düşündüm ve okudum. 
Kapitalizmi ele alan eserlere pek ilgi duymadım. Çünkü biliyorum ki ilk mektepten beri 
okuduğumuz bütün ders kitapları kapitalist mantıkla kaleme alındı. Sosyalizmi inceledim. 
İslami eserleri okudum. Gördüm ki sosyalizm de, kapitalizmde kendi içlerinde bütün, ma-
teryalist sistemler. Biri münkir, biri münafık. İslam sosyalizmi, İslam kapitalizmi diye 
bir şey olamaz. İslam, her yönüyle mükemmel, eksiksiz bir bütündür. İlk bakışta, ruhçu 
sosyalizm, maneviyatçı sosyalizm gibi tabirlerle gençliği İslam’a çekme düşüncesi bir 
aczin ifadesi gibi gelir. Öyledir de. Fakat ne yapsın. Bir baba düşünün. Çocukları suya 
düşmüş, bir tahta uzatan yok Çocuklar, boğulmamak için yılana sarılıyorlar. Kendini feda 
etmek, suya atmaktan başka ne yapabilir… Topçu Bey, gençliğin, kitle halinde sosyalizme 
kaydığını gördü. Büyük ızdırap duydu. Kendini onlara feda etti. Ama niyeti iyi idi. Nur 
içinde yatsın...”85

Topçu’ya dair önemli addettiğimiz bu kısa hatıra-metnin onun fikri çabalarını 
yönlendiren temel tasavvurun ne olduğuna ilişkin önemli bir ipucu vermektedir. Bu 
çerçevede Topçu’nun sosyalizme dair ortaya koyduğu fikirlerin nihai anlamda onun 
toplumsal duyarlılığı yüksek ve ahlaki tutumla özdeş saydığı Müslüman dünya görü-
şünden kaynaklanan bakış açısından ayrı değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Topçu’nun aşağıdaki ifadeleri de hatıra-metnin işaret ettiği meseleyi teyid et-
mektedir:

“Komünizmin kaba maddeciliği gibi kapitalizmin maddeyi tanrılaştıran değerleri ile 
inhisarcı iktidarını büyük insanlığa karşı koyan ilerleyişi bir an evvel durdurulmalıdır. 
Komünizmin ortadan kaldırılmasına gelince, bunun için daha çok şeyler yapılması lazım 
geliyor. Komünistler milli hayatımızın bütün meselelerine, Anadolu’nun bütün dertlerine 

85 Metin Köse, “Bir Ölüm Yıldönümü ve Bir Anı”, Çağımıza Selam (Siyasi, İktisadi, Kültürel Aylık Der-
gi), Yıl:2, Sayı: 14, Ağustos 1983, s. 18.
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dokunuyorlar. Biz bu meselelerin kaba maddeciliğin eliyle değil de insanlığa inanan ruhun 
ve Allah’a çevrilen imanın eliyle halledilmesini istiyorsak, bunları kendi meselelerimiz 
olarak ele almalıyız. Komünizm ile mücadele ederken, büyük devlet bütçesine ve muhtekir 
tüccarın heveslerine ve lütuflarına el uzatarak değil, şarlatanlıklarla ve tezyiflerle değil, 
kalplere uzanan rahm ü şefkat ellerinin bütün dertli gönüllere deva sunmasını bilen sami-
miyeti ile davranmamız lazımdır. Güneşin gölgeleri silerek yok etmesi tarzında komünizm 
ortadan kaldırılır. Millet vücudunun yaralarına dokunmaktan, bu yaraları tedaviden biz 
vazgeçersek eğer, bu hatalı davranışla millet varlığını onlara teslim etmiş oluruz. Komü-
nizme karşı olmak, bu takdirde millet hayatına ve millet davasına karşı olmak manasına 
gelecektir. Her zerresi acılarla sızlayan millet vücudundaki yaraları cesaretli bir ameliyatla 
tedavi etmek zorundayız. Millet dertlerini bir tarafa bırakarak komünizmi boğazlayacağız 
diye yapılan çırpınmalar, vehim avcılığından ileri gidemez. Komünizm salgınının genç 
neslin hayatında sürekli ilerleyişi ve bu olayın sebepleri üzerine dikkatle eğilmemiz icap 
ediyor. Gençliğin kalbine yaklaşıp da onu dikkatle yoklamayan, sade kin tohumları serpip 
tehdit silahı kullananların gençliğe ve bu vatanın istikbaline ihanet ettiklerine kaniyim…”86 
“Komünizmin kuvvetini yok etmek istiyorsak yapacağımız başka bir şey de millet ve 
memleket dâvalarının hepsine el koymaktır.”87

Yukarıda yer verdiğimiz Topçu ile ilgili olan hatıra-metinde de görüleceği üzere, 
Topçu’nun sosyalizme dair vurgusu onun yaşadığı dönemdeki Anadolu insanının sos-
yo-ekonomik şartlarına ilişkin duyarlı bir tavır geliştirmesiyle ilişkili olsa gerektir. Bu 
çerçevede Topçu’nun sosyalizm ile İslam’ı yan yana getirme çabası, esasında İslam’ın 
hakça bir düzeni esas aldığına dair taşıdığı güçlü inançla alakalıdır. Düşünce siste-
matiğindeki anahtar kavramlar olan “irade”, “mesuliyet” ve “hareket” kavramlarının 
da ima ettiği üzere Topçu’nun iktisadi bir modelle sınırlı bir tasarımdan ziyade ahlaki 
bir nizamdan söz etmiş olduğu dikkatlerden kaçmayacak şekilde barizdir. Topçu, söz 
konusu ahlaki sistemini inşa ederken ihtiyaç duyduğu ontolojik ve epistemolojik temel-
leri İslam’ın fazlasıyla karşıladığını düşünmektedir. Bunun yanı sıra Topçu, toplumsal 
bir tasarıma ulaşma noktasında derinlikli bir teorik dizge oluşturma konusunda felsefî 
düşüncenin sağladığı imkânın da fazlasıyla farkındadır. 

Sonuç

Çağdaş Türk düşüncesinin yakın döneminde coğrafyası ve tarihiyle Anadolu 
tecrübesini merkeze alan insani-idealist bir fikriyat inşa etme çabası içerisinde olmuş 
olan Nurettin Topçu, entelektüel faaliyetlerini pratik-politik a/olanı ihmal etmeyen bir 
duyarlılık içerisinde sürdüregelmiştir. Fikri serüveninde ahlakı odağına alarak idealist 
karakterde bir düşünce sistematiği ortaya koymuş olan Topçu, yaşadığı dönemin mev-
cut ekonomi-politiğine de ciddi eleştiriler yöneltmiştir. Anadolu düşüncesine özgün 
karakterini veren bir düşünce ve yaşayış biçimi olarak Anadolu sûfîliğinden söz eden 

86 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 27, 28.
87 Topçu, Ahlak Nizâmı, s. 30.



Nurettin Topçu’nun “Ruhçu Anadolu Sosyalizmi” Hangi Ruhu Taşımaktadır? 99

Topçu, İslam’ın entelektüel tasavvufî yorumuna eşlik eden kendine özgü bir Anadolu 
milliyetçiliği anlayışı ortaya koymuştur. Milliyetçi ve mistik tonun ağırlıkta olduğu 
Topçu’nun düşünce sistematiğinin en ilginç ve en çok tartışılan unsurlarından birisi 
onun sosyalizm fikri etrafında ortaya koymuş olduğu düşünceleri olmuştur. 

Çeşitli yazılarında kapitalizm, liberalizm, komünizm ve sosyalizm gibi çağdaş 
ideolojileri tartışan Topçu, “Anadolu Sosyalizmi”, “İslam Sosyalizmi”, “ruhçu sosya-
lizm” gibi tamlamalarla kavramsallaştırdığı ve teorik çerçevesine çeşitli yazılarında yer 
verdiği ideal bir ekonomi-politik yapıdan söz etmektedir. Genel ahlak tasavvurunda 
olduğu gibi özel olarak mülkiyet konusunda da İslam’ın ahlak ve adalete ilişkin öğ-
retilerini öncelediğini düşündüğümüz Topçu’nun pek çok yazısında yansıttığı hak ve 
adalete ilişkin duyarlılığını çağdaş bir ideoloji olan sosyalizm kavramıyla ifade etmeyi 
tercih etmiş olması, üzerinde durulması gereken bir meseledir. Üretim ilişkileri ve 
mülkiyet sorunu gibi daha çok reel-politik bir çerçevede düzenlenen problemlere tümel 
bir ahlaki bakış açısıyla yaklaşan Topçu, mülkiyet meselesi gibi maddi bir problemi 
alışagelmiş idealist tutumların yaklaşımlarından farklı bir perspektifte, bir anlamda 
maddi etkenlerin düşünme biçimlerine olan etkilerini dikkate alan bir bakış açısıyla 
tartışmaktadır. Felsefi bakış açısının kuşatıcı karakteri gereği idealizm çerçevesinde 
konuyu ele almakta olan Topçu, sosyalizm meselesini verili durumun analiziyle yetinen 
bir siyaset bilimcisi olarak değil; olması gerekene odaklanan felsefi formasyon sahibi 
bir düşünür olarak ele almaktadır. Nihayetinde Topçu’nun ruhçu sosyalizmi, insanı 
üretim ve tüketim mekanizmasına hapseden, onu bir “homo economicus’’a dönüştür-
mekle kendisine yabancılaştıran mevcut kapitalist modele yönelik bir itiraz üzerinden 
yükselmektedir. Anadolu sosyalizmi tasarımıyla Topçu, esasında yaşadığı dönemdeki 
burjuva ihdas etme projelerine yönelik bir tepkiyi ortaya koymaktadır. 

Topçu’nun Anadolu, İslam, ruhçu gibi çeşitli sıfatlarla vasfettiği sosyalizm kavramı 
ekseninde geliştirdiği ekonomi-politiğinin en güçlü tarafı onun kişisel yaşamıyla düşün-
celeri arasındaki uyumdan kaynaklanan bir ethostan beslenmiş olmasıdır. Topçu’nun 
sosyalizm kavramı çerçevesinde orta koyduğu düşüncelerinin onun ahlak anlayışından 
bağımsız değerlendirilmesi mümkün görünmemektedir. Mevcut ekonomik içerimiyle 
bilinen sosyalizm anlayışına Topçu, ahlaki bir içerik yüklemektedir. Düşüncelerini 
döneminin hazır kalıp modellerinden ve tasniflerinden ayrıştıran bir husus olarak ken-
dine has bir sosyalizm anlayışı ile ortaya çıkan Topçu’nun esasında savaşlardan yorgun 
düşmüş Anadolu insanının zorlu hayat şartlarına karşı bir duyarlılık geliştirme çabası 
içerisinde olduğu görülmektedir. Böylesine bir duyarlılık Topçu’nun insan yaşamı-
nın gündelik gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik düzenlemelerde hakkaniyetli 
bir bölüşüm fikrini öncelemesine neden olmuştur. Topçu’nun Anadolu eksenli ruhçu 
sosyalizm arayışını onun “isyan ahlakı” şeklinde kavramsallaştırılan çabalarından ve 
Müslüman duyarlılığından bağımsız olduğunu düşünmek mümkün görünmemektedir. 

Türkçülükten muhafazakârlığa, Anadoluculuktan sosyalizme kadar pek çok tutumu 
içine alan kendine mahsus bir düşünce sistematiği geliştirmiş olan Topçu’nun düşünce 
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evreni üzerinde yapılan tartışmalar, daha titiz bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır. 
Topçu’nun elitist bir tutumla özdeşleştirilemeyecek belirli bir ethosu eksene alan sosya-
lizme dair yaklaşımı, onun Kemal Tahir, Mehmet Ali Aybar, İdris Küçükömer ve Atilla 
İlhan gibi düşünürlerle karşılaştırılmasına da neden olabilmektedir. Söz konusu düşü-
nürlerle Topçu arasındaki mukayeseyi esas alan bazı çalışmalar gerçekleştirilmişse de 
konuyla ilgili çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Topçu’nun düşüncesinin pek tabii ki, coğrafya ve tarihle sahici bir ilişki kurmak 
gibi hususi bir karakteri ön plandadır. Bununla birlikte ruhçu Anadolu Sosyalizmi 
şeklindeki bir modelden söz etmekle Topçu’nun kendi düşünce geleneğinden ayrı-
şıp ayrışmadığı, harici bir paradigmaya yaslanıp yaslanmadığı meselesi önemli bir 
tartışma başlığı oluşturmaktadır. Bu noktada Topçu’nun sosyalizm anlayışını nite-
leyen “ruhçu”, “Müslüman” ve “Anadolu” sıfatlarının işaret ettiği hususların onun 
sosyalizm tasarımının gölgesinde kalıp kalmadığı sorusu önemli hale gelmektedir. 
Topçu’nun önceliğinin kapitalist modelin eleştirisi olduğunu ve bu noktada modern 
bir ideoloji olarak sosyalizmin sunduğu hazır eleştiri imkânlarından yararlanmakta 
olduğu söylenebilir. Ahlakı merkeze alarak özgün bir düşünce mimarisi inşa etmiş 
olan Topçu’nun toplumsal adalet ve eşitliğe ilişkin düşüncelerini kendine özgü bir 
içerikle donattığı sosyalizm formuyla ifade etmiş olmasını düşünce hayatının belirli 
bir dönemiyle sınırlandırmak da mümkün görünmektedir. Belirli bir dönemle sınırlı 
olsa da burada esas üzerinde durulması gereken husus, Topçu gibi yerlilik ve millilik 
tartışmalarında öne çıkan bir ismin ortaya koyduğu teorik modelin hangi dinamiklere 
yaslandığı meselesidir. Bu noktada Topçu’nun düşüncelerinin referans çerçevesinin 
Batı düşüncesi içerisinde ortaya çıkmış kavram ve kuramlardan oluşması, onun yerli 
düşüncenin önemli bir temsilcisi olarak kabul edilmesiyle nasıl telif edilecektir sorusu 
önemli hale gelmektedir. Nitekim yaşadığı dönemden itibaren milliyetçi-muhafazakâr 
çevrelerde büyük bir tepkiye yol açan Topçu’nun sosyalizm arayışı, Batı’nın kendi 
tarihsel tecrübesi içerinde şekillenen bir tecrübenin başka bir dünyaya olduğu gibi 
aktarılması şeklindeki eleştirilere muhatap olmuştur.

Mevcut çalışmamızda yer verdiğimiz hatıra-metinden yola çıkarak Çağdaş Türk 
Düşüncesi’nde “Nurettin Topçu’da Ruhçu Anadolu Sosyalizmi” şeklinde açılacak bir 
bahsin, esasa taalluk eden bir tartışmadan ziyade usule ilişkin bir konuşmadan ibaret 
kalacağını söylemek mümkündür. Dolayısıyla kendine özgü haliyle sosyalizmin Top-
çu’nun fikriyatının omurgasını teşkil edecek kadar güçlü bir öğe olduğunu söylemek 
zor görünmektedir. Yer verdiğimiz hatıra-metin, Topçu’nun sosyalizm tasarımının esaslı 
ve nihai bir tasarım olmadığı sonucuna bizi ulaştırmaktadır. 1960’ların dünyasında 
Türkiye’de de sosyalist eğilimlerin yükselişe geçtiğini gözlemleyen Topçu, bunun 
neticesinde kendine özgü bir sosyalist tasarım ortaya koyma ihtiyacı hissetmiştir. 
Nihayetinde Topçu’nun ruhçu-Anadolu-Müslüman gibi sıfatlarla vasfettiği kendine 
özgü sosyalizmi, formasyonunu düşünürün kendi entelektüel macerasından almakta 
ve yaşadığı dönemin elitlerine yönelik bir eleştiri imkânından ibaret görünmektedir. O 
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halde Topçu’nun idealist bir zeminde neşvünema bulan sosyalizminin, Anadolu’nun 
tasavvufi irfan geleneğiyle şekillenmiş İslami bir ruh taşıdığı ve aynı zamanda yaşadığı 
dönemin elitlerine yönelik protest bir tavırdan ibaret olduğu ifade edilmelidir.
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ANTROPOMORFİZM VE TANRI

Fatih Özgökman*

ANTHROPOMORPHISM AND GOD

ÖZ
Antropomorfizm insan olmayan varlıklara insana ait fiziksel ve davranışsal özelliklerin 
atfedilmesini ifade eder. İnsana ait fiziksel ve davranışsal özellikler özellikle Tanrı’ya 
atfedildiğinde ise felsefi ve teolojik bir sorun oluşturur. Çünkü Tanrı’yı insanın kendi 
sonlu nitelikleriyle tasavvur etmesi, insanın kendisini her şeyin ölçüsü görme yanlışını 
ifade eder. Bir anlamda sonsuzun sonlu kalıplarla tasavvur edilmesi kabul edilmez. Fakat 
aydınlanma çağından itibaren Hume Feuerbach, Nietzsche ve Freud Tanrı’nın varlığını 
antropomorfizmin bir sonucu olarak görmüşler ve antropomorfizmin yanlışlığına dair 
kanıyı Tanrı inancına yükleyerek antropomorfizmi septisizmlerinin ve ateizmlerinin ge-
rekçesi haline getirmişlerdir. Bununla birlikte insan olmayan varlıklara insanın fiziksel ve 
davranışsal özelliklerinin atfedilmesi olarak antropomorfizm öncelikle bir varlığa zihinsel 
durumların atfedilmesinden sonra ortaya çıkar. Bu durum, karşısında hareket eden bir 
varlığın davranışlarını öngörmek veya anlamak istediğinde insanın başvurduğu bir öteki 
zihin çıkarımını ifade eder. Buna göre bir Tanrı düşüncesi de aslında insanın doğanın 
davranışlarının arkasında olduğuna inandığı bir zihinden başka bir şey değildir. Diğer 
insanların, hayvanların veya bilgisayar programlarının arkasında bir zihin bulunduğuna 
inanmakta ne kadar haklı isek doğanın arkasında bir zihin olarak Tanrı’nın varlığına 
inanmakta da o kadar haklı sayılırız. Sonuç olarak antropomorfizmin yanlışlığı, doğanın 
arkasındaki bir zihin olarak Tanrı çıkarsaması üzerine yüklenemez. 
Anahtar Kelimeler: Antropomorfizm, Ateizm, Tanrı, Öteki Zihinler, Din Felsefesi.

ABSTRACT
Anthropomorphism expresses the attribution of human physical and behavioral 
characteristics to non-human beings. When the physical and behavioral characteristics of 
human beings are attributed to God, it creates a philosophical and theological problem. 
For, envisioning God with man’s own finite qualities means man’s mistake to see himself 
as the measure of all things. In a sense, it is unacceptable to conceive of the infinite with 
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finite patterns. But, since the age of enlightenment, Hume, Feuerbach, Nietzsche, and Freud 
saw the existence of God as a result of anthropomorphism and by attributing the opinion 
about the falsity of anthropomorphism to belief in God, they made anthropomorphism 
the justification for their atheism and skepticism. However, anthropomorphism, as the 
attribution of human physical and behavioral characteristics to non-human beings, first 
appears after attributing mental states to an entity. This situation expresses an inference of 
the other mind that a person resorts to when he wants to predict or understand the behavior 
of an entity acting in front of him. Accordingly, the idea of   a God is actually nothing but 
a mind that man believes to exist behind nature’s behaviors. We are right in believing 
that God exists as a mind behind nature, just as we are right in believing that there is a 
mind behind other peoples, animals, or computer programs. Consequently, the fallacy of 
anthropomorphism cannot be attributed to the inference of God as a mind behind nature.
Keywords: Anthropomorphism, Atheism, God, Other Minds, Philosophy of Religion.

***

Giriş

Antropomorfizm terimi, “insan” ve “şekil” anlamına gelen Yunanca anthropos ve 
morphe kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşur. Terim ilk olarak dinlerde insana ait 
fiziksel şekil ve davranışsal özelliklerin tanrılara verilmesini ifade etmek üzere ortaya 
çıkar. 1 Yaygın biçimde pagan kültürde tanrıların tasvirinde kullanılmış olan antropo-
morfizm, monoteist dinlerin kutsal metinlerinde de sınırlı biçimlerle yer alır. Bununla 
birlikte Tanrı hakkındaki antropomorfizm teolojiden felsefeye dek eleştiriye konu olur. 
Öyle ki Tanrı hakkındaki her türlü tasvir ve özellikle insana benzetme bir tür sapkınlık 
olarak kabul edilir. Çünkü Tanrı’nın fiziksel ve davranışsal olarak insana benzetilmesi, 
sonlunun kendisini mutlak olanın ölçüsü yapma hatası olarak değerlendirilir.

Aydınlanma Dönemi’nde ise antropomorfizm tanımının anlamı genişletilerek 
doğanın düzeninden sorumlu bir Tanrı’nın varlığının çıkarımını da içerir hale gelir. 
Bu nedenle septik ve ateist düşünürler için antropomorfizm Tanrı’nın varlığını red-
detme gerekçesini oluşturur. Tanrı veya tanrıların insan biçiminde tasavvur edilmesi 
olarak antropomorfizmin yanlışlığına dair kanaat, artık Tanrı inancının kendisi üzeri-
ne yüklenir. Buna göre Tanrı, insan düşüncesinin doğal ve evrensel bir özelliği olan 
antropomorfize etme eğiliminin bir ürünü olarak görülür ve dolayısıyla bir gerçekliğe 
sahip olmadığı sonucu çıkarılır. Öyle ki kısaca Tanrı’nın varlığı insanın bir yanılsaması 
olarak damgalanır ve reddedilir. 

Günümüzde ise antropomorfizm, antropolog Stewart Guthrie tarafından özellikle 
dinin ve Tanrı inancının nedeni olarak gösterilir. Ona göre antropomorfizm, nedenleri 
bilinmeyen olaylarda en muhtemel nedenin yine başka bir insan olarak düşünülmesinden 

1 Stewart Elliott Guthrie, “Anthropomorphism”, Encylopedia of Sciences and Religions, ed. Anne L. C. 
Runehov, Lluis Oviedo, Dordrecht: Springer, 2013, s. 111.
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doğar ve Tanrı da bu çıkarımın genişletilmiş bir sonucundan başka bir şey değildir. 
Bununla birlikte septik ve ateist düşünürlerce ileri sürüldüğü gibi, Tanrı’nın varlığının 
bir antropomorfizm olup olmadığı tartışma gerektirir. 

Konuyla ilgilenen günümüzdeki araştırmacılar için ise antropomorfizm, karşı-
mızda bulunan insan, hayvan, bilgisayar programları ve robotik araçların davranış-
larını öngörebilmek için öncelikle zihinsel durumlar atfetmek şeklinde ortaya çıkar. 
Karşımızdaki varlıklara zihinsel durumlar atfetmek ise zihin teorisi ve öteki zihin 
çıkarımını ifade eder. Din ve felsefede çağlar boyunca Tanrı’nın varlığı da doğanın 
davranışlarının arkasındaki bir akıl ve zihin olarak tasavvur edilmektedir. Buna göre 
Tanrı’nın varlığının bir antropomorfizm değil aksine doğanın arkasında bir zihin ol-
duğunu savunmak doğru görünmektedir. 

 Makalede, öncelikle antropomorfik tanrı tasavvurlarına yöneltilen eleştiriler ve 
takiben antropomorfizmden dolayı Tanrı inancını reddeden görüşler ele alınmakta, 
daha sonra ise antropomorfizmin nasıl ortaya çıktığına dair günümüzdeki açıklamalar 
ortaya konularak; antropomorfizm ile antropomorfizmin üzerine kurulu olduğu zihin 
teorisi –öteki zihin çıkarımı– arasında bir ayrım yapılmakta ve Tanrı fikrinin aslında 
bir antropomorfizm değil doğanın davranışlarının arkasındaki bir zihin çıkarımı olduğu 
ileri sürülmektedir. Sonuç kısmında ise tartışmanın bir özeti yapılarak antropomorfizmin 
yanlışlığına dair hükmün Tanrı’nın varlığına dair çıkarımın üzerine yüklenemeyeceği 
savunulmaktadır. 

1. Antropomorfik Tanrı Tasavvurlarının Eleştirileri 

Batı düşünce tarihinde Tanrı tasavvuruna dair antropomorfizm ilk olarak Eski 
Yunan’da Homeros ve Hesiodos gibi şairlerin kutsal metin sayılan mitolojik eserle-
rinde göze çarpar. Homeros, İlyada’daki tanrılara dair pek çok tasviri arasından dik-
kat çeken bir örnekte, Zeus’u, sözünde durmayan ve korkak biri olarak tasvir eder-
ken, ona hitaben konuşan bir tanrıçayı da tanrılar arasında şerefçe en alçağı olduğunu 
itiraf ederken sunar.2 Buna göre Homeros kısaca Eski Yunan tanrılarını güvenilmez, 
korkak ve zayıf varlıklar olarak, ahlak bakımından insan gibi tasavvur etmekten hiç 
çekinmez görünür. Hesiodos ise Theogonia’da kaostan doğduğunu söylediği yer ve 
gök gibi doğa varlıklarını birer tanrı olarak kişileştirirken3 onların ilişkilerinden do-
ğan tanrılar soyundaki savaşları4 ve yine Zeus’un tanrıçalarla olan ilişkilerini5 insan 

2 Homer, The Complete Works of Homer, The Iliad and The Odyssey, çev. Andrew Lang, Walter Leaf ve 
Ernest Myers, New York: Modern Library, 1935, s.16.

3 Hesiod, Theogony, Works and Days, Testimonia, çev. Glenn W. Most, Cambridge: Harvard University 
Press, 2006, s. 13.

4 Hesiod, Theogony, s. 17.
5 Hesiod, Theogony, s. 76-7.
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dünyasından hiç de farklı olmayan bir şekilde tahayyül eder. Buna göre Hesiodos 
da ölümsüzlükleri dışında doğaları bakımından insandan çok da farklı olmayan bir 
tanrılar dünyası resmeder. 

Eski Yunan’da Homeros ve Hesiodos’un tanrılara dair sunduğu fiziksel ve dav-
ranışsal antropomorfizmin ilk eleştirisi, Xenophanes tarafından dile getirilir. Xenop-
hanes, insanlar arasındaki hırsızlık, aldatma ve zina gibi utanılacak davranışları Ho-
meros ve Hesiodos’un tanrılara atfettiklerini söyler.6 Ona göre insanlar tanrıların da 
insan gibi doğduklarını ve hatta insanlarınki gibi elbiseler giydiklerini sanarak yanlış 
yaparlar.7 Öyle ki;

“Fakat eğer atların, öküzlerin ve aslanların elleri olsaydı veya elleriyle çizebilselerdi ve 
insanlar gibi işler başarabilselerdi, atlar tanrılarının şekillerini atlara benzer olarak çizer-
lerdi ve öküzler de öküzlere benzer olarak çizerdi ve onlar bedenleri de kendileri gibi 
yapardı. Etiyopyalılar tanrılarının kalkık burunlu ve siyah olduğunu söyler, Trakyalılar 
kendilerininkinin mavi gözlü ve kızıl saçlı olduğunu söyler.”8 

Burada Xenophanes Eski Yunanların tanrılar hakkındaki tasavvurlarının yanlış-
lığını, hayvanların kendi türlerine ve insanların da kendi ırklarına göre tanrılarını 
tasavvur etmelerinin saçmalığına benzeterek gösterir. Bu nedenle insanların tanrısal 
doğa hakkındaki antropomorfik düşüncesi temelsizdir. Dolayısıyla Xenophanes, tan-
rılar arasında tek bir Tanrı’nın en büyük olduğu ve ne beden ne de düşünce bakımın-
dan insana benzemediği sonucunu çıkarır. 9

Homeros ve Hesiodos’un tanrılar hakkındaki antropomorfizmine şiddetle karşı 
çıkan diğer bir isim Platon’dur. Devlet adlı kitabında Platon, Homeros ve Hesiodos’u 
tanrılar hakkında kötü bir tasvir sunmakla suçlarken özellikle de tanrılar arasındaki 
mücadeleleri, savaşları ve entrikaları anlatılmaya değer bulmaz.10 Yasalar kitabında ise, 
göklerin ve onları takiben ilk tanrıların nasıl varlığa geldiğini ve birbirleriyle nasıl ilişki 
kurduklarını anlatan eserlerin faydalı olmadığı gibi gerçeğe de uygun olmadıkları için 
terk edilmesi gerektiğini söyler.11 Timaeus’ta ise Platon, bu evrenin yaratıcısını bulma-
nın zorluğu kadar bulduktan sonra onu insanlara anlatmanın imkansız olduğunu kabul 
eder. 12 Homeros ve Hesodos’a eleştirileri kadar Tanrı’nın doğasının anlatılamazlığına 
dair vurguları Platon’un antropomorfik Tanrı tasavvurunu reddettiğini ortaya koyar.

Antropomorfizmin insan zihninin kaçınması gereken hatalı bir özelliği olduğu 
ilk defa bilimsel düşüncenin öncülerinden olan Francis Bacon tarafından ifade edi-

6 Xenophanes of Colophon, Fragments, çev. J. H. Lesher, Toronto: University of Toronto Press, 2001, 
Fragment 11.

7 Xenophanes of Colophon, Fragments, Fragment 14.
8 Xenophanes of Colophon, Fragments, Fragment 15-16.
9 Xenophanes of Colophon, Fragments, Fragment 23.
10 Plato, Republic, çev. Allan Bloom, USA: Basic Books, 1991, s. 55. 
11 Plato, The Laws, çev. Thomas L. Pangle, Chicago: The University of Chicago Press, 1988, s. 282.
12 Plato, Timaeus and Critias, çev. Robin Waterfield, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 17.
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lir. Bacon insan doğasında bir takım yanlış sonuçlara yol açan dört tür fikir, kendi 
tabiriyle, “idol” bulunduğunu ileri sürer. Bunlardan biri olan soy idolleri, insan do-
ğasından kaynaklanır ve yanlış bir biçimde insanın her şeyin ölçüsü olduğunu ifade 
eder. İnsan, duyu ve zihnin algılarının kaynağını evrene değil kendisine atfeder. Do-
layısıyla insan zihni, ışığı eğip büken ayna gibi konu edindiği şeyleri eğip büker.13 
Bacon’un bu düşüncesi, Protagoras’a eleştirisinde Platon’u takip ettiğini gösterir ve 
antropomorfizmin sofist bir yaklaşım olarak yanlışlığının gerekçesini verir.

Tanrı hakkında soyut aklı ve geometrik ispatı kendine yöntem edinen Spinoza 
da insanın kendisinden hareketle Tanrı’yı tasavvur etmesine karşı çıkar. Ona göre 
insanlar, nasıl kendi davranışlarında bir düzen ve amaca sahipseler dünya işlerinin 
arkasında da bir düzen ve amacın bulunduğunu düşünürler. Bu nedenle Tanrı’nın her 
şeyi insan için ve insanı da kendisine tapması için yarattığını söylerler. Buna göre 
insanlar bu önyargıyı kabul etmeye “doğal olarak eğilimlidirler.” 14 Çünkü insanlar 
çevrelerinde olan biten şeylerin ilk nedenlerini bilmezler ve sadece son nedenlerin 
yani ereksel nedenlerin farkına varırlar. Bu da insanları her şeyin kendi varoluşlarına 
hizmet amacıyla düzenlendiği fikrine götürür. Doğada amaç ve düzenin fark edilmesi 
ise insanı Tanrı’ya ulaştırır. Çünkü amaç ve düzenin kendi kendine ortaya çıkma-
sı imkânsız bulunur. Bundan sonra insanlar Tanrı hakkında bilgi sahibi olmadıkları 
için kendi doğalarından hareketle düşünürler. Kendi doğaları gibi amaç ve düzeni bir 
Tanrı veya tanrıların iradesine atfederek, Tanrı veya tanrıların insanlardan takdir edil-
meyi istediklerini çıkarsar ve kendi karakterlerine göre onları takdir etmenin birçok 
şeklini icat ederler. 15 

Spinoza’ya göre her ne kadar doğal olsa da yanlış olan şey, insanın kendi dav-
ranışının bir amacı olduğundan hareketle doğadaki olayların da bir amacı olduğu-
nu varsaymasıdır. Akabinde bu yanlış varsayımın bir sonucu olarak insan, doğadaki 
olayların arkasındaki Tanrı’nın yine bir insan benzeri varlık olduğunu çıkarsar. İşte 
bu çıkarım, basit bir antropomorfizmdir ve Spinoza Tanrı hakkındaki antropomorfiz-
mi toplumda yaygın olan batıl inançların kaynağı olarak görür. 

Halbuki Spinoza’ya göre Tanrı ile insan arasında kurulan bu benzetme kabul 
edilemez. Çünkü öncelikle Tanrı’nın bir amacı olduğunu söylemek amacın kendisini 
ereksel neden ve Tanrı’yı da onun sonucu olarak görmek demektir. İkincisi buna 
göre artık Tanrı ilk neden sayılmaz. Çünkü Tanrı’nın amacı, ereksel neden olarak 
Tanrı’dan önce gelir. Üçüncüsü ise Tanrı’nın bir amacı olduğunu ve bu doğrultuda 
bir şeyi irade ettiğini düşünmek mükemmel olan Tanrı’ya kusur ve eksiklik atfetmek 
anlamına gelir.16 Çünkü Tanrı’nın bir amacı olması ve bu amaç doğrultusunda bir şeyi 

13 Lord Bacon, Novum Organum, New York: P. F. Collier and Son, 1902, s. 20.
14 Benedict de Spinoza, Ethics and On the Improvement of the Understanding, ed. James Gutmann, New 

York: Hafner Publishing Company, 1954, s. 72. 
15 Spinoza, Ethics, s. 73.
16 Spinoza, Ethics, s. 74.
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istemesi, aslında ondan mahrum olduğu dolayısıyla onu elde etmeye ihtiyaç duydu-
ğunu ifade eder. Bunun tersine Tanrı mükemmel bir varlık olarak hiçbir şeye ihtiyaç 
duymaz ve hiçbir şeyi istemez. 17 

İnsanın toplumsal tarihini Tanrı’nın inayetinin bir eseri olarak gören Giambat-
tista Vico ise Tanrı’nın gerçek dinine inanan Yahudiler dışındaki, putperest ilk insan-
larda dinin kökenine dair bu doğrultuda bir açıklama sunar. Ona göre bu insanların 
inançları akıldan uzak biçimde sadece hayal güçlerine dayalıdır ve cehaletlerinden 
dolayı da kendilerini korkutan doğa olayların nedenlerinin tanrılar olduğunu hayal 
ederler. Onların bu durumu çocukların oyuncaklarıyla konuşmalarından farksızdır. 
Çünkü ilk insanların henüz doğa olayların nedenlerine dair bilgileri yoktur. İlk insan-
lar şimşekler çakıp, yıldırımlar düştüğünde korkup da gözlerini yukarı kaldırdıkla-
rında, gördükleri gökyüzüne bir zihin atfederler ve onunla çocuklar gibi konuşmaya 
çalışırlar. Bu şekilde ilk insanlar gökyüzünü şimşeklerle ve yıldırımlarla konuşan 
bir varlık olarak tasavvur ederler. İlkel insanın bu durumu, çocukların oyun oynar-
ken oyuncaklarıyla konuşmasına benzer.18 Çünkü insan bilmediği şeyler karşısında 
kendisini her şeyin ölçüsü yapmaya eğilimlidir. İnsanın diğer bir özelliği bilmedi-
ği şeyler hakkında kendisine en bilindik gelen şeylerle hüküm vermesidir.19 İnsanın 
kendisine en bilindik olan şey ise yine kendi insan doğasıdır. Dolayısıyla Vico’ya 
göre putperest olan ilkel insanın doğal nedenleri kendi insan doğasına benzetmesinin 
yani antropomorfizmin sonucu olan tanrı gerçeklikten uzaktır. 

Jean-Jacques Rousseau’a göre ise antropomorfizm, “Yahudiler dahil” tüm dünya 
toplumlarının kendileri için “cisimsel tanrılar” uydurmalarının nedeni olarak görü-
nür ve ona göre “bizler çoğunlukla gerçek antropomorfistlerizdir.” Biz bir davranışta 
bulunduğumuzda hangi süreçlerin sonucu ise, diğer insanlar da bir davranışta bu-
lunduğunda aynı süreçlerin sonucu olarak kabul edilir. Diğer bir deyişle biz bir akıl, 
irade ve zihin sahibi olduğumuzdan dolayı bir davranışta bulunuyorsak, aynı şekilde 
diğer insanların davranışlarından onların da bir akıl, irade ve zihin sahibi olduğunu 
çıkarsarız. Bununla birlikte burada durmaz, hareket eden her şeyin aynı şekilde bir 
zihin veya ruh sahibi olduğunu düşünürüz. Öyle ki, bunun sonunda çevremizdeki 
güçleri tanrılaştırırız. Bu nedenle ilkçağlarda insanlar çevrelerindeki her şeyi canlı ve 
ruh sahibi tanrılar olarak görmüştür. Dolayısıyla Rousseau’ya göre ilk insanlar “ev-
reni algılanabilen tanrılarla doldurdular. Yıldızlar, rüzgârlar, dağlar, nehirler, ağaçlar, 
şehirler, hatta evler, her şeyin ruhu, tanrısı, hayatı vardı.” Böylece ilkel toplumlarda 
çoktanrıcılık doğdu, ancak çok daha sonra insanlar soyut düşünme yeteneğinin ge-
lişmesiyle ilk nedeni keşfederek gerçek “Tek Tanrı” fikrine ulaştılar. Bu bakımdan 
“Tanrı’ya inanan her çocuk zorunlu olarak putperesttir veya en azından bir antropo-

17 Spinoza, Ethics, s. 75.
18 Giambattista Vico, The New Science, çev. Thomas Goddard Bergin ve Max Harold Fisch, New York: 

Cornell University Press, (1744) 1948, s. 105. 
19 Vico, The New Science, s. 54. 
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morfisttir.” 20 Buna göre Rousseau ilkel insanlar kadar çocukların da Tanrı inançları-
nın antropomorfizmin eseri olduğunu düşünür. Çünkü ilkel insanlar gibi çocukların 
da Tanrı tasavvurları cisimsel özellikler gösterir. Bunun nedeni ise çocukların da ilkel 
insanlar gibi henüz antropomorfist olmalarıdır. O halde cisimsel özelliklere sahip ola-
rak tasavvur edilen tanrılar antropomorfizmin ürünüdür. 

Buraya kadar görüldüğü üzere Xenophanes, Platon ve Spinoza Tanrı’ya atfedi-
len insan özelliklerine dikkat çekerek antropomorfik tanrı tasavvurlarını reddetmek-
tedirler. Onlara göre Tanrı’yı insanın kendine benzer olarak tasavvur etmesi her ne 
kadar doğal olsa da yanlış bir çıkarım sayılır. Antropomorfizmin yanlışlığı ise Bacon 
tarafından ifade edildiği üzere, sonsuz ve mutlak olan tanrısal doğa hakkında insa-
nın sonlu ve sınırlı kendi doğası üzerinden sonuç çıkarmasından kaynaklanır. Bu ise 
antropomorfizmin reddini gerektirir, Tanrı’nın varlığını değil. Bu doğrultuda Vico 
tüm putperest toplumların tanrılarının bir antropomorfizm olduğunu savunur. Rous-
seau ise tüm ilkel insanların ve çocukların cisimsel tanrılarının antropomorfizmden 
doğduğunu ileri sürer. Fakat bundan dolayı ne Vico ne de Rousseau mutlak Tanrı’nın 
varlığını reddetme gereği duyar. Çünkü cisimsel veya bedensel özelliklere sahip ola-
rak tasavvur edilen tanrılar gerçeklikten uzaktır, mutlak Tanrı değil. Bununla birlikte 
düşünce tarihinde Tanrı’nın varlığını antropomorfizm olarak gören ve bundan dolayı 
şüpheli bulan veya reddeden filozoflar da söz konusudur. 

2. Antropomorfizm Olarak Tanrı’nın Varlığının Reddi

Tanrı’nın varlığı hakkında septik tutumuyla tanınan David Hume, Tanrı inancı-
nın insan doğasında annelik veya cinsellik gibi doğuştan gelen bir güdü olmaktan çok 
bazen engellenebilen veya yanlış yönlendirilebilen doğal birtakım kökenlere sahip 
olduğunu düşünür. Ona göre insanlığın ilk dini inancı, doğa güçleri arasındaki savaş 
ve karşıtlıkların tek bir Tanrı’dan ziyade birçok tanrının eseri olarak görünmesinden 
doğan politeizmdir.21 İnsanları bu şekilde birçok tanrının varlığına inanmaya götüren 
neden ise yaşamda karşılaştıkları iyi veya kötü olayların zihinlerinde yarattığı sü-
rekli bir umut ve korku durumudur.22 Bu umut ve korkular ise başına gelen olayların 
bilinmeyen nedenlerinden doğar. İnsan zihni, bilinmeyen nedenler hakkında hayal 
gücüyle sürekli olarak meşgul olur ve birtakım tasavvurlar oluşturur. Bunun sonu-
cunda ise insan doğasında bilinmeyen nedenleri kendisine benzetmeye ve ona bir 
irade atfetmeye dair doğal bir eğilim ortaya çıkar. Hume bunu şu şekilde ifade eder: 

20 Jean-Jacques Rousseau, Emile or On Education, çev. Allan Bloom, New York: Basic Books, 1979, s. 
256. 

21 David Hume, The Natural History of Religion, London: A. and H. Bradlaugh Bonner, 1889, s. 2-3.
22 Hume, The Natural History of Religion, s. 8-9. 
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“İnsanlar arasında tüm varlıkları kendileri gibi düşünmeye ve tanıdık oldukları, yakından 
bilincinde oldukları bu özellikleri her nesneye aktarmaya dair evrensel bir eğilim vardır. 
Ayda insan yüzleri, bulutlarda ordular buluruz ve doğal bir eğilim ile, eğer tecrübe ve dü-
şünce ile düzeltilmezse, bizi acıtan veya mutlu eden her şeye kötü veya iyi irade yükleriz.”23

Buna göre Hume için bu evrensel eğilim, insanın bilmediği nedenleri en iyi bil-
diği kendi doğasına benzetmesi, kısaca antropomorfizm olarak adlandırılabilir. Çün-
kü bilinmeyen karşısındaki tek bilinen, insan için kendi doğasıdır. İnsan kendi doğa-
sını bilmediği nedenlere aktarır. Öyle ki, “ağaçlar, dağlar ve nehirler kişileştirilir ve 
doğanın cansız kısımları duygu ve tutku kazanır.”24 Bu şekilde insanın başına gelen 
iyi veya kötü olayları yönettiği sanılan doğanın güçleri tanrılaştırılır. Bu durum ise 
insanı içinde olduğu bilgisizlikten ve onun neden olduğu endişe ve korkulardan kur-
tarır. Çünkü artık karşısında bilinmeyen nedenler değil, kendisi gibi yönlendirilmeye 
açık irade sahibi birtakım varlıklar vardır. Hume’a göre bunda şaşılacak bir taraf yok-
tur. Filozoflar bile çoğu kez doğa güçlerine insan özellikleri atfetmekten kendilerini 
alamazlar. Sıradan insanların doğa güçlerini insana benzer bir şekilde tanrılaştırmala-
rına ise şaşırmamak gerekir. Çünkü insan benzer olayların benzer nedenleri olduğunu 
düşünür. Buna göre insan kendisinin neden olduğu olaylara bakarak doğada meydana 
gelen olayların da benzer nedeni olduğu sonucuna ulaşır ve bu nedene bir irade ve 
akıl atfeder hatta daha da ileri giderek benzerliği kuvvetlendirmek için onu insan be-
deni şeklinde tasvir eder.25 Sonuçta Hume insan tarafından doğa olayların bilinmeyen 
nedenlerinin tanrılaştırılmasını bir antropomorfizm olarak değerlendirmekte ve bu 
durumu Tanrı’nın varlığından kuşkulanmasının nedeni olarak göstermektedir. 

Benzer şekilde Ludwig Feuerbach da insanın, duyusunda bulduğu bir nesneyi 
kendisinden ayırt edebileceğini fakat bilincinde bulduğu dinsel nesneyi yani Tanrı’yı 
kendisinden ayırt edemediğini ileri sürer. Bu nedenle insanın Tanrı’ya dair bilinci 
kendilik bilincinden ayrı değildir öyle ki, Feuerbach için insanın “Tanrı bilinci, ben 
bilincidir, Tanrı’ya dair bilgisi ben bilgisidir. İkisi de aynıdır”26 

Feuerbach insanın ben bilinci ile Tanrı’yı birbirinden ayıramamasını çocukluk 
döneminde arar. Ona göre insan olgunluğa ulaşmadan önce çocuklukta kendisini 
sanki kendi dışında bir varlık gibi görür. Diğer bir deyişle çocuk için kendisi ilk 
başlangıçta bir özne olmaktan daha çok bir nesne gibi dışarıdan algılanır. Bu duygu 
çocukluğa ait bir duygudur ve din de insanın çocukluğa ait bir duygusudur. Bu durum 
yetişkinlikte de devam eder. Çünkü dinde kendisine inanılan Tanrı, aslında insanın 
kendisinden başka bir varlık değildir. Bu nedenle insanlığın dini de çocukluğun süre-
gelen kalıntısından başka bir şey değildir.27 

23 Hume, The Natural History of Religion, s. 10-11. 
24 Hume, The Natural History of Religion, aynı yer. 
25 Hume, The Natural History of Religion, s. 12. 
26 Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity, çev. Marian Evans, London: John Chapman, 1854, s. 

12.
27 Feuerbach, The Essence of Christianity, s. 13.
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Ona göre bu açıdan din, “istemsiz, çocuksu, zihnin basit eylemini” ifade eder. 
Çünkü insan zihni, ben bilinci ile Tanrı bilincini birbirinden ayırt edemez. Eğer dinin 
doğuş zamanlarına gidilirse Tanrı ile insan arasındaki özdeşlik daha belirgin bir hâl 
alır. Fakat daha sonra doğan teolojiler Tanrı ile insan arasında bir ayrım geliştirmiş-
lerdir. Bu tarihsel gelişim de dinin kökeninde aslında Tanrı ile insan arasında bir 
farklılık bulunmadığının kanıtı sayılır.28 

Friedrich Nietzsche ise Tanrı’nın aslında var olmayan bir kişiliğin icat edilmesi 
olduğunu ileri sürer. Nietzsche’ye göre insanlar öfkelendiklerinde bunun nedenini 
öfkeye, düşündüklerinde ise düşünmelerinin nedenini ruh diye bir varlığa atfetmeye 
eğilimlidirler. Öyle ki eğitimsiz veya basit insanlar yaşadıkları duygusal durumları 
açıklamak için psikolojik varlıklar icat ederler. Dolayısıyla bu insanlar için yaşanılan 
duyguların nedeni olarak kendileri değil, söz konusu psikolojik varlıklar sorumlu 
tutulur. Buna göre Nietzsche dinin kökeninin de bu doğrultuda açıklanabileceğini 
düşünür. Ona göre din, insanın yaşadığı korkutucu ve etkileyici tecrübeleri başka bir 
kişinin gücünün eseri olarak yorumlamasından doğar. Bu durumun birçok örneğini 
vermek mümkündür. Hıristiyan dünyada bir insanın yaşadığı kurtuluş duygusu Tanrı 
vergisi olarak görülür. Ya da epilepsi altındaki bir hastanın doğaüstü bir gücün etkisi 
altında olduğuna inanılır. Şairlerin şiirlerini kendileri dışındaki bir gücün ilhamına 
atfetmeleri ise en alışıldık durumdur. 29 

Dolayısıyla dinin temelinde bulunan tecrübeler, Nietzsche’ye göre, aslında ne-
deni insan tarafından kendisi dışında başka bir doğaüstü kişilik ile açıklanan yanlış 
yorumlardır. Öyle ki, insanlar söz konusu tecrübeleri kendileri ile açıklamak yerine 
psikolojik bir kişilik olarak Tanrı fikriyle açıklamayı tercih ederler. Çünkü insanlar 
kendilerini zayıf olarak gördükleri için dini tecrübelerin gücünü kendilerine atfede-
mezler. Onlara bu tecrübelerin nedenini kendilerinden daha güçlü başka bir doğaüstü 
kişiye atfetmek doğru görünür. Bu durum ise insanın kişiliğinin değişmesinden veya 
bölünmesinden başka bir şey değildir.30 Öyle ki insan, kişiliğini, yaşadığı tecrübenin 
zayıf ve edilgen tarafı olarak kendisi, güçlü ve etken tarafı olarak da Tanrı şeklinde 
ikiye böler. Bunun sonunda ise insan kendisini Tanrı karşısında alçaltır ve küçültür. 
Bu bakımdan din insanın alçaltılmasını ifade eder. 31 

Sigmund Freud ise insanın Tanrı’nın varlığına inanmasının psikolojik ama ger-
çek olmayan kökenlerini açıklamaya odaklanır. Ona göre insan doğada birçok tehdit 
ile karşı karşıya yaşamını sürdürür. Doğanın tehditlerini bir nebze olsun azaltmak 
için insan medeniyet içinde yaşamı geliştirmiştir, fakat medeniyet de insana başka 
sınırlamalar koyar. Bu nedenle insan diğer insanların kendisi üzerindeki baskılarına 

28 Feuerbach, The Essence of Christianity, s. 196.
29 Friedrich Nietzsche, The Will to Power, çev. Walter Kaufmann ve R. J. Hollingdale, New York: 

Vintage Books, 1968, s. 85.
30 Nietzsche, The Will to Power, s. 86.
31 Nietzsche, The Will to Power, s. 87. 
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karşı bir takım savunma mekanizmaları geliştirir. Fakat hastalıklar, felaketler ve ölüm 
gibi doğal tehditlere karşı insan savunmasızdır. Bu durumda insan, söz konusu doğal 
felaketlere karşı, toplum içinde diğer insanlara karşı kullandığı savunma mekanizma-
larını kullanmaya ihtiyaç duyar. Bunun yolu, doğanın da karşımızdaki birisi gibi bizi 
duyacak, etkilenecek ve öfkesi yatıştırılabilecek şekilde insanlaştırılmasıdır. 32 

“Doğayı yöneten “öğeler de eğer onların bizim ruhumuzda yaptıkları gibi köpüren tutkuları 
varsa, ölüm kendiliğinden olan bir şey değil de sadece kötü bir iradenin şiddet eylemi 
ise, eğer doğadaki her yerde bizim kendi toplumumuzdan tanıdığımız türden varlıklar 
bizi çevreliyor ise, o halde rahat bir nefes alabiliriz, bu tekinsizlikte evde hissedebiliriz, 
saçma endişemizle ruhsal araçlarla mücadele edebiliriz…dışımızdaki bu öfkeli üstün 
insanlara karşı kendi toplumumuzda kullandığımız aynı metotları uygulayabiliriz; onlara 
yalvarmaya, onları sakinleştirmeye, onlara rüşvet vermeye çalışabiliriz, onları bu şekilde 
etkileyerek belki onları güçlerinin bir parçasından mahrum edebiliriz.”33 

Freud insanın doğayı, öfkesini yatıştırabileceği birisi gibi insanlaştırarak aslında 
kendini rahatlatmaya çalıştığını ileri sürer. Buna göre bir anlamda antropomorfizm 
bir tür rahatlama ihtiyacının ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu rahatlamaya dayalı 
antropomorfize etme durumu, insanın çocuklukta başvurduğu bir yönteme geri gider. 
Çünkü insan çocuk iken de babası karşısında oldukça zayıf olduğu için babasına karşı 
büyük bir korku durumu geliştirir. Bununla birlikte babasının korumasına duyduğu 
ihtiyaç ile çocuk, yaşadığı korkuyu bastırma yoluna gider. Yani korku duyduğu babanın 
korumasını talep edebilmek için ona sevgi duymaya başlar. Yetişkinlikte ise insan, 
korku duyduğu doğa güçlerini önce insanlaştırır daha sonra korumasına ihtiyacı olduğu 
için sevgi duyduğu babasının yerine koyar. Bunun sonunda da insan doğa güçlerini 
bir baba olarak tanrılaştırır.34 Yani Freud’a göre doğa güçleri, insanlaştırılmalarının 
ardından kendilerine sevgi duyulan çocukluktaki baba figürü ile donatılarak Tanrı 
haline getirilmiştir. Hıristiyanlıkta Tanrı’nın baba olarak ve Yahudilikte de Yahudilerin 
Tanrı’nın halkı olarak düşünülmesi bu durumun yani Tanrı inancının çocukluktaki 
baba imajının bir yansıması olduğunun kanıtı sayılır. 35 

Bu durum Freud’a göre insanın doğa güçleri karşısında çocuklukta kullandığı 
bir yöntemi yetişkinlikte de kullanmayı sürdürdüğünü gösterir. Bununla birlikte in-
sanın doğa güçlerini insanlaştırmasının doğal ve doğuştan olması yanında, çocukluk 
yöntemi olarak kullanılması ise bilinçli bir seçim olduğu anlamına gelir. Çünkü insan 
çocuklukta babasına karşı geliştirdiği bu yönteme, yetişkinlikte karşılaştığı korku 
kaynaklarıyla baş edebilmek için yeniden başvurur. Dolayısıyla korku duyduğu doğa 
güçlerini tanrılaştırma kadar götüren antropomorfik yaklaşım, insan doğasının derin-

32 Sigmund Freud, The Future of An Illusion, çev. James Strachey, New York: W. W. Norton Company 
Inc., 1961, s. 16. 

33 Freud, The Future of An Illusion, s. 17. 
34 Freud, The Future of An Illusion, s. 18. 
35 Freud, The Future of An Illusion, s. 19. 
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lerindeki güdülere dayanır. 36 Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere Freud insanın doğası 
gereği başvurduğu antropomorfize etme yeteneğini doğal bulsa da ul,aştığı sonuçlar 
açısından kitabının adının da ima ettiği üzere bir “yanılsama” olduğu kanaatindedir. 

Buraya kadar görüleceği üzere septik ve ateist düşünürler öncelikle Tanrı fikrinin 
antropomorfizmin bir sonucu olduğunu ileri sürerler. Fakat onlara göre antropomorfizm, 
ortaya çıkardığı bu kabul edilemez tanrısal varlık sonucu açısından her ne kadar doğal 
ve evrensel olsa da yanlış sayılmayı gerektirir. Çünkü Tanrı, insan tarafından doğanın 
insanlaştırılmasıyla oluşturulan yine insan benzeri bir varlıktır. Bununla birlikte mutlak 
anlamda Tanrı fikrinin bir antropomorfizm olup olmadığı tartışmayı gerektirir. 

3. Antropomorfizm ve Zihin Teorisi

Şimdiye kadar görüldüğü üzere Tanrı’nın varlığının antropomorfizm olduğunu 
ileri süren filozoflar, antropomorfizmin ya bize rahatlatıcı geldiği için ya da bilinmeyen 
karşısında daha bilindik olduğu için kendi doğamıza başvurmamızdan dolayı ortaya 
çıktığını savunurlar. Günümüzde Stewart E. Guthrie, antropomorfizmin neden ortaya 
çıktığına dair filozoflar tarafından yapılan açıklamalara itiraz eder. 37 Ona göre, en iyi 
bilindik olan kendi doğamıza başvurma gerekçesi, ister insanın çocuklukta kendisini 
dış dünyadan ayırt edememesinden kaynaklansın, ister insanın en iyi bildiği şeyin 
kendi doğası olduğundan kaynaklasın doğru görünmez. Çünkü öncelikle insanın en 
iyi bildiği şeyin kendi doğası olduğunu düşünmek oldukça zordur. Örneğin psiko-
loglar kendi doğamız hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuzdan şüphe duyarlar. 
Hatta Freud insanın ben bilgisinin baskılandığını ileri sürer.38 Aynı şekilde insanın 
kendisini çocuklukta dış dünyadan ayırt edemediği ve kendi doğası ile dış dünyayı 
karıştırdığı iddiası da gerçeği yansıtmaz. Öyle ki kimi psikologlara göre bebeklikte 
bile hiçbir zaman insanın kendini dış dünya ile karıştırması söz konusu değildir. 39 
Yine antropomorfizmin insana rahatlatıcı geldiği için ortaya çıktığı iddiası da eleştiriye 
açıktır. Çünkü, örneğin geceleyin rüzgârın kapıyı açmasından bir insanın varlığını 
çıkarsamak insanı rahatlatmaz aksine korkutur.40 Benzer şekilde doğanın arkasında 
bir Tanrı’nın varlığını çıkarsamak da rahatlatıcı sayılmaz. Örneğin Hinduizm gibi 
dinlerdeki kötü bazı tanrıların varlığı veya tek tanrılı dinlerin öfkeli Tanrısı insanı 
rahatlatmaktan uzaktır. 41 

36 Freud, The Future of An Illusion, s. 22. 
37 Stewart Elliott Guthrie, Faces in the Clouds, A New Theory of Religion, Oxford: Oxford University 

Press, 1993, s. 65. 
38 Guthrie, Faces in the Clouds, s. 78.
39 Guthrie, Faces in the Clouds, s. 80. 
40 Guthrie, Faces in the Clouds, s. 74. 
41 Guthrie, Faces in the Clouds, s. 75. 
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Bütün bu eleştirilerinden sonra Guthrie’ye göre antropomorfizmin nedeni, in-
sanların hayatta kalmak için dikkat etmeleri gereken yegâne canlının yine başka bir 
insan olmasından dolayı insan olmayanları da insana benzetme genellemesi veya ha-
tasıdır. Öyle ki doğada insan için en önemli canlı, başka bir insandır. Bu nedenle biz 
çevremizde her zaman insan tespit etmeye çalışırız ve bu süreç insan olmayan şeyleri 
de yanlışlıkla insan benzeri olarak yorumlamamıza neden olur. 42 Çünkü insan, diğer 
canlılara göre kendini saklama, pusu kurma, silah kullanma gibi avlanma ve saldırma 
yeteneklerine sahiptir. Bu nedenle olayların doğal nedenleri ile insan faillerini ayırt 
etmek kolay olmayabilir. Bunun sonucu olarak çevremizdeki nedeni belirsiz olayların 
nedeni olarak hemen insan failleri çıkarsamak, hayatta kalmak açısından belirleyici hale 
gelir.43 Dolayısıyla kimi zaman olayların doğal nedenlerini insan faillerine benzetme 
yanlışları ortaya çıkar ve bu durum aslında antropomorfizmden başka bir şey değildir. 
Örneğin kapı kendiliğinden açıldığında ya da pencerede bir tıkırtı duyduğumuzda 
hemen bir insanın varlığını aklımıza getiririz. Dahası bulutlarda insan yüzü veya 
rüzgardaki hışırtıda insan sesi duyarız. Bu durum bizim etrafımızdaki belirsizliklerle 
karşılaşmalarımızda hemen insan faillerinin varlığını çıkarsamamızın nedenini verir.44 
Dolayısıyla Tanrı da nedenini bilmediğimiz doğa olayları için insan failleri çıkarsa-
mamızın bir ürünüdür. 

Bu noktada Guthrie her ne kadar doğadaki olayların nedeni olarak hemen insan 
failleri çıkarsadığımızı düşünse de olaylara neden olarak belirli amaçlara sahip özel-
likle kendimiz gibi birer zihinsel varlık tasavvur ettiğimizi gözden kaçırmış görünür. 

Bu doğrultuda Pascal Boyer de Guthrie’ye birtakım eleştiriler getirir. Ona göre 
genel olarak antropomorfizm insan dünyasının kavramlarının cansız dünyaya atfedilmesi 
olarak düşünülmektedir. Bu açıdan da insan dünyasının cansız dünyayı açıklamak için 
geçerli tek model olduğu için antropomorfizmin ortaya çıktığı savunulmaktadır. Fakat 
bu açıklama önemli bir sorunu içerir gibi görünür. 45 Çünkü antropomorfizm sadece 
canlı varlıkların özelliklerinin cansız varlıklara atfedilmesi değildir. Dahası zihinsel 
durumların atfedilmesidir. Buna göre antropomorfizmde tüm insan özelliklerinin 
insan olmayan varlıklara atfedildiği düşüncesi doğru değildir. Çünkü atfetmenin bir 
sıralaması vardır. İnsan olmayan varlıklara öncelikle psikolojik özellikler atfedilir ve 
bunu fiziksel özellikler takip eder. Fakat bunun tersi bir sıralama söz konusu olmaz.46 
Örneğin ruhlar veya tanrılara dair tasavvurlar, fiziksel özellikleri içerir, fakat bundan 

42 Guthrie, Faces in the Clouds, s. 83. 
43 Stewart Guthrie, “A Cognitive Theory of Religion”, Current Anthropology, sayı. 21, No:2, 1980, s. 
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44 Guthrie, “A Cognitive Theory of Religion”, s. 187.
45 Pascal Boyer, “What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology And Cultural 

Representations”, The Journal of the Royal Anthropological Institute, sayı:2, No:1, 1996, s. 87. 
46 Boyer, “What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology And Cultural Representations”, 

s. 90. 
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daha önemlisi ruhlar ve tanrılar öncelikle birtakım düşünceleri ve amaçları olan varlıklar 
olarak tasavvur edilir. 47 Öyle ki fiziksel özelliklerin atfedilmesi, zihinsel ve psikolojik 
özellikleri içerir. Fakat zihinsel ve psikolojik özelliklerin atfedilmesi, fiziksel özellik-
ler atfedilmesini gerektirmez. Yani ruhlar ve tanrılar birtakım amaçları olan kişilikler 
olarak düşünülürken fiziksel bedene sahip olmaları beklenmez. Fakat fiziksel bedene 
sahip olduğu düşünülen varlıklar her zaman bir zihne sahip kişilikler olarak da kabul 
edilir. Bütün bunlara göre Boyer, sorunun insan özelliklerinin insan olmayan varlıklara 
atfedilmesi değil tam tersine insanın zihinsel ve psikolojik özelliklerinin insan olmayan 
varlıklara atfedilmesi olduğunu ileri sürer. 48 

Bu soruya cevap mahiyetinde Daniel Dennett ise karmaşık varlıkların hareket-
lerini öngörebilmek için onlara yönelimsel tutum atfettiğimizi ileri sürer. Ona göre 
karşımızda satranç oynayan bir bilgisayar bulunduğunda sadece tasarımından veya 
doğa yasalarından hareketle bir sonraki hamlede hangi taşı oynayacağını öngörmek 
imkânsız olur. Böyle bir bilgisayarı satranç oyununda yenebilmek için onun en rasyonel 
hamleyi yapacak şekilde davranacağını varsaymak gerekir.49 Buna göre kendisinden 
rasyonel davranış beklenen varlıklara karşı gösterdiğimiz tutum “yönelimsel tutum” 
ve bu kategorideki varlıklar “yönelimsel sistemler” olarak adlandırılabilir. Yönelimsel 
tutum takınmak, karşımızdaki varlığın birtakım bilgilere, hedeflere sahip olduğu ve 
en rasyonel seçeneklere göre davranacağı anlamını içerir ve ancak onu yönelimsel 
sistem olarak tanımlamakla onun ne yapabileceği öngörülebilir. Burada bilgisayarın 
sahip olduğu bilgileri, inanç ve hedefleri de istekleri olarak görülebilir.50 Bununla bir-
likte Dennett’e göre bir bilgisayar gibi yönelimsel sistemlere inanç ve hedef atfetmek 
onların gerçekten inanç ve hedefe sahip bilinçli ve zihin sahibi bir varlık olduklarını 
ifade etmez veya gerektirmez. Yönelimsel tutum atfetmek, karşımızdaki bir varlığın ne 
yapabileceğini öngörebilmek için başvurduğumuz pragmatik bir gerekliliktir sadece.51 
Yönelimsel tutum, başka bir gezegende karşılaşabileceğimiz uzaylı varlıklar söz konusu 
olduğunda da davranışlarını öngörebilmekte işe yarar. Dolayısıyla bir varlığa mecazi 
anlamda inançlar ve istekler atfettiğimizde onun nasıl davranacağına dair öngörüde 
bulunmaya başlamamız mümkün olur. Dennett insan olmayan varlıklara insan özellikleri 
atfetmenin doğrulanabilirliği olmasa bile “masum bir antropomorfizm” olarak kabul 
edilebileceğini düşünür.52 Bununla birlikte Dennett, yönelimsel tutumun zihin teorisi 
olarak adlandırılmasını sorunlu bulur ve kabul etmez. 53 Çünkü elbette ki kendimiz 

47 Boyer, “What Makes Anthropomorphism Natural: Intuitive Ontology And Cultural Representations”, 
s. 91. 
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dışındaki varlıkların gerçekten bizim gibi bir zihne sahip olduklarını doğrudan bilme 
imkanımız bulunmaz. Fakat ona göre insan hiçbir öğrenme olmadan çevresindeki var-
lıklara yönelimsel tutum atfetmeye eğilimlidir. Öyle ki yönelimsel tutum atfetmenin bir 
sonucu olarak insan, karşısındakileri sadece hareket eden bedenler değil kendisi gibi 
düşünen, inanan, duygulanan varlıklar olarak düşünür. 54 Görüldüğü üzere karşımız-
daki bir bilgisayarın bile ne yapabileceğini öngörebilmek için ona yönelimsel tutum 
atfetmek, aslında insana ait bir tür zihinsel durum atfetmeyi ifade eder.

Antropomorfizmi “insan özelliklerinin –özellikle zihinsel durumlar– insan olmayan 
varlıklara atfedilmesi”55 olarak ele alan Linnda R. Caporael ve Cecilia M. Heyes de 
onun nedenine dair üç açıklama sunarlar. Her üç açıklama da insanın sosyal davra-
nışlarının seçildiğini ve bu açıdan insanın zihinsel sistemlerinin grup içinde yaşamak 
üzere evrimleştiğini varsayar.56 Bu doğrultuda birinci açıklamaya göre antropomorfizm, 
insanın sosyal gruplar içinde evrimleşmesinin bir sonucu olarak, diğer varlıkların nasıl 
davranacağını öngörmek ihtiyacından kaynaklanır. Çünkü insanın hayatta kalması, 
grup içinde diğer insanların nasıl düşündüklerini ve nasıl davranacaklarını öngörmeye 
bağlıdır. Bunun sonucu olarak insanın bilişsel yapısı, grup içinde sosyalleşme yoluyla 
hayatta kalarak evrimleşmiştir. Bundan dolayı karşımızdaki bir varlığın ne yapacağını 
öngörmek gerektiğinde onlara zihinsel tutum atfetmek, bilişsel bir kalıp olarak ortaya 
çıkar.57 İkinci açıklamaya göre, canlı türleri arasında da ne zaman ne yapabileceklerini 
öngörmek bir ihtiyaçtır. Çünkü tür içindeki bir canlının bile yanına ne zaman yaklaşı-
lacağı veya ne zaman kaçınılacağı gibi davranışları bilmek hayatta kalmak açısından 
önem arz eder. Böyle bir eşgüdüm bilgisinden yoksun olmak ise bir canlının hayatına 
mâl olabilir. Dolayısıyla söz konusu eşgüdüm bilgisinin sadece tür içinde değil türler 
arasında da gelişmesi beklenir. 58 Örneğin iki farklı tür olarak köpek sahibi insan ile 
köpeği arasındaki ilişki ancak bizim köpeğe zihinsel durumlar atfetmemiz sayesinde 
mümkün olur.59 Üçüncü açıklamaya göre ise insanlara zihinsel durumlar atfetmek 
sadece davranışları öngörmek için değil60 çevreyle ilişkilerinde eşgüdüm sağlama 
ihtiyacının bir sonucu olarak doğar. 61 Çünkü zihinsel tutumlar atfetmek, yani başka-
larının ne düşündüğü veya ne hissettiğine dair düşünmek, davranışların doğruluğu ve 
yanlışlığını belirleyen bir değerler sistemi ortaya çıkarır. Bu ise canlıların çevreyle 
olan ilişkilerinde nasıl davranması gerektiğine dair eşgüdüm sağlar. Dolayısıyla baş-

54 Dennett Breaking The Spell, s. 111.
55 Linnda R. Caporael ve Cecilia M. Heyes, “Why Anthropomorfize? Folk Psychology and Other 
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ka insanlara ve hayvanlara zihinsel durumlar atfetmek sosyal değerler sisteminin bir 
parçası olarak gelişir.62      

Caporael ve Heyes’in açıklamaları bize aslında evrimsel açıdan insanın hayatta 
kalmasının kendisine bağlı olduğu şeyin, toplumdaki insanlar kadar farklı türlerden 
canlılara da davranışlarını öngörebilmek için zihinsel tutumlar atfetmek olduğunu 
söyler, onları fiziksel veya davranışsal olarak insana benzetmenin gerekliliğini değil.

Nicholas Epley, Adam Waytz ve John T. Cacioppo ise insan olmayan varlıklara 
“insan benzeri karakterler, güdüler, niyetler ve duygular” atfetmenin “antropomorfizmin 
özü” olduğunu ileri sürerler. Bu doğrultuda “bilinçlilik, bildiğini bilmek ve niyetlere” 
sahip olmak gibi zihinle ilgili nitelikler atfetmeyi, antropomorfizmin temeli olarak de-
ğerlendirirler. Dolayısıyla “antropomorfizmin insan olmayan bir failin gözlenebilir veya 
hayali davranışlarının tasviri anlatılarından daha çok gözlemlenemez özellikleri hakkında 
bir çıkarım süreci olduğunu” kabul ederler ve bunun psikolojik kökenleriyle ilgilenirler.63 
Onlara göre antropomorfizmin ortaya çıkışıyla ilgili birinci neden, öncelikle insanın kendi 
varlığına dair ulaşması gereken bilişsel fail bilgisinin varlığıdır. Kişinin kendi varlığı 
hakkındaki bilişsel fail bilgisi, kendisinin dışındaki varlıklara bilişsel fail bilgisi atfedil-
mesi için temel teşkil eder. Bunun devamında etkileşim güdüsü ve sosyalleşme ihtiyacı 
olarak iki psikolojik faktörden daha söz edilebilir. Etkileşim güdüsü, kişinin çevresiyle 
etkileşim kurma becerisini ifade eder. Buna göre kişi, çevresel uyaranların davranışlarını 
anlama ve gelecek davranışlarını öngörmeye eğilim gösterir ve bu durum antropomor-
fizme kaynaklık eder. 64 Dolayısıyla antropomorfizm çevrenin belirsizliğini azaltma ve 
öngörülebilirliğini artırması sayesinde fayda sağlar. Aksi halde, dünya aşırı derecede 
belirsiz ve öngörülemez bir yer halini alır. Buna göre Hume’un tespit ettiği “doğanın 
tüm çatısı zeki bir yazarı gösterir” çıkarımı, doğanın karmaşıklığının ve çeşitliliğinin 
gözlenmesinden “sezgisel olarak” yani gayet doğal bir biçimde kendiliğinden doğar.65 

Sosyalleşme ihtiyacı ise kişinin diğer insanlarla iletişim kurmaya yönelik eğilimini 
ifade eder. İnsan olmayan varlıklara insan özellikleri yüklemek insanın sosyalleşme 
ihtiyacını giderir. Buna göre insanlar aşırı yalnızlık çektiklerinde sosyalleşmek için 
insan benzeri failler yaratmaya başlarlar.66 Örneğin çok uzun süre yalnız kalan bir in-
san, çevresindeki çeşitli eşyalara –Cast Away filminde konu edildiği gibi bir voleybol 
topuna– isim vererek onlarla konuşmaya başlayabilir.67 
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Esmeralda G. Urquiza-Haas ve Kurt Kotrschal ise insana ait zihinsel durumları 
hayvanlara atfetme durumu olarak antropomorfizmin insan beynindeki kökeniyle 
ilgilenirler. 68 Onlara göre hayvanlar dünyasında şekil ve davranış açısından insana 
yaklaşıldıkça antropomorfize etmenin yani söz konusu hayvanlara zihinsel durumlar 
atfetme oranı da yükselir. Bu durum antropomorfizmin beyindeki bir takım bilişsel 
aktivitelerin otomatik sonucu olduğu anlamına gelir ve buna dair veriler söz konusudur. 
İnsan beyninin fiziksel dünya ile sosyal dünyaya dair veri işleme merkezleri, nörolojik 
bakımdan farklıdır. Öyle ki beyinde sosyal dünyaya dair verileri işleyen merkez, hare-
ketlere, insan davranışlarına ve mimiklere karşı oldukça duyarlıdır. Örneğin, hayvan-
ların, robotların ve sırf geometrik şekillerin hareketlerinin bile beyindeki sosyal bilgi 
işleme merkezini etkileyebildiği gösterilmiştir. Buna göre canlılık niteliği sergileyen 
her türlü hareketin beynin bu merkezini otomatik olarak çalıştırdığı düşünülebilir. 
Yine insanın diğer insanlara ve hatta hayvanlara zihinsel durumlar atfetmesinin nasıl 
gerçekleştiği ayna nöronların keşfiyle açıklanabilir.69 Bütün bunlara göre Urquiza-Haas 
ve Kotrschal hayvanlara zihinsel durumlar atfetmenin önceki teorilerin ileri sürdüğü 
gibi “sosyal bilişin bir yan ürünü değil aksine insan beyninin fonksiyonel yapısının 
kaçınılmaz bir sonucu” olduğunu savunurlar.70 Bunun anlamı diğer insanlardan hay-
vanlara ve cansız nesnelere zihinsel durumlar atfetmek, toplumsal evrimin getirdiği 
kazara bir sonuç değil insan beyninin her türlü canlılık belirtisi gösteren hareketlere 
karşı duyarlılığının sonucudur. 

Buraya kadar yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, hayatta kalmak açısından 
diğer insanlar kadar canlı ve cansız varlıklara, davranışlarını öngörebilmek için insana 
ait zihinsel tutumlar atfetmek, kaçınılmaz bir insan özelliğidir ve antropomorfizmin 
temeli olarak görülmektedir. Bununla birlikte her ne kadar insanların fiziksel özellikleri 
ve davranışları gözlemlenebilir ise de bu davranışların nedenleri olan zihinsel durumlar 
gözlemlenemez. Bu nedenle zihinsel durumlar atfetmek ise psikolojide “zihin teorisi” 
olarak adlandırılır. Buna göre zihin teorisi, birtakım inançlara, niyetlere, düşüncelere 
ve duygulara sahip, kendimiz dışında zihinleri varsaydığımızı ifade eder.71 

Bütün bunlara göre antropomorfizmin ortaya çıkışında iki aşamanın bulunduğunu 
söylemek mümkündür. Birinci aşama, zihin teorisi yani birbiriyle ilişkili hareketlerin 
arkasında bir zihin ve akıl bulunduğu sonucuna ulaşmak; ikinci aşama, söz konusu bu 
zihne fiziksel ve davranışsal insan özellikleri yüklemektir. Bu noktada kanaatimizce, 

68 Esmeralda G. Urquiza-Haas ve Kurt Kotrschal, “The Mind behind Anthropomorphic Thinking: 
Attribution of Mental States to Other Species”, Animal Behavior, s. 109, 2015, s. 167.

69 Urquiza-Haas ve Kotrschal, “The Mind behind Anthropomorphic Thinking: Attribution of Mental 
States to Other Species”, s. 169. 

70 Urquiza-Haas ve Kotrschal, “The Mind behind Anthropomorphic Thinking: Attribution of Mental 
States to Other Species”, s. 171. 

71 Mark A. Sabbagh ve Linsay C. Bowman, “The Theory of Mind”, Stevens’ Handbook of Experimental 
Psychology and Cognitive Neuroscience, ed. John T. Wixted, New York: John Wiley, and Sons, c. 4, 
2018, s. 249. 
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antropomorfizmin ikinci aşama –yani insanın fiziksel ve davranışsal özelliklerinin 
insan olmayan varlıklara yüklenmesi– olarak tanımlanması doğru yaklaşım olarak 
görünmektedir. Çünkü insan olmayan bir varlığı fiziksel ve davranışsal olarak insana 
benzetmek, ilk önce onun bir zihin olduğunu varsaymayı gerektirir. Tersinden söy-
lenirse, öncelikle bir zihin varsaymadan ona insanın zihinsel, fiziksel ve davranışsal 
özelliklerinin atfedilmesi mümkün görülemez. Bu durumda zihinsel durumlar atfeder-
ken felsefi açıdan kendimizin dışında birtakım zihinler olduğuna dair bir çıkarımda 
bulunuyor oluruz. 

4. Doğanın Arkasındaki Zihin Olarak Tanrı 

Bu dünyada düşünen, duygulanan tek varlığın kendimiz olmadığına dair inancımız 
öteki zihinlerin varlığını çıkarsamamıza dayanır. Bununla birlikte kendimizden başka 
insanların bir zihne sahip olduğuna doğrudan zihinsel durumların gözlemiyle inanmış 
sayılmayız. Bu durum felsefede “öteki zihinler problemi” olarak ifade edilir.72 Ancak 
hepimiz davranışlarının ve konuşmalarının gözlemi ile başka insanların da bizim gibi 
zihinsel olarak düşünen varlıklar olduklarına inanırız.73 Dolayısıyla bizi öteki zihin-
lerin varlığına inandıran en önemli kanıt, kendi zihinsel durumlarımız ile bedenleri 
de içine alan fiziksel nesnelerin ilişkisine dair birtakım olguların varlığıdır.74 Buna 
göre diyebiliriz ki, davranışlarımızla onlara neden olan zihnimiz arasındaki ilişki, 
başka bedenler tarafından sergilenen davranışların arkasında da bize benzer zihinlerin 
bulunduğuna işaret eder.

Gözlemlediğimiz birtakım davranışlardan veya hareketlerden onların nedeni 
olarak öteki zihinlerin varlığını çıkarsamak şeklindeki tespit, sadece insan bedenleri 
için geçerli sayılmaz. Dahası, kendi zihnimizle davranışlarımız arasındaki ilişkiden 
hareketle hayvanların davranışlarından da bizimkine benzer bir zihne sahip olabile-
ceklerini düşünürüz.75 Hatta bu benzetmeyi, bir zihne sahip olmasalar bile, bir zihnin 
eseri olarak davrandıklarını kabul ederek, bilgisayar programlarına ve robotik araçlara 
değin genişletebiliriz. Buna göre ister insan ister hayvan, isterse bir bilgisayar programı 
olsun, sergilediği davranışlardan ve hareketlerden onu birtakım inançlar ve isteklere 
sahip olarak düşünmek mümkündür ve bu, en basit anlamıyla, bir öteki zihin çıkarımı 
yapmak anlamına gelir. Bu tespit, bizim, hareketleri arasında bir ilişki bulunan her 
şeye, bir zihin atfedebildiğimizi ifade eder. Bu bakış açısıyla düşünce tarihi boyunca 
insanlar doğanın arkasında da bir zihnin var olduğu sonucunu çıkarsamışlardır. Öyle ki 
insanlar, doğanın eserlerinin insan aklının eserlerine olan üstünlüğü karşısında doğanın 

72 Alvin Plantinga, God and Other Minds, Ithaca: Cornell University Press, 1975, s. 188. 
73 John Locke, An Essay Concerning Human Understanding, London: Penguin Books, 1997, s. 495.
74 Plantinga, God and Other Minds, s. 192. 
75 David Hume, A Treatise of Human Nature, Oxford: Clarendon Press, 1960, s. 176.
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da hiçbir şekilde bir akıldan yoksun olmayacağını düşünmüşlerdir. Örneğin bir heykel 
veya resme baktığımızda ondaki sanatın veya bir gemiyi gözlemlediğimizde yaptığı 
hareketin nasıl akıldan yoksun olduğu kabul edilemezse, aynı şekilde tüm bu sanat 
eserlerini ve onları meydana getiren sanatkarları içine alan dünyanın da bir amaç ve 
akıldan yoksun olduğu kabul edilemez.76 

Buna göre doğanın düzeninden Tanrı’nın varlığını çıkarsamamız, bizim öteki in-
sanların, hayvanların ve robotik araçların gözlemlediğimiz davranışlarından kendimiz 
gibi birer zihin sahibi olduklarını çıkarsamamızdan çok da farklı değildir. Daha kısası, 
Tanrı’nın varlığı bir öteki zihin çıkarımıdır. Bu nedenle kendimiz dışındaki varlıkların 
zihin sahibi olduklarına dair çıkarım ne kadar haklı ise doğanın arkasında bir zihin 
olarak Tanrı’nın varlığını çıkarsamak da o kadar haklıdır. Alvin Plantinga bu durumu 
şu şekilde ifade eder: “eğer öteki zihinlere inancım rasyonel ise Tanrı’ya inancım da 
rasyoneldir.”77 Değilse, John Locke’un dediği gibi, “bir insan için, kendisinin zihin ve 
anlayış sahibi olduğunu fakat tüm evrenin arkasında böyle bir şeyin bulunmadığını 
düşünmekten daha aptalca kibir ve uygunsuz ne olabilir? Ya da insan aklının en son sını-
rıyla zor kavrayabileceği bu şeyler, hiçbir akıl olmadan hareket edebilir ve yönetilebilir 
mi?”78 Elbette ki insan aklını zorlayan doğadaki tüm bu düzen ve hareketlerin, doğanın 
arkasındaki bir zihnin eseri olduğunu düşünmekten daha makul bir düşünce olamaz. 

Sonuç

Felsefe ve teolojide antropomorfizm, insana ait fiziksel, psikolojik ve davranışsal 
özelliklerin Tanrı’ya atfedilmesini ifade eder ve yanlış olarak değerlendirilir. Çünkü 
bu durum açık biçimde insanın kendisini Tanrı’nın ölçüsü sayması anlamına gelir. 
Öyle ki Tanrı’yı insan özelliklerine sahip olarak düşünmek, Tanrı gibi sonsuz bir 
varlığı sonlu olan insan biçiminde sınırlandırmak olur. Bu bakımdan antropomorfik 
tanrı tasavvurları, aslında insan eseri varlıklar olarak görülür ve gerçek Tanrı olarak 
kabule değer bulunmaz. Bu nedenle Xenophanes, Platon ve Spinoza kendi yaşadıkları 
çağın antropomorfik tanrı tasavvurlarını reddetme gereği duyarlar. Bu doğrultuda Vico 
putperest ilkel insanların ve Rousseau ise ilkel insanlar kadar çocukların da Tanrı 
tasavvurlarını antropomorfizm olarak niteler.

Bununla birlikte Aydınlanma Çağı’ndan itibaren septik ve ateist düşünürlerce 
mutlak Tanrı’nın varlığı da antropomorfizm yani insan biçiminde tasavvur edilen 
yine bir insan eseri varlık olarak görülmeye başlanır ve reddedilir. Öyle ki Hume’a 
göre Tanrı, insanın doğayı insanlaştırmasının bir sonucu olan bir başka insan benzeri 

76 Cicero, De Natura Deorum Academica, çev. H. Rackham, Cambridge: Harvard University Press, 
1967, s. 207.

77 Plantinga, God and Other Minds, s. 271.
78 Locke, An Essay Concerning Human Understanding, s. 549. 
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varlıktır. Feuerbach için ise Tanrı, insanın zihnindeki Tanrı fikrini kendi bilincinden 
ayırt edememesinin getirdiği bir durumdur ve insanın kendilik bilincinden farklı 
değildir. Nietzsche’ye göre ise Tanrı, insanın kendisinin neden olduğu birtakım tec-
rübeleri açıklamak için icat ettiği bir varlıktır. Freud’a göre de Tanrı, korkulduğu için 
kişileştirilen doğa güçlerine, çocukluktaki baba imajının yansıtılmasından başka bir 
şey değildir. Bütün bunlar, Tanrı’nın, insanın kendisinin yarattığı gerçeklikten uzak 
bir varlık olduğu anlamına gelir. Bu ise aslında antropomorfizmin yanlışlığına dair 
kanaatin, mutlak Tanrı’nın varlığının çıkarımı üzerine yüklendiğini ifade eder.

Bu doğrultuda Guthrie de Tanrı’nın varlığını, insanın doğada kendisi için önemli 
canlının yine başka bir insan olmasından dolayı, nedenleri bilinmeyen olayları açık-
lamakta başvurduğu insan-fail çıkarımı olan antropomorfizmin bir eseri olarak görür. 
Fakat nedeni belirsiz olayların arkasında bir insan olduğunu düşünmek, fiziksel ve 
davranışsal olarak insan özelliklerinden önce aslında kendimiz gibi niyetleri, düşünceleri 
ve istekleri olan bir zihin çıkarsamak demektir. Boyer de antropomorfizmde ruhlara ve 
tanrılara, zihinsel ve psikolojik özellikler atfetmenin fiziksel ve davranışsal özellikler 
atfetmekten önce geldiğine dikkat çeker ve insan olmayan varlıklara neden insana ait 
zihinsel özellikler atfettiğimizi sorar. Cevap olarak, Dennett tarafından ileri sürüldüğü 
üzere, karmaşık davranışlar sergileyen bir bilgisayar programı gibi insan olmayan 
varlıkların davranışlarını öngörebilmek için antropomorfizmin öncelikle yönelimsel 
tutumlar atfetmek olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür ve yönelimsel tutum 
atfetmek, aslında birtakım zihinsel durumlar atfetmek anlamına gelir. Caporael ve 
Heyes de insan olmayan varlıklara insana ait zihinsel durumların atfedilmesi olarak 
antropomorfizmi öncelikle insanın sosyal gruplar içinde evrimleşmesinin bir sonucu 
olarak görürler. Buna göre sosyal gruplarda hayatta kalmak, diğer insanların nasıl 
düşündüğünü bilmeye bağlıdır ve bu durum daha sonra diğer türlerden canlılara da 
zihinsel durumlar atfetmeyi içerir hale gelir. Epley, Waytz ve Cacioppo ise antropo-
morfizmin özü olarak tanımladıkları insana ait zihinsel durumlar atfetmenin psikolojik 
olarak insanın kendilik bilincinden, çevreyle etkileşim güdüsünden ve sosyalleşme 
ihtiyacından doğduğunu savunurlar. Urquiza-Haas ve Kotrschal’a göre de hayvanlardan 
robotlara ve geometrik şekillere kadar karmaşık hareketler sergileyen nesnelere zihinsel 
durumlar atfetmek, insan beyninin fonksiyonel bir özelliği olarak görülebilir. Buna 
göre ister insanın sosyal gruplar içinde evrimleşmesinin, ister psikolojik olarak insanın 
çevreyle etkileşim güdüsünün ve sosyalleşme ihtiyacının, isterse de beynin karmaşık 
hareketlere duyarlılığının bir sonucu olsun, diğer insanlar kadar hayvanlara, bilgisayar 
programlarına ve robotik araçlara, davranışlarını öngörebilmek veya açıklamak için 
zihinsel durumlar atfetmenin ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz. 

Bununla birlikte insan olmayan varlıklara zihinsel durumlar atfetmenin antro-
pomorfizm olarak ele alınması doğru görünmemektedir. Çünkü bir takım zihinsel 
durumlar atfetmek, öncelikle bir zihin atfetmeyi gerektirir ve bizim başka bir zihnin 
varlığını duyularımızla bilme imkânımız yoktur. Bu durum ise psikolojide zihin teorisi 
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veya felsefede öteki zihinler çıkarımına karşılık gelir. Antropomorfizm yani insana ait 
fiziksel ve davranışsal özelliklerin atfedilmesi ise ancak bir zihin teorisi veya öteki 
zihin çıkarımının ardından ikinci aşama olarak ortaya çıkabilir. 

Kendi davranışlarımız ile zihnimiz arasındaki ilişkiye göre, davranışlarından başka 
insanlarda da bizim gibi zihinler bulunduğunu düşünmek, bir zihin teorisine ulaşmak 
veya öteki zihin çıkarımı yapmaktır. Bununla birlikte öteki zihin çıkarımı yapmak sadece 
insan bedenleriyle sınırlı kalmaz, davranışlarını öngörmek istediğimizde hayvanlara 
ve bir zihnin ürünü olmaları anlamında bilgisayar programlarına ve robotik araçlara 
da zihin atfederiz. Bu durum, aslında insanın doğanın davranışlarından hareketle 
arkasındaki bir zihin olarak Tanrı’nın varlığını çıkarsamasında başvurduğu düşünme 
biçiminden farklı değildir. Düşünce tarihi boyunca insanlar doğanın işleyişinde bir tür 
düzen görmüşler ve bunun nedeni olarak bir aklın var olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 
Bu nedenle Plantinga tarafından ifade edildiği gibi, diğer insanların ve varlıkların bir 
zihne sahip olduklarına inanmak ne kadar rasyonel ise doğanın arkasındaki bir zihin 
olarak Tanrı’ya inanmak da eşit derecede rasyoneldir. Buna göre kısacası Tanrı, doğanın 
arkasında var olduğu çıkarsanan bir öteki zihindir.

Buna göre antropomorfizm teriminin hem özellikle Tanrı’ya insana ait fiziksel 
ve davranışsal niteliklerin atfedilmesi için hem de doğanın arkasında bir zihin olarak 
Tanrı’nın varlığını çıkarsamak için kullanılmasının doğru olmadığı açık bir şekilde 
görülebilir. Çünkü Tanrı’ya fiziksel ve davranışsal insan özellikleri atfetmek olarak 
antropomorfizm, insanın kendisini Tanrı’nın ölçüsü yapmak anlamında hatalı bir dü-
şünce sayılmayı hak eder. Bu nedenle antropomorfik tanrılar insan eseri olarak görülüp 
reddedilmiştir. Fakat doğanın düzeninden sorumlu bir Tanrı’nın varlığını çıkarsamak 
böyle bir hata içermez aksine bir öteki zihin çıkarımıdır. Sonuç olarak antropomorfiz-
min yanlışlığı, doğanın davranışlarının arkasındaki bir zihin olarak Tanrı’nın varlığını 
çıkarsamanın üzerine yüklenemez ve onu yanlış kılmaz. 
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VARLIK VE OLUŞ ARASINDA: İBNÜ’L-ARABÎ OKULUNDA 
SÂBİT AYNLARIN ONTOLOJİSİ*

Numan Rakipoğlu**

BETWEEN BEING AND BECOMING: ONTOLOGY OF AL-AʻYÂN 
AL-THÂBITAH IN IBN-AL-ARABÎ’S SCHOOL

ÖZ 
Varlık (vücûd-to on) ve oluşun (kevn-genesis) kendi içinde tam olarak ne olduğu 
ve aralarında nasıl bir irtibat olduğu sorununa felsefe, bilim, teoloji, tasavvuf 
gibi birbiriyle az veya çok bağıntılı meslek alanlarında, farklı teoriler ve bakış 
açıları uyarınca muhtelif yanıtlar verilmiştir. Bu makalede, İbnü’l-Arabî’nin ve 
takipçilerinin varlık ve oluş arasındaki problematik ilişkiyi varlığın birliği (vah-
det-i vücûd) teorisi çerçevesinde “sâbit aynlar” öğretisi üzerinden ne şekilde 
yapılandırdıklarını ve yorumladıklarını göstermeye gayret edeceğiz. Bu prob-
lematiği ele alma biçimimiz bir tür meontoloji sayılamaz, çünkü İbnü’l-Ara-
bî’nin eserlerinde kendisi-başkası arasındaki diyalektik, mutlak ve tüketilemez 
bir zıtlık ilgisine göre konumlandırılmamakta, aksine olarak, “birleme/tevhid 
diyalektiği” adını verebileceğimiz bir yöntemle takdim edilmektedir. Bu itibarla 
İbnü’l-Arabî’nin metafizik bakış açısının hareket noktalarının özel olarak va-
hiy ve nübüvvet merkezli olduğuna özel olarak dikkat çekebiliriz. İbnü’l-Arabî 
okulunda varlık ve oluş arasındaki problematik ilişki “ilâhi isimler”, “istidat/
yetenek”, “insanın kimliği/hüviyet”, “özel Rab”, “özel Yön” ile konumlandırıl-
makta, yapılandırılmakta ve çözümlenmektedir. Öğretiye dair vardığımız prob-
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lematik sonuç, varlık ve oluş arasındaki irtibatın sonradan (a posteriori) kurulu-
yor gibi göründüğü, ancak görünüşün aksine olarak, hakikati itibariyle oluşun 
yazgısının “ezelden beri” varlıkla bağıntılı olduğudur. 
Anahtar Kelimeler: İbnü’l-Arabî, Varlık, Oluş, Sâbit Aynlar, İlâhi İsimler, Yaz-
gı, Sübut, İnsanın Dikey Kimliği/Hüviyeti.

ABSTRACT
Various answers have been given to the question of what exactly being and 
becoming are in themselves and what kind of connection there is between them, 
according to various professions which are more or less related to each other, 
such as philosophy, science, theology, and tasawwuf. In this article, we are 
going to try to show that how Ibnu’l-Arabî and his followers have structured and 
interpreted the problematic connection between the being and becoming within 
the framework of the theory of the unity of the being through the doctrine of “al-
aʻyân al-thâbitah”. Our way of handling this problematic cannot be regarded as 
a kind of “meontology” because the dialectical relationship between “the same” 
and the “the other” in the works of Ibn-al-Arabî is not positioned according to an 
absolute and inexhaustible oppositional relationship. On the contrary, it is being 
presented in a way that we might call as “dialectic of the unification” (al-tawhîd). 
In this respect, we can draw special attention to the fact that the starting points of 
Ibn-al-Arabî’s metaphysical perspective are specifically based on prophethood 
and sainthood. In Ibn-al-Arabî School, the problematic connection between 
being and becoming is positioned, structured and resolved with “divine names”, 
“aptitude, ability/talent” (istiʻdâd), human’s identity, “special Lord”, “special 
direction” [to the God]. The problematic conclusion we reached regarding 
the doctrine is that the connection between being and becoming seems to be 
established a posteriori, but contrary to appearance, the destiny of becoming is 
actually related to the being “since eternity/eternally”. 
Keywords: Ibn al-Arabî, Being, Becoming, Al-aʻyân al-thâbitah, Divine Names, 
Destiny, Vertical Identity of Human.

***
Giriş

İbnü’l-Arabî ve okuluna yönelik araştırmaların çoğu zaman “varlık” (to on/vü-
cûd) ve “varlığın birliği” (vahdet-i vücûd) üzerine odaklanmış olması isabetli kabul 
edilebilir. Bununla beraber oluş (kevn/genesis) ile ilgisi yeterli derecede kurulama-
mış; şeylerin ve özellikle insanın hakikatinden neredeyse bağımsız sayılabilecek so-
yut bir varlık görüşü, bu okulun öğretilerinin yerli yerinde anlaşılması önünde önemli 
bir sorun teşkil etmiş olabilir. Öyle görünüyor ki bu sorun İbnü’l-Arabî okulunda var-
lık ve oluş arasındaki ilginin yeterince önemsenmemiş olmasından ileri gelmektedir 
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ki bu makalede, mezkûr ilginin “sâbit aynlar” öğretisi üzerinden nasıl kurulduğunu 
göstermeye çalışacağız. 

Affifî’nin sâbit aynları mutezilenin ma’dûmât anlayışı ile karşılaştırdığı çalış-
ması1 hariç tutulursa, sâbit aynların İbnü’l-Arabî ve okulunda nasıl öğretisel bir değer 
taşıdığını müstakil olarak ele alan bir çalışmaya rastlamıyoruz. Ekrem Demirli, Mah-
mud Erol Kılıç, Henry Corbin, William Chittick, Kazım Yıldırım gibi yakın dönem 
İbnü’l-Arabî araştırmacıları yazdıkları eserlerde sâbit aynları müstakilen ele almamış 
olsalar bile –daha sonra görüleceği üzere– aslında ele aldıkları hemen her konu, şu 
veya bu ölçüde sâbit aynlar öğretisiyle doğrudan ilişkiliydi ve konunun aydınlatılma-
sına kendi paylarına katkıda bulunmaktaydı. Bu itibarla sâbit aynlara ilişkin zengin 
olmayan çağdaş bir literatürün varlığından söz edebiliriz. Konevî, Nablûsî, Kayserî 
gibi İbnü’l-Arabî okulu takipçileri açısındansa oldukça zengin bir klasik literatürün 
varlığı malumdur. Bu çalışmada, çok temel olarak ve biri diğeriyle irtibatlı iki iddi-
ada bulunmaktayız. Birincisi, İbnü’l-Arabî okulunda makrokozmik açıdan ‘varlık’ 
ile ‘oluş’ arasındaki irtibatı sağlayan berzâhî faktörün sâbit aynlar olduğu iddiasıdır. 
İkincisi, Tanrı ile insan arasındaki irtibatın da yine sâbit aynlar üzerinden/içinden 
gerçekleştiği iddiasıdır. 

Sâbit aynlar (el-âʻyân el-sâbit) veya sâbit ayn (el-ayn el-sâbit) adlandırması İb-
nü’l-Arabî’nin öğretileri çerçevesinde ontolojik, kozmolojik, teolojik ve metafizik 
bağlamlarda karşımıza çıkan ve merkezî konumda olan bir kavramsallaştırmadır. 
Sâbit aynların belli bir açıdan ve bir dereceye kadar Antik Yunan-Roma felsefesi 
çerçevesinde eidê, paradeigma ve arkhetupo; İslâm felsefe ve kelam öğretileri çer-
çevesinde ise imkân, mâhiyet, hakikat, cevher, mümkün, adem, ma’dûm, şey-i sâbit 
gibi kavramlara bazı bakımlardan tekabül ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktalarla doğ-
rudan ilgili olmasının yanında, sâbit aynlar öğretisi özel olarak insanın –Tanrı ile özel 
yönden irtibat kurduğu– istidatını/yeteneğini, yazgısını, özel rabbisini (rabb-i hâss) 
ve etkisi altında ya da kulu olduğu ilâhi isim/ler/i de ifade etmektedir. Bu yönleri 
itibariyle sâbit aynların Yunan-Roma felsefesinde ya da bir başka düşünce ekolünde 
herhangi bir mütekabiline rast gelmediğimizi, onun özel bir öğreti olarak başlı başına 
İbnü’l-Arabî damgası taşıdığını tespit edebiliriz.  

İbnü’l-Arabi ve okulu sâbit aynlar öğretisini vahiy merkezli ve nübüvvet-velayet 
odaklı metafizik bakış açısı uyarınca ortaya koymuştur. Bunu yaparken sâbit aynla-
rın eşyaya ve dışsal varoluşa dönük veçhelerini “varlık ve oluş”, “varlık ve yokluk” 
irtibatı özelinde dikkate almakla birlikte, asıl vurguyu insanın hakikati, aslı/kendisi 
(ayn’ı) istidadı, yazgısı ve ilâhî isimler arasındaki irtibat üzerine yoğunlaştırmıştır. 
Bu öğretinin alâmet-i fârikası budur. Bu makalede öğretinin ontolojik bağlamlı bi-
rinci yönüne ağırlık vermiş olsak da, ikinci yönüne insanın özsel (essential) hakikati 

1 Ebu’l-Alâ Afîfî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 
2011, s. 259-271.
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ve dikey kimliği ile olan bağıntısı çerçevesinde işaret etmeye de gayret ettik. Sâbit 
aynların niteliksel farklılaşma, özel Rab ve öznel Tanrı tasavvurları ile irtibatlı olan 
yönlerine –çalışmamıza bir sınır çekmek gereksinimi dolayısıyla– tamamıyla değilse 
bile kısmen değinme fırsatı bulduk.  Bu hususların İbnü’l-Arabî’de nasıl anlaşıldığı 
kendi içinde ayrı bir başka çalışmada aydınlatılmayı gerektirmektedir.

Sahip olduğu içeriksel yoğunluk ve irtibatlı olduğu noktaların genişliği dola-
yısıyla, sâbit aynlar hakkında spesifik olarak “şudur” gibi bir belirleme yapmak, bir 
yerde bu makaleyi yazım amacımıza aykırı sayılabilecek bir indirgeme anlamı taşı-
yabilecek olsa da sâbit aynları çok basit bir dille “insanın ve şeylerin hakikatini ken-
dinde/ayn’ında içeren şey” olarak tanımlayabiliriz. Böylece sâbit aynlar eşzamanlı 
olarak hem şeylerin, dışsal varoluşun hem de –deyim yerindeyse– içsel varoluşun 
ontik, kozmik ve ilâhî kaynağına; insanın ilk asılda olduğu hale gönderimde bulun-
maktadır. Sâbit aynlar dışsal varoluşun, şeylerin (vücûd-u aynî) imkân ve kaynağını 
ifade etmesi bakımından ontolojik ve kozmolojik, diğer yandan insanın hakikatini, 
yazgısını, istidadını, özsel (essential) kökenini ve “ilâhi isimler”i ifade etmesi bakı-
mından ise teolojik ve metafizik bir gönderim alanına uzanmaktadır. Özellikle antik 
felsefe ve sanat alanlarıyla ilgilenen çevrelerin sâbit aynların ontoloji ve kozmoloji 
çerçevesinde ifade ettiği şeylere aslında pek de yabancı olmadığını rahatlıkla söyle-
yebiliriz. Nitekim felsefe tarihinin en esaslı sorunlarından biri olan “varlık ve oluş 
arasındaki irtibat” sorunu sâbit aynlar öğretisiyle oldukça yakından ilgilidir. Bilindiği 
gibi Platon’da bu sorun temel olarak “eidê”, Aristoteles’te “eidos/form, sûret, tür”, 
Philo Judaeus’ta “arkhetupa” ve Augustinus’ta “ideae/forma” öğretisi çerçevesinde 
işlenmektedir. İbnü’l-Arabî özelinde ise varlık (vücûd/to on) ve oluş (kevn/genesis) 
arasındaki ilgi, tam da sâbit aynlar –ilâhi isimler, insanın hakikati, istidat ve yazgı- 
ekseninde kurulmaktadır. Makalemizin ilk adımında sâbit aynlar öğretisinin felsefe 
tarihindeki izdüşümlerine ve arkaplanına dair bir çerçeve oluşturmaya, ikinci adımda 
bu öğretinin varlık ve oluş irtibatı bağlamında İbnü’l-Arabî ve takipçilerinde nasıl 
konumlandığını göstermeye çalışacağız. Üçüncü ve son adımda öğretinin insanın di-
key kimliği ve özsel kökeni ile bağıntılı yönlerine ana hatlarıyla işaret edeceğiz. 

Sâbit Aynların Felsefe Tarihindeki İzdüşümlerine Dair: 
Eidê, Paradeigma ve Arkhetupa  

Sâbit aynlar kavramsallaştırmasının İbnü’l-Arabî okulunda ontolojik açıdan 
tuttuğu yeri ve öğretisel bağlamını dikkate alarak onun felsefe tarihindeki izini sür-
düğümüzde, belki daha doğru bir ifadeyle eşleniklerini araştırdığımızda, Platon fel-
sefesindeki eidê ve paradeigma; Philo Judaeus’taki arkhetupa ve Augustinus’taki 
ideae/forma gibi oldukça derin bir semantiği olan anahtar kavramlarla karşılaşıyoruz.  
Burada mevzubahis kavramsallaştırmanın İbnü’l-Arabî’deki terminolojik anlamını 
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ve öğretisel bağlamını açmaya girişmeden önce, Arapça’da bir sıfat tamlamaması (el-
aʻyân el-sâbite) olan bu terkibin bileşenlerine yönelik ufak çaplı bir semantik analiz 
yapmamız yerinde olacaktır.2 Terkibin ikinci kısmındaki ayn terimi “göz”, “kaynak”, 
“memba, pınar”, “aynı/tıpkı”, “kendi/si”, “aslı” gibi bir dizi anlama işaret etmekle 
beraber, sözgelimi “vücûd-u aynî” şeklindeki kullanımda olduğu üzere “harici-dış 
varlık” anlamı da taşıyabilmektedir.3 

Platon felsefesinde eidê, paradeigma ve Philo’da arketupa/arketip4 ve Augus-
tinus’taki ideae/forma5 kavramları temel ontolojik bağlamları itibariyle şeylerin 

2 Sâbit veya sâbite sözcüğü “sâbit olmak”, “sübut bulmak”, “zevale uğramamak”, “sağlam olmak”, 
“yok olmamak/var olmak”, “hareketsiz olmak” gibi temel anlamlara gönderimde bulunan Arapça s-b-t 
kökünden türemiştir. Bu kökün mastarı olan sebât sözcüğü “direnme, dirençli olma”, “ortadan kaybol-
mama, yok olup gitmeme, zeval bulmama” anlamlarını ifade ederken, sübut sözcüğü ise “gerçekleş-
me”, “sâbit olma” anlamlarına gelmektedir. Râgıb el-İsfehânî, Müfredat: Kur’an Kavramları Sözlüğü, 
ed. Umut Hasanoğlu, çev. Abdülbaki Güneş-Mehmet Yolcu, İstanbul: Çıra Yayınları, 2012, s.203-204.

3 Bir şeyin ‘ayn’ı ile o şeyin hem dışsal hem de içsel varlığının kökenine; kaynağına, membaına, as-
lına, ‘aynına’, yani o şeyin ta kendisi olan ve herhangi bir başkalığın (gayriyet) dâhil olmadığı şeye 
gönderimde bulunmaktayız. Bu terimin aynı zamanda “göz” anlamına geldiğini dikkate aldığımızda, 
ayn’ın zımnında “görme” imkânının veya fiilinin bulunduğuna dikkat çekmemiz gerekir. Tevhid/birle-
me diyalektiği ve vahdet/birlik odaklı metafizik bakış açısı bakımından İbnü’l-Arabî’de “ayn”ın haki-
kati “görme” bağlamında çok çarpıcı bir noktaya taşınır. O, Füsûsu’l-Hikem’de Âdemliğin hakikatini 
okuyucusunun gözlerinin önüne sererken, tarihsel bakımdan ilk peygamber olan Âdem’i “Tanrı’nın 
gözbebeği değerinde” (insânu’l-ayn) olarak konumlar, tarifler. Eğer son peygamber Hz. Muhammed 
hakkında aktarılan “Sen olmasaydın, felekleri yaratmazdım” sözü/hadisi kimilerinin gözünde haddi 
aşan bir ifade, eleştirilmesi gereken bir abartı; yaratılmış/yaratılmakta olan diğer/başka şeylere dönük 
bir haksızlık, hatta bir bütün olarak kâinata dönük bir değersizleştirme olarak algılanıyorsa, bu hatalı 
algı temelde ayn ve gayr; bir şeyin kendisi ve başkası, birlik ve çokluk arasındaki diyalektik ilişkinin 
gayr/başkalık lehine ve fakat ayn/kendisi aleyhine yanlış yorumlanmasına râcidir. Şüphesiz bu hatalı 
algı, “başka”nın veya “öteki”nin –ki burada başka, kâinattır– ancak ve ancak “kendi/aynı” ile anlamlı 
olabileceğinin göz ardı edilmesinin bir neticesidir; trajik olan, kendisiyle (ayn) sürekli iç içe olsa bile, 
insanın ıskaladığı ya da yabancılık çektiği şeyin kendi (ayn) hakikatinden başka bir şey olmamasıdır. 
Gerçekte tüm başkalar, ötekiler, ancak bir ayn’a, bir öze ve bir algılayan özneye nispetle var olabilirler 
çünkü başkadan (gayr) söz eden, ancak kendini (aynını) merkeze alarak söz ediyordur. 

4 “Çünkü sûretler/görüntüler (eikon) her zaman aslına (arkhetupo) ve ilk örneğine (paradeigma) tekabül 
etmez”. Philo Judaeus, Allegorical Interpretation of Genesis II, and III, ed. G.P. Goold ve dğr, çev. 
F.H. Colson, G.H.Whitaker, Cambridge/Massachusetts/London: Harvard University Press, 1981, c. 
I, 16/71-72, s. 57. Burada Philo’nun arketip kavramını eidê bağlamında kullandığı anlaşılmaktadır. 
Bunu Tevrat’ta Tekvin’in bir âyetini yorumlarken de gözlemleyebiliriz: “Ve Tanrı gün doğumuna doğ-
ru Aden’e bir bahçe dikti ve sûret verdiği/oluşturduğu adamı oraya yerleştirdi. Tekvin, 2:8. Musa 
bunun için pek çok kelime kullanmak yoluyla, yüce ve semâvî/göksel hikmetin pek çok isminin oldu-
ğunu da ortaya çıkarmış oluyor. Çünkü o [Musa] onu “başlangıç” (arkhen) ve “sûret” (eikona) ve Tan-
rı’nın görüşü (ôrasin theoû/ὂρασιν θεοῦ) olarak adlandırmaktadır. Bahçenin dikimiyle birlikte, yersel 
hikmetin göksel hikmetin arketipinin (arkhetupou) bir kopyası olduğu açığa çıkar”. Philo, Allegorical 
Interpretation of Genesis, c. I, 52/43-44, s. 175. Buradaki “göksel hikmetin arketipi” tamlamasında 
Philo’nun kastettiği çok açık bir şekilde ezeli ilk örneklerdir.

5 Platon’un eidê’sini ele alırken Augustinus şöyle der: “Latin dilinde idealara, sözcüğün literal tercümesi 
itibariyle ya formlar (formae) ya da tür/ler (species) adını verebiliriz. Ancak eğer onlara (idealara) akıl-
lar/oranlar/nedenler (rationes) adını verirsek, bu durumda çok açık bir şekilde ideaları asıl anlamından 
uzaklaştırmış/tahrif etmiş oluruz. Çünkü rationes’e Grek dilinde logoi denir, idealar (ideae) denmez. 
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değişmez örneğine, ezelî kaynağına veya aslına gönderimde bulunmaktadır. Ancak 
özellikle eidê ve arkhetupa kavramları, başlangıçtaki aslî anlamlarını her dönem mu-
hafaza etmiş gibi görünmemektedir. Nitekim bu iki harika ve fakat talihsiz kavram 
bugün dahi neredeyse her anlama gelecek şekilde ve çoğu kez asıl anlamlarının dı-
şında, hatta aykırı olarak kullanılabilmektedir. Bu da bu kavramların aslî içeriklerinin 
boşaltılmasına ve bu boşluğun pek çok muğlak yorumla doldurulmasına ve sonuç 
olarak da bir boş gösteren kavrama dönüşmelerine yol açmaktadır. Sözgelimi eidê 
kavramı “fikir, düşünce, örnek, numune, töz, tin, öz, mâhiyet, plan” gibi birbiriyle az 
veya çok alakalı bir dizi kelime grubuyla karşılanmaktadır. Kavramın terminolojik 
anlamını tespit etmek için muhtelif alan sözlüklerine başvurduğumuzda ise eidê’nin 
ifade ettiği şeylere ilişkin objektif bir anlatımdan hatta entelektüel bir uzlaşıdan zi-
yade neredeyse her yazara göre değişebilen çeşitli idea felsefeleri veya anlayışları 
ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir kavramın sözlük ya da terminolojik anlamlarının pek 
güvenilir olmadığı durumlarda yapılabilecek işlerden biri etimolojiye başvurmaktır; 
bu her zaman güvenilir bir yol olmasa bile, en azından gerçekliğe bir parça daha ya-
kın olmayı vaat edebilir. 

Eidê ya da idea etimolojik olarak “görmek” (idein) anlamıyla irtibatlı olan bir 
terimdir. Bu terimin yine “görmek” anlamı taşıyan Sanskrit veid terimi ile akraba 
olduğu iddiası gerçeğe yakın bir duruma işaret ediyor olabilir. Veid terimi, Sanskrit 
vid “bilmek” anlamına gelen bir kökten türemiştir; Hint kutsal metinlerinin genel adı 
olan ve “bilgi, kutsal-ilâhî bilgi” anlamına gelen veda kelimesi de buradan gelmek-
tedir.6 Bu terimler arasında etimolojik olarak kesin bir bağıntı olmadığını kabul etsek 
bile, eidê’nin “görme” ile son derece yakından ilgili olduğu açıktır çünkü Platon 
felsefesinde noêsis itibariyle müşahede edilen eidê’den ve paradeigma’dan başkası 
değildir. Bu bağlamda eidê ve paradeigma kavramları, en azından Platon felsefesi 
özelinde, hiçbir şekilde beşerî ölçüye indirgenmiş basit, sıradan bir zihinsel “taslak”, 
“plan”, “numune”, “tasarı”, “örnek” veya beşerî (antropou) fikir/ide olarak ele alı-
nabilir görünmemektedir. Bu bağlamda eidê’yi değişebilir, geçici bir örnek, falanca 
bir beşerî plan, tasarı, fikir anlamlarında dikkate almak açıkça yanlış olacaktır. Tam 
tersine, Platon’daki bağlamında eidê Demiurgos’un evreni/kozmosu oluştururken 

Bununla beraber, eğer bir kimse [idea’ya latince karşılık olarak] yine de ratio sözcüğünü kullanmak 
istiyorsa, bahsekonu şeyden çok da uzaklaşmış sayılmaz. Zira idealar, sâbit olan ve değişime tâbi ol-
mayan akıllar/nedenler (reasons) örneğinde olduğu gibi, kendileri [sonradan] oluşmamış/form kazan-
mamış, dolayısıyla da ezelî ve her zaman aynı halde olan ve İlahî Zekâ/Akıl’da (Divine Intelligence) 
içerilen şeylerin aslî ve kökensel formlarıdır. Saint Augustine, Eighty-Three Different Questions, çev. 
David L. Mosher, Washington D.C: Catholic University of America Press, 1982, s.79-80.

6 John Grimes, A Concise Dictionary of Indian Philosophy: Sanskrit Terms Defined in English, Albany: 
State University of New York Press, 1996, s. 339-343. Ayrı bir not olarak İngilizcedeki video, wise, 
wisdom, view, revise, provide, visa, vision, visit gibi bir yandan “görmek” ve diğer yandan “bilmek” 
anlamını taşıyan sözcüklerde Sanskrit vid ve veid köklerinin uzantılarını gözlemlemenin mümkün 
olduğunu belirtebiliriz.
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“gördüğü” –veya temâşâ ya da müşâhede ettiği– ve öykündüğü ilk örneklere (para-
deigmata), değişmez sûretlere (eidos), yok edilemez ezelî asıllara, sâbit özlere (ousi-
ai) gönderimde bulunmaktadır. Bu noktada küçük bir parantez açıp İbnü’l-Arabî’nin 
terminolojisi açısından konuşacak olursak, Platon’un Demiurgosu’nun müşâhede et-
tiğinin, kendisinden (auto) yani sâbit ayn’ından başka bir şey olamayacağını buraya 
ilave edebiliriz.

Arkhetupa kavramı literal anlamı itibariyle ilk, esas, temel, kök (arkhe), sûret,7 
örnek ve tür (tupos/typos) anlamlarını ihtiva eder. Yalnızca kavramı oluşturan bi-
leşenlerin kendi içindeki bu birkaç temel anlamına odaklansak bile arkhetupa’nın 
gönderim alanının Platon felsefesindeki eidê’nin öğretisel aslî anlamına epey yakın 
olduğunu kolayca fark edebiliriz. Kesin olan hem Platon hem de Philo’nun bu iki kav-
ram ile temelde oluşa/yaratılışa (genesis) kaynaklık eden şeyi dile getirmeyi hedefle-
dikleridir. Bu bağlamda eidê’yi ve arkhetupa’yı şeylerin, âlemin (kozmos) yaratılışına, 
oluşa (genesis/kevn) kaynaklık eden ve varlığın (to on/vücûd) hakikatinde (aletheia) 
içkin olan değişmez hakikatler” olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan yaptığımız tanımla 
sınırlandırmak kaydıyla Platon’un eidê, Philo’nun arkhetupa, Augustinus’un ideae/
forma adını verdiği şey ile İbnü’l-Arabî’nin “sâbit aynlar” adıyla andığı şey arasında 
ontolojik gönderim içeriği bakımından anlamca radikal bir farklılığın olmadığını ra-
hatlıkla belirtebiliriz. Ancak sâbit aynları elbette ki sadece bu tanımla sınırlayamayız 
çünkü İbnü’l-Arabî’nin kendisi ve okuluna mensup bazı metafizikçi sufiler sâbit ayn-
ları oluşa nispeti ölçüsünde –varlıkla değil– yok (adem) veya yokluk ile de ilişkilen-
dirme yoluna gitmişlerdir. Bu “yokluk” ile ilişkili bağlamında bile sâbit aynlar öğretisi 
bir meontoloji olarak adlandırılamaz ki bunun nedenlerine birazdan açıklık getirmeye 
çalışacağız. Burada sadece ana hatları itibariyle eidê, arkhetupa ve sâbit ayn terimleri-
nin kesiştiği ve anlam kazandığı çerçeveyi çizmeye gayret ediyoruz.

Farklı adlar altında karşımıza çıkan şey –eidê, paradeigma, arkhetupo, sâbit 
ayn–, ontolojik temeli itibariyle oluşa (genesis) kaynaklık eden ezelî, değişmez ilâhî 
asıllardan, sâbit hakikatlerden başka bir şey değildir. Sâbit aynlara ilişkin olarak çoğu 
kez gözden kaçan nokta –belki de eidê ve arkhetupa’yı da buna dâhil etmek gerekir– 
onların yalnızca dışsal nesnelerin, şeylerin ontolojik kaynağı olmaklığıyla irtibatlı 
nesnel yönünün dikkate alınması ancak “insanın hakikati”, “istidadı” ve “yazgısı” 
ile irtibatlı olan öznel yönünün hemen hiç dikkate alınmamasıdır. İbnü’l-Arabî işin 
bu yönünü anlamamız konusunda bize yardımcı olabilir. Öte yandan burada Platon, 
Philo, Augustinus ve İbnü’l-Arabî gibi birbirinden farklı –Yunan, Hristiyan Roma ve 
Endülüs İslâm– medeniyetlere mensup olan seçkin metafizikçilerin kendilerine özgü 

7 Aristoteles’te hem tür hem de sûret/form anlamında kullanılan eidos kavramının da etimolojik olarak 
eidê’ye bağlandığını hatırlayabiliriz. İbnü’l-Arabî özelinde ise sûret kavramının duyusal sûret, aklî 
sûret, manevî sûret, ilâhi sûret olmak üzere farklı mertebeleri itibariyle dikkate alındığını ve hatta sû-
retlerin (suver) eskatolojik açıdan İsrafil meleğin “kıyâmet” ve “diriliş” sahnelerinde ölülere üflediği 
sûr ile irtibatlandırıldığını vurgulamak isteriz.
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bir dil ve terminoloji kullandıklarını, düşüncelerini ya da müşahedelerini içinde yer 
aldıkları tradisyona özgü bir şekilde dile getirdiklerini daima göz önünde bulundur-
mamız gerekir. Kendi içinde büyük farklılıklar taşıdıklarını asla göz ardı etmeden, bu 
terimlerin işaret ettiği bazı ortak noktalardan hareketle kestirmeci bir tarzda bir takım 
özdeşlikler kurmanın epey sorunlu bir yaklaşım olacağı kendiliğinden açıktır. Felse-
fe tarihi aynı kavramların zaman içinde nasıl bambaşka –ve bir önceki anlamından 
uzak, hatta ona zıt– anlamlara gelebildiğini gösteren örneklerle doludur.8 

Bilindiği gibi Platon evrenin/kozmosun oluşunu (genesis) açıklarken Demiur-
gos’un eidê ve paradeigma’ya nazar ederek –burada nazar/görmenin muhtelif tarz-
larına işaret eden müşâhede, şehâdet, temaşa, seyr kelimelerini de tercih edebilir-
dik– oluşu oluşturduğunu/yaratılışı yarattığını söylemektedir. Platon’daki yaratıcı/
oluşturucu Tanrı olarak Demiurgos yoktan veya hiçten yaratmaz; o, idealara; kusur-
suz, ezelî, tam, mükemmel vs. örneklere (paradeigmata) bakarak yaratır. Yaratıcı/
yapıcı Demiurgos’un nazar ettiği örneklerin kim tarafından yaratıldığı şeklinde bir 
soru sorulursa bu soru cevapsız kalır, daha doğrusu örnekleri (paradeigmata) yaratan 
başka bir yaratıcının varolması gerektiği düşüncesine yönlendirir. Ne var ki böyle 
bir düşünce açıkça sorunlu sayılmalıdır çünkü Platon açısından eidê ve paradeigma 
sonradan oluşan/hâdis örnekler, tasarımlar veya insan yapımı uydurulmuş taslaklar, 
“fikir”ler vs. değildir. Tam tersine Demiurgos’un oluşturduğu sonradan (hâdis) olan 
âlemin/kozmosun ezeli örneğidir yani sâbit, değişmez en güzel örnekleridir.9 Açık 
konuşmak gerekirse bu nitelemeler, İbnü’l-Arabî okuluna özgü terminolojiyle ifade 
edecek olursak, –adı Demiurgos veya başka bir şey olsun farketmez– ancak Tan-
rı’nın kendisi/zâtı (auto) veya sıfatları, “en güzel” isimleri (esmâu’l-hüsnâ) için söz 
konusu olabilirdi. Bu açıdan bakılınca idealar/eidê ve kozmosun paradeigma’sı/ilk 
örneği ya da Philo’nun deyimiyle arkhetupa’sı eşyanın değişmez hakikatleri olmak 
itibariyle tanrısal/ilâhi bir şeydir veya belki daha doğru bir ifadeyle Tanrı’nın zâtıdır/
ta kendisidir. (auto). Bu bağlamda değişmez, mükemmel örneğe (paradeigma) veya 
sûrete/forma (eidos) veyahut da ideaya (eidê) nazar ederek yaratma (poiesis) faali-
yeti, Tanrı’nın –tâbir-i câizse ya da tam anlamıyla– kendi kendine/aynına veya kendi 
isimlerine bakarak yaratması anlamını barındıran kesintisiz bir fiili tasvir etmektedir. 
Platondaki bu metafizik bakış açısı farklı görüntüler altında Aristoteles’in metafizi-
ğinde ve bazı felsefe okullarında da karşımıza çıkmaktadır.10

8 Tümeller tartışması bağlamında idealizmin bir realizm veya realizmin bir idealizm olarak tanımlanma-
sı gibi.

9 Eidê’nin hakikati bağlamında Platon’da “güzel” (kalon), “iyi” (agathon) ve “adil” (dikaion) olanın 
birbiriyle ilgisiz veya başka olmadığını, tam aksine aynı hakikatin farklı veçheleri olduğunu burada 
hatırlayabiliriz. Dolayısıyla eidê ve paradeigma için “en güzel örnekler” nitelemesi yapmaktan geri 
durmuyoruz.

10 Aristoteles şöyle diyor: “O halde aklın içerir gibi göründüğü tanrısal öğe, kuvveden ziyade fiildir ve 
temâşâ fiili, en yüksek ve en mükemmel mutluluktur. O halde Tanrı bizim ara sıra sahip olduğumuz 
haz verici duruma her zaman sahipse, bunun kendisi hayranlık vericidir. Eğer o ona daha büyük öl-
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Bu noktada bir parça tuhaf görünebilecek ve kısmen modern fenomenoloji ve 
meontoloji bağlamında sorulabilecek birkaç soru sormamız yararlı olabilir: Aristo-
teles’in “gökten yere indirdiği” öne sürülen idealar Demiurgos’un “karşısında”, “ya-
nında”, “altında”, “üstünde” veyahut da sağında-solunda ya da hangi “mekânsal” 
yöndeydi? Demiurgos’un bakışının (blepon) –ya da istenirse seyrinin, müşahedesi-
nin, temâşâ ediminin, şehâdetinin11 de diyebilirdik– yönelimi (intention) nereyedir 
veya neyedir? Kimedir? Bu intention, dıştan içe –bedensel varoluş düzleminden zih-
nin ya da bilincin içeriklerine– yönelimi mi ifade ettmektedir? Yoksa tam tersine iç-
ten dışa yönelimi mi dile getirmektedir?12 Fakat eğer İbnü’l-Arabî’ye Demiurgos’un 

çüde sahipse, bu daha da hayranlık vericidir. İmdi Tanrı bu söylediğimiz biçimde ona sahiptir. Hayat 
da Tanrı’dır; çünkü aklın [nous] fiili hayattır ve Tanrı bu fiilin ta kendisidir.” Aristoteles, Metafizik, 
çev. Ahmet Arslan, 2.bs., İstanbul: Sosyal Yayınları, 1996, 1072 b 25-30.  Bu anlayış felsefe tarihinde 
çeşitli görüntüler altında karşımıza çıkar. Örneğin Plotinus ve Yeni-Platonculuktaki südûr/emanation 
teorisinde “İyi’nin veya Aklın kendi kendisini düşünmesi ve taşması” olarak, Sühreverdî’de “Nûr’un 
feyezânı/Işığın taşması-yayılımı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede İbnü’l-Arabî’nin “ina-
nılan ilâh” (el-ilâh el-mu’tekad) öğretisinden hareketle şu yorumu yapabiliriz: Platon, Aristoteles, Plo-
tinus, Sühreverdî vs. gerçekte kendi kendilerini –sâbit aynlarını– ve inançlarında inşa ettikleri Tanrı’yı 
görmüşlerdir; tıpkı Demiurgos’un idealara bakarak âlemi (kozmosu) inşa etmesi gibi. 

11 Platon’un philosophia’sında Demiurgos’un eidê’yi veya paradeigma’yı seyr veya müşahade (theoao-
mai) etmesi, sophos’a değil, philosophos’a geri dönen bir anlatımdır. Çünkü kendi kendini meydana 
getirmek (auto-urgikê) elbette ki doksa ve genesis bağlamı için söz konusu olabilir. Poiesis’teki “çift” 
olma durumu da tümüyle burayla ilgilidir. Çünkü kendi kendine yaratmada (auto-poietikon) çok açık 
bir şekilde yaratan da yaratılan da “auto”dur; bu da zâten kendisi/ayn’ı “varlık” olan (to on) şeyin, 
varlığının hakikatine bir şey ilâve etmek gibi bir anlama gelmeyecek midir? Bu, tekraren söylemek ge-
rekirse, Bir’in (Hen) hakikatini gerçekleştirme yolunda olan bir philosophos’a yönelik bir anlatımdan 
ibarettir. Ayrıca bu, özne-nesne dualitesiyle formatlanmış bir zihne hiç şüphesiz bütünüyle yabancı 
gelecektir. Bununla beraber Tanrı gerçekte kendini oluşturmaz çünkü bir yönüyle –isterse auto/kendi, 
zât yönüyle olsun– oluşa (genesise) katılan bir şeyin, aynı yönden yokoluşa veya bozuluşada (phtora) 
da katılması zorunludur. Ayrı bir not olarak, İslâm dinindeki birleme/tevhid öğretisi özelinde Tanrı’nın 
“şehâdet/tanıklık ettiği-gördüğü” şey nedir şeklinde bir soru sorulursa cevabı şu olurdu: “Şehide Alla-
hu lâ ilâhe illâ hû: Allah, kendisinden/ondan başka bir ilâh olmadığına şahitlik etti/eder”. Âl-i İmrân, 
3/18. Dikkat edilirse bu ayetteki “tanıklık etme-görme/şehâdet” özelinde başka –yani başka bir ilah– 
önce zımnen olumlanır, ardından olumsuzlanır. 

12 Bu ve benzeri sorular hiç şüphesiz, Descartes felsefesinde temelleri atılan modern indirgemeci episte-
molojinin açıkça sorunlu olan teorik çerçevesini benimsemekten uzak duramayan modern felsefe ve 
psikoloji ekolleri tarafından sorulabilirdi. Beden sadece ‘yer kaplayan’ bir şeye, ruh da –sanki başka 
hiçbir niteliği yokmuş gibi– yer kaplamayan ‘zihne’ veya ‘düşünce’ye indirgendiğinde, bu indirgeme-
ciliğin insanın varlık ve Tanrı tasavvurunda çarpıklığa yol açmaması olanaklı değildi. Zihin-beden, 
düşünce-yer kaplama, özne-nesne arasında sıkışıp kalmış bu problemli epistemolojik zemin üzerine 
inşâ edilen modern fenomolojik, meontolojik felsefî yaklaşımların insanın hakikatine, varlığın özne 
oluşuna temas etmesi; eşyânın ‘sâbit’ hakikatlerini olduğu hal üzere algılaması teorik ve pratik açıdan 
mümkün olabilir miydi? Descartes sonrası süreçte örneğin Fichte’de ‘ben-ben olmayan’, Kant’ta ‘fe-
nomen-numen’ olarak karşımıza çıkan ve tüm teorik yapının üzerine inşa edildiği ayrımlar, Kartezyen 
epistemolojiden tevarüs edilmiş problemli kurgunun ‘eleştirel felsefe’ adı altında muhtelif açılardan 
genişletilmiş yeni formlarından ibarettir. Metafizik açıdan bakıldığında varlık kör, sağır, dilsiz değil-
dir; yönelimsiz de değildir, dileyendir-dilenendir; kendisine –aynına– yönelene yönelenden daha önce 
adım atandır; O, eş zamanlı olarak ez-Zâhir ve el-Bâtın’dır; O, düşünce-yerkaplama ve fenomen-nu-
men ayrımının ötesindeki Saf Özne’nin ta kendisidir.
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eidê ve paradeigma’ya nispetinin ne olduğu sorulsaydı, o bize kesinlikle şu cevabı 
verirdi: Demiurgos’un yönelimi “sâbit aynlara”dır, “başka”ya veya “mutlak başka”-
ya değil; o, kendinde “aynında sâbit olduğu şeyi”; sâbit ayn/larını –veya idea/ları- 
seyretmektedir/görmektedir. O, kendisinden –ayn’ından– başka bir şeyi müşahede 
etmemektedir. Bir diğer anlatımla Demiurgos’un edimi/fiili –her ne ad ile anılacaksa; 
temaşa, müşahede, seyr, hatta yaratma– “kendisi-başkası/ayn-gayr” dualitesi ile nite-
lendirilebilir bir edim değildir. O, aynını/kendini başkada veya mutlak başkada veya 
bir yansı/t/ma düzleminde değil, “aynında/kendinde” görmektedir. Bu bakımdan bu-
rada sağ-sol, alt-üst vs. gibi mekân yönleriyle nitelendirilebilir bir yönelim söz ko-
nusu bile olamaz. Zira hem mekânın kendisi hem de mekân yönleri her halükârda bir 
sınırlama ifade ederler. Eğer bu edime bir ad vermek gerekirse yaklaşık bir ifadeyle 
buna “yönsüz bir yönelim” ya da “tüm yönlere yönelim” diyebilirdik; bu da bir tür 
“mutlak yönelim” gibi bir anlama gelirdi. 

Platon’un oluş (genesis) ve yaratma (poiesis) bağlamında yaratıcı ya da yapıcı 
Tanrı’yı betimlemek üzere özel olarak “Demiurgos” adını kullanması ayrıca dikkate 
şayandır. Platon kozmosun oluşu ve yaratılması işinin öznesi/faili olarak örneğin ne-
den Grek panteonu çerçevesinde herhangi bir tanrının –mesela Zeus’un– adını zikret-
miyor da bu işi özellikle Demiurgos’a nispet ediyor olabilir? Demos’un “halk, avam”, 
ergos’un da “iş, çalışma, yapma, amel” anlamlarına geldiğini göz önüne alarak, bu 
kozmogonideki Demiurgos (Demos + urgos) anlatısını –theou poiesis bağlamında 
değil, anthropou poiesis ya da düpedüz tekhne poiêtikê mimetikê bağlamında– de-
yim yerindeyse “halk işi Tanrı” olarak mı anlamak gerekir? Yoksa kozmosun oluşu 
(genesis) bağlamındaki yaratmayı olmayan bir şeyin yaratılması (poetikai tekhnai) 
olarak mı anlamalıdır? Açık konuşmak gerekirse, nazar veya temâşâ eden ister Demi-
urgos olsun ister de başka bir şey olsun kendisinde “ezeliyet” niteliği olan bir örneği 
(paradeigma) veya özü (ousia) gören veya görecek olan “gözün” (aynın) kendisinin 
de ezelî olması icap eder. Durum ne olursa olsun, bizzat Platon yaratmayı (poiesis) 
insani (anthropou) ve tanrısal (theou) olmak üzere ikiye ayırır ve her iki meydana 
getirmenin de “kendini meydana getirme” (autopoietikon) olarak çift olduğunu –hem 
“kendi” (auto) hem de “kendini yaratma” (auto-poietikon) olarak– “çift” olduğunu 
söyler.13 İbnü’l-Arabî açısından Platon’a bakacak olursak bu kozmogoni en basit yo-
rumuyla bile, Zât’ın (auto) aynının ve özünün (ousia) hakikatinin (aletheia) “mutlak 
birlik” (ahadiyyet) bağlamında ele alınmadığını bilakis kendini yaratma (auto-po-
ietikon) veya kendini yapma (auto-urgike) bağlamında göz önüne alındığını ortaya 
koyar. İbnü’l-Arabî’nin dili çerçevesinde konuşacak olursak, Platon bu kozmogonide 
Demiurgos’u ‘vahdâniyet’ mertebesi bağlamında zikretmektedir, ‘ehadiyyet’ merte-
besi bağlamında değil. 

13 Oğuz Haşlakoğlu, Platon Düşüncesinde Tekhnê: Sanat ve Felsefenin Ortak Kökeni Üzerine Bir İnce-
leme, Bursa: Sentez Yayınları, 2016, s. 50.
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Bu noktada bir şeyin aynını/kendini görmesinin İbnü’l-Arabî açısından ne an-
lama geldiğini tespit etmek üzere Fusûsu’l-Hikem’e başvurmamız yerinde olacaktır: 

“Şeyin kendini kendiyle/kendinde (binefsihi) görmesi, aynada [ki görüntüsüne bakan 
kimsede] olduğu gibi, bir başka şeyde [kendini] görmesine benzemez. Çünkü bu durum-
da [aynaya bakanın] kendisi, bakılan mahal kendisine ne sûret verdiyse o sûrette belirir/
zuhur eder. Bundan dolayıdır ki bakanın kendisi [baktığı o] mahallin varlığından başka 
[bir mahalde] belirmez/zuhur etmez, tecelli de etmez/görünmez-görülmez.”14 

İbnü’l-Arabî bir şeyin kendisini kendisinde görmesinin veya müşahede etmesi-
nin bir yansı/t/ma düzleminin sınırları içerisindeki koşullara bağlı olarak gerçekleş-
meyeceğini ifade etmektedir. Söz konusu olan şeyin “görme” işinin yöneliminin, tam 
da o şeyin kendine veya “sâbit aynına” dönük olmasıdır ki bu açıkça gören ve gö-
rülenin birliği (vahdet) durumuna gönderimde bulunmaktadır. Bununla beraber ya-
ratıcı bir sanatçı/zanaatçı ya da yapıcı/inşa edici bir usta-Tanrı olarak Demiurgos’un 
poiesis’indeki auto’nun “oluşturulması/yaratılması” “yapılması” zâten “var” olanın, 
kendisinin (auto) aynının yaratılmasıdır. Bu anlatım hiç şüphesiz oluşturan-oluşan, 
yaratıcı-yaratılan, yapıcı-yapılan, sanatçı-eser/yapıt (ergon) ilişkisi özelinde kaçınıl-
maz görünen bir “yapay düalizmi” esas almaktadır; yapay diyoruz çünkü burada fai-
lin/câilin/oluşturucunun/yapıcının vs. yaptığı faaliyet “başka”ya (gayr) değil, tam da 
kendi aslına –veya sâbit aynına– dönmektedir. Bu faaliyetteki (doksa’dan aletheia’ya) 
dönüşün (periagôgê) veya “çevrilme”nin hangi sophos’un ekseninde veya “tekhne”-
sinde gerçekleştiğinin yorumu İbnü’l-Arabî açısından gayet açıktır: Demiurgos kendi 
tekhne’sinde ve aletheia ekseninde öze (ousia) ve kendisine (sâbit aynına) dönüyor.

İslâm dünyasında mutezile kelam okulu yaratılış/oluş (halk/kevn) sorununa yok-
luğun/maʻdûmun şeyliği teorisi ile farklı bir bakış açısı getirmişti. Bu teori temelde 
bir mevcudun yokluktan yaratılması sorununa, daha doğrusu yaratılışın/oluşun “hiç-
likten” (ex nihilo) –yokluktan değil– başlamasını olanaksız gören Antik Yunan anla-
yışına karşı bir açıklama getirme girişimi olarak görülebilir.15 Diğer taraftan, yoktan 
yaratılış/oluş tezini destekleyen Ehli Sünnet kelamcılarının ‘yok’ (adem) kavramıyla 
dikkat çekmek istedikleri asıl nokta, âlemin veya makrokozmosun yaratılmazdan ev-
vel her halükarda bir Hâlik’a ‘muhtaç’ olmasına yöneliktir. Bu bağlamda ‘yok’un 
anlamı bir ‘hiç’ değildir; henüz ortaya çıkmamış kozmosun bir tür mutlak yoksunluk 

14 Ibnü’l-Arabî, Fusûsu’l Hikem, ed. Ebu’l Alâ Afîfî, Beyrut: Dâru’l Kitab el-Arabî, t.y., s. 35. Çeviri 
tarafımızca yapılmıştır.

15 Bu noktada “hiçlik” ile “yokluk” arasında açık bir ayrım yapma gereksinimi duyuyoruz. Bu itibarla, 
hiçlik tam anlamıyla bir hiçtir diyebiliriz. Hiçlik kendi içinde tüm mümkün imkânların bir değillenme-
sinden ibarettir; o, zihnin ‘yok’ kavramını abartılı ve gerçeğe aykırı olarak algılamasından ileri gelen 
bir vehmin soyut, kurgusal, sözel/lafzî ifadesinden başka bir şey değildir ve herhangi bir ontolojik 
karşılığı yoktur. Olsaydı, ‘hiç’ olmazdı. Yok ise böyle değildir; yokluk kendi içinde saf bir imkânsızlık 
değildir, sadece imkânın henüz mümkün olmadığını, gerçekleşmediğini ifade etmektedir. Bu yönden 
yokluk hiçliğe bir miktar benzemektedir ancak bazı benzerler birbirine zıt olabilirler. Kesin olan, hiç-
lik ve yokluğun bir ve aynı şey olmadığıdır. 
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olarak el-Hayy, el-Mürîd, el-Vâcid, el-Hâlik olarak Allah’a karşı mutlak muhtaçlı-
ğıdır. Nitekim kelamcıların sıkça başvurduğu şu kategorik kıyasta; “hâdis/sonradan 
olan her şeyin bir sebebi vardır (I), Âlem hâdistir (II); o halde âlemin bir sebebi var-
dır (III)” ‘sebep’ kavramı –ki Tanrı’ya atfedilip atfedilemeyeceği tartışmadan uzak 
değildir– sonucu ortaya çıkaran olmazsa olmaz bir şey olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Temel problem, hâdis olan âleme kadîm olan Hakk’ın ‘kün/oluş!’ emrinin iliştiği 
anda âlemde meydana gelen dönüşümdür. Öte yandan, yoktan yaratılış teziyle birlik-
te Müslüman kelamcılar Tanrı’yı Platonik Demiurgos’ta olduğu üzere, ezelî örneği, 
eidê’yi veya paradeigma’yı görerek/müşâhede ederek yaratan nispî/izâfî yaratıcı/ya-
pıcı-câil gibi tasavvur veya tahayyül etmekten tenzih etmeyi ve özellikle “örneksiz 
yaratan” olarak takdis etmeyi dilemiş olabilirler. Buna göre Tanrı’nın kendisi, zâtı 
Kadîm’dir, ezelîdir ve kendisinden (zât/auto) başka bir ezelî örneğe (eidê) nazar et-
meye ihtiyacı yoktur; o yoktan yaratır, örneksiz yaratır. Bu tenzihteki bir diğer ama-
cın Allah’ın zâtının (auto) “eşsiz”, “benzersiz” olduğuna, havâdise muhalif olduğu-
na; mutlak birliği (ehadiyyet) ve kahrediciliği (el-Kahhâr) bakımından herhangi bir 
örnek ile örneklendirilmesinin veya taklit (mimesis) edilmesinin olanaksız olduğuna 
bir gönderme yapmak olduğu da söylenebilir. Farklı bir açıdan bakarak ve Platon 
terminolojisine başvurarak söylersek eidê’nin, paradeigma’nın, ousia’nın Zât (auto) 
ile olan bağıntısı doğru anlaşılmaz ve hatta ayrık, mütebayin şeyler gibi tasavvur 
edilirse bunun kaçınılmaz doğal sonucu, ideaların, arketiplerin, sâbit aynların falanca 
bir beşerî örneğe, bir taslağa, bir plana indirgenmesi olacaktır. Özel olarak İbnü’l-A-
rabî’ye dönecek olursak o, Allah’ın “örneksiz, misalsiz yaratma”sı bağlamında şöyle 
bir tenzih-teşbih birlikteliği ortaya koymaktadır: “Hakkın misalsiz yarattığı eşyaya 
bıraktığı ayetleri...”16

Sâbit aynlara dair araştırmamızda, konunun felsefe tarihindeki yerine ve bağla-
mına kabaca işaret ettikten sonra, şimdi bu konuda özel olarak İbnü’l-Arabî’nin ve 
takipçilerinin insanın özsel (essential) kökeni bağlamında sâbit aynları ne şekilde 
anlayıp yorumladıklarını incelemeye başlayabiliriz. 

İnsanın Dikey Kimliği ve Özsel Kökeni17 Olarak Sâbit Aynlar

Sâbit aynları biri nesnel ve ontolojik ve diğeri de öznel ve özsel olmak üzere, 
birbirini tamamlayan iki farklı açıdan ele almak mümkün görünmektedir. Nesnel ve 
ontolojik açıdan sâbit aynlar dışsal zuhurun, nesnel varoluşun sâbit, değişmez ilkele-

16 İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, 3.bs., İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012, c.I, s. 
16. 

17 Burada özsel (essential) köken derken, birazdan açıklanacağı üzere, açıkça her bir insan ferdindeki 
“dikey” boyuta göndermede bulunuyoruz. Bu adlandırmaya başvurmamızın nedeni, insanın özsel kö-
kenini cevhersel (substantial) yönünden temyiz etmektir. 
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rine ve şeylerin (eşyâ) hakikatine gönderimde bulunur. Öznel ve özsel yönü bakımın-
dan ise bir yandan aşkın özne/fâil olarak Tanrı’nın isimlerini ve diğer yandan da insan 
fertlerinin “dikey kimliğini”, “ayniyetini” ve özsel (essential) kökenini tanımlayan 
hakikatleri betimler. Hiç şüphesiz burada doğumdan sonra ebeveynin, yakın çevrenin 
vs. insana verdiği uzlaşılmış, sonradan olan (hâdis) “isimleri” ve insanın “yatay kim-
liği”ni söz konusu etmiyoruz.  Burada genel bir belirleme yapmamız gerekir; felsefî 
olarak nitelendirebileceğimiz metafizik bakış açılarında sâbit aynlar –felsefe ve doğa 
bilimleri arasındaki sıkı ilişki dolayısıyla– daha ziyade olarak oluş/yaratılış (genesis) 
açıklaması bağlamında, horaton düzleminde gözlemlenen şeylerin dışsal varoluşunun 
kökenini anlamlandırmak üzere nesnel açıdan dikkate alınmaktadır. Ancak İbnü’l-A-
rabî ve okulunun vahiy merkezli ve nübüvvet-velayet odaklı metafizik bakış açısında 
sâbit aynlar “insanın hakikati” ile ilgisi içerisinde yorumlanmaktadır. Bu ikinci bakış 
açısında insanın şeyler (eşyâ) için varolmadığı tam tersine şeylerin insan için varol-
duğu ve insanın da Tanrı için varolduğu prensibinden hareket edilmektedir. Bu açıdan 
insan, sâbit hakikati, ezelden beri irtibatlı olduğu ilâhi ismi, zâtı ve özü itibariyle ev-
rensel-küllî bir varlık olarak kıymetlendirilmekte ve yine insan aşkın Zât’ın isimlerin-
den bir ismin zuhur yeri/mazharı olarak dikkate alınmaktadır. Bununla beraber, farklı 
olduğu kendiliğinden açık olan bu iki yaklaşımda hakikatin öznel ve nesnel iki veçhesi 
arasında tüketilemez bir zıtlık varsayma mecburiyetimiz yoktur.  

İngilizcede hem kimlik/hüviyet hem de özdeşlik/ayniyyet anlamına gelen iden-
tity kelimesine dikkat çekmek isteriz. Buna göre kimlik sahibi özne aynı zamanda bir 
şey ile özdeştir ve bu şey, o şeyin şahsiyetinden daha fazla bir şeydir ve yine bu şey o 
şeyin özüdür, ta kendisidir. Şimdi, kimlik kelimesinin Arapça’daki karşılığı dilimizde 
de yer etmiş olan hüviyet kelimesidir; bu kelime o anlamına gelen hüve zamirinin 
mastarlaşmış formudur. Eğer hüviyet kelimesine birebir Türkçe karşılık verseydik 
bunun için o’luk diyebilirdik.18 Buna göre bir insanın kimliği, hüviyeti O’luk’tur. An-
cak “o” (hüve) kimdir? Burada aslında kimliğin, hüviyetin iki anlamını birbirinden 
ayırt etme gereği ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri, insanlık türüne ortak olarak 
katılan bireyleri/fertleri dünyevî –arzî– olarak birbirinden farklı kılan şey anlamında 
yatay kimliktir. Diğeri de insanın sâbit aynı, özü anlamında semâvi dikey kimliğidir.

İbnü’l-Arabî, Fütuhât-ı Mekkiyye adlı eserinde Allah’ın mülkünün bir yandan 
“varlık” ve öte yandan “sübut” ile nitelendiğini belirtmekte ve sâbit aynlar hakkında 
şunları yazmaktadır:

“Allah’ın mülkünün bir kısmı ‘varlık’ ile, bir kısmı ‘sübût’ ile nitelenmiştir. Sübût da 
varlık da O’ndandır ve bu itibarla (varlığa girenler anlamında) varlığın sonlu, sâbit olanın 
ise nihayetsiz olması zorunludur; nihayetsiz olan eksilmeyle nitelenemez, çünkü varlıkta 

18 Identity terimi Latince aynı anlamına gelen idem kelimesinden türetilmiştir. İdem kelimesi ise o anla-
mına gelen id –ki ingilizcede de o anlamına gelen it zamirini de hatırlayabiliriz– adılından türemiştir. 
Bu terimi etimolojisiyle tam uyumlu olarak Türkçeleştirseydik ona “o’luk” diyecektik, tıpkı Arap-
ça’daki hüviyet/o’luk gibi.
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hasıl olan, ‘sâbitlik’ halinden bir eksilme değildir. Bir şey dışta var olsa bile hala sübut 
mertebesinde bulunduğu gibidir. Bununla birlikte Allah (mümkünün zorlaması olmaksızın) 
kendi nedeniyle varlık elbisesi giydirmiştir. Varlık gerçekte Allah’a aittir ve o sübut halin-
de eksilmemiş ve artmamıştır. Ondan varlık elbisesi de giyilmemiştir. Bu itibarla varlık 
sadece belirlenmiş ve özelleşmiştir. Sonsuz olanlara göre onun tanımı, gemi içindeyken 
kendisine dalınan okyanusun tanımıyla birdir. Ona neyin iliştiğine bakmalısın! Bu misalin 
doğruluğunu biliriz, çünkü aʻyân-ı sâbitenin bir kısmı varlıkla nitelendiği gibi geminin 
okyanus içindeyken kendisiyle ilgili olan kısmını da biliriz. Bu itibarla okyanustaki suyun 
geminin (denize batan) kısmıyla ilişkisi, aʻyân-ı sâbite arasından varlıkla nitelenenlerin 
nitelenmeyenlerle ilişkisinin bir benzeridir. Çünkü denize batan kısım sınırlıdır ve sayı-
labilirdir. Varolması nedeniyle de sonludur. Aʻyân-ı sâbite ise nihayetsizdir. Nihayetsiz 
bir şey sınırlanamayacağı kadar aynı zamanda sayılamaz da!”19 

Burada yazarın varlık ve sübutu Tanrı’ya nispet ettiğini –zira O’ndandır diyor–, 
ancak varlığı “sonlu”, sübutu ise “nihayetsiz/sonsuz” olarak betimlediğini görüyo-
ruz. Bu ne anlama gelmektedir? Öncelikle bu ayrım ekseninde İbnü’l-Arabî’nin bi-
linçli bir boşluk ya da bir “belirsizlik payı” bıraktığını söylememiz gerekir. Bunu 
okyanusta yüzen geminin bir kısmının suya batması bir kısmının batmamış olması 
örneğinde de açıkça görebiliriz.20 İkinci olarak, varlığı –oluşa katılmış olmaklığı ba-
kımından varlığı– bir yandan sonlu olarak betimlese bile varlığın gerçekte “Allah’a 
ait” olduğunu söylediğini görüyoruz. Üçüncü olarak, İbnü’l-Arabî’nin varlığı giyilen 
ve çıkarılan bir “elbise” ye benzettiğini görüyoruz. Böylece o burada gayet açık bir 
şekilde varlığa ilişkin olarak “çelişik” bir dil kullanmaktadır. Nitekim hem varlık 
elbisesinin “giyildiğini” –veya giydirildiğini– hem de “giyilmediğini” söylemekte-
dir! Şimdi, İbnü’l-Arabî’ye göre varlık elbisesi giyildi mi giyilmedi mi? Bu soruyu, 
varlık-oluş irtibatı özelinde ve nitelik-nicelik ilişkisi bağlamında bir parça daha ge-
nişletmek yararlı olacaktır.

Bir insanın bebeklik döneminden yaşlılık sürecine erişmesi, bir fidanın ağaca 
dönüşmesi durumlarında olduğu üzere vücuda gelen, oluşan ve oluşa tâbi olan her 
şeyde niceliksel açıdan bir artma ve azalma olduğu noktasında kimsenin bir itirazı 
olmasa gerektir. Ancak oluşa tâbi olan bir şeyin tam da kendisinde/ayn’ında ve ay-
nını/kendisini tanımlayan öz niteliklerinde veya özünde de bir artma veya azalma 
söz konusu olabilir mi? İbnü’l-Arabî’nin bu soruya açıkça “hayır” cevabı vermesini 
bekleyebiliriz. Zira o “Varlık gerçekte Allah’a aittir ve o sübut halinde eksilmemiş ve 

19 İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2012, c.XVII, s. 
197.

20 Bu tıpkı Platon’un Politeia’daki bölünmüş çizgi istiaresindeki noeton ve horaton arasındaki ayrımı/
çizginin bölümünü, gayet bilinçli bir şekilde, kesin bir matematiksel orana bağlamamasına, daha doğ-
rusu “eşit olmayan” ve fakat noeton’un horaton’dan daha büyük/fazla olacak şekilde bölmesine ben-
zemektedir. Burada ayrı bir not olarak şunu ilave edebiliriz: Platon noeton-horaton ayrımı yapmadan 
önce bu dikey çizgi, başlangıçta elbette ki noeton-horaton birlikteliğini ifade ediyordu, tıpkı “göğün ve 
yerin” birbirinden ayrılmadan ya da “gök yükseltilmeden” önceki hali gibi. “İnkâr edenler görmediler 
mi ki gökler ve yer bitişikti; onları biz ayırdık”. Enbiyâ, 21/30.
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artmamıştır” demektedir. Bir şey veya bir insan büyüyüp geliştiğinde sâbit aynından/
kendinden başka bir şeye dönüşseydi ya da özünde taşıdığı sâbit nitelikten başka bir 
şey haline gelseydi, bu durumda her sabah uyandığımızda etrafımızda gördüğümüz 
şeylerin dünkü şeyler, dünkü insanlar olmadığını ve yarın da öze ilişkin bu nitelik 
değişimlerinin sürmesi gerektiğini söyleyebilirdik. Bir diğer anlatımla, herhangi bir 
şey ardışık ve ayrı iki an içinde, özünde taşıdığından farklı iki nitelik taşısaydı –ki 
burada Eş’âriliğin “iki anda baki kalmayan şey olarak araz ya da ‘sıfat, nitelik’ olarak 
anlaşıldığı ölçüde araz” tanımını hatırlayabiliriz– bu durumda her an her şey, her şeye 
dönüşebilirdi. Bu durumda ise örneğin bir salise önce öğle vaktinde namaz kılmakla 
mükellef olan ve Tanrı’nın yeryüzündeki halifesi değerinde olan bir insan, bir salise 
sonra mükellefiyet kendisinden düşmüş değersiz bir tencereye dönüşebilirdi.

Anlaşılacağı üzere İbnü’l-Arabî eşyanın hakikatlerinde kaotik, anlamsız, abes 
ve hikmetle bağdaşmayan hareketlere, an içinde gerçekleştiği varsayılan nitelik de-
ğişmelerine/artıp azalmalarına “Kâdir-i Mutlaklık” vurgusunu pekiştirmek adına 
olumlu bakmayacaktır.21 Çünkü o “varlıkta hâsıl olan ‘sâbitlik’ halinden bir eksilme 
değildir” demektedir. Sâbitlik halinin eksilip-artmamasının asıl anlamını ilâhi isim-
lerin, sıfatların hakikatinin eksilip-artmamasında aramak gerekmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, İbnü’l-Arabî’ye göre öz yönünden göz önüne alınan sâbit aynların ha-
kikatinde bir tür anlık çalkantılar, dalgalanmalar, değişmeler, artma ve azalmalar söz 
konusu olamaz. O, “bir şey dışta varolsa bile hala sübut mertebesinde bulunduğu 
gibidir” derken de tam olarak bu noktayı vurgulamaktadır, yani sübut yönünden o 
şeyin hakikatinde herhangi bir değişme artma-azalma vs. olmadığını belirtmektedir. 
Burada sâbit aynların “dışta/hariçte varolma”sına yapılan göndermeyi, Platon’daki 
horaton düzleminde ve eikon, eidolon derecesinde ve genesis’e tabi koşullar bağla-
mında varolma anlamında ele almakta bir sakınca yoksa da sâbit aynların tüm haki-
katini bundan ibaret göremeyiz. 

Dikkat edilecek olursa İbnü’l-Arabî sâbit aynlar öğretisini ortaya koyarken ter-
cih ettiği dilde, eşzamanlı olarak olumlama-olumsuzlama veya ispat-nefy birlikteliği-
ne başvurmaktadır. Nitekim o bir yandan “Allah (mümkünün zorlaması olmaksızın) 
kendi nedeniyle varlık elbisesi giydirmiştir” derken sâbit aynlara “varlık elbisesi” 
giydirildiğini söylüyor ama diğer yandan da “Ondan varlık elbisesi de giyilmemiştir” 
cümlesini ekliyor. Bu gibi, sâbit aynları deyim yerindeyse, “varlık” (vücûd/to on) 
ve oluş (kevn/genesis) arasına sokan ve onlara varlık atfedip atfetmeme noktasında 

21 İbnü’l-Arabî’nin bu görüşünün Nesefî’nin “Hakâiku’l eşyâi sâbitetun/Şeylerin hakikati sâbittir” öner-
mesiyle tam bir uyum içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yeri gelmişken Nesefî’deki bu önermenin 
(Hakâiku’l eşyaî sâbitetun)  “nesnelerin gerçekliği vardır” biçimindeki tercümesinde şeylerin (eşyâ) 
“nesneler”, hakikatlerin “gerçeklik”,  sâbitliğin de “var” anlamında karşılanması yanlış sayılmasa bile, 
önermeye bir bütün olarak bakıldığında asıl vurguda bir parça kayma meydana getirmiş olabilir. Bu 
önermeyi neredeyse olduğu gibi Türkçeleştirmeyi uygun buluyoruz: “şeylerin hakikati sâbittir”. Ebu’l 
Muîn en-Nesefî, Tevhidin Esasları: Kitabü’t Temhîd Li-Kavâidi’t Tevhîd, çev. Hülya Alper, 2.bs, İstan-
bul: İz Yayıncılık, 2010, s. 23.
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bilinçli bir tercihle gidip gelen olumlama-olumsuzlamaya ve ispat-nefy birlikteliğine 
başvurma tavrı, çok benzer şekillerde İbnü’l-Arabî okuluna mensup diğer metafizikçi 
sufilerde de karşımıza çıkmaktadır.22 

Abdulgani Nablûsi penceresinden sâbit aynlar şöyle anlaşılmaktadır: “Aʻyân-ı sâbi-
te, varlık kokusu koklamamışlardır. Zâhir olan, bunların hükümleri ve eserleridir.”23 Bu-
radan hareketle, sâbit aynlar varlık kokusu duymadığına göre var değildir, yoktur veyahut 
da bir hiçtir çıkarımını yapamayız. Yazarın kastettiği sâbit aynların oluşa katılmadığı ve 
dolayısıyla oluşa tâbi olmadığıdır. Nitekim o açıkça zahir olanın/görünenin sâbit aynla-
rın hüküm ve eserleri olduğunu söylemektedir! Varolmayan bir şeyin ne hükmünden ne 
de eserinden söz edilemeyeceğine göre “varlık kokusu koklamamak” bu durumda, çok 
açık bir şekilde oluş-bozuluştan etkilenmemek anlamı taşımaktadır. Öyleyse sâbit aynlar 
oluşmamıştır, ezelîdir ve oluşan şeylerin ayn’ı/membaı olduğu için de oluşa katılmamak-
tadır, kastedilen tam olarak budur. Sâbit aynlar, eşyanın hakikatleri, dış varlıkların ilkesi 
olmasına rağmen nasıl olur da bir tür hiçlik anlamında yok olarak nitelendirilebilirdi? 
Başka bir açıdan baktığımızdaysa sâbit aynların varlık kokusu duymadığını söylemek, 
dolaylı yoldan, ilâhi isimlerin varlık kokusu duymadığını söylemeye benzerdi. Çünkü 
sâbit aynlar tanımı gereği “ezelî ilâhi ilimde sâbittir”. Bu da demek oluyor ki sâbit aynlar 
zâhiri ve bâtınî, dışsal ve içsel veyahut da hem vücûd-u aynî/harici varoluş bakımın-
dan hem de “ilmî sûret” bakımından varolan tüm mümkün gerçekleşmelerin (tahakkuk) 
temînâtıdır, çıkış noktasıdır. Dolayısıyla mikro veya makro âlemin her mertebesinde zâ-
hiren veya bâtınen kendini gösteren tüm gerçekleşmeler, sâbit aynların, dolayısıyla da 
ilâhi isimlerin hükümlerine göre billurlaşmaktadır. 

Sadreddin Konevî’nin yaratılışın başlangıcına dair çok özel bir anlamda kul-
landığı “su” metaforu, İbnü’l-Arabî okulunda yoktan yaratma tezinin ne kadar farklı 
anlaşıldığını ortaya koymaktadır: 

22 Sâbit aynların aynı anda hem var hem de yok olarak nitelendirilmesi İbnü’l-Arabî’nin ve takipçilerinin 
“bir şey aynı anda hem var hem yok olamaz” (a: var, a olmayan: var olmayan, yani yok- değildir) 
olarak ifadesini bulan klasik mantık çelişmezlik ilkesinden habersiz oldukları ya da umursamayıp hiçe 
saydıkları anlamına gelmez. Tam aksine, bu tavır İbnü’l-Arabî okuluna mensup metafizikçi sufilerin 
bir problematiği ortaya koymak üzere sıkça başvurdukları kendilerine özgü bir anlatım tekniği ve 
dile getiriş biçiminden ibarettir. Bu aktarım tarzı İbnü’l-Arabî’nin eserlerini, adını “birleme (tevhid/
unification) diyalektiği” olarak koyabileceğimiz bir yöntem uyarınca yazmasıyla doğrudan ilgilidir. 
Bununla beraber, sâbit aynların önce “var” ve birkaç cümle sonra “yok” olarak nitelenmesi, yüzeysel 
okumalarda çoğu zaman bir kafa karışıklığına da yol açabilmekte ve bu da sonuç olarak bu eserleri 
yazan kimselerin mesajlarının doğru anlaşılamamasına sebep olabilmektedir. İbnü’l-Arabî okulu açı-
sından sâbit aynları bir tür pasif, cansız, tepkisiz bir halde herhangi bir araştırmacı tarafından araştırıl-
mayı bekleyen zihinsel bir obje, bir bilinç içeriği veya üzerinde deney yapılabilir falanca bir araştırma 
konusu ya da kendi kendine peçesi kalkacak, keşfedilecek “saklı bir hakikat” gibi tasavvur edemeyiz. 
Bir şeyin kendisi (auto) nasıl başkasından etkilenebiliyorsa benzer şekilde kendi kendisinden de etki-
lenebilir. Bu durumda yönelen, aynı zamanda yönelinen şeyin ta kendisi (ayn’ı) olabilir.

23 Abdülgani en-Nablûsî, Âriflerin Tevhidi: el-Kavlu’l Metîn fî Beyânı Tevhidi’l Ârifîn, çev. Ekrem De-
mirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2009, s. 77.
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“Yaratıklarla ilgili hükmün ve onlara taallukun kaynağı ve başlangıcı, ilimdir ve su da 
ilmin mazharıdır..., Kelâm sıfatı, ilmin sûretlerinden birisi, bir nispeti ve ondan bir paydır; 
bu ifadelerden hangisi söylenirse söylensin aynıdır. Bu sûret, “Kün/Ol”den ibârettir. Bu-
nunla, Hakkın yaratıklarına tesîrinin kapısı açılır ve varlıklar, ilim mertebesinden harice, 
farklı cins, tür ve şahıslarına, eserlerinin dünya ve ahirette devamlılıklarına göre, zuhur 
etmişlerdir.”24

Konevî bir yandan yaratılışın/oluşun başlangıcının bilgi-ilim olduğunu ve su-
yun da ilmin mazharı olduğunu belirtirken25 diğer yandan yaratılışa/oluşa bilgi-ilim 
mertebesinden harice zuhur etmek anlamı yüklemektedir. Böylece ona göre yaratılış, 
varlıkların bilgi mertebesinden aynî/dışsal/hârici varoluşa gelişinden ibâret olmak-
tadır. Bu açıklamanın bir tür hiçten/hiçlikten yaratmaya eşdeğer anlamda kullanı-
lan bir yok/adem’den yaratma tezinden oldukça farklı olduğu açıktır. Çünkü Konevî 
açısından yaratılış/oluş “yok/adem”den başlamamış ya da bir hiçliğin üzerine inşa 
edilmemiştir; tam aksine, oluş kaynağını bilgide –ya da ezelî ilâhi bilginin temsili 
olarak suda– bulur.26 

Sâbit aynları metafizikçilere özgü bir adlandırma olarak gören Konevî, bu kavra-
mın farklı terminolojilerde “mâhiyet”, “malum”, “maʻdûm” ve “şey-i sâbit” adlarıyla 
karşımıza çıktığını dile getirir:

“Hak için varlık O’nun zatının aynıyken, Hakk’ın dışındaki her şey için varlık onun haki-
katine ilave bir durumdur. Her varlığın hakikati ezeli olarak Rabbinin bilgisindeki taayyün 
nispetidir. Bilgideki bu taayyün metafizikçilerin ıstılahında ‘ayn-ı sâbite’, başkalarına göre; 
mâhiyet, maʻlum, maʻdûm ve şey-i sâbit diye isimlendirilir.”27 

24 Sadreddin el-Konevî, Füsûsu’l-Hikem’in Sırları: El-Fükûk fî Esrârı Müstenidâti Hikemi’l Fusûs, çev. 
Ekrem Demirli, 4.bs, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, s. 150.

25 Kayserî de su’yun metafizik açıdan “bilgi-ilim” yanında başka anlamlara da geldiğini şöyle açıklar: 
“Bil ki su, çok akıcı ve hissedilir cevher için kullanılan bir kelimedir. İbn Abbas’ın ‘Gökten bir su 
indirdik/Kaf, 50/9’ âyetindeki suyu, ilim olarak tefsir ettiği gibi, su ile ilim kastedilir. Aynı şekilde 
onunla ‘Küllî Heyûlâ’ kastedilir. Bu, harflerin çıkış yerlerindeki titreşimi esnasında insâni harfler ve 
kelimelerin sûretleri insan nefsinde meydana geldiği gibi, ilâhi kelimeler ve harflerin sûretleri Allah’ta 
meydana gelmesinden dolayı mutasavvıfların dilinde ‘Rahmâni Nefes’ olarak da adlandılır. Dâvûd 
el-Kayserî, Ledünnî İlim ve Hakiki Sevgi/Tahkîku Mâ’i’l Hayât ve Keşfu Esrâri’z Zulumât, ed. Ersan 
Güngör, çev. Mehmet Bayrakdar, 2.bs, İstanbul: Kurtuba Kitap, 2011, s. 35. Burckhardt da suyun bir 
yandan nefsi, diğer yandan evrenin materia primasını simgelediğini düşünmektedir. Titus Burckhardt, 
Aklın Aynası: Geleneksel Bilim ve Kutsal Üzerine Denemeler, çev. Volkan Ersoy, İstanbul: İnsan Yay, 
t.y., s. 140.

26 Burada bilgi ile kastedilen beşerî öznenin vehmi, kuruntusu, şüphesi, sürekli değişen sanıları değildir. 
Kastedilen değişmez ilâhi bilgidir ki sâbit aynların sâbitliği de tam bu noktayla ilgilidir. Öte yandan 
Kur’ân’da yaratılışın zikredildiği ve içinde adem-maʻdum/yok lafızlarının geçtiği tek bir ayetin (ör-
neğin “Halaktu/Bede’tu/Cealtu/Fetartu, İbtede’tu  el-âleme min ademin” gibi) dahi olmaması dikkat 
çekicidir. Üstelik yaratılışın yoktan değil sudan olduğuna yönelik “Her diri şeyi sudan yarattık/yap-
tık-Ve cealnâ mine’l mai küllü şey’in hayyin/Enbiyâ, 21/30” ayetini de hatırlayabiliriz. Bu bağlamda 
Konevî’nin oluş sorunu çerçevesindeki hareket noktasının vahye müstenit olduğu açık olsa gerektir.  

27 Sadreddin Konevî, Miftâhu’l Gayb: Tasavvuf Metafiziği, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: TYEKB, 2014, 
s. 71-72.
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Yazar burada ilk olarak varlığı “Hakkın zâtının aynı” olarak nitelendirerek Tan-
rı’nın zâtı ile varlığı arasında açık bir özdeşlik/ayniyet ilişkisi kurmaktadır. İkinci ola-
rak, “Hakkın dışındaki her şeyin, yani aslında âlemin varlığının âlemin hakikatine ilâ-
ve bir durum olduğunu belirtmektedir. Şimdi, olmayan ya da mutlak anlamda yok olan 
bir şeye bir şey ‘ilâve’ etmenin mümkün olup olmadığı sorunu bir kenara bırakılırsa, 
Konevî’nin ilâve kavramıyla dikkat çekmek istediği nokta, hiç şüphesiz, âlemin ve 
insanın sonradan (hâdis) olduğudur.  Buna göre âlem ve âlemde var olması bakımın-
dan insan sonradandır/hâdistir çünkü varlık âlemin ve âlemde var olması bakımından 
insanın hakikatine sonradan eklenen ilave bir durumdur. Konevî’nin burada insanın 
oluşa bağlı, a posteriori, sonradan olan yönüne bir gönderimde bulunduğu açıktır.

Bu noktada tekrar, tıpkı Nablusî’de olduğu gibi Konevî’de de sâbit aynların bi-
linçli bir tarzda aynı anda hem varlıkla ve hem de yoklukla –sübût ve yokluk ile 
değil– nitelendirilmesi durumuyla karşılaşıyoruz. Böyle söylüyoruz çünkü bizzat 
Konevî sâbit aynları ‘her varlığın hakikati ezelî olarak Rabbinin bilgisindeki taay-
yün nispeti’ olarak tanımlamaktadır! Metafizikçilerin ıstılahında ortaya konulan sâbit 
aynlar tanımlamasını zikrettikten hemen sonra, metafizikçiler dışında kalan ‘başkala-
rı’nın –ki filozof İbn Sînâ’da bu kategoriye girer– aynı sâbit aynlara mâhiyet, malum, 
maʻdûm, şey-i sâbit adını verdiklerini özellikle vurgulamaktadır. Konevî’nin bu vur-
guyu yapmasının nedeni, çok açık bir şekilde benimsediği bakış açısını –ki metafizik 
açıdan yaklaşmaktadır– ve konumunu, Aristotelesçi filozoflardan ve mutezile kelam 
okulundan ayırt etme gereksinimi duymasıdır. Tam da bu noktada, Konevî’nin sâbit 
aynlar görüşünün, İbn Sînâcı bir ayrım olan –ve metafizik açıdan gerekliliği tartış-
madan kesinlikle uzak olmayan– meşhur ‘varlık-mâhiyet’ ayrımı açısından değerlen-
dirilmesinin Konevî’yi doğru anlamamıza kayda değer bir katkı sağlamayacağını ra-
hatlıkla belirtebiliriz. Her şeyden önce, meşşâi felsefe ekolünde ve özel olarak mantık 
ve dil felsefesi açısından yapılan ‘vücûd-u ketbî, vücûd-u lafzî, vücûd-u zihnî ve vü-
cûd-u aynî’ ayrımı ve bu ayrımlardan bağımsız olmayan İbn Sînâcı ‘varlık-mâhiyet’ 
ayrımı, İbnü’l-Arabî’nin ve takipçilerinin varlık mertebeleri nazariyesine kesinlikle 
karşılık gelmemektedir.28 Bu noktada, âyân-ı sâbite, taayyün-ü evvel, taayyün-ü sâni, 

28 Bu hatalı okumaların ve kategorizasyonların en tipik örneğini Afîfî’nin ‘varlık’ ve ‘sübut’ ayrımı hak-
kında yazdıklarında buluyoruz: A’yân kelimesiyle İbnü’l-Arabî, hakîkatleri, zâtları ve mâhiyetleri kas-
tettiği gibi, bu kelimeyi bazen ‘mahsûs hârici varlıklar’ın müteradifi olarak da kullanır. Fakat, ‘a’yân-ı 
sâbite’ dediğinde ikinciyi değil, birinci anlamı kasteder. ‘Sübût’un anlamı ise ister hâricî âlemde, ister 
zihnî âlemde olsun mutlak anlamda ‘meydana gelmek’tir. Fakat burada İbnü’l-Arabî’nin bu terimle 
kastettiği şey, insanın mâhiyetinin varlığı ya da zihinde üçgenin mâhiyeti gibi, aklî varlık ya da zihnî 
varlıktır. Bu anlamıyla sübût, insân ya da üçgen fertlerinin hâricî âlemde tahakkuku gibi, zaman ve 
mekânda gerçekleşmek anlamı kastedildiğinde ‘varlık ile sâbit olma’nın mütekabilidir. Afîfî, Ebu’l-
Alâ Afîfî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, s. 259. Hemen her satırı fahiş hatalarla dolu bu anla-
yışın, sâbit aynların hakikatine nüfuz etme imkânı yoktur. Örneğin İbnü’l-Arabî, Afîfî’nin iddia ettiği 
gibi sübût ile ‘insanın mahiyetinin varlığı ya da zihinde üçgenin mâhiyeti gibi aklî varlık ya da zihnî 
varlık’ı kesinlikle kastetmemektedir. İlk olarak, İbnü’l-Arabî adına ortaya konulan ‘aklî varlık’, ‘zihnî 
varlık’, ‘zihinde üçgenin mahiyeti’ kavramlarının İbnü’l-Arabî’de kesinlikle yer almadığını, İbnü’l-A-
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âlem-i misal, berzah, âlem-i şehâdet gibi özel olarak İbnü’l-Arabî ekolünün tasavvufî 
terminolojisine özgü mertebelere İbn Sînacı felsefî varlık-mâhiyet ayrımı giydirmeye 
çalışılırsa, bunun sâbit aynlar başta olmak üzere, pek çok mertebenin doğru okunması 
yolunda çok ciddi kafa karışıklıklarına yol açması kaçınılmaz olacaktır. Nitekim sâbit 
aynlar gibi tasavvufun en gözde kavramı, Aristocu ekollerin tümeller tartışmasından 
beslenen bazı sakat ontolojik sınıflandırmaların çerçevesi içerisine hapsedilmek is-
tendiğinde, –sanki başka hiçbir mümkün yorum yokmuş gibi–, sâbit aynların haki-
katinin sadece ‘sübût ve yokluk/maʻdûm’ arasındaki dualitik ilgiye veyahut da ‘dış 
varlık’ ve ‘ilmî sûret’ arasındaki problemli irtibata sıkışıp kalması mukadderdir.29  

Konevî sâbit aynları ‘Rabbinin bilgisindeki taayyün nispeti’ olarak tanımladığın-
da, İbn Sînacı bir ‘varlık-mâhiyet’ ayrımını esas almamaktadır. Tam aksine, o burada 
sâbit aynları taayyünle irtibatlandırarak düpedüz ‘nispet’ olarak tanımlamaktadır! Bu 
da İbnü’l-Arabî ekolünde gayet makul, anlaşılabilir bir durumdur çünkü İbnü’l-A-
rabî okulu ilâhi isimleri de ‘nispet’ olarak tanımlamaktadır! Ve her nispetin iki ucu 
vardır. İşte bu iki ucu en geniş bağlamda ele aldığımızda, sâbit aynlar tam da varlık 
ve oluş arasında veyahut da varlık ve yokluk arasında yayılım göstermektedir. Bu 
bağlamda İbnü’l-Arabî, Konevî, Nablûsî gibi sufi metafizikçilerin sâbit aynları ifade 
için oldukça zengin bir kavram altyapısına sahip olduklarına da –artık vurgulamak is-
tedikleri nokta ne ise o noktayla uyumlu olarak– ayrıca dikkat çekmemiz gerekmek-

rabî’nin diline oldukça yabancı bir terminoloji olduğunu; bütün bunların sadece Afîfi’nin tartışmaya 
son derece açık, derinlikten uzak kurgularından ibaret olduğunu belirtmemiz gerekir. İkinci olarak, 
burada İbnü’l-Arabî’nin görüşüymüş gibi takdim edilen fakat gerçekte Aristocu bir terminolojinin –üs-
telik Aristoteles’in kendi terminolojisine de aykırı olarak– ürünü olan yaklaşım, kendi içinde açıkça 
tutarsızdır. Nitekim Afîfî sübutu tanımlarken, insân ya da üçgen fertlerinin hâricî âlemde tahakkuku gibi 
zaman ve mekânda gerçekleşmek anlamı kastedildiğinde ‘varlık ile sâbit olma’nın mütekabili olduğunu 
öne sürmektedir. Her şeyden önce şunu belirtmemiz gerekir ki hiçbir üçgen ‘harici âlemde’ tahakkuk 
etmez. Çünkü üçgen iki boyutlu bir düzlem geometrisi şeklidir; bir şeyin harici âlemde tahakkuk etmesi 
için ‘en ve boy’ olmak üzere ‘iki boyut’ yetmez, bir de ‘derinlik’ gerektir. Ki bu da zaten Aristoteles’in 
‘cisim’ tanımıdır; en, boy ve derinliği/yüksekliği olan. Ne var ki Afîfî üçgenin iki boyutlu olmasından 
bihaber olarak ‘harici âlemde’ tahakkuk edeceğini zannediyor, bu yetmiyor, üçgenin harici âlemdeki 
varoluşunu bir benzetme aracı yaparak ‘sübût’un, ‘varlık ile sâbit olma’nın mütekabili olduğunu öne 
sürüyor. Aklî varlık, harici varlık, zihnî varlık vs. ekseninde dönen ve üçgenin harici varlıkta tahak-
kuk etmesinin mantıksal ve ontolojik açıdan imkânsız olduğunun bile farkında olmayan bir anlayışın 
İbnü’l-Arabî’ye nispet ettiği bütün bu ayrımlar, İbnü’l-Arabî’ye yabancıdır ve tekraren vurgulamak 
gerekirse açıkça yanlıştır. Bütün bunlar, tümeller tartışmasından ezbere bildiğimiz tipik anakronik 
okuma ve yorumlama hatalarının doğal neticelerinden ibarettir.

29 Bu gibi yapay zihinsel ayrımların İbn’ül-Arabî ekolündeki vücûd/varlık ve ilim/bilgi arasındaki on-
tolojik bağıntıyı yerli yerinde anlamamıza herhangi bir katkısı olmayacaktır. Tam bu bağlamda Ko-
nevî’nin “varlık” ve “bilgi” arasında kurduğu şu bağı zikretmemiz yerinde olacaktır: “Bilinmelidir ki: 
İlim, varlığa tâbidir. Başka bir ifadeyle, her nerede varlık var ise, ilim de hiçbir şekilde kendisinden 
ayrılmaksızın onunla beraber vardır.” Sadreddin Konevî, Vahdet-i Vücûd ve Esasları: En-Nüsûs fî 
Tahkiki Tavri’l Mahsûs, çev. Ekrem Demirli, İstanbul: İz Yayıncılık, 2012, s. 18.  Konevî’nin ilim ve 
varlık arasında kurduğu bu ilişki, bahse konu yapay ayrımların İbnü’l-Arabî okuluna ne denli yabancı 
olduğunu göstermeye yeterlidir.
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tedir. Bu bağlamda örneğin ‘kelime’, ‘Hak ile mümkünlerin hakikatleri arasındaki 
ilişkinin ve irtibatın gerçekleştiği yer’, ‘varlığın ilk taayyün ve tenezzül mertebesi’, 
‘mümkünlerin hakikatleri’, ‘mümkünlerin ilâhi ilimdeki hakikatleri’, ‘ilâhi isimler’, 
‘sıfatlar’ gibi tüm karşılıkların bu ekole özgü terminoloji içerisinde daima sâbit ay-
nlara gönderimde bulunduğunu hatırımızda tutmamız gerekmektedir.30 Konevî’nin 
sâbit aynlar için mâhiyet, malum, maʻdum, şey-i sâbit; Nablûsî’nin ‘taayyün-ü sâni’, 
‘âlem-i misal’; Kayserî’nin ‘ilmi ilâhideki sûretler’, ‘vücûdat-ı hassa’ biçimindeki 
adlandırmaları, İbnü’l-Arabî ekolünde sâbit aynların sadece ‘varlık-mâhiyet’ ayrımı-
na sıkıştırılamayacak kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır.

Abdulgani Nablûsî âlemi “birinci belirlenim” (taayyün-i evvel/şuun), “ikin-
ci belirlenim” (taayyün-i sâni/âyân-ı sâbite) ve “dışsal belirlenim” (taayyün-ü ha-
rici-âyân-ı haricî/hudûs) olmak üzere üçlü bir mertebe tasnifine tâbi tutar ve sâbit 
aynları, ikinci belirlenim mertebesi çerçevesinde ele alır:

“Âlem zikredilen bu ikinci taayyünde âyân-ı sâbite diye isimlendirilir. A’yân, ayn keli-
mesinin çoğuludur ve ‘hakikatler’ demektir. Sâbit, sübût kelimesinden gelir ve nefyin 
zıttıdır. Yâni, bu a’yân menfî değillerdir. Şu halde bunlar, mâdum ve sâbittirler. Mâdum, 
iki kısımdır: Birincisi sâbit maʻdûmlardır, bu kısım, zikredilen bu hakîkatlerdir. İkinci 
kısım ise, sâbit olmayan maʻdûmdur. Bunlar ise imkânsız şeylerdir.”31

Nablûsî’nin üçlü bir hiyerarşi uyarınca sunduğu bu âlem resminde birbiriyle hiç-
bir alakası olmayan, mütebayin, ilgisiz, irtibatsız, nispetsiz yalıtık üç ayrı âlem söz 
konusu edilmemektedir. Tam tersine, tek Gerçek Varlık’ın damgasını farklı iktiza, 
farz ve takdirler bakımından taşıyan üç mertebeden bahsedilmektedir. Nitekim o bu 
üç mertebeye ilişkin şöyle der: “bütün yaratılmışların, zikredilen bu tek Vücûd-ı Hak 
(Gerçek Varlık) itibariyle üç itibarı vardır ki Vücûd-ı Hak bunlarda bulunur.”32 Bunun 
anlamı açıkça şudur: “Birinci belirlenimde, içsel, icmâlî ve ezelî, üçüncü belirlenim-
de dışsal ve sonlu olmak üzere tek âlemde kendini üç itibar, farz ve takdir ile gösteren 
tek Gerçek Varlık’ın ta kendisidir. 

Burada yine aynların (âyân) bir yandan sâbitlik ile ama diğer yandan da yokluk/
mâ‘dumluk ile ilişkilendirdiğini görüyoruz. Yazar aynların (âyân) menfi olmadığı-
nı da söylemektedir; menfi olmayan da ancak müspet bir şey olması gerektiğinden, 
şu halde, ona göre aynlar bir tür hiçlik olarak dikkate alınamazlar. Onun aynların 
(âyân) hakikatler anlamına geldiğini ayrıca vurgulaması tam da bu nedenledir. Bu da 
Nablûsî’nin aynları “henüz zuhur etmemiş olan hakikatler” olarak yorumladığı an-
lamına gelmektedir. Bu bağlamda sâbit aynlar kavramsallaştırması, âdeta yapılacak 
bir mantıksal çıkarımın büyük ve küçük öncülünde henüz ortaya çıkmamış/tekrar 

30 Ekrem Demirli, Füsûsu’l-Hikem Şerhi, İstanbul: Kabalcı Yayınları: 2008, s. 290-291.
31 en-Nablûsî, Âriflerin Tevhidi, s. 74.
32 en-Nablûsî, Âriflerin Tevhidi, s. 73.
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etmemiş olan orta terime benzemektedir. Büyük ve küçük öncül kuruluncaya kadar 
orta terim kendini göstermediğinden âdeta yok hükmündedir, maʻdûm/yok mertebe-
sindedir; yani henüz zuhur etmemiştir ve bu itibarla da belirlenimsizdir/lâ-taayyün 
mertebesindedir. 

İbnü’l-Arabî okuluna mensup bir diğer sufi metafizikçi Davud el-Kayserî ise 
sâbit aynlar hakkında şunları belirtir: 

“Kesinlikle bilinmelidir ki, ilâhi ilim mertebesindeki âyân-ı sâbite özel varlıklardan (vücû-
dat-ı hâssa) başka bir şey değildir. Bu, varlığın hakîkatinden dolayıdır. Bu hakîkat varlığın 
ayn-ı sâbite mertebelerinden bir mertebede ve sıfatlarından bir sıfatta tecellî eder. Bu 
hakîkat ilmî sûretlerle zuhur eder ve ayn-ı sâbite diye adlandırılır. Görmez misin, bir şeyi 
bildiğinde bu şey senin zihnindeki zihnî bir sûretten başka bir şey değildir? Bu, taayyün 
eden zihnî varlığın aynıdır. Bununla birlikte hakîkat bakımından karşılığına uygun bir sûret 
ile dış âlemde zuhur eden bu şeyin aynı, sûret bakımından kendisinin gayrı olabilir. Bu 
durumda o aynada görülen sûret gibidir. Yani aynadaki sûret, bir bakıma aynaya bakanın 
aynı ve bir bakıma da gayrıdır. Aynada sûrete mugayir bir zat ve onun gayrı bir varlık 
yoktur. Aksine aynada görünen varlığının aynıdır. Aynadaki bu sûret aynanın karşısında 
duranın varlığıyla var olmaya devam eder, aralarındaki karşılıklılığın son bulmasıyla ise 
yok olur. İş tahkik edildiğinde ve iyice araştırıldığında aynı şekilde dış dünyadaki varlık-
ların, varlığın hakîkatinin aynı olduğu bulunur.”33

Nablûsî gibi Kayserî de sâbit aynları (âʻyân-ı sâbite) bir hiçlik olarak görme-
mekte tam tersine onu özel varlıklar (vücûdat-ı hâssa) adıyla anmaktadır. Kayserî’ye 
göre sâbit aynlar zuhur etmiş/eden dış varlığın aslı olmak bakımından dış varlığa nis-
petle yok olarak anılırlar. Ancak bir diğer nispetle sâbit aynlar dış varlığın kaynağıdır, 
aslıdır ve işte bu bakımdan o deyim yerindeyse dış varlıktan daha fazla olarak vardır. 
Kayserî’nin gören ve görülenin “hem aynı hem başka” olması sorunu çerçevesinde 
dile getirdiği ayna temsili ile bir yandan öznenin kalbine ve iç âlemine ve diğer yan-
dan öznenin kendini gördüğü bir “yansı/t/ma düzlemi” olarak dış âleme göndermede 
bulunduğu açık olmalıdır; çünkü özne aynı öznedir.34 Farklı bir açıdan yaklaşacak 
olursak, âlem “müşahade etme” (noêsis) imkânı olan insandan soyutlanmış bir yan-
sı/t/ma düzleminden ibaret bir ayna olsaydı, bu durumda o ayna âdeta cilâsız mat bir 
ayna gibi olurdu. Kendisine birliğini verecek şeyden yoksun, birlik niteliğine henüz 
haiz olamamış bir çokluktan, bir kaostan ibaret bir şey. 

33 Dâvud el-Kayserî, Tasavvuf İlmine Giriş: Risâle fî İlmi’t-Tasavvuf ve Şerhu Te’vilatı Besmele, ed. Çiğ-
dem Yazır, çev. Muhammed Bedirhan, İstanbul: Nefes Yayınları, 2013, s. 182-183. Parantez içindeki 
ifade çeviren tarafından konulmuştur.

34 Yeri gelmişken, bir-çok irtibatını tiyatro sembolizmi bağlamında değerlendiren Guênon’un şu ifadelerini 
aktarabiliriz: “Oyuncu, ‘Zât’ın (Le Soi/the Self) bir sembolüdür, ya da bir dizi belirsiz haller ve kiplikler-
le zuhur eden kişiliğin (la personnalitê) sembolüdür. (…)oyuncu maske altında bütün rolleri içinde bizzat 
kendisi olarak kalır, tıpkı bütün tezahürleriyle kişiliğinin ‘etkilenmemesi’ gibi.”  René Guénon, İnisiyas-
yona Toplu Bakışlar, çev. Mahmut Kanık, Ankara: Hece Yayınları, 2003, c. II, s. 60. Burada Guénon’un 
kastettiği ‘oyuncu’ varoluşa katılan ve âlem sahnesinde kendini gösteren insanın ta kendisidir ve oyuncu, 
her halükarda lâ taayyün mertebesindeki Zât’ın ezelî ilâhi ilim gereği bu sahnede vardır; varoluşta mey-
dana gelen değişimler, insanın ‘sâbit hakikati’nin değişmeden kalmasına engel değildir.
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Sâbit aynları betimlemek üzere kullanılan “ilmi ilâhideki sûretler”, “ilâhi isim-
lerin sûretleri”, “eşyanın hakikati”, “insanın hakikati” gibi kavramsallaştırmalar ve 
“ayna”,  “tecelligah”, “kalp”, “berzah”, “misal”, “maʻdûm”, “mutlak gayb” gibi ben-
zetmeler aslında aynı hakikatleri öznel veya nesnel açılardan dile getiren muhtelif 
nispetlerden ibârettir. Bu noktada Kayserî’nin misal âlemi için verdiği şu tanım sâbit 
aynların ifade ettiği hakikatlerin bir bakıma özetidir: “Misal âlemi, Zâhir ve Bâtının 
birleşmesinden doğan ve bu iki arasında berzah olan ismin mazharıdır.”35

Platon’un terminolojisiyle konuşacak olursak, sâbit aynlar sadece horaton ve 
genesis düzleminde kendini gösteren dışsal nesnelerin eikon ve eidolon’unun on-
tolojik kökenine işaret etmez.  Şeylerin hakikatine dair ontolojik bir referans ağına 
gönderimler yapmakla birlikte metafizikçi sufiler, sâbit aynların özel olarak “insanın 
hakikati”ne dönük yönleriyle ilgilenmişler ve böylece sâbit aynlar ile insanın dikey 
kimliği ve özsel kökeni arasında, –tıpkı dış nesnelerde olduğu gibi– sıkı bir irtibat 
görmüşlerdir. Bu noktada Konevî şöyle der:

“İnsanın hakîkati, onun ayn-ı sâbitesi’dir. Ayn-ı sâbite’yi Hak tarafından bilinen bir nispet 
ve insanın ezelde Hakkın mertebesindeki temeyyüzü şeklinde târif etmiştik. İnsanın bu 
mertebedeki temeyyüzü, kendi mertebesi ve Hakkın İlmine göre gerçekleşir.”36 

Sâbit aynlar, yukarıda ana hatlarıyla işaret ettiğimiz üzere, –eidê, arkhetupa 
bağlamında– bir yönden büyük âlemin oluşunun/yaratılışının (genesis) kaynağı olan 
değişmez, sâbit örnekleri (paradeigmata) ve bu bakımdan da şeylerin/eşyânın kayna-
ğını, “ayn’ını”, diğer yönden ise insanın hakikatini dile getirir. Böylece İbnü’l-Arabî 
okulunda sâbit aynlar bir yandan eşyanın dışsal varoluşunun kendisine dayandığı 
ontik sâbit hakikatleri, diğer yandan insanı öz (essence) yönünden tarifleyen ve ona 
dikey kimliğini kazandıran metafizik hakikatleri kuşatan çift yönlü bir üst kavram 
olarak karşımızdadır.

İbnü’l-Arabî, Tanrı’nın bilinmesi için insanın âlemi bilmesine gerek olmadığını 
söyleyen Gazâli’yi şöyle eleştiriyor: 

“Bazı filozoflar ve Ebû Hamid [El-Gazâlî] âleme bakmadan Allah’ın bilinebileceğini 
iddia etmiştir. Bu düşünce yanlıştır. Evet, [âleme bakmadan] Kadîm ve ezelî bir Zât[‘ın 
var olduğu] bilinebilir; fakat ilâh sahibi bilinmeden O’nun ilâh olduğu bilinemez. Bundan 
dolayı ilâh sahibi, İlâh’a bir kanıttır. İkinci durumda ise keşif şu bilgiyi verir: Hak, kendisine 
ve ilâhlığına delilin ta kendisidir. Âlem de Hakkın varlıkların sâbit hakikatlerine [aʻyân-ı 

35 el-Kayserî, Tasavvuf İlmine Giriş, s. 56. O, misal âlemini berzah ile de irtibatlandırmaktadır: “Misal 
âlemi nûrani cevherden oluşan rûhani bir âlemdir; niceliksel ve duyusal olması açısından cismâni, nû-
rani olması açısından ise mücerred [soyut] aklî cevhere benzer. Bu âlem ne bileşik maddî bir cisim, ne 
de mücerred aklî bir cevherdir. Çünkü o, bu ikisinin arasını ayıran berzah ve sınırdır. İki şey arasında 
berzah (ara bölge, ara varlık) olan her şeyin, ister istemez, bu ikisinden başka bir şey olması gerekir.” 
el-Kayserî, Tasavvuf İlmine Giriş, s. 79.

36 Sadreddin Konevî, Fâtiha Suresi Tefsiri: İ’câzü’l beyân fî te’vîli’l ümmi’l Kur’ân, çev. Ekrem Demirli, 
4.bs, İstanbul: İz Yayıncılık, 2009, s. 211.
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sâbite] tecellisinden ibârettir ki, bu tecelli olmasaydı mümkünler var olmayacaktı. Hak 
a’yân-ı sâbitenin hakikatlerine ve hallerine göre sûretten sûrete girer ve tasavvur edilir.”37

İbnü’l-Arabî Gazâli eleştirisi çerçevesinde âleme/meʻlûha38 bakılmaksızın Al-
lah’ın bilinebileceğini söylerken O’nun ilâhlığı yönünden değil, sadece var olmaklığı 
yönünden bilinebileceğini belirtmektedir. Burada Allah’ı bilme bağlamında temel ola-
rak birbirinden farklı iki yol ya da iki yöntem söz konusudur. Birincisi âleme –veya 
meʻlûha/ilâh sahibine– yani zuhur etmiş/etmekte olan objektif varoluşa bakarak Tan-
rı’yı bilme yoludur.39 Bu yolun öncelikle fiziksel/doğa bilimsel bir görüş noktasından 
âlemi tanımayı ve onun nesnel hakikatlerini tanımanın ardından gelen bir algı-idrak 
ile Tanrı’yı tanımayı öngördüğünü belirleyebiliriz. Bu yol, doğal olarak, nesnel ha-
kikatleri bilmeyi önceler zira burada hareket noktası objektif varoluştur ki bu da bir 
yerde eserden hareketle müessire veya me’lûhtan hareketle ilâha istidlalde bulunma 
yöntemidir. İkinci yol, deyim yerindeyse, Tanrı’dan hareketle veya doğrudan Tanrı 
ile Tanrı’yı bilme yoludur. İbnü’l-Arabî’nin ikinci durum olarak nitelendirdiği “keş-
fe” dayalı bilgiyle kastettiği temel olarak velayet-nübüvvet merkezinden hareket eden 
vahiy odaklı metafizik bakış açısıdır. Bu bakış açısında ayniyet-özdeşlik, birlik (vah-
det) ve gerçekleşme (tahakkuk) odak noktasında olduğundan –fiziksel bakış açısında 
olması gerektiği gibi– gerekli ancak yapay bir özne-nesne ayrımı varsaymak zorunlu-
luğu yoktur. Mezkûr ayrım yapay olsa bile kul-rab, rab-merbûb, ilâh-me’lûh arasını 
sürekli açık tutmayı kaçınılmaz kıldığından, bu dualitenin bir tür kendi içinde mutlak-
laştırılması söz konusu olursa, bunun metafizik gerçekleşme ve Tanrı’yı tanıma yolun-
da aşılmaz bir engele dönüşmesi hiç de uzak bir ihtimal değildir. Öyle anlaşılıyor ki 
İbnü’l-Arabî’nin Gazâlî’ye dönük eleştirisinin odağında, Allah’ın sadece ‘var’ olarak 
bilinmesiyle yetinilmesinin marifetullah noktasında olması gerekeni karşılamaması 
durumu vardır. Bu bağlamda bahse konu eleştirideki asıl vurgu Allah’ın ‘var’ olduğu-
nu icmalen bilmeye dönük değildir. Bu zâten ulaşılması gereken bir aşama olmakla 
birlikte, İbnü’l-Arabî’nin eleştirisinin temel mesajı, Allah’ın âlemdeki sayısız me’lû-
hun her birinde ilâhlığının sırlarını, inceliklerini nasıl sergilediğini tafsîlen bilme yolu-
nun gölgede kalmaması gerektiğine dönüktür. Bir diğer anlatımla, Allah’ı eş zamanlı 
olarak nefislerdeki/enfüsteki ve dış dünyadaki/âfâktaki âyetlerinde tanımaya matuftur.

Keşf ve müşahede odaklı bakış açısında Tanrı, çoğu kelam akımında olduğu gibi 
Tanrı’dan başka her şey olarak tanımlanan bir âlemden hareketle kanıtlanmaya gidil-

37 İbnü’l-Arabî, Füsûsul Hikem, s. 81. Çeviri Demirli’ye aittir.
38 Demirli, me’luh kavramını “ilâh sahibi” olarak tercüme etmektedir. Bu yeterli bir tercüme olsa bile 

bazı ek açıklamalar yapmak yararlı olabilir. Buna göre, me’luh kavramı temel olarak “İlâhın ilahlığını 
kendisinde gösterdiği şey” veya “Tanrı’nın, kendisinde, tanrılığını sergilemesini kabul eden varlık” 
olarak anlayabiliriz. Bu bağlamda her nerede ilah ilahlığını sergiliyorsa, o serginin kendisi bir me’lûh 
adını alabilir.  

39 Burada Arapça etimoloji açısından “âlem” (kozmos/evren) sözcüğü ile “ilim/bilgi”, “âlim/bilen”, 
“malum/bilinen”, “talim/öğretmek” sözcüklerinin ve iz, bayrak, işaret anlamlarına gelen “alem” söz-
cüğünün hep aynı kökten türediğine (a-l-m) dikkat çekebiliriz.
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mez. Tam tersine Tanrı, kendine ve Tanrılığına kanıtın ta kendisi olarak algılanır, bili-
nir veya müşahede edilir. Bunun eserden müessire ulaşan bir kanıtlama yönteminden 
son derece farklı olduğu ortadadır. Bu yöntemi adlandırmak gerekirse ona –meramı 
tam anlatmayan yaklaşık bir ifadeyle– “müessirden müessire” ve “müessirden esere” 
ulaşan kanıtlama yöntemi adını verebiliriz. Çünkü Tanrı’nın varlığı beşerî özne tara-
fından bir başkasına görece olarak kanıtlanabilirse de Tanrı’nın Tanrılığı sadece ilâhi 
özne tarafından, Tanrının kendisine kanıtlanabilir. İşte sâbit aynların insanın dikey 
kimliği, özsel kökeni ve sâbit hakikatleri dile getiren ilâhi isimlerle olan irtibatı, tam 
olarak bu bağlamda anlam kazanmaktadır.

Hak/Tanrı için haddızâtında değişme, başkalaşma, bir türden/mâhiyetten başka 
bir türe/mâhiyete ya da bir sûretten başka bir sûrete girme gibi doğrudan veya dolaylı 
olarak noksanlık, kusur veya acziyet bildirebilecek şeyler söz konusu olamayacağına 
göre, bu ifadeleri İbnü’l-Arabî niçin Tanrı’ya atfediyor olabilir? İnsan ve Tanrı irti-
batı bağlamında değişen, değiştiren ve sâbit olanın kim/ne olduğu, değişenin nasıl 
ve niçin değiştiği veya aynı kalıp kalmadığı soruları, öyle görünüyor ki, her insan 
ferdinin ancak kendini, özel Rabbi’ni tanıması ve Tanrı’ya açılan özel yönünü (vech-i 
has) keşfetmeye başlamasıyla cevaplanabilir. İbnü’l-Arabî bu bağlamdaki şiirinde 
şöyle diyor: 

“Bak, bu bakımdan halktır Hak/Bu bakımdansa değil, dikkatli bak...40

“Hak tapar bana, ben de O’na...”41

“Bir vakit gelir ki kul, kuşkusuz rab olur/Bir vakit gelir ki kul, iftirasız kul olur...”42

Mantıksal öznede olduğu gibi doğal öznede de bir yandan oluşa (genesis) tabi 
olmayan ve değişmeyen sâbit bir ayn/kendilik, diğer yandan da oluşa tabî olan ve 
değişen ve fakat kendini aynda gösteren sayısız yüklemler/sıfatlar vardır. Oluşa tabi 
yönü bakımından insan çamur, balçık, kokuşmuş su temelinden gelen bir varoluştur 
ancak insanda aynı zamanda temelindeki çamur ve balçığı aşan bir şey vardır. İnsanın 
kendisinde olmasına rağmen paradoksal olarak insanı aşan bu şey, sâbit ayn’dır ki o 
İbnü’l-Arabî okulunda insana dikey kimliğini kazandıran ilâhi isimler (esmâü’l-hüs-
nâ) olarak anlaşılmıştır. İbnü’l-Arabî “bak bu bakımdan halktır Hak” derken insan-
ların sâbit aynları yönünden ilâhi isim taşıyıcıları ya da esmânın tecellileri/tecelli-
gahları olmaklığına dikkat çekmektedir. Öte yandan “bu bakımdansa değil, dikkatli 
bak!” derken de ferdin ilâhi ismiyle veya sâbit aynıyla henüz tanış olmadığı ve dikey 
kimliğiyle irtibat kurmada içsel kesinti ve güçlükler yaşadığı dualitik duruma bir 
gönderme yapmaktadır.43

40 İbnü’l-Arabî, Füsûsu’l-Hikem, s. 76. Çeviri Demirli’ye aittir.
41 İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem, s. 83. Çeviri Demirli’ye aittir.
42 İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem., s. 89. Çeviri Demirli’ye aittir.
43 Bazı düşünürler İbnü’l-Arabî’de birliğin vücud ile, başkalığın ‘âyân-ı sâbite’ ile temellendiğini savun-

maktadır. Biz bu yorumu saygıyla karşılamakla birlikte, İbnü’l-Arabî okulunda sâbit ‘aynlar’ın baş-
kalığı/gayriyeti temellendirmek için kullanılmaktan son derece uzak olduğu yorumunu paylaşıyoruz.  
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Konevî Tanrı’nın “bilgi/ilim”, “irade”, “kudret” sıfatlarının manevi hiyerarşide-
ki yerini şöyle sıralar: 

“Allah’ın yaratıklarındaki hükmünün başlangıcı, onların kendisi ile irtibatlarının sebebi 
ve kendisinin de onlara taallukunun kaynağı, ezelî-zâtî ilmidir. Malumların sûretleri, ezel 
ve ebede tek bir vetirede bu ilimde taayyün etmişlerdir. Bu ilim, Allah’ın yaratmasındaki 
ilk sebebidir. Allah’ın kazası ve kaderi, ilmine tâbidir; ilmin malûmlara taalluku onların 
hakîkatlerinin gerektirdiği hale göredir. Çünkü ilmin malûma taalluku, malûma tâbidir. 
Nitekim buna defalarca işaret edilmiştir.”44 

Bilgi bilinene bağlıdır/ilim mâluma tâbidir yargısında zikredilen bilineni her-
hangi bir bilinen ya da şu veya bu bilgi objesi gibi dikkate alamayız. Konevî bilinen 
ile Tanrı tarafından ezelden beri bilineni kastetmektedir. Çünkü ezelî-zâti ilmin obje-
si de ezelî-zâti bir malumdur. İbnü’l-Arabî okulunda insan-Tanrı irtibatının başlangı-
cının “ezelîyet” bağlamına oturması tam da bu noktalarla alakalıdır. Hiç şüphesiz bu 
irtibatın ezelîlîğî insanın beşerliği ve sonradanlığı (hâdis) bakımından kurulmuyor, 
Tanrı’nın “her şeyi ezelden beri Bilen” (el-Alîm) isminin insanın sâbit hakikatini –
veya sâbit aynları– ezelden beri biliyor olması yönünden kuruluyor. Ayrıca burada yal-
nızca Tanrı’nın bilme (ilim) niteliğine odaklanmak da doğru olmayacaktır çünkü Tanrı 
aynı zamanda ezelden beri şeyin iç hakikatini gören (el-Basîr), irade eden (el-Mürîd) 
ve güç yetiren (el-Kadîr) isimlerinin de müsemmasıdır. Bu noktada “bilgi bilinene 
bağlıdır” önermesini genişletilmiş formunda şöyle yorumlarız: “Tanrı’nın ezelî bilgisi, 
ezelden beri bilinen şeye, maluma bağlıdır”; bu malum şey, “sâbit ayn”dan başka bir 
şey değildir. Bu metafizik anlayışta sağduyu (common sense) açısından beşeri aklın 
kabul etmesinin kolay görünmediği bir durum olduğunu itiraf etmemiz gerekir: İnsan 
dışsal varoluş düzleminde oluşa katılmadan önce, yani henüz hiçbir şey değilken bile 
aslında bir şeydi; Tanrı tarafından dilenmiş ezeli bir dilek.45 Paradoksal olan ya da 
doksanın kabuklarını delik deşik eden bu metafizik görüş açısına göre henüz yokluk 
halindeki sâbit zattan başka bir şey olmayan bu şey, oluşa etki ediyordu. Tanrı o 
şeye ol/oluş! (kün!) diyordu ve o şey, kendine nispet edilen bir fiille oluşuyordu (fe-
yekûn).46

Bu noktalar sâbit aynların doğrudan doğruya yazgı, insanın istidadı ve ilâhi 
isimler ile bağıntılı olan boyutlarını incelemeyi gerekli kılmaktadır. Ayrı bir çalışma 

Daha doğrusu, sâbit aynların türlü başkalık/gayriyet formlarının ve zıtlıkların hem birleştirildiği (tev-
hid) hem de ayrıştırıldığı (tefrik) bir ‘berzah’ konumunda olduğu görüşünü benimsiyoruz. 

44 el-Konevî, Füsûsu’l-Hikem’in Sırları, s. 150.
45 Şey kelimesi kök anlamı itibariyle bir dileğe işaret eder çünkü günümüz Arapça’sında da şâe fili “di-

ledi/dilemek” demektir. Şey, bu fiilin mastarı olarak açıkça bir dileği, bir istemi dile getirir. Meşiyet 
kelimesi ise bu kökten türemiştir ve kelamda kazandığı teknik anlamı itibariyle “Tanrı’nın dilemesinin 
ezeliliğini” betimlemektedir.

46 Bu oluş açıklaması, İbnü’l-Arabî’nin ferdiyet-i selâsiyye adını verdiği bir ilke uyarınca insanın dışın-
daki tüm diğer oluşlara da tatbik edilmektedir. İbnü’l-Arabî’de bu ilkenin nasıl bir yer tuttuğu ayrı bir 
çalışmayı gerektirmektedir.
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konusu olabilecek bu noktalara derinlemesine girmeksizin “bilgi bilinene bağlıdır” 
önermesinin bir diğer bağlamı itibariyle “Tanrı’nın ezeli bilgisi, ezeli bilinen (malum) 
olarak insanın istidadına bağlıdır” anlamında da ele alınması gerektiğine işaret etme-
miz gerekir. Bu demektir ki insanın kendisinde/aynında açılan tüm niteliklere veya 
açığa çıkan yeteneğin kaynağına (aynına) işaret eden bir kavram olarak istidat, henüz 
belirlenim kazanmamış (taayyün etmemiş) yokluk halindeki sâbit zata47 râcidir. 

Bir madenin, bir bitkinin veya bir hayvanın önceden –Tanrı tarafından– bilinir 
(malum) olmak bağlamında ilâhi yazgıya/kadere itirazı yoktur. Çünkü bir şeyin ken-
di yazgısından memnun olmaması ve itiraz edebilmesi için mutlaka bir iradeye, bir 
isteğe, bir öngörü yeteneğine, bir bilgiye veyahut da en azından birtakım sanılara sa-
hip olması gerekir. Bununla beraber insan kendi hakikatinin gerektirdiği halin dışına 
çıktığını, kendi doğasına, sâbit aynına, istidadına, isteklerine zıt olanı yaptığını ve 
kulu olduğu ilâhi ismin otoritesinin dışında kalan görece bir özgürlük alanında hare-
ket ettiğini kurgulayabilir. Bu durumda kendi görece özgürlüğünü suistimal etmesi 
nedeniyle varlığa değil oluşa, hayale48 değil vehme katılmış olacaktır. İbnü’l-Arabî 
açısından insanın beşerliği yönünden özgürlüğünün görece olduğunu ve insanın Tan-
rısal irade tarafından çepeçevre kuşatılmış olduğunu söylememiz gerekir. O bu prob-
lematiği şöyle dile getirir: “Her şey ilâhi kabzanın içindedir. Ölçüleri takdir etmiş, 
mizanları ölçüp tartmıştır; her şey bilinen bir ölçü ile iner. İsteyen de kazanın [ezelî 
yazgının] dışına çıkamaz, istemeyi terk eden de.” 49

47 Tamamlayıcı bir not olarak, Konevî’nin kâmil insanın “sâbit ayn” sahibi olmadığı görüşünü zikretme-
miz gerekiyor: “Bu büyük müşahedede Hak bana şunu göstermiştir: Bu meşhedin sahibinin/Hak sâbit 
bir aynı ve hakikati yoktur; böylece O’nun sûreti üzerinde olanın durumu da böyledir. Bu meşhed 
sahibinin ve onun Rabbinin dışındaki kimseler ise varlık/vücûd ile kisvelenmiş ‘sâbit a’yan’ sahibidir-
ler.” Sadreddin Konevî, İlâhi Nefhâlar: En-Nefehâtü’l-İlâhiyye, çev. Ekrem Demirli, 2.bs, İstanbul: İz 
Yayıncılık, 2004, s. 326. Burada Konevî’nin “varlık ile kisvelenmek” ifadesini, tıpkı Nablûsî de oldu-
ğu gibi, “varlığa gelmek” yani, “oluşa katılmak” olarak anlamak gerekir. Öte yandan, âyân-ı sâbiteyi 
“insan-ı kâmil” ile irtibatı çerçevesinde yorumlayan Chittick bu noktayı ‘makamsızlık makamı’ (ma-
kam la makam) ekseninde inceler. William Chittick, “Merkezi Nokta: İbn Arabî Ekolünde Sadreddin 
Konevî’nin Rolü”, TİAAD, c. X/2, No:23, 2009, s. 669-684.

48 Hayalin onto-epistemolojik statüsü bağlamında Abdülkerim el-Cîlî şöyle der: “Hayâli kudret-i azîme 
olarak bilen kimsenin indinde vücûd, hayâlden başka bir şey değildir. His denilen şey, zuhûrunden 
evvel senin için muhayyeldir. O his, hükümde uyuyan kimsenin rüya görmesi gibidir..., hisse mağrur 
olma, o muhayyeldir. Ma’nâya da âlemin kâffesinde mağrur olma, o da öyledir. Melekût, ceberût, 
lâhût, nâsut da, âlim olanın yanında böyledir. Hayâlin kadrini, hakîr görme. Vücûd-ı hakîm için ayn-ı 
hakîkat odur.” Abdülkerim el-Cîlî, İnsan-ı Kâmil, haz. Ekrem Demirli ve dğr, çev. Abdülaziz Mecdi 
Tolun, İstanbul: İz Yayıncılık, 2002, s. 320. 

49 İbnü’l-Arabî, “Kitâbu’ş-Şâhid”, Risaleler, ed. Şükran Eser Göknar, çev. Vahidettin İnce, İstanbul: Kit-
san Yayıncılık, t.y., c.II, s. 197-198.
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Sonuç

Sâbit aynlar öğretisi dışsal ve objektif (var) oluşun ilke ve kaynağına işaret et-
mesi yönü itibariyle daha önce hiçbir yerde eşine benzerine rastlanmamış bir açık-
lama çabası olarak görülemez. Nitekim felsefe tarihinde Platon’un varlık (to on) 
ve oluş (genesis) açıklaması, yaratıcı-yapıcı Tanrı olarak Demiurgos’un kendisinin 
(auto) âlemin (kozmos) ezelî örnekleri (paradeigmata) ve değişmez özleri (eidê/
ousiai) görmesine/müşahade etmesine dayalı bir yaratma (poiesis) anlayışı üzerine 
bina edilmişti. Philo Judaeus’un arkhetupa, Augustinus’un ise ideae/forma hakkında 
ortaya koyduklarına baktığımızdaysa bunların Platon’un eidê ve paradaeigma’sına 
az veya çok mukabil anlamlar taşıdığı anlaşılmaktadır. Greko-Latin dünyası dışına 
çıktığımızdaysa varlık ve oluş arasındaki irtibatı açıklamak üzere mutezile kelam 
okulunun maʻdûmun şeyliği teorisiyle özgün bir yaklaşım geliştirdiklerini görüyo-
ruz. Bu arkaplan çerçevesinde sâbit aynlar öğretisinin alâmet-i fârikasının kozmosun 
oluşu, objektif dış dünya ve şeylerin ontolojik kökeni bağlamında tam olarak açığa 
çıkmadığını söyleyebiliriz.  

İbnü’l-Arabî okulunda sâbit aynlar varlığın ve oluşun birleşip ayrıldığı bir berzah 
olarak konumlandırılmaktadır. Bu konumu dolayısıyla sâbit aynlar öğretisi mezkûr 
ekolde yalın, çelişik yargıların bulunmadığı bir anlatımla değil; benzetme ve temsil-
lerle ve kaçınılmaz olduğu anlaşılan ve fakat bilinçli şekilde kullanılan paradoksal bir 
dil üzerinden okuyuculara takdim edilmektedir. Nitekim sâbit aynlar bazen varlıkla, 
bazen yoklukla, bazen varlık kokusu koklamakla bazen koklamamakla, bazen varlık 
elbisesi giyilmiş bazen ‘giyilmemiş’ olmakla karakterize edilmekte; bazen okyanusa 
dalan bir gemi benzetmesi, bazen aynada kendini seyreden kimse temsili üzerinden 
açıklanmaktadır. Bütün bunlar, sâbit aynların hakikatinin berzâhî konumunu dile ge-
tirmeye dönüktür. Bir açıdan varlığa ve bir açıdan oluşa temas eden merkezî nokta; 
bir açıdan kendisi (aynı) ve bir açıdan başkası (gayr) olan şeyin berzahî konumunun 
doğasını, bireysel, biçimsel, rasyonel, sistematik bir düşünce kurgusu içerisinde dile 
getirmenin, o şeyin hakikatini tahrip ve berbat etmekle sonuçlanmasının kaçınılmaz 
olduğu dikkate alınırsa, ekole mensup sûfilerin anlatımda sistematiklikten kaçışları 
makul bir tavır olarak ele alınabilir.  

İnsan ve Tanrı irtibatı bağlamında sâbit aynlar, insanın Tanrı’yla buluştuğu-ay-
rıldığı bir noktaya gönderimde bulunmaktadır. Beşer yönünden buluşma yerinin aynı 
zamanda ayrılma yeri olması kaçınılmazdır. Öte yandan sâbit aynlar ‘ezelî ilâhî ilim-
de’ sâbittir; ezelî ilâhî ilmin konusu da Tanrı’nın zâtı ve isimleridir. Bu noktada her 
bir insan ferdi ezelî ilâhi ilimdeki sûrete göre; Tanrı tarafından kendisine işlenmiş 
ezelî yazgıya göre oluşa katılmaktadır/olmaktadır. Bu bağlamda sâbit aynları ‘ilâhî 
isimler’ olarak ele alan İbnü’l-Arabî okulu takipçileri, insan ve Tanrı arasındaki ir-
tibatın sâbit aynların hakikati nedeniyle –aslında ezelden beri– kurulmuş olduğunu 
örtük olarak kabul etmiş olmaktadırlar.
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NEBİ MEHDİYEV’İN BİR BİLME TEORİSİ BAĞLAMINDA 
MİLLİYETÇİLİĞİN EPİSTEMİK TAHLİLİ

Orkhan Valiyev*

EPISTEMIC ANALYSIS OF NATIONALISM IN THE CONTEXT OF 
NEBİ MEHDİYEV’S BİR BİLME TEORİSİ

ÖZ
Epistemolojide bilginin imkânı söz konusu olduğunda, bilginin kaynağının ve 
onun doğruluğunun ne olduğu gibi sorulara cevap aranmaktadır. Platon’dan 
başlayan gelenek bize bilginin şartı için doğruluk, inanç ve gerekçelendirme 
koşulunu öne sürmüş ancak Gettier Problemi ile birlikte, gerekçelendirme ko-
şulunun kesin bilgi için yeterli olmadığı yönünde yeni yaklaşımlar ve teoriler 
geliştirilmiştir. Ancak bu çalışmada felsefenin ana kollarından birisi olan episte-
moloji tartışmaları daraltılarak milliyetçiliğin epistemik tahlili Bir Bilme Teorisi 
bağlamında yapılmıştır. Makalemiz, öncelikle “Tarih, neden milliyetçilik için 
gereklidir?” sorusu üzerinde durmakta ve bu sorunun cevaplanması için episte-
mik bir yönteme başvurmaktadır. Bu doğrultuda çalışmamızın teorik altyapısı, 
Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi isimli kitabından hareketle şekillenmekte-
dir. Çalışmamız içerisinde gösterdiğimiz gibi, kanaatimizce milliyetçiliğin do-
ğasına ilişkin felsefi bir değerlendirme, tarihin/kanının neden milliyetçilik için 
gerekli olduğunun açıklanmasıyla tamamlanabilir. Ayrıca tarih ve milliyetçilik 
arasındaki bağ ele alınırken, neden felsefi/kesin bilgi üzerine milliyetçi söylemin 
inşa edilemeyeceği de tartışılmış ve son tahlilde makalede; milliyetçilik için tari-
hin gerekli olduğuna yönelik epistemik bir değerlendirme de yapılmıştır. Hülasa 
çalışmanın temel amacının felsefenin denetleyici yönteminden istifade ederek 
milliyetçiliğe ilişkin bilgi edinmek olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, Milliyetçilik, Tarih, Kanı.
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ABSTRACT
When the possibility of knowledge is in question in epistemology, answers are 
sought to questions such as what is the source of knowledge and its accuracy. 
The tradition starting from Plato has suggested to us the condition of truth, 
belief and justification for the condition of knowledge, but with the Gettier 
Problem, new approaches and theories have been developed that the condition 
of justification is not sufficient for certain knowledge. However, in this study, 
the epistemic analysis of nationalism was made in the context of a Bir Bilme 
Teorisi, by narrowing the debates on epistemology, which is one of the main 
branches of philosophy. This article, first of all, focuses on the question of 
“Why is history necessary for nationalism?” and applies an epistemic method 
to answer this question. In this direction, the theoretical background of our 
study is shaped by the book of Nebi Mehdiyev named Bir Bilme Teorisi. As 
we have shown in our study, in our opinion, a philosophical assessment of the 
nature of nationalism can be completed by explaining why history/conception is 
necessary for nationalism. In addition, while discussing the link between history 
and nationalism, it was also discussed why a nationalist discourse cannot be 
built on philosophical/precise knowledge. An epistemic evaluation has also been 
made that history is necessary for nationalism. In summary, it can be said that the 
main purpose of the study is to obtain information about nationalism by making 
use of the supervisory method of philosophy.
Keywords: Knowledge, Nationalism, History, Opinion.

***

Giriş

Literatürde milliyetçiliğin modern dünyanın belirleyici kültürü olduğuna yönelik 
yaklaşım etkinliğini muhafaza etmektedir.1 Öyle ki, iki yüzyılı aşkın süredir uluslar 
kendi kaderlerini tayin için milliyetçiliğe başvurmaktadırlar. Söz gelimi, Napolyon 
yenilgisi sonrasında Almanların birliğini hayal eden Fichte’nin “Alman Ulusuna Söy-
lev”i,2 Ziya Gökalp’in Türkçülük bağlamındaki çalışmaları3 milliyetçiliğe müracaat 
ettiklerini göstermektedir. Hülasa milliyetçilik modern toplumların/halkların politik 

1 Liah Greenfeld, Milliyetçilik, çev. A. Yılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları, 2017; Liah Greenfeld, Nationa-
lism, Washington; Brooking İnstitution Press, 2019; Yael Tamir, Why Nationalism, Princeton: Princeton 
University Press, 2019; Yael Tamir, “Why Nationalism? Because nothing else works”, Nations and 
Nationalism, 2020, s. 26.

2 Ficte, J. G. “Alman Ulusuna Söylev”, düz. E. A. Kılıçaslan ve G. Ateşoğlu, Fichte, çev. K. H. Ökten, 
Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2006, s. 321-330. 

3 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, düz. İ. Kutluk, Ankara: Devlet Kitaplığı, 
1976; Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, düz. M. Kaplan, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ya-
yınları, 1986.
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olarak kendi kaderlerini tayin için müracaat ettikleri başat ideoloji olarak doğmuştur 
denilebilir. Bu gelişmeler ışığında milliyetçiliğin etkinliğini muhafaza ettiğini gerek-
çelendirmek mümkündür. Öyle ki, “milli kimlik ötesi”ni hayal etmek için ortaya çıkan 
çokkültürcülük bile son tahlilde millileştirilmiştir.4 Bu bağlamda milliyetçilikle ilgili 
bilgimizi sorgulamak gerekmektedir.5 

Milliyetçilkle ilgili çalışmalar genellikle toplumsal kavrayışımızın gelişmesinde 
etkin olan sosyal bilimciler tarafından yapılmaktadır. Söz gelimi, toplumsal/milli 
bilincin inşası ve sürdürülmesi sürecinde tarihçilerin araştırmaları önem arz etmekte-
dir.6 Bu doğrultuda milliyetçiliğe ilişkin sosyal bilimcilerce sergilenen yaklaşımların 
milliyetçiliğe yönelik kesin (felsefi) bilgi edinmemize katkı sunmadıklarını ifade etmek 
mümkündür.7 Yaşamımızın tamamına yakınının bilgiden ziyade kanıyla çevrelendiği8 
düşünüldüğünde milliyetçilik hakkında sosyal bilim çalışmaları anlaşılmaktadır. An-
cak milliyetçiliğe ilişkin tarihin başını çektiği sosyal bilim yargısı (lehte veya alehte) 
milliyetçilikle ilgili aksinin düşünülmesi mümkün kanılarımızın oluşmasında etkin 
olmaktadır. Milliyetçiliğe yönelik lehte veya aleyhte olan bütün önermelerin bu an-
lamda kanı olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda milliyetçiliğin neliğine ilişkin kesin 
kavrayış için felsefi/epistemik tahlilinin yapılması gerekmektedir. 

Milliyetçilik gibi tarihin de ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkışı “tarih yüzyılı” 
olarak da bilinen 19. yüzyıla tesadüf etmektedir. Tarih bu anlamda bir disiplin olarak 
ulus-devletler için geçmiş yaratmak vazifesini icra etmiştir.9 Söz gelimi, ulusların 
“Meçhul Asker” anıtlarına yönelik kanısının oluşmasını “siyasal nitelik” taşıyan ve 
“meşrulaştırabilme kapasitesine sahip” tarih disiplini temin etmektedir. Bu doğrultuda 
milliyetçiliğin esasında tarih kavrayışından müteşekkil olduğu söylenebilir. Milliyetçi-
liğin tarihsel kavrayış çerçevesinde epistemik bir tahlile tabi tutulduğu çalışmada tarih 
ve milliyetçiliğin bağı ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda epistemik bir yöntem tercih 
edilerek milliyetçilikle ilgili Hume’un deyimiyle “izlenime” ilişkin “fikir” (bilgi)10 
edinmek hedeflenmektedir.

4 Bu hususla ilgili ayrıntı için bkz., Tariq Modood, “A Multicultural Nationalism?”, The Brown Journal 
of World Affairs? s. XXV(2), 2019, s. 233-246.

5 Harris Mylonas ve Maya Tudor, “Nationalism: What We Know and What Still Need to Know”, Annual 
Review of Political Science, s. 24, 2021, s. 109-32.

6 Göksel Aymaz, Militan İyimserlik, Ankara: Yordam Kitap, 2021, s. 69-90; Fatih Belgi, “Tarih, Bilgi 
ve Tarihsel Bilgi: Tarih Epistemolojisi Üzerine Bir Deneme”, Tarihyazımı, s. 3(1), 2021, s. 24-43; 
Nebi Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, İstanbul: Dergah Yayınları, 2019, s. 15-28; R. G. Collingwood, 
Tarih Tasarımı, çev. K. Dinçer, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2019; Yalın Alpay, “Fuat Köprülü’nün 
Muhafazakâr Ulusal Tarih Tezi Kurgusu”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, s. 10(38), 2013, s. 83-116.

7 Yael Tamir, Liberal Nationalism, Priceton: Princeton University Press, 1993; Tamir, Why Nationalism; Umut 
Özkırımlı, Milliyetçilik Üzerine Güncel Tartışmalar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

8 Nebi Mehdiyev, “Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış”, https://onculanalitikfelsefe.com/bilim-ve-din-
nebi-mehdiyev/ (erişim: 26.01.2022). 

9 Yalın Alpay, “Fuat Köprülü’nün Muhafazakâr Ulusal Tarih Tezi Kurgusu”, s. 84.
10 David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma, çev. F. B. Aydar, İstanbul: Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2021, s. 15-20.
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Çalışmada milliyetçiliğin neliğine ilişkin bilgi edinmek amaçlanmaktadır. Bu itibarla 
“neden milliyetçiliğe ilişkin kesin bilgi edinemeyiz?”, “tarih neden milliyetçilik için 
gereklidir?” gibi sorular çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda teorik 
çerçevenin açıklığa kavuşturulması için ilk olarak bilginin epistemik tahlili yapılmak-
tadır. Bu anlamda teorik alt yapısı Nebi Mehdiyev’in Bir Bilme Teorisi adlı eserinden 
hareketle oluşturulmuştur. “Milliyetçiliğin Neliği” başlıklı ikinci kısımda milliyetçiliğin 
mahiyetinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Son başlıkta ise tarihin (kanının) neden 
milliyetçilik için önemli olduğu epistemik çerçevede irdelenmektedir. 

1. Epistemoloji (Bilgi) Üzerine Bir Tahlil

Platon’dan11 günümüze felsefe metinlerini dikkate aldığımızda “Bilgi nedir?” so-
rusunun popülerliğini muhafaza ettiğini söylemek mümkündür.12 Zira bilgi, felsefenin/
filozofların temel uğraş alanlarından birisidir. Hatta epistemolojiyi “felsefenin kapısı 
olarak” olarak da ifade etmek mümkündür.13 Platon’la başlayan klasik yaklaşım bilgi-
nin şartı olarak “gerekçelendirilmiş doğru inanç”14 (logos, alethe, doxa) önermesinden 
hareket etmiştir. Ancak Edmund L. Gettier çağdaş epistemoloji tartışmalarına da etki 
eden Is Justfied True Belief Knowledge makalesinde gerekçelendirmenin bilgi için yeterli 
olmadığını ileri sürmüştür. Gettier vermiş olduğu iki örnekte öznenin bilmemesine rağ-
men şans eseri kurmuş olduğu önermenin doğru olabileceğini ifade etmiştir. Bu itibarla 
Smith’in S’nin P’yi bildiğine yönelik (a) tanımından hareketle “Jones, işe alınacak kişidir 
ve Jones’un cebinde on adet bozukluk vardır” ve “Jones’un bir Ford’u vardır” kanıtlarına 
dayanarak kurmuş olduğu önermelerin bilinmesi için gerekli koşulların oluşmadığı an-
laşılmaktadır.15 Hülasa Gettier “doğruluk”, “inanç” ve “gerekçelendirme”nin “epistemik 
şansı” engellemeyeceğini iddia etmektedir.16 Gettier’in makalesi çağdaş epistemologlar 
arasında bilginin şartları hususunda yeni tartışmalara vesile olmuştur. Nebi Mehdiyev’in 
bu çalışmada istifade edilen teorisi, Gettier sonrası epistemoloji tartışmalarında inanç ve 
bilgi arasındaki boşluğu doldurma iddiasındadır. Bu anlamda Mehdiyev inanç ve bilgi 
arasındaki boşluğu kanıyla doldurmayı önermektedir.17

11 Platon’un Theaitetos diyaloğu, bilgi felsefesine ilişkin soruların ele alındığı ilk eser olarak bilinmek-
tedir. A. Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, 7. Baskı, Bursa: Sentez Yayıncılık, 2012, s. 11.

12 Çüçen, Bilgi Felsefesi, 110; Nebi Mehdiyev, “Bir Bilme Teorisi Denemesi”, Kutadgubilig Felsefe-Bi-
lim Araştırmaları, s. 35, s. 11-22.

13 Nebi Mehdiyev, “Felsefe Röportajları Nebi Mehdiyev”, https://onculanalitikfelsefe.com/felsefe-
roportajlari-5-nebi-mehdiyev/ (erişim: 12.01.2021).

14 Bundan sonra GDİ.
15 Edmund L. Gettier, “Is Justified True Belief Knowledge”, Analysis, 1963, s. (23)6, s. 121-123.
16 Çüçen, Bilgi Felsefesi, 111.
17 Orkhan Valiyev, “Bir Bilme Teorisi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 43, 2021, s. 243-

247; Musa Yanık, “Bir Bilme Teorisi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, s. 43, 2021, s. 247-
250.
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Mehdiyev inancı bilişsel sürecin başlangıcı/hammaddesi (bkz. Tablo 1) olarak 
kabul etmekle beraber, bilgi için kesinlik şartını aramaktadır.18 Öyle ki kesinlik ihtiva 
etmeyen herhangi bir inancın bilgi değeri taşımayacağı yaklaşımını gerekçelendirmek-
tedir. Mehdiyev, gerekçelendirme sorununu içselci ve dışsalcı yaklaşımın “güvence” 
(warrant) koşulundan ziyade “kesinlik” koşuluyla çözmektedir. Bu anlamda “inanç” ve 
“kesinlik” kavramları üzerinde durmaktadır. Söz gelimi, Descartes’in bilgi tanımından 
hareketle bilginin kesin olması gerektiği iddiasını şöyle ifade etmiştir: 1) İnancımız 
bilgi değeri taşıması için kesin olmak durumundadır; 2) İnancımızın kesinliğe haiz 
olması özne olarak bizi her türlü şüpheden arındırmaktadır; 3) Özne olarak herhangi 
bir şüphe duymadan sahip olduğumuz inancımızı bilgi olarak adlandırabiliriz.19

Mehdiyev inancın bilgi için temel/hammadde rolünü ifade ettiği ön kabulünden 
hareket etmektedir. Ancak bilişsel sürecin çıktısı olan kanı veya GDİ ve bilgi arasında 
kesin bir ayrım yapmayı da ihmal etmemiştir. Buna göre Mehdiyev’in teorisi bağla-
mında bilişsel sürecin hammaddesinin inanç olduğunu ifade etmekte bir beis yoktur 
(bkz. Tablo 1).20 Bununla beraber inanç iki tür bilişsel çıktıya kaynaklık etmektedir. 
İlki aksi düşünülebilen veya yanlışlanabilen kanıdır. İkincisi ise kesin olan ve gerçek 
olmadığı düşünülemeyen bilgidir.21 Bu sebeple aksinin düşünülebilmesi mümkün olan 
kanının bilgi olarak tanımlanmaması gerekmektedir. Tarihin bilişsel çıktısı olan kanı 
“içsel açıdan kani olma, dışsal açıdan ikna olmak gibi de ifade edilebilir. Kanının bilgi 
olmayışını tarihle olan bağlantısından hareketle de açıklamak mümkündür”.22 Öyle ki 
tarihle bağlantısı olan önermeleri kanı olarak kabul etmek mümkündür. Çünkü tarih 
bağlamsallığı doğurmaktadır. Dolayısıyla inançtan farklı bir statüye sahip olan kanının 
GDİ olduğunu ifade etmek mümkündür.23 Böylelikle bilgi ve kanının çıkış noktası 
olarak inancı temel almakla beraber epistemik statülerinin farklı olduğu görülmektedir. 
Bilginin bu anlamda farklı bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

Gettier sonrası epistemoloji tartışmalarında bilginin statüsü bağlamında çeşitli 
teoriler ortaya çıkmıştır. “Epistemik bağlamsalcılık” bilişsel önermelerin bağlam yüklü 
olması hususundan hareket etmektedir. Ancak bilgi şartı için kesinlik arayan Mehdiyev’e 
göre bilgi bağlamsal değildir.24 Çağdaş epistemolojide Annis25 gibi aksini iddia eden 

18 Nebi Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019, s. 79.
19 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 87, 89.
20 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 101.
21 Nebi Mehdiyev, “Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış”, https://onculanalitikfelsefe.com/bilim-ve-din-

nebi-mehdiyev/ (erişim: 26.01.2022).
22 Nebi Mehdiyev, “Delilcilik ve Tanrı İnancının Epistemik Statüsü”, Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər 

Jurnalı, s. 1(41), 2017b, s. 9-28. s. 23.
23 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 94, 95.
24 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 71-83.
25 Bilginin bağlamsal olacağı yönünde çalışmalar de mevcuttur. Ancak bu çalışma ifade edildiği üzere 

Mehdiyev’in teorisinden hareketle kurgulandığı için bilgi farklı bir biçimde ele alınmıştır. Bilginin 
bağlamsallığıyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. D. Annis, “A Contextual Theory of Epistemic 
Justification”, American Philosophical Quarterly, 15(3), s. 213-219.
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yaklaşımlar olsa bile bilginin bağlamsal olmadığını ifade etmek mümkündür. Çünkü 
Mehdiyev’e göre “bilgi gerekçelendirilmiş doğru inançtan öte bir şeydir”. Yanılmaz 
olması gereken bilgi, herhangi bir derecelendirmeye tabi tutulmamalıdır. Gerekçelendiri-
lebilir olan bilgi edinmenin en yaygın hali olan kanıdır. Özetle bağlamsalcılığın bilgiden 
ziyade kanıyla ilişkilendirilebilir olduğunu ifade etmek gerekir.26 Hülasa Mehdiyev’in 
teorisinin bilgi ve kanı arasındaki ayrımı açık bir biçimde ortaya koyduğundan dolayı 
bu çalışma tercih edilmiştir. Zira modern politik meşrulaştırma ödevinin milliyetçilik 
üzerinden tarihe yüklendiği ve bu doğrultuda milliyetçiliğin tarihsel kavrayışın çıktısı 
olan kanıya gerek duyacağı söylenebilir. Dolayısıyla bu çalışmanın kuramsal altyapısı, 
Mehdiyev’in teorisi doğrultusunda kurgulanmıştır.

Bilmenin Serüveni: İnanç, Kanı ve Bilgi*

2. Milliyetçiliğin Neliği

Milliyetçiliğin, modern politiğin ve toplumsallığın merkezinde durduğunu ifa-
de etmek mümkündür. Nitekim tarihçi, siyaset bilimci ve sosyologlar, epeydir mil-
let kavramı üzerine düşünmekle beraber27 ayrıca milliyetçiliğin neliğine yönelik 
felsefi bir sorgulama da dahil olmak üzere; milliyetçilikle ilgili bütün araştırmalar, 
tarihi dikkate almak durumundadır. Çünkü milliyetçilik belli bir zaman ve mekân 
bağlamında vuku bulan milleti imlemektedir. Söz gelimi, Türklük kadim bir mesele 
olmakla beraber Türk ulusal kimliği modern bir hadisedir. Böylelikle milliyetçilik 
üzerine araştırma yapan siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanların tarihin desteğine 
gerek duyacaklarını belirtmek gerekmektedir. Zira tarihsel bir destek, sosyal bilim-
lerin milliyetçiliğe yönelik gerekçelendirmesi için belirleyici bir rol üstlenmektedir.

26 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 79, 80, 81.
27 Miroslav Hroch, Avrupa’da Milli Uyanış, çev. A. Özdemir, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s. 21.
* Bu tablo Nebi Mehdiyev’in bilgi teorisinden hareketle hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Nebi 

Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi. İstanbul: Dergâh Yayınları. 2019,  s. 83-100.
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Milliyetçilik ve millet kavramlarının önceliğine yönelik yapılan tartışmalar, mil-
liyetçilik kuramcıları arasında süregelen bir anlaşmazlık olarak devam etmektedir.28 
Ancak milliyetçiliğe yönelik tartışmalar bununla da sınırlı kalmamaktadır. Milliyet-
çiliğin etik çerçeveden iyi veya kötü olup olmadığı da literatürde bitmek bilmeyen bir 
tartışmayı beraberinde getirmiştir. Bir grup milliyetçiliği yererken, başka bir grup ise 
milliyetçiliğin kaçınılmazlığından bahsetmektedir.29 Söz gelimi Viroli, milliyetçiliğin 
veya milliyetçi dilin doğuşunun vatanseverliğe veya vatan aşkına zarar verdiğini ge-
rekçelendirmektedir.30 Bununla beraber araştırmacıların milliyetçiliğin veya milletlerin 
modern politiğin temel meselesi olduğu hususunda ise hemfikir oldukları söylenebilir.31

Modernite kendi içinde bir yeniliği ve dönüşümü ifade etmektedir. Modernite-
nin temel yeniliğini “bir insan fail fikri” ile de açıklamak mümkündür. 32 Artık insan/
birey özgür ve eşit olarak modern ontolojinin belirleyici öznesi haline gelmiştir. Bu 
gelişme modern politiğin ve devletin gelişmesine de etki etmiştir. Öyle ki uluslar da 
özgür, eşit veya “aklını kullanabilen” insanın tercihi sonucunda hayal edilmiştir.33 
Bu sebeple milliyetçiliğin “küresel” bir nitelik arz etmeye başladığı söylenebilir.34 
Bununla beraber milliyetçiliğe yönelik temelinde tarihsel kavrayış olan teorik yak-
laşımlar arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin milliyetçiliği modernist 
bir perspektiften hareketle açıklayan Ernest Gellner, ulusları, sanayileşmeyle özdeş-
leştirdiği “sanayi toplumu”nu modernitenin çıktısı olarak gerekçelendirmektedir.35 
Öte yandan ulus kavramına yönelik etnosembolcü yaklaşımı temsil eden Anthony 
Smith, ulus kavramıyla ilgili tarihsel kavrayışını etnisiteyi baz alarak yaptığından 
kadim medeniyetlerle bir bağ/devamlılık kurmayı amaçlamaktadır. 36 Bu anlamda ge-
rekçelendirme, saf inanca epistemik bir hüviyet kazandırmaktadır. Bununla beraber 

28 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, çev. B. Ersanlı ve G. G. Özdoğan, İstanbul: Hil Yayın, 2018; 
Ernest Gellner, Milliyetçiliğe Bakmak, çev. S. Coşar, S. Özertürk ve N. Soyarık, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1998, s. 230-250; Miroslav Hroch, “The nation as the cradle of nationalism and patriotism”, 
Nations and Nationalism, 26(1), 2020.

29 Ernest Gellner, Thought and Change, Chicago: The Chicago University Press, 1964, s. 149; D. M. 
Weinstock, “Is there a Moral Case for Nationalism”, Journal Applied Philosophy, s. 13(1), 1996; Yael 
Tamir, “Theoretical Difficulties in the Study of Nationalism”, Canadian Journal of Philosophy, s.26 
(sup1), 1997; M. Viroli, Vatan Aşkı, çev. A. Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997.

30 Viroli, Vatan Aşkı.
31 Hroch, Avrupa’da Milli Uyanış, s. 21-29; John Dunn, “Nationalism”, Theorizing Nationalism, ed. 

R. Beiner, New York: State University of New York Press; Hannah Arendt, Formasyon, Sürgün, To-
talitarizm, çev. İ. Yıldız, Ankara: Dipnot Yayınları, 2014; Greenfeld, Milliyetçilik, Giriş; Tamir, Why 
Nationalism.

32 Charles Taylor, Modern Benliğin Kaynakları, çev. S. A. Baş ve B. Baş, İstanbul: Küre Yayınları, 2012, 
s. 246.

33 Liah Greenfeld, Milliyetçilik, çev. A. Yılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları, 2021, s. 7-45.
34 Greenfeld, Milliyetçilik. s, 137-155; Liah Greenfeld, “The Globalization of Nationalism and the Future 

of the Nation-State”, International Journal of Politics, Culture, and Society, s. 24(½), 2011, s. 5-9. 
35 Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, s. 93-117, 117-141.
36 Anhony D. Smith, National Identity, London: Penguin Books, 1991.
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son tahlilde gerekçelendirmenin kesin bilgiye de götürmediği söylenebilir.37 Bu geliş-
meler ışığında milliyetçiliğe yönelik tarih disiplini çerçevesinde oluşan yargılarımı-
zın, nihayetinde aksi düşünülebilen kanı olduğu kabul edilirse, Gellner veya Smith’in 
yargılarının aksini düşünmek de mümkün olur.

Ulus kavramını Renan’dan hareketle açıklayan Besim Dellaloğlu38 da modern 
politiğin temeli olan milliyetçiliğe ilişkin kesin epistemik bir yargıda bulunulamaya-
cağını göz ardı etmiştir. Daha doğrusu milliyetçiliğe ilişkin ancak felsefi/epistemik bir 
yöntemle bilgi (episteme) edinmenin mümkün olacağını dikkate al(a)mamıştır. Bağ-
lamsal olan milliyetçiliğe yönelik bilişsel çıktımız kanı olmak durumundadır. Ezcüm-
le milliyetçilik üzerine araştırma yapan bilimsel araştırmaların –milliyetçiliğe ilişkin 
olumlu veya olumsuz yargıda bulunmasından bağımsız olarak– yargılarımızın yal-
nızca tarihsel/bağlamsal sebebiyle eksik kaldıkları söylenebilir. Bu husus, sadece bir 
miktar insanın, kendilerini her türlü bağ ve bağlılıklarından kopararak, hayatlarında 
hiç olmasa bir defa her şeyden şüphe etmek cesaretini gösterdiğinden anlaşılabilirdir.39

Bu bakımdan milliyetçiliğe yönelik yargılar her toplumun tarihsel bağlamından 
hareketle oluşmaktadır. Zira modern sitenin oluşumunda belirleyici rol üstlenen mil-
liyetçilik, her toplumun kültürüne ve şartlarına göre biçim (liberal, etnik vb.) almak-
tadır. Örneğin, Türk milli kimliği40 Osmanlı’da bizâtihi dinsel olanın sekülerleşmesi 
doğrultusunda cereyan eden modernleşme ve uluslaşma sürecinde etnik olanı merke-
ze almayan bir kimlik inşa ettiği halde, Hitler Almanyası 191341 tarihli etnik temelli 
vatandaşlıktan hareketle faşist bir kimlik inşa etmeye girişmiştir. Dolayısıyla milli-
yetçilik, toplumların kültürel yapılarına göre farklı site inşa etmektedir. 

Buraya kadar yapılan değerlendirmelerden hareketle çalışmada epistemik tahlil-
le milliyetçiliğe (kanı) ilişkin bilgi edinmenin hedeflendiği söylenebilir. Bu sebeple 
milliyetçiliğin neliğinin gün yüzüne çıkarılması için epistemik bir tahlil yapılması 
gerekmektedir. Nitekim görüldüğü gibi literatürde milliyetçiliğe yönelik –lehte ve 
aleyhte– yeteri kadar yanlış anlaşılmalar yer edinmiştir. Söz gelimi, 20. yüzyılda 
vuku bulan faşist rejimlerden dolayı milliyetçiliği 20. yüzyılın utancı olarak nitelen-
direnler olmuştur.42 Bu tanımlama faşizmden dolayı teknik olarak doğru bir yaklaşım 
gibi görülerek gerekçelendirilebilir; hatta popülerlik bile kazanabilir. Ancak aksinin 
düşünülmesinden, yanlışlanabilmesinden dolayı kesin bir bilgi olarak da kabul edil-
mesi mümkün değildir. Milliyetçiliğin yüceltilmesi veya yerilmesi epistemik olarak 
kanı düzeyinde kalmak durumundadır.

37 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 17, 18.
38 Besim F. Dellaloğlu, Poetik ve Politik, 2. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları, s. 213-225.
39 Rene Descartes, Felsefenin İlkeleri, çev. M. Akın, İstanbul: Say Yayınları, 2020, s. 65-115.
40 Türk milli kimliğinin etnik temelli olmadığına yönelik bir çalışma için bkz. Şener Aktürk, “Etnik 

Kategori ve Milliyetçilik”, Doğu Batı, s. 9(38), 2006. 
41 İlgili tarihte Alman vatandaşlığına ilişkin kabul edilmiş yasanın Alman milli kimliğinin oluşumu üze-

rindeki etkisi vs. ayrıntılı için bkz. Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Ger-
many. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1994, s. 50-75; 75-85.

42 Dunn, “Nationalism”, s. 27.
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Öte yandan milliyetçiliğin “neden filozoflarının olmadığı” sorusu, milliyetçilik 
ve felsefe bağlamında süregiden bir tartışma olmaya da devam etmektedir. Bu an-
lamıyla modernitenin tüm ideolojilerinin filozoflarının veya felsefelerinin olmadığı 
söylenebilir. Örneğin John Locke’un liberalizmin “incili” olarak da kabul edilen Yö-
netim Üzerine İki İnceleme eserinin doğrudan bir felsefe eseri olmaktan ziyade Oran-
geli William’ın iktidarını haklı çıkarmak için yazılmış milliyetçi bir eser olduğu söy-
lenebilir. Bu anlamıyla kitap İngiliz milliyetçiliği bağlamında değerlendirilebilir.43

Hal böyle olunca milliyetçiliğin faşizm olduğuna yönelik kanının kolaylıkla 
yanlışlanabileceğini ifade etmek mümkündür. Çünkü milliyetçiliğe yönelik bütün 
yaklaşımlar belli ölçüde tarih yargısına gerek duymaktadır. Tarihin önermesi ise 
gerekçelendirmeyi “zorunlu” kılmaktadır. Sözgelimi, İran’ın dünya siyasi tarihinde 
devamlılığını korumuş en “eski” devlet olduğu yargısı/inancı/kanısı saf bir inançtan 
ziyade, tarihe dayalı bir yargı olduğundan gerekçelendirilmek durumundadır. İçinde 
tarih barındıran herhangi bir önermenin bu anlamda epistemik cihetten bilgi olarak 
değerlendirilmesinin mümkün olmadığı söylenebilir.44 Böylesi bir yaklaşımın milli-
yetçiliğin neliğinin anlaşılmasını göz ardı edeceğinden dolayı eksik bir değerlendir-
me olacağını da ifade etmek gerekir. Daha doğru bir ifadeyle milliyetçiliğin neliği 
ancak denetleyici bir özelliğe sahip felsefi bir yöntemle anlaşılabilir.

Literatürde milliyetçiliğe ilişkin teorik yaklaşımlar genellikle milliyetçiliğin veya 
milletlerin doğuş zamanının belirlenmesi hususunda rekabet etmektedir. Zira ilgili te-
orilerin anlaşmazlıklarının genellikle tarihe ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.45 Tarih ise 
kesinlik ifade etmeyen bir disiplin olduğundan dolayı bahse konu yaklaşımlara kut-
sallık atfedilebileceği halde yanılmazlık, kesinlik değeri yüklenememektedir. Tarihte 
inşa edilen siteler, mensup oldukları dönemin öğretileri çerçevesinde kendilerine be-
lirli kutsallık atfetmişler veya kutsalın temsilcisi olduklarını (Ortaçağ Monarşileri) id-
dia etmişlerdir. Dolayısıyla milliyetçiliğin modern bir hadise olduğuna yönelik ortaya 
konulan yaklaşım da bir gerekçelendirme olarak ifade edilebilir. Yani etnosembolcü 
yaklaşım da ulusların modernliğini kabul etmekle bir etnik köken gerekçelendirmesi 
yapabilir. Etnosembolcü yaklaşımla modernist yaklaşımı bu anlamda ince bir çizginin 
ayırdığı da söylenebilir.46 Buradan hareketle milliyetçiliğin bir tarih meselesi olduğunu 
veya kendini gerçekleştirmek için “tarih tasarımına” gereksinim duyacağını ifade et-
mek mümkündür. Milliyetçiliğin tarihten hareketle oluşan kanıya veya GDİ’ye ihtiyaç 
duymasının temelinde toplumu (ulusu) bir arada tutma gayreti olduğu söylenebilir.47

43 Orxan Vəliyev, Azərbaycan Millətçiliyi, çev. Q. Məmmədov ve Ə. Məmmədov, Bakı: Milliyyət Araş-
dırmalar Mərkəzi, 2021, s. 7; Alasdair MakIntyre, Etik’in Kısa Tarihi, çev. H. Hünler ve S. Z. Hünler, 
İstanbul: Paradigma Yayınları, 2001, s. 179; Greenfeld, Milliyetçilik, 2017, s. 597, 598.

44 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 17-21.
45 Milliyetçilik tartışmalarında tarihin rolüne ilişkin bir çalışma için bkz. Serdar Güder, “Milliyetçilik 

Tartışmalarında Tarih ve Geçmişin Rolü: Eric J. Hobsbawm ve Anthony D. Smith’in Teorilerinin Kar-
şılaştırmalı Analizi”, İnsan ve Toplum Dergisi, s. 6(2), 2016.

46 Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları. Ankara: Doğu Batı Yayınları. 2008, s. 202-230.
47 Alpay, “Fuat Köprülü’nün Muhafazakâr Ulusal Tarih Tezi Kurgusu”, s. 84, 85.
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Modernist çerçeveden bakıldığı zaman milliyetçiliğin bizâtihi eskinin yeni48 
karşısında yenilgisinden vuku bulduğu söylenebilir. Zira eski-yeni tartışması bağla-
mında vuku bulan modernite, kendisine “yeni” bir devlet (ulus-devlet) temin ve tesis 
etmiştir. Bu anlamda milliyetçilik modern öncesinden farklı bir siyasi sistemin inşa-
sında başat bir ideoloji olarak yerini almıştır. Uluslar bu işlevi icra edecek en etkili 
birim olarak kurgulanmıştır. Tarih disiplini bu anlamda ulusların birlik duygusunun 
ve bilincinin inşasında temel aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü milliyet-
çiliğin gerek duyduğu soykütüksel yaklaşım sadece tarih/tarihçiler tarafından üreti-
lebilir.49 Son tahlilde milliyetçiliği tarihle eş zamanlı olarak düşünmemiz gerektiği 
anlaşılmaktadır. Böyle olunca milliyetçiliğin herkesçe kabul edilen kesin tanımının 
yapılmasının mümkün olmadığı gün yüzüne çıkmış olur.

3. Geçmişin Bilgisi Olarak Tarihin Önemi

Aristoteles Metafizik’te her insanın bilme potansiyeli taşıdığını ifade eder.50 “Po-
tansiyel” ifadesinden/çekincesinden dolayı her insanın nesneye yönelerek kesin (felsefi) 
bilgi edinemeyeceği çıkarımını yapmak mümkündür. Nitekim bilmek için iyi bir zihne 
sahip olmaktan öte onu iyi kullanmak da gerekmektedir.51 Bilgi (episteme) edinmenin 
bu anlamda özünde şüpheyi zorunlu kıldığı bilinmektedir.52 Bu anlamıyla bilmek için 
öznenin (insan) tüm bağlarından soyutlanması gerekmektedir.53 Çalışmanın bu bölümü, 
insanın epistemik açıdan sahip olduğu kanıya temel teşkil eden tarihe ilişkindir. Daha 
doğrusu, “olmuş bitmiş bir şeyin bilgisi”54 olarak tarih tasarımının ve kavrayışının 
milliyetçilik için neden gerekli olduğu sorusu üzerinde durulmaktadır. 

Modern çağda insanın geçmişe ilişkin bilgi edinme süreci ulus-devletler tarafın-
dan tesis edilen tarih kürsüleri, enstitüleri vb. tarafından yürütülmüştür. Örnekle tarih 
yüzyılı olarak da bilinen 19. yüzyılda Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde açılan tarih 
kürsüleri, ulusların kendilerine yönelik milliyetçi kanaatlerinin oluşmasında belirleyici 
rol üstlenmiştir.55 Tarihin bu anlamda insan yaşamının tamamına yakınını kapsayan 
bilgileri (kanı) edinmemizde temel disiplin olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda 

48 Modernitenin eski-yeni tartışması bağlamında vuku bulmasına yönelik ayrıntılı bir çalışma için bkz., 
Levent Yılmaz, Modern Zamanların Tarihi. Çev. M. E. Özcan. İstanbul: Metis Yayınları, 2010.

49 Elías José Palti, “The Nation as a Problem: Historians and the ‘National Question’”, History and 
Theory, s. 40 (3), 2002, s. 324, 325.

50 Aristoteles, Metafizik, çev. Y. G. Sev, 5. Baskı, İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2018, s. 13.
51 Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, çev. M. Erşen, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

2020, s. 5.
52 Descartes, Felsefenin İlkeleri, s. 67.
53 Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma, s. 12.
54 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 17.
55 Alpay, “Fuat Köprülü’nün Muhafazakâr Ulusal Tarih Tezi Kurgusu”, s. 84, 85.
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tarihin geçmişe dair, yani olmuş bir şeye ilişkin bilgi edinmemize katkı sunduğu ifade 
edilebilir.56 Hasılı tarih modernite bağlamında ulus olabilmenin “odak noktası” olarak 
karşımızda durmaktadır.57 Tarihin bilişsel çıktısı olan kanının bu anlamda toplumsal 
düzlemde ortak hikâyenin yazılmasına hizmet ettiği de ifade edilebilir.58 Çünkü felsefe 
ile birlikte tarih, insanın bilme ediminin disiplin olarak toparlanması mümkün iki 
disiplinden birisidir. 59 Bu çerçevede milliyetçiliği yeni olan ulusların, geçmişe ilişkin 
kavrayışlarını inşa etmek için tarihe ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır.

Geleneksel epistemoloji, bilme sürecinin çıktısını inanç ve bilgi ile sınırlamak-
tayken, Mehdiyev, “dış dünyanın akli tezahürünü” kanı kavramıyla açıklamanın daha 
isabetli olacağını ifade etmektedir.60 Dolayısıyla bir bilme biçimi olan tarihin bilişsel 
çıktısını GDİ veya kanı olarak ifade etmek mümkündür. Ancak GDİ tanım olarak –inanç 
ve doğruluk da dahil olmak üzere– epistemik bir niteliğe sahip olmamakla beraber, 
bir bilgi de değildir. Felsefe gibi tarihin de bir bilme kipi olmasına karşın, tarihin 
bilişsel çıktısı, felsefi bilgiden ziyade kanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 
her iki disiplinin bilişsel çıktısı farklılaşmaktadır. Tarih, bu çalışma bağlamında milli 
bilinç inşa etme görevini icra ederken, felsefe, bizâtihi bilincin ve inancın kendisini 
sorgulamaktadır. Hülasa felsefe hem ötekini hem kendini bilmeyi hedeflediği halde 
tarihin yalnızca kendilikle ilgili olduğunu ifade etmek mümkündür.61 

Mehdiyev, felsefe ve tarihi bilme kipleri olarak ele aldığı ilgili çalışmasında, 
tarihe ilişkin şöyle bir çıkarım yapmaktadır: “Felsefe asla izafet içinde yer alamaz, 
tarih ise asla izafet dışında kullanılamaz”.62 Söz gelimi, tarihin felsefesi olamayacağı 
gibi hukuk da tarihsiz olamaz.63 Hukuk tarihi, siyaset tarihi vs. bizâtihi tarihin iza-
fet durumunda kullanılmasına örnek olarak verilebilir. Bu anlamda antik çağlardan 
modern zamanlara değin tarihin verdiği ve önerdiği bilgi biçimini, GDİ veya kanı 
olarak kavramsallaştırmak mümkündür. “Bir inancı GDİ’ye, yani kanıya dönüştüren 
şey kanıttır”.64 Bu bağlamda tarihin yargısının belirli “tarihsellik” “bağlamsallık” ve 
“olumsallık” içinde mevcut olabileceğini ifade edebiliriz. 65

Siyaset, din ve hukuk gibi olguların tarihine ilişkin bilgi (kanı) edinmek akade-
mik-entelektüel araştırmaların belirgin ve değişmeyen bir öğesi olarak ifade edilebilir. 

56 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 17.
57 Anthony D. Smith, Ulusların Etnik Kökeni, çev. S. Bayramoğlu ve H. Kendir, Ankara: Dost Kitabevi, 

2002, s. 193.
58 Milay Köktürk, Millet ve Milliyetçilik, İstanbul: Ötüken, 2016, s. 27.
59 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 83.
60 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 21.
61 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 17, 20, 21.
62 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 16.
63 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 16.
64 Nebi Mehdiyev, “Bilim ve Din: Epistemik Bir Bakış”, https://onculanalitikfelsefe.com/bilim-ve-din-

nebi-mehdiyev/ (erişim: 26.01.2022).
65 Nebi Mehdiyev, “Bilme Kipleri Olarak Felsefe ve Tarih”, Fəlsəfə və Sosial-Siyasi Elmlər, s. 1(38), 

2016, s. 73-74; Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 95, 99.
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Çünkü tarih, izafet ilişkisi içinde olduğu entelektüel disiplinleri toplum düzeyine çek-
mektedir. Yani siyasetin tarihi Türk siyasi veya düşünce tarihine, hukukun tarihi ise 
Türk hukuk tarihine kadar giderek bahse konu entelektüel disiplinlere ilişkin GDİ’yi 
ortaya koymaktadır. Buradan hareketle milliyetçiliğin kendisini gerçekleştirmek için 
tarihin bilişsel çıktısına gerek duyulduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla tarih, 
modern sosyal bilimcilerin, hatta filozofların –söz gelimi, Alman filozofları felsefe kadar 
tarihle de ilgilidirler– üzerinde durdukları bir konu olarak güncelliğini korumaktadır. 

Tarihe yönelik eleştirel bakışlar da modern felsefeciler, filozoflar ve sosyal bi-
limciler arasında yer edinmiştir. Örneğin Dellaloğlu, egemenle ayrılmayan bir ilişkisi 
olduğundan dolayı tarihin bizâtihi egemenin kontrolünde yazıldığını; devrimlerin bile 
bir tarihyazımı süreci olduğunu ifade etmiştir.66 O halde modern anlamda tarih eleştirisi, 
milliyetçiliğin veya ulus-devletlerin eleştirisi olarak da okunabilir. Zira milli kimliğin 
inşası bizâtihi tarihle mümkün olmuştur. Örneğin Leo Strauss, tarihin bilgiye (felsefi) 
karşı olan kanıdan ibaret bir mağara olduğunu ileri sürerek, kanının toplumsal varoluş 
için gerekli olduğunu ifade etmiştir.67 Strauss’un tasnifine iştirak etmek mümkündür. 
Ancak kanıdan hareketle toplumsallığın oluşumunun veya kanı tarafından felsefenin 
(özel olanın) göz ardı edilmesinin moderne özgü olduğunu ifade etmesi, moderne yönelik 
bitmeyen kızgınlığından kaynaklanmış olabilir. Halbuki siyasetin her evresinde (Antik, 
Orta ve Modern Çağ) tarih (kanı) siyasi gövdeyle –Dellaloğlu’nun deyimiyle egemen-
le– olan bağını koparmamıştır.68 Dolayısıyla tarih bir anlamda Aristoteles’in onur için 
yaşam olarak nitelediği vatan uğruna yaşamı temin eden GDİ’yi ihtiva etmektedir. Bu 
anlamda tarihin topluluğa sunduğu kanının düşünmekten ziyade inanmak için olduğunu 
söylemek mümkündür. 

Milliyetçilik, modern toplumların politik olarak var kılınmasını temin ve tesis 
eden bir ideolojidir. Bu anlamda milliyetçiliğin bir tarih tasarımına ihtiyaç duyacağı 
anlaşılmaktadır. Tarihin bilişsel çıktısı olan kanı, belli bir tarihsel bağlama sahip 
olmakla beraber, ispat gerekliliğinden ötürü inançtan farklılaşmakta; kesin bir bilgi 
olmamasından ötürü de bilgiden farklı bir kategoriye girmektedir. Kanının bilgi ol-
madığını ortaya koymakla beraber kanının gerekçelendirilebilir olmasından dolayı da 
inançtan farklı olduğunu ifade etmek gerekmektedir. İnancın kanıya dönüşmesindeki 
temel faktör kanıttır.69 

Felsefi bilgi, kesin bir bilgi olmakla beraber herhangi bir toplumu veya toplum-
sallığı imlemediği halde; bilişsel çıktısı kanı olan tarih, bizatihi toplumu imlemektedir 
(bkz. Tablo 1). Bu sebeple kanı, bilginin hammaddesi olan inançtan farklılaşmakta-

66 Besim F. Dellaloğlu, Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012, 
s. 92.

67 Leo Strauss, Doğal Hak ve Tarih, çev. M. Erşen ve P. Onur, İstanbul: Say Yayınları, 2011. s. 31, 32.
68 Tarihe ilişkin ayrıntı için bkz. Doğan Özlem, Tarih Felsefesi, İstanbul: Notos Kitap, 2012; R. G. Col-

lingwood, Tarih Tasarımı, çev. K. Dinçer, 8. Baskı, Ankara: Doğu Batı Yayınları.
69 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 94, 95.
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dır. Dolayısıyla siyasete ilişkin bilişsel önermelerin tarih tasarımına bağlı olacağı 
söylenebilir. Öyleyse tarihten hareketle vuku bulan kanının bağlamsal olacağı an-
laşılmaktadır. Bu anlamda tarihin veya bilişsel çıktısı olan kanının toplum olmadan 
hayal edilemeyeceği de ifade edilebilir. Ancak inancın bilgi olabilmesi için aksinin 
düşünülüyor olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla hayatımızın genelinde etkili olan 
kanı, toplumsal/ulusal varoluşu temin etmektedir. Bu bakımdan milliyetçilik, tarihin 
önermesine gerek duymaktadır.

İnancın kanıya dönüşmesi için belli bir toplumsalı imlemesi gerektiği ifade edil-
miştir. Buradan hareketle kanının belli bir toplumsallık oluşmadan vuku bulamayacağı 
anlaşılmaktadır. Kanının temel özelliklerinden birisi, keskin ayrımlar yapabilmesidir. 
Söz gelimi, Rönesans’ın hikmetinin daha iyi anlaşılması için Orta çağın karanlık dev-
rinden ne kadar farklı olduğu tarihçilerin odak noktası olmuştur. Öte yandan Fransız 
Devrimi’nin tarih yazımı da monarşi ile devrim arasında bir duvar örerek devrimin 
hikmetini ortaya koymaya çalışmıştır.70 GDİ olarak da ifade edilmesi mümkün olan 
kanının bilgi değeri taşımaması, GDİ’nin epistemik statüden yoksun olduğu anlamına 
da gelmez.71 Dolayısıyla tarihin önermesi, milli bilincin oluşmasına hizmet etmektedir. 
Bu sebeple her milliyetçilik türünün/tipolojisinin tarih tasarımına ihtiyaç duyacağını 
ifade etmek gerekmektedir.

Genel olarak sitenin belli bir toplumsallığın, toplumun hayal edilebilmesi için bil-
meyi sınırlandırdığını veya felsefi bilgiye ihtiyaç duymadığını ifade etmek mümkündür. 
Felsefe insanı düşünmeye, sorgulamaya davet ettiği halde, tarihin yargısı inanmaya 
davet etmektedir. Söz gelimi, John Locke’un devlet üstüne yazmış olduğu iki incelemesi 
siyaseti olduğu kadar tarihi de ihtiva etmektedir. Zira kitabın ilk bölümünden itibaren 
Locke insanı düşünmeye değil, inanmaya davet etmektedir. Bu sebeple tarih (GDİ) de 
işin içine girmektedir. Dolayısıyla Locke ilgili eserlerde felsefe yapmamaktadır.72 Buna 
mukabil İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme eseri, bizâtihi felsefenin ana meselelerinden 
biri olan bilgi sorunsalı üzerine inşa edilmiştir. İlgili eserin insanın bilme, anlama yetisini 
sorgulayan felsefi bir eser olduğunu ifade etmek mümkündür.73 Bu anlamda modern 
sitenin inşasında da felsefi bilgiden ziyade toplumun ikna edilmesi için inanması gerek-
tiğini söylemek mümkündür. Tarih bu vazifeyi başarılı bir biçimde devam ettirmektedir.

Modern siyasi sistemin vücut bulmasında başat aktör konumunda olan milliyet-
çiliğin tarihten hareketle bilişsel çıktısının bizâtihi kanı olduğu söylenebilir. Ancak 

70 Hilmi Z. Ülken, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, düz. R. Kızıler, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 2016, s. 213.

71 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 20.
72 Liah Greenfeld, Locke’un düşüncelerinin Amerikan milliyetçiliğinin oluşmasına etkisinden dahi bah-

setmektedir. Ayrıntı için bkz. Liah Greenfeld, Milliyetçilik, çev. A. Yılmaz, İstanbul: Alfa Yayınları, 
2017, s. 596-602.

73 John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, çev. V. Hacıkadiroğlu, 2. Baskı, İstanbul: Kabalcı 
Yayınları.



166 Orkhan Valiyev

bu iddia edildiği gibi milliyetçiliği yüzyılın temel sorunu olarak değerlendirmeyi 
gerekli kılmaz.74 Daha doğrusu GDİ veya kanı üzerine bina edilen milliyetçiliğe 
ilişkin –olumlu veya olumsuz– kesin bir yargıda bulunmanın mümkün olmadığını 
söylemek gerekmektedir. Böylesi bir yorumun milliyetçiliğin neliğinin/mahiyetinin 
anlaşılır kılınmasına engel teşkil edeceği aşikârdır. Bu kabilden olan değerlendirmeler 
milliyetçiliğin anlaşılır kılınmasından ziyade etik olarak kötü olduğu ön kabulünden 
hareket etmektedir. Milliyetçiliğin anlaşılır kılınması için ne olduğunun veya ne ol-
madığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple milliyetçiliğin epistemik tahlili iyi 
veya kötü ön kabulünden hareket etmekten ziyade milliyetçi birisinin bildiğinin ne 
olduğuyla ilgilenmektedir.

Bir önermenin bilgi olarak nitelendirilmesi için bağlam, zaman vb. hususlardan 
bağımsız olarak yanılmaz özelliğini haiz olması gerekmektedir. Yani bir inancın bilgi 
niteliği taşıyabilmesi için belirli bir bağlamda kesinlik arz etmemekle beraber karşıtının 
da düşünülmesinin imkânsız olması gerekmektedir.75 Buna mukabil milliyetçiliğin 
tarihten hareketle ortaya koyduğu kanının yanılabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. 
Tarih tasarımına ihtiyaç duyan milliyetçilik, kanıyı belirli bir bağlamdan hareketle 
önermektedir. İnançla bilgi arasında konumlanan kanının bu anlamda özü gereği ispat 
yükümlülüğü olması hasebiyle inançtan, kesin olmayışından ötürü de bilgiden ayrıl-
dığını ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla tarih tasarımına gerek duyan milliyetçilik 
GDİ veya kanı önermekte ve bağlamsal bir özellik taşımaktadır.76 Söz gelimi, milli bir 
felsefe olamayacağı gibi, modern tarih de milli olmaktan kendini kurtaramaz. Çünkü 
tarih bir öznenin (halkın) geçmişine ilişkin olmak durumundadır. Milliyetçiliğin, 
milletlerin ve ulus-devletlerin oluşumunu tarihsiz tahayyül etmek oldukça güçtür. 
Zira antik zamandan modern çağa sitenin oluşumunda tarih kendi görevini ifa etmeyi 
ihmal etmemiştir.77 Bu sebeple milliyetçiliğin felsefeden ziyade tarihle ilişkisi üzerinde 
durmanın daha isabetli olacağı söylenebilir. Özetle ifade etmek gerekirse, modern 
zamanlarda bilginin sınırlanması ve gerekçelendirilmesi milli/milliyetçi tarih anlayışı 
çerçevesinde gerçekleşmiştir. 

Tekrara düşmek pahasına da olsa tarih tasarımının bu anlamda kanı olduğunu 
ifade etmek gerekir. Tarihten hareketle oluşturulan kanı toplumu imlediğinden benim-
senmesi veya inanç olarak kabul edilmesi daha kolaydır. Tarih bizâtihi öze ilişkin bir 
bilgi/kanaat önermesi ortaya koymaktadır.78 Bu anlamda felsefi bilginin bir tarihsel 
(kesin) bağlam içerisinde düşünülemeyeceğini ifade etmek gerekmektedir.79 Nitekim 
milliyetçi bir tarih tasarımı felsefi bir bilgiye gerek de duymamaktadır. Buradan hare-

74 Dunn, “Nationalism”, s. 27.
75 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 92.
76 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 94.
77 Ülken, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü, s. 197-213.
78 Mehdiyev, “Bilme Kipleri Olarak Felsefe ve Tarih”, s. 77, 78; Strauss, Doğal Hak ve Tarih, s. 33, 34.
79 Mehdiyev, “Bilme Kipleri Olarak Felsefe ve Tarih”, s. 80; Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 23, 24.
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ketle modern ulusların tamamlanması görevini tarih veya tarihsel kanaatin icra ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu minvalde Anderson’un milliyetçiliğin “felsefi sefalet”inden80 bah-
setmesi teknik olarak doğru olmakla beraber meselenin özüne inmemesi bakımından 
kolaya kaçmış bir çıkarım olduğunu ifade etmek de mümkündür. Zira tarihten destek 
alınmadığı takdirde ulusların “Meçhul Asker” anıtlarına inanması pek mümkün gö-
zükmemektedir. Dolayısıyla tarihten destek alan milliyetçilik, felsefenin içinde vuku 
bulacağı modern siteyi inşa etmekle yükümlüdür. Halkı düşündürmek ve kesin bilgiye 
yönlendirmek milliyetçiliğin uhdesinde olan bir vazife değildir. Bu doğrultuda tarihin 
(kanının) ehemmiyeti ortaya çıkmaktadır.

Buraya kadar ifade edilenlerden hareketle milliyetçiliğin tarihsel kanaatten (kanı 
veya GDİ) müteşekkil olduğunu ifade etmiş olduk. Hal böyle olunca milliyetçiliğin 
veya tarihin felsefi anlamda bir bilgi ortaya koyamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Milliyetçiliğin felsefi bir niteliği haiz olup olmadığının anlaşılması milliyetçiliğin 
epistemik bir değerlendirmesinin yapılmasıyla mümkün olabilir. Yani felsefenin ta-
rihle veya milliyetçilikle ilişkisi kanaatlere dair bilgi edinme biçimi olarak da ifade 
edilebilir. Dolayısıyla felsefe ve milliyetçilik arasındaki ilişki, ikincinin epistemik bir 
değere haiz olup olmadığını araştırmak için olabilir. Bununla beraber tarihin felsefeyle 
beraber akli önermelerin öznesi olduğunu da ifade etmek gerekmektedir.81 

Tarih, izafet ilişkisinde olduğu disiplin için kanı üretmektedir. Tarihin kanı üretme 
sürecinde temel ayrıcalığının tamlama görevini icra etmesi olduğu söylenebilir. Ancak 
tarihin bir bilme kipi olarak bilgi önerip önermediği ise felsefe tarafından denetlenebilir.82 
Son tahlilde milliyetçiliği tarihin kanısından bağımsız tahayyül etmenin mümkün olma-
dığı anlaşılmaktadır. Yani milliyetçilik, tarih tasarımından hareketle bir bilgiden ziyade 
kanı önermektedir. Tarihin milliyetçilik için önemini çoğunluğu (endoksa) ikna etmek 
için GDİ veya kanı üretim aracı olarak da ifade etmek mümkündür. Söz gelimi, milli 
kimliğe inanma sürecinde milli tarihin ulusun tarihine yönelik ortaya koyduğu deliller 
belirleyici olmaktadır. Bu anlamda modern milletlerin kendilerini ve geçmişi millileştir-
mek için ihtiyaç duydukları tarih, hayatımızın tamamına yakınında mevcut olan kanıyı 
önermektedir. Dolayısıyla tarih, bir disiplin olarak milliyetçilik için kanı üretmektedir.

Sonuç

Modernitenin politik sonucu ulus-devletler olarak tezahür etmiştir. Toplumların 
gerek içsel olarak yaşadıkları politik dönüşümlerde gerekse sömürgeden kurtularak 
kendi kaderlerini tayin için verdikleri mücadelede esas itibariyle milliyetçi olmak 

80 Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, çev. İ. Savaşır, İstanbul: Metis Yayınları, 1995, s. 19.
81 Mehdiyev, “Bilme Kipleri Olarak Felsefe ve Tarih”, s. 82, 83.
82 Mehdiyev, Bir Bilme Teorisi, s. 26.
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durumunda kaldıkları söylenebilir. Öyle ki milliyetçilik politik olarak sarsıntılar, de-
ğişim ve dönüşümlerin yaşandığı anı beklermişçesine görünür olmaya başlar. Örneğin 
küresel çapta insanlığı ve devletleri meşgul eden Covid-19 Pandemisi, Batı’daki hükü-
metlerin bile milliyetçi söylem benimsemesine sebep olmuştur. Ez cümle milliyetçilik 
tarihçilerin kesin tarih üzerine anlaş(a)mamalarına rağmen doğuşu belli ancak bitiş 
tarihi belli olmayan bir olgu olarak karşımızda durmaya devam etmektedir. O halde 
milliyetçiliğin neliğine yönelik epistemik bir soruşturma milliyetçiliğe ilişkin bilgi 
edinmek için önem arz etmektedir denilebilir.

Milliyetçilik, kendisini tarihin bilişsel çıktısı olan kanıya dayandırmak durumunda-
dır. Çalışma, milliyetçiliğe yönelik olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan ziyade 
neliğinin anlaşılmasına ve tarihin milliyetçilik için neden gerekli olduğu sorusuna 
odaklanmıştır. Bu hususta tarih olmadan milliyetçiliğin kendisini gerçekleştirmesinin 
zorlaşacağı; tarihin yargısının ise epistemik olarak kanı veya GDİ olduğu sonucuna 
varılmıştır. Dolayısıyla çalışmada milliyetçiliğin disipliner olarak bilme kiplerinden 
biri olan tarihin bağlamsallığına dayandığı ve bilişsel çıktısının/yargısının kanı olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Son tahlilde milli inancın bilgiden ziyade kanı olarak kabul 
edilmesi ulusları tarihten silmeyeceği gibi entelektüel ve epistemik anlamda yeni 
sonuçların elde edilmesine de imkân sunacaktır.
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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.


