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Kendisine klasik İslâm düşünce geleneğini temel alan Kutadgubilig kendini bir 
felsefîleşmiş kültür inşâasına katkıda bulunmak iddiasını taşıyan felsefe - “varlık” 
ile “bilgi” öğretileri, “bilim teorisi”, “ahlâk”, “dil’, “din”, “tarih” ile “toplum”- araş-
tırmalarına; mantık ile matematik çalışmalarına ve bilim - “fizik”, “gökbilim”, “yer 
bilimleri”, “kimya”, “canlılar bilimi”- incelemelerine açacaktır. 

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

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

Felsefe-bilim bağlamında ortaya koyulan bir verim, ilk bakışta, nice özgün 
gözükürse gözüksün, belli bir geleneğin bağrında yer almıyorsa, kalıcı bir anlam 
kazanamaz. Havaya saçılmış tohumları andırır. Ekinlerin yetişip serpilmeleri için 
tohumların, münbit topraklara atılmaları icâb eder. Benzer biçimde, düşünceler ile 
varsayımların kalıcı, etkileyici ve evrensel anlamlar kazanabilmeleri de belli bir fel-
sefe-bilim geleneğinin (école) içerisine doğup bağrında neşvünemâ bulmalarına bağ-
lıdır. İşte, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Türk düşüncesinde böyle bir 
geleneğin oluşmasına zemîn hazırlayabilirse, kuruluş amacı doğrultusunda hizmet 
görmüş olacaktır. Derginin sayfalarında yazılarıyla yer alacak felsefeci-bilimadamla-
rımızın, dialektik bir anlatışta, düşüncelerini “çarpıştırıcak” bir ortama kavuşmaları 
dileğimizdir.

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2002 yılından itibaren yayımlanmakta 
olan akademik ve hakemli bir felsefe dergisidir. 2002-2015 yılları arasında yılda iki defa 
yayımlanmış olan Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2016-2018 yılları arasında 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı olacak şekilde yayımlanmıştır. 
2018 yılından itibaren Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlan-
maya devam eden  Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, 2021 yılından itibaren 
Haziran ve Aralık aylarında yayımlanacaktır.

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



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

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

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

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

Kutadgubilig Philosophy-Science Studies (the Blissful Wisdom) is an academic 
and refereed philosophy periodical being published since 2002. It was being published 
twice a year between 2002 and 2015; however from 2018 on, it has been published 
four times a year, on March, June, September, and December. Starting from 2018, 
Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research was being published in March 
and September. In 2021, we will be publishing our issues in June and December.

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

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi’nin Aralık 2022 tarihli 46. sayısı 
dört araştırma makalesi ve bir kitap eleştirisinden müteşekkildir.

Saeid Bidokht, “Badiou’da Hakikat Anlayışı ve Özne Sorunu” başlıklı makalesinde, 
Badiou’nun hakikat anlayışında öznenin yerini incelemektedir. Bidokht çalışmasında 
filozofun varlık, hakikat ve özne anlayışını ele alarak, çelişkilerden arınmış bir özne 
tanımı geliştirmeyi denemektedir. 

  Tacettin Ertuğrul, “Yasanın Kapısı Önünde Derrida’nın Kafka Okuması: Yasanın 
Erişilemezliği” adlı makalesinde, Kafka’daki yasanın erişilemezliği sorununun Derrida 
düşüncesiyle buluştuğu kavşağı konu edinmektedir. Derrida’nın Yasanın Önünde öy-
küsünü okumasından yola çıkan Ertuğrul, Derrida’nın Kafka yorumunu fark/erteleme, 
ilavesellik/ikamesellik ve aşkınsal gösterilenin erişilemezliği temelarının birbirine 
dokunduğu anlam ağı içinde irdelemektedir. 

“Michael Tomasello’ya Göre Ahlakın Kökeni ve Tarihi: İnsan Niçin Ahlaklıdır?” 
isimli makalesinde Gülsüm Esen, ahlakın varlığının nedenini M. Tomasello’nun gö-
rüşleri üzerinden sorgulamaktadır. Soruna ilişkin Tomasello’nun görüşlerini ortaya 
koyup açıklayan Esen, düşünürün görüşlerinin temellerini tespit ederek tutarlılığını 
denetlemekte, yetersiz kaldığı noktalara da işaret etmektedir. Esen açısından Tomasello, 
ahlak felsefesindeki mevcut tartışmaları çözüme kavuşturamamaktadır.

Esra Kartal Soysal, “Teoman Duralı’nın Biyoloji Felsefesi Yaklaşımının İndirge-
mecilik-Holizm Bağlamında Bir Çözümlemesi” adlı makalesinde, geçen yıl vefat eden 
hocamız ve dergimizin kurucusu Teoman Duralı’nın biyoloji felsefesindeki indirgeme 
sorununa yaklaşımına odaklanmaktadır. Duralı’nın biyoloji felsefesindeki duruşunun 
holistik olduğunu öne süren Kartal, holizmin paradigma olarak betimleyici ve feno-
menolojik yöntemler dışında açıklayıcı/işlevsel bir teori haline gelmemiş olmasına 
karşın Duralı’nın işaret ettiği potansiyeli taşıdığını düşünmektedir. 

Kitabiyat kısmında Dan Zahavi’nin Fenomenoloji: İlk Temeller adlı kitabını Ömer 
Çiçek değerlendirmektedir. 

Gelecek sayımızda yeni yazılarla buluşmak ümidiyle. 





EDITORIAL NOTE

Kutadgubilig Journal of Philosophy-Science Research’s issue 46 dated December 
2022 consists of four essays and one book review.

Saeid Bidokht, in his essay “Badiou’s Concept of Truth and Problem of Subject”, 
analyzes Badiou’s philosophical conceptions of existence and truth. He aims to 
resolve the definitional conflict and develop a non-contradictory definition of the 
subject concept.

Tacettin Ertuğrul, in his essay “Before the Door of the Law Derrida’s Reading 
of Kafka: The Inaccessibility of the Law” aims to show by going through Derrida’s 
reading in Préjugés, Devant la loi (Préjugés, Before the Law), that the issue of the 
inaccessibility of the law, meets the deep lines of Derrida’s thought.  In this article, 
Derrida’s reading of Kafka is followed in a network of meaning in which the themes 
of différance, supplementarity and inaccessibility of transcendental signified are 
interwoven.

“The Origins of Morality According to Michael Tomasello: Why People Be 
Moral?” titled essay by Gülsüm Esen makes a descriptive definition and investigates 
the views of Michael Tomasello who offers an evolutionary explanation of why 
morality exists. She presents the background of the the concepts applied to the 
evolution of morality and states the foundations of Tomasello’s doctrine. She states 
that Tomasello’s view is methodologically self-consistent, however, according to 
Esen he does not resolve the current debates in moral philosophy.

Esra Kartal Soysal, in her essay called “An Analysis of Teoman Duralı’s Approach 
to the Philosophy of Biology in the Context of Reductionism-Holism” analyzes our 
late teacher who passed away last year and the founder of our journal Ş. Teoman 
Duralı’s approach to the problem of reductionism, one of the central problems of 
the philosophy of biology. Soysal claims that Duralı’s position in the philosophy of 
biology is holistic. Although holism as a paradigm has not yet become an explanatory 
/functional theory apart from descriptive and phenomenological methods, Soysal 
thinks that it still has the potential that Duralı points.

Book review section includes Ömer Çiçek’s review on Dan Zahavi’s book 
Fenomenoloji: İlk Temeller.

Hope to meet you in new issues.
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BADIOU’DA HAKİKAT ANLAYIŞI VE ÖZNE SORUNU

Saeid Bidokht*

BADIOU’S CONCEPT OF TRUTH AND PROBLEM OF SUBJECT 

ÖZ
Alain Badiou felsefi projesinde bilim, politika, sanat ve aşk alanlarını tek bir 
hamlede birleştirerek felsefenin sonu ve hakikatin olmadığını ileri süren çağ-
daş iddialara karşı kuşatıcı bir düşünme ve hakikati kavrama olanağı sunmuştur. 
Bunu yaparken de Platon tarafından felsefeye yüklenen hakikat misyonunu te-
mel almıştır. Ancak Badiou, tüm bu iddialara karşı çıkarken ileri sürdüğü önemli 
kavramlarının birinde tanım sorunu yaşamıştır. Bu kavram “özne”dir ve bize 
göre bu, tüm felsefi projesinin kalbinde patlak veren bir sorundur. Çünkü onun 
felsefesinin doruk noktasını oluşturan hakikat, özne olmaksızın ve özneden ne 
kastedildiği anlaşılmaksızın olanaksızdır. Badiou, bazı yapıtlarında öznenin in-
sani rolüne vurgu yaparken bazı yapıtlarında ise bunu reddederek, prosedürel ve 
oluşumsal özneye dikkat çeker. Badiou ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 
da bahsi geçen öznedeki tanım sorunu ya hiç tartışılmamış ya da Badiou’daki 
birbirine zıt tanımlardan birinin seçilmesine karar verilmiştir. Bu çalışmada ise 
öznenin tanımındaki ikili anlamlılık sorununun tespit edilmesi için önce Badi-
ou’nun felsefesindeki varlık ve hakikat anlayışı incelenmiştir. Daha sonra, Ba-
diou’nun metinlerine sadık kalınarak söz konusu sorunun giderilmesine yönelik 
bir çözüm geliştirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma, Badiou’nun öz-
neden neyi kastettiğinin net olarak anlaşılması, tanım cepheleşmesinin gideril-
mesi ve çelişmeyen bir özne tanımının geliştirilmesi adına bir çabadır. 
Anahtar Kelimeler: Badiou, Ontoloji, Olay, Hakikat, Özne, Felsefenin Sonu

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Aralık 2022, Sayı 46, s. 13-25

*  Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü, e-mail: saeid.b@
ogr.iu.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-5091-8424. Yazı Türü: Araştırma Makalesi. Yazı geliş tarihi: 
08.10.2022, kabul tarihi: 11.11.2022.



14 Saeid Bidokht

ABSTRACT
Alain Badiou, in response to the so-called end of philosophy and absence of truth 
and under the Platonic conception of truth, proposes a new philosophy of thinking 
and truth that incorporates the reality of science, politics, art, and love. However, 
as he refuted all of these arguments, he struggled to define one of his core ideas 
as the subject, which arises at the core of his entire philosophical endeavor. As 
truth is the foundation of Bodio’s philosophy, it cannot be conceptualized and 
comprehended without the subject notion and comprehending what subject 
means. While Badiou emphasizes the human role of the subject in some of his 
works, he rejects this in some of his works and draws attention to the procedural 
and formational subject. When studying the literature on Badiou, it was revealed 
that the subject’s definition problem was either never addressed or incorrectly 
selected by one of the contradicting definitions. In order to identify the source 
of the ambiguity in the subject definition, we analyzed Badiou’s philosophical 
conceptions of existence and truth in our study. Then, we attempted to develop 
a solution to this issue by adhering to Badiou’s writings. Therefore, it should be 
understood precisely what Badiou means by the subject. This research aims to 
resolve the definitional conflict and develop a non-contradictory definition of the 
subject concept.
Keywords: Badiou, Ontology, Event, Truth, Subject, Science, The End of 
Philosophy

*

Giriş

Alain Badiou’nun felsefesi bir bütün olarak belirli hedefler peşindedir. Belki de 
tüm bu entelektüel projenin asıl amacı, “Felsefenin sonu”1nu iddia edenlere karşı, 
Platon’daki kökeni ve eşsiz yeri olan hakikati arama misyonunu felsefeye geri ka-
zandırmaktır. Varlık ve Olay’ın önsözünde Badiou, bilim, politika, sanat ve aşkı birer 
hakikat durumu2 olarak tanımlar ve Başka Bir Estetik Sanatlar İçin Küçük Bir Kıla-
vuz’da felsefeyi bu dörtlünün tümünde veya herhangi birinde hakikatle karşılaşmaların 
aracısı, hakiki olanın çöpçatanı olarak ileri sürer.3 Düşünce alanının safsata tarafından 
fethedildiğine inandığı bir zamanda Badiou, kendi felsefesini “çokluk Platonculu-

1 Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, çev. İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 2013, s. 8.
2 Alain Badiou, Being and Event, trans. Oliver Feltham, London: Continuum Press, 2005, s. xiii.
3 Alain Badiou, Başka Bir Estetik Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, çev. Aziz Ufuk Kılıç, 2. bs, İstanbul, 

Metis Yayınları, 2013, s. 20.
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ğu”4 şeklinde tanımlamak suretiyle hakikatleri “kapıp kavrayan”5 Platoncu felsefeye 
dönmek ister. Ona göre, felsefe ile sofistliğin ayırt edici özelliği tek bir şeydir ve baş-
langıcından –Antik Yunan’dan– beri böyle olmuştur: Hakikatin varlığına olan inanç. 
Ona göre bu özelliği ortadan kaldırırsak, bundan böyle Protagoras ve Gorgias’ı büyük 
sofistler değil, büyük Yunan filozofları olarak görmeliyiz. Badiou’nun Wittgenstein’dan 
postmodern düşünürlere kadar günümüzün büyük sofistleri olarak adlandırdığı kişiler 
de hakikatin olmadığına inanırlar; çünkü onlara göre sözleşmeler, kurallar, söylem 
türleri ve dilsel oyunlar var olan her şeydir.6 Badiou bu nedenle Platoncu bir tutumla 
hakikat kavramını felsefeye geri kazandırmak ve felsefenin safsataya karşı yeniden 
ayağa kalkabilmesi için onu yeniden tanımlamak ister. Ancak Badiou, ne kadar da 
Platonvâri hakikati arama işini felsefeye geri kazandırmak istese de belli noktalarda 
Platon’dan ayrılmaktadır. Hatta Badiou, Platon felsefesini çağdaş koşullara uyarlamak 
isterken, ileri sürdüğü en önemli kavramların birinde bir muğlaklığa, daha doğrusu bir 
ikili anlamlılığa düşmüştür. Bu kavram öznedir. 

Aşağıda, öncelikle Badiou ontolojisinin bir tanımını vereceğiz. Çünkü, onun 
felsefesindeki hakikat kavramı ancak varlık düzeniyle ilişkili olarak anlaşılabilir. Bu 
nedenle, Badiou’nun felsefesinde varlığın ‘ne’ ve ‘nasıl’ olduğu anlaşılmalıdır. Sonra 
Badiou’nun öne sürdüğü ‘özne’ kavramından ne anlaşıldığı açıklanacak ve kavramın 
taşıdığı ikili anlamlılık tespit edilmeye ve giderilmeye çalışılacaktır. 

Badiou’nun Varlık Anlayışı

Badiou’nun felsefesi bir anlamda çok temel bir ayrımı açıklar; kendi yorumun-
da kullandığı ayrım, ‘olan’ (what is) ile ‘gerçekleşen’ [vuku bulan] (what happens) 
arasındaki ayrım olarak adlandırılabilir.7 ‘Olan’, mevcut durumu; ‘gerçekleşen/vuku 
bulan’ ise mevcut duruma uygun olmayanı ifade eder. Yani, yeni olan bir şey; ya da 
şöyle diyelim: gelecekte olabilir olan şey. Bununla birlikte, anlamsal olarak hakikat 
kavramıyla yakından ilişkili olan ikincisini anlamak için, ‘gerçekleşen’in (vuku bulan) 
ne olduğunu ve kapsamını anlamamız gerekir. Bu yüzden Badiou, ileri sürdüğü tüm 
felsefi yapıyı Varlık ve Olay’da tartışılan bir ontoloji temelinde inşa eder. Bu bakım-
dan Varlık ve Olay (ve aslında Badiou’nun felsefi projesinin tamamı) temel bir tezle 
başlar: “Bütün/bir yoktur.”8 Bu aynı zamanda çokluğun birlik/bütünlük üzerindeki 

4 Alain Badiou, Felsefe İçin Manifesto, çev. Nilgün Tutal, Hakkı Hünler, İzmir: Aralık Yayınları, 2005, 
s. 95.

5 Badiou, Felsefe İçin Manifesto, s. 125.
6 Alain Badiou, Conditions, trans. Steven Corcoran, London: Continuum press, 2008, s. 8.
7 Alain Badiou, Theoretical Writings, trans. Ray Brassier and Alberto Toscano, London: Continuum 

Press, 2004, s. 98.
8 Alain Badiou, Felsefe ve Rohdad, çev. Ali Firdevsi, Tahran: Dibaçe Yayınları, 2016, s. 25.
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önceliği tezi olarak da düşünülebilir. Bunu, çokluk birden/bütünden önce gelir şeklinde 
de ifade edebiliriz. Bu, Badiou için birliğin hiçbir anlamda ve herhangi bir biçimde 
var olmadığı anlamına gelmez. O aslında, her birliğin zaten var olan çokluk üzerinde 
birleştirici bir eylemin sonucu olduğunu söylemek ister. 

Badiou’nun görüşüne göre varlığın ne olduğu sorusunu varlık açısından açıkla-
yarak başlarız hep. Badiou şöyle der: Varlık anlamında varlık, saf çokluktan başka 
bir şey değildir.9 Bu varlık çokluğu bir argümana dayanmaz; bir ‘karar’dır. Aslında 
Badiou’nun modern olmak isteyen herhangi bir felsefe için gerekli gördüğü öncül 
budur: Modernlik, hiçbir bütünün olmaması gerçeğiyle tanımlanır. Bu nedenle biz 
modernler için, bütün olmayan çokluk varlığın varlığına ilişkin son sözdür.10 

En azından, büyük klasik filozoflarda sıklıkla olduğu gibi, felsefeyi kesinlik ile 
başlayan ve öncesinde kanıtla gelen teorik bir aygıt olarak ele alırsak, böylesine önemli 
bir varsayıma bir argüman sunmadan sahip olmak muhtemelen tamamen felsefe dışı 
olarak görünecektir. Ancak Badiou’nun felsefesindeki bu tür varsayımların doğasını 
araştırmak ve haklı olup olmadığını tartışmak bu makalede ele almayı amaçladığımız 
bir konu değil. Şimdilik, Badiou’nun varlık anlayışının temellerini sunduğumuz sürece, 
onları betimlememiz yeterli olacaktır.

Varlık, salt çokluğun varlığıdır ve onun kaos gibi bir şey olduğu söylenebilir. Ama 
bu bizim deneyimimize ve düşüncemize sunulan bir şey değil. Badiou’nun felsefe-
sinde de varlığın kendisi asla varlık olarak sunulamaz. Varlığın sunumunda bir birlik/
bütünlük var. Yani biz her şeyi ‘bir’ şey olarak biliyoruz; bir yıldız, bir insan, hatta 
bir topluluk. Ama aynı teze dayanarak biliyoruz ki bu birlik/bütünlük hiçbir şekilde 
temel ve önceden verilmiş değildir. Yani, bu bir/bütün salt çokluktan sonradır. Badiou, 
varlığın sunumundaki bu bütünü saf çokluk üzerindeki bir ‘işlem’in sonucu –bir olarak 
sayım– olduğunu söylüyor. Yani, var olmayan bütünün sadece fonksiyon olarak var 
olduğu. Yani bir/bütün yoktur, sadece bir-olarak-sayım vardır.11

Bir-olarak-sayım kavramı tam olarak anlaşılan bir kavram değildir ve Badiou’nun 
eserlerinde onun tam doğasını anlamak zordur. Ancak, bir-olarak-sayım işlevinin ilk 
etapta bir öznesinin olmadığı ve varlığın kendisinin de bir özne türü olarak var olmadığı 
söylenebilir. İkincisi, belirli bir zamanda oluşturulmuş olması anlamında hiçbir şekilde 
zamansal değildir. Ancak bu kavramın kullanılması, Badiou’nun temel ‘durum’ kav-
ramını tanımladığı bir ‘bir-olarak-sayım’dır. Her sunulmuş çokluğa (bir-olarak-sayım 
işlevi altında, başka bir deyişle, kendine özgü ‘yapısına’ sahip olana) durum denir.12

Eklenmesi gereken başka husus, sunulan varlığın bir tür birliği kabul etmesine 
rağmen, bu tür bir birliğin varlığı, sunulan varlık rejiminin hem kısmen hem de tama-

9 Badiou, Felsefe ve Rohdad, s. 13.
10 Alain Badiou, Number and Numbers, trans. Robin Mackay, Cambridge: Polity Press, 2005, s. 78.
11 Badiou, Felsefe ve Rohdad, s. 26.
12 Badiou, Being and Event, s. 24-25.
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men çokluk olmasını bozmaz. İlk olarak, her ‘bir’ şeyin kendisi bir şeyler kümesidir ve 
bu şeyler de bir dizi başka şeylerin kümesi. İkincisi, tüm çokluğu kucaklayan ve onu 
‘bir’ çokluğa dönüştüren bütünsel bir birlik yoktur. Varlık kendi sunumunda, bir çokluk 
çokluğudur. Badiou, bir-olarak-sayımdan sonraki bu çokluk ile önceki mutlak çokluk 
arasındaki farkı sırasıyla ‘tutarlı çokluk’ ve ‘tutarsız çokluk’ terimleriyle tanımlar.13 
Dolayısıyla ‘tutarsız çokluk’, aslında sunulmayan durumundaki varlıktır. Var olan 
her şey bir durumun içindedir. Varlığa asla durumun dışından bakamayız. Bizim için 
varlık, onun tutarlı biçimidir. Ancak, saf tutarsızlık olan bu sunumun gerçeği, durumun 
içinden ulaşılabilir değil ve dolayısıyla durum açısından ‘hiç’tir. Başka bir anlatımla, 
bir durumun bütünü bir (olan) ve tutarlılık yasasına konu olduğunda, duruma içkinlik 
açısından, sayıma (bir-olarak-sayıma) göre kesinlikle sunulamaz olan saf çokluğun 
hiç olması zorunludur.14

Bu nedenle Badiou, var olduğu şekliyle veya tutarsız bir çokluk olarak varlığa, 
durumlar sunumunda yalnızca tek bir adla atıfta bulunulabileceğini söyler: Boşluk. 
Yani her durumda, sayılmadan ve tutarlılaşmadan önce o durumun temeli ve gerçek 
varlığı olan bir hiçlik veya boşluk vardır. Yani boşluk, her durumda varlığın adıdır. 
Bu boşluk, mevcut durumda izlenebilir bir nokta olarak var olduğundan değil15, “ama 
her yerde bulunur; her yerde ve hiçbir yerde.”16 

Badiou’nun felsefesinde hakikat, yapıya ait olan ancak onun tarafından kapsan-
mayan/temsil edilmeyen tekil öğe/boşluk ile ilişkidedir. Bu tekil öğe tutarsız, yani 
sonsuz çokluktur; türeyimseldir. Badiou, tekil öğenin yapı içinde olduğu gibi (temsil 
edilmese bile), onunla ilişkide olan hakikatin de yapıya içkin bir çokluk olduğunu ve 
tekil öğenin türeyimselliği bağlamında hakikatin de türeyimsel ve sonsuz olduğunu 
iddia eder.17

Tutarlı bir biçimde ve sayısız durumda sunulan varlık, deneyim ve varlık düşün-
cemize tabi olan tek şeyse, ontoloji varlığı nasıl sunacak? Başka bir deyişle, Badiou’da 
kendisi bir durum olması gereken varlık nedir? Badiou’nun yanıtı, “ontolojik durum, 
sunumun sunumudur”18 şeklinde olacaktır. Bu nedenle ontoloji, çoklu olan ve aynı 
zamanda çoklu öğelerden oluşan durumlarda varlığın yapılanmasını sunmalıdır. Ayrı-
ca, kapsamlı ve kapsayıcı bir durumda bu durumlar için genel bir birliğin olmadığını 
da göstermelidir. Böylece, Badiou için ontoloji, felsefenin bir parçası değil, kümeler 
(durumlar) teorisine eşittir. Ontolojiyle ilişkili olarak felsefenin işi, kümeler (durumlar) 
teorisinin ontoloji ile aynı olduğunu göstermektir. Sonuç olarak, küme teorisinin kural-
ları ve aksiyomları, varlık yasalarıyla aynıdır.19 Burada durumların (veya matematiksel 

13 Badiou, Felsefe ve Rohdad, s. 27.
14 Badiou, Being and Event, s. 53.
15 Alain Badiou, Aktaran. Duygu Türk, Öteki, Düşman, Olay, İstanbul: Metis Yayınları, 2013, s. 243.
16 Badiou, Being and Event, s. 55.
17 Eylem Yenisoy Şahin, “Alain Badiou’nun Hakikat Kuramı”, ViraVerita E-Dergi, S. 2, 2016, s. 109.
18 Badiou, Being and Event, s. 27.
19 Badiou, Being and Event, s. 4-5.
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terimle kümelerin), türlerinin ve genel olarak durumların tutarlı varlığının matematiksel 
ayrıntılarına girmeyeceğiz. Bir sonraki bölüme geçmeden önce, bu aşamada önemli 
olan bir kavramı ve bununla ilgili kavramları ve ayrıca konuyu açıklamamız gereki-
yor: Bilgi veya ansiklopedi. Badiou, her durumda, o durumda sunulan unsurlara göre 
isimler ve bu isimlerle unsurlar arasındaki ilişkiler hakkında bir bilgi olduğunu söyler:

“Bilgi, şu veya bu özelliği taşıyıp taşımadığına göre durum içindeki çoklukları ayırt 
edebilme yeteneğidir; dilin açık ifadeleriyle ifade edilebilen özelliklerdir. Bilgi kuralı her 
zaman doğru adlandırma için ölçüttür. [...] Herhangi bir bilgi alanının kurucu işlevleri, 
ayırt etme (bu, çok sayıda sunulan veya düşünülen, böyle böyle özelliklere sahiptir) ve 
sınıflandırmadır (ortak bir adlandırma özelliğine sahip olan çoklukları yan yana getirebilir 
ve ortak özellikleriyle onlara işaret edebilirim).”20

O halde durumun bilgisi, durumun unsurları arasında var olan tüm sınıflandırmala-
rın ve bölünmelerin kaydedildiği şeydir. Yukarıda dile getirilen açıklamalara dayanarak, 
varlığın yapılandırılması, bir durumun içindeki unsurların bu farklı sınıflandırılmasını 
ve yerleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Öznenin İleri Sürülüşü 

Söylediğimiz gibi, bir-olarak-sayım veya bir durumun yapısı hiçbir şekilde temel 
bir şey değil, yalnızca saf çokluğun bir işlevidir.21 Böylece durumun içinde olumsuz 
olarak ve boşluk adına mevcut olan saf çokluk, durumun tutarlılığını bir hayalet gibi 
hep gölgede bırakmıştır. Yani, varlık olan tamamen tutarsız çokluk, tutarlı bir sistem 
ve yapı altındaki kavramların uygulanmasıyla sınırlandığı ve ona karşı bir tür ‘fazlalık’ 
olduğu için oluşmaktadır. Kısaca durumda, yapısı ve bir-olarak-sayımdan dolayı duruma 
ait öğeler olarak sunulmayan ve durumun bilgisinde onlara dair bir ad bulunmayan 
bazı şeyler vardır. Eğer bu fazlalık bir kez ortaya çıkarsa, o zaman durumun ilkel ve 
gerçek varlığı olan durumun boşluğu ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü durumu bir 
sayan ve sınıflandıran yapının hiçbir şekilde temel olmadığı, yalnızca salt çokluğun 
üzerinde bir işlev olduğu ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, tutarsızlık tarafından 
tutarlılığı her zaman tehdit edilen potansiyel tehlike gerçek olacaktır. Fakat bu fazlalığı 
ve buna bağlı olarak durumun boşluğunu ortaya çıkaran şey nedir? Cevap: Bir ‘olay’.

Olay nedir? Yazının başında ‘olan’ ve ‘gerçekleşen/vuku bulan’ arasındaki farktan 
bahsetmiştik. Şu ana kadar varlığın sunumu ve durumlarda yapılanması ve duruma 
ilişkin bilgiler hakkında yazdıklarımız birinci kavramla ilgiliydi; olay, ikinci kav-
ramdır. Diğer bir deyişle, ikinci kavramın altına giren her şeyin başlangıç   noktasıdır. 
Olay, kümeler teorisi olan varlık yasaları çerçevesine uymayan ve onu ihlal eden bir 

20 Badiou, Being and Event, s. 328.
21 Badiou, Being and Event, s. 24-25.
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şeydir. Ontoloji, olay doktrinini kabul etmez. Olay, matematiksel ontoloji alanının ilk 
dışsal kavramıdır.22 Aslında bir olay, bir olay konumunun öğelerinden oluşur, ancak 
aynı zamanda kendisinin bir üyesi olan olayın kendisinden de oluşur. Örneğin Fransız 
Devrimi hakkında düşünmenin devrimin kendisinin bir unsuru olduğu açıktır.23 O 
halde bir olay meydana geldiğinde, durum yapısının kapsayıcı olmadığını gösterir. 
Dolayısıyla aslında, bir olay, herhangi bir yapıdan önce gelen durum boşluğunu veya 
onun katıksız çokluğunu gösterir.

Ancak Badiou’da olaylar nadirdir. Burada olayın temel bir özelliğinden bahset-
mek önemlidir. Olayın en önemli özelliğinin ‘bilinmeyen’ olması ve durum içindeki 
öngörülemezliği olduğu söylenebilir. Olaylar ve ilgili kavramlarla ilgili bir diğer 
önemli nokta, Badiou felsefesinde olayların yalnızca dört alanda veya dört durumda 
mümkün olmasıdır: Sanat, politika, bilim ve aşk. Aslında Badiou’ya göre, hakikat ya 
da özne diye bir şeyden yalnızca bu dört alanda söz edilebilir.24 

Badiou için ‘durum’un politik açılımı devlete denk gelir. Devlet, durumun içindeki 
mevcut öğelerden bir-olarak-sayım ile çalışır. Devlet kümenin öğeleri olan alt-kümeler 
üzerinden bir-olarak-sayım ile çalıştığından evrensel ile arasında zorunlu olarak bir 
çelişki bulunmaktadır. Çünkü evrenselin tekillik üzerinden düşünülmesi, hakikatin de 
devlet alanının dışında konumlanmasını beraberinde getirecektir.25 

Öğelerin bir durum tarafından içerilmeleri ‘üst-yapı’ içinde temsil edilmeleridir 
aynı zamanda.26 Çünkü devletin alt-kümelerle kurduğu ilişki ‘temsil’ ilişkisi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Başka bir anlatımla, bir yanda duruma ait işlemler, sunum, 
bir-olarak sayma, yapı ve üyesi olma; diğer yanda temsil, sayımın sayımı, metayapı, 
kapsama, altküme, parçalar yer alır.27 

Bu noktada yukarıda da bahsettiğimiz gibi normal, fazlalık ve tekil kavramları 
karşımıza çıkmaktadır. Badiou, normal kavramını hem sunulan (birinci sayım) hem 
de temsil edilen (ikinci sayım) öğeler için; fazlalık terimini temsil edilen (ikinci sa-
yım) ama sunulmayan (birinci sayım) öğeler için; tekil kavramını ise sunulduğu halde 
temsil edilmeyen öğeler için kullanmaktadır. Bu doğrultuda normal, hem ilk sayımda 
oluşan kümede mevcut olan, hem de ikinci sayımla oluşan devlet düzleminde temsil 
edilenler; fazlalık, ikinci sayımda devletin varlığıyla ortaya çıkan ve durumda var 
olmayan; tekillik ise sunulduğu hâlde temsil edilmeyenler için kullanılır. O halde tekil 
öğe, normalliği bozan bir parça olarak boş kümedir ve evrenseldir.28 Badiou için ikinci 
sayımda sunulmayan boş küme olaysal bölgeye işaret etmektedir. Olay, ontolojiye 

22 Badiou, Being and Event, s. 184.
23 Badiou, Theoretical Writings, s. 100. 
24 Badiou, Being and Event, s. xiii.
25 Badiou, Being and Event, s. 93-96.
26 Türk, Öteki, Düşman, Olay, s. 245.
27 Badiou, Being and Event, s. 103.
28 Türk, Öteki, Düşman, Olay, s. 247. 
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ait değildir, onun sınırını çizmektedir. Başka bir anlatımla olay ontoloji tarafından 
kapsanmamakta, tam tersi, ontoloji olay tarafından kapsanmaktadır. Ontoloji olaya 
ancak boşluk, boş küme üzerinden uzamsal bir bölge olarak işaret edebilir. Sunumda 
sunulamayan boşluk noktası (boş küme) olayın tezahür edebileceği bölgeye işaret 
etmektedir. Ontoloji olaydan, ‘olay bölgesi’ olarak değil, ancak ‘olaysal bölge’ olarak 
bahsedebilir. Olaysal bölge, bütünüyle, normal olmayan çokluktur; durumda sunulan 
ama elemanı olmayan çokluktur. Böyle bir çokluk, boşluğun kenarıdır.29

Badiou’nun düşüncesinde politika kavramıyla devlet kavramının birbirine karşıt 
konumlandırılmasını dikkate alırsak, durumun statüsü devlet olduğundan ve hakikatin 
gelebileceği boşluk durum içerisinde sunulduğundan politik olay ancak devlete karşıt 
olarak ortaya çıkar. Bu bakımdan devlet verili duruma denk gelirken, politik alandaki 
hakikat, durumun boşluğuna ait olan verili bütünlük kurgusunu parçalayarak ‘tekrar 
sayım’ talep etmesiyle açığa çıkabilir. Nitekim Badiou için politika, devletin zihinsel 
egemenliğinden koparak insanları bir politik görüşün etrafında birleştirmektir. Politika, 
artık devletin olmaması için politikanın var edilmesidir.30

Ancak olayın meydana gelmesi, durumda gerçek bir değişiklik yapmak için 
yeterli değildir. Olay değişim için gerekli koşul olsa da yeterli koşul değildir. Olayın 
kendisi, tutarlılık ve dayanıklılıktan yoksun bir kıvılcım veya şimşeğe benzetilebilir. 
Olay, aslında tutarsız çokluk olan durumun boşluğunu göstererek mevcut yapısını 
değiştirmeyi mümkün kılar. Ancak bu olasılığı gerçeğe dönüştürmek için hala daha 
fazlasına ihtiyaç vardır: Özneye.31

Badiou’da özne teriminin kullanımı alışıldık kullanımından önemli ölçüde farklıdır. 
Badiou’nun öznesi, önceden herhangi bir insana atfedebileceğimiz bir bilinç ve düşünce 
değildir. Bu bakımdan Badioucu özne yapılır ve nadirdir; olay gibi. Bir olay meydana 
geldiğinde, olayın meydana geldiği durumun üyeleri ya olayı bir olay olarak kabul etme 
ya da sadece geçici bir problem olarak görme seçeneği ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Olayı teyit etmeye karar verenler o olayın öznesi haline gelmişlerdir. Ancak özne olmak 
neden bir karar gerektiriyor ve bu karar ne anlama geliyor? Daha önce de yazdığımız 
gibi her durumun kendi bilgisi vardır ya da bu duruma hangi öğelerin üye olduğu ve 
bu öğeler arasındaki ilişkilerin ne olduğu bilgisi. Olayın özelliği, bu mevcut bilgi pers-
pektifinden tanınabilir ve öngörülebilir olmamasıdır ve ortaya çıkması bu bilgide bir tür 
kırılma meydana getirir. Bu, durum içerisinde olan biri bile herhangi bir bilgi birikimi 
ile olayı olay olarak tanımlayamaz anlamına gelir. Bu nedenle herkes olayı olay olarak 
kabul etmek ve olaya göre durumu değiştirmeye ya da değiştirmemeye çalışmak gibi 
basit bir kararla karşı karşıyadır. Özne, kararın sonuçları dışında hiçbir şeyin doğrulu-

29 Badiou, Being and Event, s. 175.
30 Alain Badiou, Komünist Hipotez, çev. Oylum Bülbül, İstanbul: Encore Yayınları, 2011, s. 28.
31 Alain Badiou, Sonsuz Düşünce, çev. Tuncay Birkan, Işık Ergüden, İstanbul: Metis Yayınları, 2006, s. 
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ğunu garanti edemeyeceği bir karar verir. Burada Badiou’nun düşüncesindeki özneye 
ilişkin başka önemli kavram karşımıza çıkmaktadır: Sadakat. Etik Kötülük Kavrayışı 
Üzerine Bir Deneme adlı kitabında Badiou bu kavramı şöyle tanıtır: 

O halde bir hakikat süreci hangi ‘karar’dan kaynaklanır? Bundan böyle durumla, durumun 
olaysal (evenementiel) eklentisi perspektifinden ilişki kurma kararından. Buna sadakat 
diyelim. Bir olaya sadık olmak demek, bu olayın eklendiği durumun içinde, durumu olaya 
‘göre’ düşünerek (gerçi her tür düşünce bir pratiktir, bir sınamadır) hareket etmek demektir. 
Bu da tabii ki (olay durumun bütün normal yasaları tarafından dışlandığı için) özne yi yeni 
bir var olma ve durum içinde davranma tarzı icat etmeye zorlar.32

Duruma olay perspektifinden yaklaşmak ne anlama gelir? Badiou bunu, olaya 
göre bir durumda yeni bir var olma ve eyleme biçimi icat etmek olarak tanımlamak 
suretiyle bazı örnekler verir:

“Kültür Devrimi olayına sadık kalmak istiyorsam, o halde en azından siyaseti [politikayı] 
(özellikle de işçilerle ilişki kurma işini) sosyalist ve sendikalist geleneklerin önerdiğinden 
bütünüyle farklı bir tarzda yapmam gerekir. Yine, ‘Schönberg’ adıyla bilinen müziksel 
olaya sadık olan Berg ve Webern sanki hiçbir şey olmamış gibi ondokuzuncu yüzyıl sonu 
neo-Romantizmini sürdüremezlerdi. Einstein’ın 1905 tarihli metinlerinden sonra, eğer bu 
metinlerin radikal yeniliklerine sadıksam, klasik çerçevesi içinde kalarak fizik yapmaya 
devam edemem. Bir olaya sadakat, (ister siyasi [politik], ister aşki, ister sanatsal, ister 
bilimsel olsun) olayın gerçekleştiği özgül düzen içinde meydana gelen (hem düşünülmüş 
hem uygulanmış) gerçek bir kopuştur.”33

Aynı kitapta Badiou, sadakatin anlamını açıkladıktan ve buna ilişkin örnekler 
verdikten hemen sonra hakikat kavramının tanımını, bir olaya sadık kalmanın gerçek 
sürecine –bu sadakatin du rum içinde ürettiği şeye– ‘hakikat’ (bir hakikat) şeklinde 
belirtir.34 Badiou yine örnek vererek 1966 ile 1976 arasında, Fransız Maocularının iç 
içe geçen iki olaya, Çin’deki Kültür Devrimi’ne ve Fransa’daki Mayıs ‘68’e yönelik bir 
sadakati düşünüp uygulamaya çalıştıkları politikayı, ya da yirminci yüzyıl başlarında 
yaşamış büyük Viyanalı bestecilere sadakat demek olan mahut ‘çağdaş’ müziği, birer 
hakikat örneği olarak ileri sürer.35 

O halde son tahlilleri yorumlamaya çalışalım: Durumun bilgisi ve işlevi kapsamı 
dışında kalan bir olay meydana gelir. Bu durumun üyeleri, olay’ı olay olarak tanıma 
seçeneği ile karşı karşıya kalırlar. Bunu bir olay, yeni ve gelişen bir şey olarak görmeye 
karar verenler özne haline gelir. Öznelerin olayla ilgili oldukları durum sadakat, yani 
olaya göre durum içinde düşünme ve hareket etme ya da başka bir deyişle durumu 
değiştirmeye çalışmadır. Bu öznelerin ya da diğer bir ifadeyle durum içindeki olaya 
bağlılık sürecinin ürettiği şey hakikattir.

32 Alain Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, çev: Tuncay Birkan, 3. bs, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2013, s. 51.

33 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, s. 51-52.
34 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, s. 52.
35 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, s. 49.
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Özne Tanımındaki İkili Anlamlılık Sorunu

Öznenin ikili anlamlılığı ile ilgili Badiou’nun iki farklı metnindeki iki temel ta-
nımını ele alarak başlayalım. Badiou, Varlık ve Olay’da bir öznenin, hakikat olayına 
aktif bir sadakatten başka bir şey olmadığını yazar. Bu, öznenin bir hakikat militanı 
(mücadelecisi) olduğu anlamına gelir. Bir hakikatin militanı, yalnızca insanlığın bü-
tünüyle kurtuluşu için çalışan politik militan değildir; o, aynı zamanda sanatçı-yara-
tıcı, ya da yeni bir bilim aleminin kapılarını açan bir bilim insanıdır ya da dünyası 
büyülenen aşıktır.36

Bu ifadeden anladığımız şey, daha önce sözünü ettiğimiz anlayışla tutarlıdır: 
Sadık olmaya karar verdikten sonra öznenin insan olduğu üzerine kurulu bir anlayış. 
Aynı tanım Etik kitabında da verilmiştir: “Bir sadakatin taşıyıcısına, yani bir hakikat 
sürecini taşıyan kişiye ‘özne’ diyorum.”37 Ancak şimdi Badiou’nun aynı kitabındaki 
başka bir ifadesine bakalım:

“Devrimci bir siyasetin [politikanın] öznesi de militan birey değildir; hele sınıf-öznesi denen 
hayal hiç değildir. Farklı farklı adlar alan (bazen ‘Parti’, bazen başka bir yapı) müstesna 
bir üretimdir. Mi litan bu öznenin oluşumuna girer elbette, ama yine bu özne onu aşar. [...] 
Yine, bir sanatsal sürecin öznesi sanatçı (‘deha’ vs.) değildir. Aslında, sanatın özne-nok-
taları sanat eserleridir. Ve sanatçı bu öznelerin oluşumuna girer (eserler ‘onun’dur), ama 
biz bunları hiçbir şekilde ‘o’na indirgeyemeyiz.”38

İki ifade arasında açık bir fark var gibi görünmektedir. İkinci ifadede özne, haki-
kat militanı, yani insan bireyine ait bir sıfat (edinilmiş olsa dahi) ile aynı şey değildir. 
Sanatın hakikati sürecinde öznenin örneklerine dikkat edecek olursak, birinci alıntıda 
özne olarak sanatçı (bir insan) açıkça belirtilirken, ikinci alıntıda, aslında eserler hakikat 
sürecinin öznesi olarak belirtilmektedir. Açıkçası burada ‘ya, ya da’ (tikel evetleme) 
mantığı ile ‘hem ve hem’ (tümel evetleme) mantığı iç içe geçmiştir ve Badiou’nun 
metinlerine sadık kalacaksak özne tanımında herhangi birine karar vermek mümkün 
gibi görünmemektedir. 

Gerçek şu ki hem Varlık ve Olay’da hem de Etik’te farklı tanımlar ve farklı anlamlar 
çağrıştıran ifadeler bulabiliriz. Nitekim Badiou, Varlık ve Olay’da alıntılanan ifadelerin 
dışında –özneyi örnekler üzerinden değil felsefi olarak tanımlamak istediğinde, “bir 
hakikatin destekçisi veya kaynağı olarak değil, bir hakikat sürecinin parçası olarak”39 
tanımlar. Ancak bir ‘parça’ (fragment) olmak ya da başka yerlerde söylediği gibi, 
hakikat olmanın bir ‘nokta’sı olmak ne anlama gelir? Bu soruyu cevaplamadan önce 
hakikat kavramına daha yakından bakmalıyız. 

36 Badiou, Being and Event.
37 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme.
38 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, s. 53.
39 Badiou, Being and Event, s. 15.
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Etik’ten yaptığımız bir önceki alıntıda hakikat, sadakat sürecinin bir durumda 
ürettiği şey olarak tanımlanıyordu. Bu tanımın daha teknik bir ifadesi Varlık ve Olay’da 
verilmiştir. Badiou burada hakikati, durumun olayla pozitif olarak ilişkili olan tüm 
parçalarını bir araya getiren olarak tanımlar.40 Bir olaydan sonra ‘durum’u araştırmak 
ve ‘durum’un hangi parçasının olayla ilgili olduğunu belirlemek, sadakat sürecinin 
yaptığı şeydir ve sonucu bir kümedir; yani hiçbir zaman tamamen gerçekleşmiş ve 
bitmiş denilemez. Bu küme veya yeni çokluk, durumun hakikatidir.41 Bir örnek konuyu 
daha açık hale getirecektir. Badiou, sanatın hakikati süreci hakkında Başka Bir Estetik 
Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz adlı yapıtında şöyle der:

“Yapıt bir hakikat de değildir. Bir hakikat bir olay tarafından başlatılan sanatsal bir usuldür. 
Bu usul yalnızca yapıtlardan oluşur. Ama hiçbir yapıtta kendini –sonsuzluk olarak– açığa 
vurmaz. Öyleyse yapıt, bir hakikatin yerel mercii (instance locale), diferansiyel noktasıdır. 
Sanatsal usulün bu diferansiyel noktasına sanatın öznesi diyeceğiz. Bir yapıt, ele alınan 
sanatsal usulün ya da yapıtın ait olduğu sanatsal usulün öznesidir. Bir başka deyişle: Bir 
sanat yapıtı bir sanatsal hakikatin özne noktalarından biridir.”42

O halde bir hakikat, durumdaki olaya sadakat süreci tarafından yapılan nokta veya 
parçanın sonsuz bir dizisidir. Ama bu noktaların her biri o hakikatin bir öznesidir. Bu 
örnekten yola çıkarak Varlık ve Olay’da özneleri hakikatin parçaları olarak tanımlayan 
ifadelerin ne anlama geldiğini artık anlayabiliriz: Açık bir biçimde öznenin insani 
oluşundan uzak bir anlam. Ama Etik kitabı da öznenin insani bir anlama sahip oldu-
ğuna dair ifadeler içerir. Örneğin Badiou şöyle yazar: “Bir özne [...] hayvanın ötesine 
geçen (hayvan onun tek temeli olarak kal[sa da]).”43 Her zaman hayvansal bir temele 
sahip olan ve aslında her zaman bir hayvan olan bir öznenin, hayvan üstü bir konumda 
bulunurken bir insandan başka bir şey olmayacağı oldukça açık görünmektedir. Yani 
özne ile ilgili sadece iki farklı kitaptaki iki tanım arasındaki farkla karşı karşıya değiliz, 
bu kitapların her birinde böyle bir fark bulunabilir. 

Değerlendirme ve Sonuç

İddialı bir “felsefenin sonu”44 ve bunu desteklercesine “hakikatin olmadığı”45nın 
ileri sürüldüğü bir çağda felsefeyi Platon’dan yola çıksa da yeni bir konfigürasyon 
içine sokan Alain Badiou, Çağdaş Fransız Felsefesinin Macerası’nın önsözünde 

40 Badiou, Being and Event, s. 335.
41 Badiou, Being and Event, s. 331-338.
42 Badiou, Başka Bir Estetik Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, s. 23. 
43 Badiou, Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, s. 51.
44 Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, Büyük Tasarım, çev. Selma Öğünç, 18. bs, İstanbul: Doğan 

Kitap Yayınevi, 2017, s. 11.
45 Lyotard, Postmodern Durum, s. 87.



24 Saeid Bidokht

kendisinin de ifade ettiği gibi yaşam ile kavram, varoluş ile idea arasındaki gediğin 
ötesine geçerek46 gerek bilim, gerek psikanaliz, gerek politika ve gerek sanat düzlem-
lerini kapsamlı bir felsefi konfigürasyon çerçevesinde bir araya getirerek bir hakikati 
düşünebilme olanağı sunmuştur. Ancak ileri sürdüğü tüm bu karmaşık sistemin tutarlı 
yapısı içerisinde öznenin neliği bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Badiou 
üzerine yapılan birçok çalışmaya bakıldığında da bu sorun tartışılmadan çalışmanın 
amacına ve yazarın tercihine bağlı olarak öznenin ya insani rolü ya da insani rolü 
aşan prosedürel ve oluşumsal rolü öne çıkarılmıştır. O halde bu soruyu sorup bir 
yanıt vermemiz gerekmektedir: Son incelememizden yola çıkarak –Badiou’nun me-
tinlerine sadık kalma koşuluyla– öznenin insani rolünü büsbütün çıkarmak mümkün 
müdür? Buna hayır cevabı vermek zorundayız. Çünkü Badiou’nun bir hakikat sürecini 
açıklamasında insani varlığı ima eden birçok kavramla karşılaşıyoruz. Karar verme, 
adlandırma, müdahale, sadakat gibi kavramlar insan varlığını tasavvur etmeden anla-
şılmazdır. Fakat aynı zamanda bu metinlere sadık kalacaksak öznenin insani olmayan 
rolünü de büsbütün çıkarmak mümkün değildir. O halde bu sorunu çözmenin imkanı, 
Badiou’nun felsefesinden yola çıkıp fakat onun metinlerinden kopmayla mümkündür. 
Yani hem ‘sadakat’ göstereceğiz hem de sadakati bozacağız. Bu sadakat, öznenin 
insani rolüne ‘karar’ verme; bozma ise öznenin insani olmayan rolünü bir prosedür 
veya çoklu oluşum olarak da düşünebilme ile mümkündür. Fakat bu paradoksal gibi 
görünse de biz öznenin insani rolünü yadsımamakla birlikte prosedürel/oluşumsal 
özne için insani özneyi şart koşuyoruz. Neden öznenin insani rolüne karar vermek-
teyiz? İster Badiou’nun tüm felsefesine damga vuran ‘hakikat’ temasını esas alalım 
ister onun politik açılımı olan ‘politik hakikat’ temasını, öznenin insani rolünü yok 
sayarak hakikati düşünmek pek çok sıkıntıya ve muğlaklığa neden olacaktır. Hele ki 
Badiou kendi felsefesinde Platon’un matematiksel ve metafiziksel düşünüşünü somut 
olanı soyut olana feda etmeme, başka bir anlatımla, varlığı düşünmek için özneden 
vazgeçmeme gayretiyle çağdaş bir felsefeye dönüştürmüşse, somutluğun göstergesi 
olan insani bir özneyi bu felsefeden çıkarmanın yanlış olabileceği kanaatindeyiz. Da-
hası, özneyi insani karaktere göre düşünmek, Badiou’nun Etik kitabında kaygılandığı 
şekliyle özneyi indirgemek de değildir. Çünkü özneyi bir prosedür (sanat eseri) veya 
bir oluşum (politik parti ve aşık) olarak düşündüğümüzde bile insani karakteri tasavvur 
etmeden özne mümkün olmayacaktır. 

46 Alain Badiou, Fransız Felsefesinin Macerası 1960’lardan Günümüze, çev. P. Burcu Yalım, İstanbul: 
Metis Yayınları, 2015, s. 23. 



Badiou’da Hakikat Anlayışı ve Özne Sorunu  25

KAYNAKLAR

Badiou, Alain; Komünist Hipotez, çev.: Oylum Bülbül, İstanbul: Encore Yayınları, 2011.
  ; Sonsuz Düşünce, çev.: Tuncay Birkan, Işık Ergüden, İstanbul: Metis Yayınları, 

2006.
  ; Etik Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme, çev.: Tuncay Birkan, 3. baskı, İstan-

bul: Metis Yayınları, 2013.
  ; Başka Bir Estetik Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz, çev.: Aziz Ufuk Kılıç, 2. baskı, 

İstanbul: Metis Yayınları, 2013.
  ; Felsefe İçin Manifesto, çev.: Nilgün Tutal, Hakkı Hünler, İzmir: Aralık Yayınları, 

2005.
  ; Fransız Felsefesinin Macerası 1960’lardan Günümüze, çev.: P. Burcu Yalım, İstan-

bul: Metis Yayınları, 2015.
  ; Being and Event, İngilizceye çev.: Oliver Feltham, London: Continuum Press, 

2005.
  ; Conditions, İngilizceye çev.: Steven Corcoran, London: Continuum press, 2008.
  ; Theoretical Writings, İngilizceye çev.: Ray Brassier and Alberto Toscano, London: 

Continuum Press, 2004.
  ; Number and Numbers, İngilizceye çev.: Robin Mackay, Cambridge, Polity Press, 

2005.
  ; Felsefe ve Rohdad, Farsçaya çev.: Ali Firdevsi, Tahran, Dibaçe Yayınları, 2016. 
Hawking, Stephen ve Leonard Mlodinow; Büyük Tasarım, çev.: Selma Öğünç, 18. baskı, İs-

tanbul: Doğan Kitap Yayınevi, 2017. 
Lyotard, Jean-François; Postmodern Durum, çev.: İsmet Birkan, Ankara: Bilgesu Yayıncılık, 

2013.
Türk, Duygu; Öteki, Düşman, Olay, İstanbul: Metis Yayınları, 2013.
Yenisoy Şahin, Eylem; “Alain Badiou’nun Hakikat Kuramı”, ViraVerita E-Dergi, S. 2, 2016.





YASANIN KAPISI ÖNÜNDE DERRIDA’NIN KAFKA OKUMASI:
YASANIN ERİŞİLEMEZLİĞİ*

Tacettin Ertuğrul**

BEFORE THE DOOR OF THE LAW DERRIDA’S READING OF KAFKA:
THE INACCESSIBILITY OF THE LAW 

ÖZ
Jacques Derrida “Préjugés, Devant la loi” (“Yasanın Önünde, Önyargılar”) adlı 
metninde Kafka’nın Yasanın Önünde (Kanun Önünde) adlı enigmatik öyküsü-
nün bir okumasını sunar. Filozof söz konusu metninde çok katlı ve çok hatlı 
bir ağ örer. Bu makalede Kafka’nın öyküsünde ele alınan yasanın erişilemez-
liği meselesinin Derrida düşüncesinin derin çizgileriyle buluşmakta olduğunu 
Derrida’nın yaptığı okumanın içinden geçerek göstermeyi amaçlıyoruz. Yasanın 
erişilemezliği konusu etrafında Derrida’nın doğrudan adını andığı fark/erteleme 
(différance) kavramsısının (quasi-concept) okumasında belirleyici bir role sahip 
olduğu görülür. Öte yandan doğrudan adını anmasa bile hareketini takip edebil-
diğimiz ilavesellik/ikamesellik (supplémentarité) kavrayışının da bu okumada 
iş başında olduğunun altını çizmek önemlidir. Derrida yasanın kökeni konusu 
çerçevesinde Kant ve Freud hakkında da yazar. Yasanın kökeni tartışması üze-
rinden aslında devrede olan aşkınsal gösterilenin erişilemezliği meselesinin ise 
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Derrida’nın Platon okumasıyla bir bağ kurmak suretiyle bir başka bağlamda gö-
rünür kılınabileceğini belirtmeliyiz. Böylelikle bu makalede Derrida’nın Kafka 
okuması fark/erteleme, ilavesellik/ikamesellik ve aşkınsal gösterilenin erişile-
mezliği temalarının birbirine dokunduğu bir anlam ağı içinde ele alınmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Derrida, Kafka, Yasa, Fark/Erteleme, İlave/İkame, Aşkın-
sal Gösterilen

ABSTRACT 
In “Préjugés, Devant la loi” (“Préjugés, Before the Law”), Jacques Derrida offers 
a reading of Kafka’s enigmatic story Before the Law. In his text, the philosopher 
weaves a multi-layered and multi-lined network. In this article, we aim to show 
by going through Derrida’s reading that the issue of the inaccessibility of the law, 
which is discussed in Kafka’s story, meets the deep lines of Derrida’s thought. 
Around the issue of the inaccessibility of the law, Derrida directly refers to the 
quasi-concept of différance, which has a decisive role in his reading. On the 
other hand, it is important to underline that the quasi-concept of supplement, 
whose movement we can follow if it is not directly mentioned, is at work in 
this reading. Derrida also writes about Kant and Freud in the context of the 
issue of the origin of the law. We think that the matter of the inaccessibilty of 
the transcendental signified, which is already at work through the debate on 
the origin of the law, can be made visible on another context by establishing 
a connection with Derrida’s reading of Plato. Thus, in this article, Derrida’s 
reading of Kafka is followed in a network of meaning in which the themes of 
différance, supplementarity and inaccessibility of transcendental signified are 
interwoven. 
Keywords: Derrida, Kafka, Law, Differance, Supplement, Transcendental 
Signified. 

*

Giriş

Çağdaş felsefe evreninde Kafka üzerine dikkate değer bir okuma repertuarıyla 
karşılaşırız. Bu konudaki zenginliğe dikkat çekmek bakımından Kafka hakkında yaz-
mış isimlerden birkaçını anmak yeterli olacaktır: Walter Benjamin, Hannah Arendt, 
Günther Anders, Theodor Adorno, Gilles Deleuze ve Félix Guattari, Jacques Derrida, 
Jean-François Lyotard. Kuşkusuz bu filozofların Kafka okumalarıyla temasa geçe-
rek Kafka’ya yönelmek; bir mirasın çoğulluğuna katılan ve o çoğulluğu büyüten 
karşılaşmaların peşine düşmek mümkündür. Biz bu yazıda Fransız düşünür Jacques 
Derrida’nın Kafka’nın yapıtıyla kurduğu belli bir ilişkiye odaklanmayı deniyoruz. 
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Derrida “Préjugés, Devant la loi”1 (“Yasanın Önünde, Önyargılar”) adlı metninde 
Kafka’nın Yasanın Önünde2 adlı enigmatik öyküsünün bir okumasını yapar. Der-
rida’nın metniyle karşılaşan okur kendisini soruların, referansların, tartışmaların 
dört bir yana açıldığı bir soruşturmanın içinde bulur. Lyotard üzerine bir düşünümle 
açılan bu okumada Kafka’nın öyküsü ele alınırken edebiyatın ne olduğu3, edebiyatın 
bir özünün olup olmadığı, bir metinde başlığın işlevi, Kafka’nın öyküsüne hangi ön 
kabullerle yaklaştığımızın soruşturulması, Kant ve Freud’da yasanın erişilemezliği, 
yasanın önündeki edebiyat, edebiyat ve hukuk arasındaki ilişki, Hegel’in aktardığı 
Kudsü’l Akdes hikayesi, Heidegger ve Blanchot’ya göndermeler, edebiyatın yasa 
koyucu karakteri gibi temalar başka bir çokları arasında karşımıza çıkar. Elinizdeki 
bu makalede kuşkusuz Derrida’nın metninin tüm izleklerini katetmek ve geliştiril-
meye açık tüm hatları takip etmek iddiasında değiliz. Derrida’nın metni kendi zengin 
örüntüsü içinde indirgenemez kalıyor. Dolayısıyla burada kaçınılmaz olarak metnin 
kimi çizgilerini ön plana çıkarırken kimilerini gölgede bırakmış oluyoruz. Metnin bir 
özetini sunmanın ötesine geçen hedefimiz de zaten bunu zorunlu kılıyor. Bu makalede 
Derrida’nın okumasında fark/erteleme (différance) kavramsısının (quasi-concept) be-
lirleyici rolüne dikkat çekmeyi ve Derrida’nın metnini kendisinin söz konusu metinde 
anmadığı ilavesellik/ikamesellik (supplémentarité) kavramsısıyla birlikte düşünmenin 
verimliliğine işaret etmeyi deniyoruz. Ayrıca yine Derrida’nın söz konusu metninde 
doğrudan bir gönderme yapılmamış olsa da filozofun Platon okumasını devreye sok-
mak suretiyle aşkınsal, mutlak bir gösterilenin yokluğu konusunu da dikkate sunmak 
istiyoruz. Böylelikle Derrida’nın Kafka okumasını fark/erteleme, ilavesellik/ikamesellik 
ve mutlak gösterilenin yokluğu temalarının birbirine gönderdiği bir anlam ağı içinde 
yankılanmaya bırakıyoruz. 

1 Fransa’da Cerissy-la-Salle’da 1982 yılında sunulmuş olan metin 1985 yılında La faculté de juger 
içinde yayımlanmıştır. Bkz. Jacques Derrida, “Préjugés, Devant la loi”, La faculté de juger, Paris: Les 
Éditions de Minuit, 1985, s. 87-139. Söz konusu kitaptan yaptığımız alıntıları metnin Türkçe çeviri-
sinden aktarıyoruz: Jacques Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, çev. Melih Başaran, Yargılama 
Fakültesi, 1. Baskı, İstanbul: İthaki Yayınları, 2015, s. 103-168. Bununla birlikte metnin Fransızca 
orijinaline referansla Türkçe çeviride değişikliğe gidersek dipnotta belirtiyoruz.

2 Franz Kafka, Kanun Önünde ve Diğer Öyküler, çev. Zeynep Uçar, İstanbul: Zeplin Kitap, 2016, s. 89-
91. Bu öykü bu makalenin hemen ilerleyen satırlarında da işaret edildiği gibi ayrıca Kafka’nın Dava 
adlı romanının içinde de aktarılmaktadır. Romanın içinde ne Yasanın Önünde başlığıyla ne de başka 
bir başlıkla yer almaz, ancak roman karakterlerinden olan Rahip’in Joseph K. ile gerçekleştirdiği bir 
diyalog esnasında Rahip tarafından aktarılır. Bkz. Franz Kafka, Dava, çev. Ahmet Cemal, 32. Baskı, 
İstanbul: Can Yayınları, 2017, s. 231-233.

3 Derrida’nın edebiyata ilişkin son derece dikkat çekici metinlerini bir araya getiren bir derleme için 
bkz.: Jacques Derrida, Acts of Literature, ed. Derek Attrige, London/New York: Routledge, 1993. Met-
nin Türkçe çevirisi için bkz.: Jacques Derrida, Edebiyat Edimleri, çev. Mukadder Erkan – Ali Utku, 1. 
Baskı, İstanbul: Otonom, 2010.
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1. Kafka’nın Öyküsü Üzerine Başlangıç Notları

Derrida’nın “Yasanın Önünde, Önyargılar” eseri etrafındaki değerlendirmelerimize 
geçmeden önce Kafka’nın öyküsüne ilişkin birkaç noktaya işaret etmek ve öyküyü 
paylaşmak uygun olacaktır. Kafka’nın Yasanın Önünde adlı öyküsü ilk kez Prag’da 
haftalık olarak yayımlanan bir Yahudi dergisi olan Selbstwehr’de 1915 yılında neş-
redilir. Öykü yayıncı Kurt Wolff’un girişimiyle çıkan bir derleme olan Modern Şiir 
Almanağı’nda 1916 yılında Leipzig’de ikinci defa karşımıza çıkar. Ayrıca 1919 yılında 
Kafka’nın yine Kurt Wolff tarafından yayınlanan Ein Landarzt (Bir Köy Hekimi) adlı 
derleme kitabında yer almıştır. Ancak öykü Kafka’nın 1914 yılında yazmış olduğu 
Dava romanının içinde de romanın bir parçası olarak yer almaktadır. Dava’nın 1925 
yılında yani Kafka’nın ölümünden sonra yayımlandığını da hatırlatmak isteriz.4 

Derrida “Yasanın Önünde, Önyargılar” metninde Kafka’nın öyküsünün tamamını 
alıntılamaktadır. Derrida’nın okumasını ve göndermelerini takip edebilmek bakımın-
dan taşıdığı önem nedeniyle, biz de Kafka’nın Yasanın Önünde [Kanun Önünde] adlı 
öyküsünü çok uzun olmamasının da verdiği imkanla paylaşıyoruz: 

“Kanun önünde bir bekçi vardı. Kırlardan gelen adam, bekçiden kanuna kabul edilmeyi 
diledi. Bekçi, şimdilik bunu onaylayamayacağını bildirdi. Adam düşünüp taşındı, bir gün 
buna izin verilip verilmeyeceğini sordu. ‘Bu mümkün’ dedi bekçi, ‘ama henüz değil.’
Kapı her zamanki gibi açıktı. Bekçinin bir adım kenara çekilmesiyle, kırdan gelen adam 
eğilip içeriye; geçidin uzandığı yola bakmak istedi. Durumu fark eden bekçi bir kahkaha 
patlatıp ‘Seni bu kadar baştan çıkarıyorsa, benim engellememe rağmen içeri girmeyi 
denemelisin. Fakat şunu aklından çıkarma; ben güçlüyüm. Her koridorda bir bekçi bek-
ler, koridorları geçtikçe bir öncekinden daha kuvvetli bekçilerle karşılaşırsın. Ben daha 
üçüncüsünün yüzüne bakmaktan korkuyorum.’ 
Her zaman, herkes için ulaşılabilir olduğu farz edilen kanunun önünde bu tür güçlüklerle 
karşılaşmak, kırlardan gelen adamın aklının ucundan geçmezdi. Adam, bekçinin kürk 
mantosuna, kemerli koca burnuna ve incelerek uzayan kara Tatar bıyıklarına dikkatle 
bakınca, içeri kabul edilene dek beklemeye karar verdi. 
Günler ayları, aylar yılları kovaladı. İzin almak için denemediği yol kalmadı, ısrarıyla 
bekçiyi usandırdı. Bekçi, adamı sıkça sorguya çekip memleketini ve başka ayrıntıları 
sorsa da, bunlar alâkasız sorulardı ve konuşma, her seferinde bekçinin muzaffer bir eda ile 
henüz içeri girmesine izin veremeyeceğini söylemesiyle son buldu. Bu yolculuğa hazırlıklı 
çıkmış olan adam, elinde avucunda kıymetli ne varsa bekçiye rüşvet olarak sunmuş, her 
armağanını istisnasız kabul eden bekçi ise, ‘Bunları yalnızca seni boşladığımı düşünme-
yesin diye kabul ediyorum’ demişti. 
Yıllardır bekleyen adam, bu zamana kadar, neredeyse gözlerini kırpmadan bekçinin ağ-
zından çıkacak bir çift söze bakmıştı. Zamanla diğer bekçiler aklından silinmiş, gözünde, 
kanuna giden yolda elini kolunu bağlayan tek engel bu adamdan ibaret hale gelmişti. İlk 

4 B. Lortholary, “Devant la loi”, Auteurs européens du premier XXe siècle, 1 De la drôle de paix à la 
drôle de guerre 1923-1939, Anthologie en langue française sous la direction de Jean-Claude Polet, 1er 
édition, Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2002, s. 97.
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yıllarda kör talihine öfkelenir, etrafa sunturlu küfürler savururdu. İhtiyarladıkça duruldu, bir 
köşede sessizce homurdanır oldu. Yıllar geçtikçe çocuklaştı, bekçinin kürkündeki pirelerle 
dost oldu; bir yolunu bulup bekçinin aklını çelsinler diye onlardan medet umdu. Zamanla 
görme yetisini kaybetti; gecenin karanlığı mı çöktü, gözleri ona oyun mu oynuyordu, ayırt 
edemez oldu. Artık gözleri, kanun kapısından süzülüp karanlığı aralayan, göz kamaştırıcı 
ışık huzmesini seçebiliyordu. Çok vakti kalmamıştı.
Ölmeden önce, bunca zamandır yaşadıklarını akıl süzgecinden geçirip daha önce bekçiye 
sormadıklarını bir tek soruda topladı. Başıyla bekçiye gelmesini işaret etti, artık bedeni bir 
kaya kadar katılaşmıştı. Bekçi adama doğru eğildi, aralarındaki boy farkı işi zorlaştırıyordu. 
‘Daha ne bilmek istersin’ dedi bekçi, ‘ne kadar da doyumsuz çıktın!’
‘Herkes kanuna ulaşmak gayretinde’ dedi yaşlı adam, ‘öyleyse nasıl olur da bunca yıldır 
benden başkasının yolu bu kapıya düşmez?’
Bekçi, ihtiyarın sona yaklaştığını anlamıştı, ağır işiten kulaklarının iyi duyması için bağı-
rarak, ‘Buraya senden başkası kabul edilmez. Bu kapı, yalnızca senin için bir geçit. Vakti 
geldi, şimdi gidip onu kapatacağım’ dedi.”5

İşte öykü böyledir ve büyük bir bilmece olarak karşımızda durmaktadır. Yukarıdaki 
öykünün ayrı yayınlanmış olduğu gibi Dava romanının içinde de yer aldığını belirtmiş-
tik.6 Aslında yukarıdaki satırlar Dava’nın içinde yer alarak romanın bir özetini sunuyor 
gibidir. Yazarın dostu ve bir Kafka biyografisinin de yazarı olan Max Brod doğrudan 
bu öyküyü değilse de Dava romanını Eyüp Kitabı’yla karşılaştırır: “Oysa Josef K., o 
gizemsel mahkemede ne için cezalandırılır? Öyle bir mahkeme ki, en üst kademesi 
karanlıklar içindedir, yanına varılamaz, hatta pek çok kez akıl erdirilemeyen yersiz 
davranışlarda bulunur; tıpkı Tevrat’ın ‘Eyüp’ kitabındaki ilkin yanına varılamayıp bir 
bilmece olarak kalan ve hem Eyüp, hem Eyüp’ün dostlarınca (bunlar için sonunda da 
değişmez durum) doğru dürüst algılanamayan Tanrı gibidir.”7 

Öyküye ilişkin muhtelif yorumlar yapılmıştır. Hem bunların bir kısmına işaret 
ediyor olması, hem de kendi yaklaşımını sunması bakımından Michel Löwy’nin 
değerlendirmelerine işaret etmek istiyoruz. Löwy, Max Brod’dan doğrudan öyküye 
ilişkin olmasa da ona ilişkin bir değerlendirme yolu açan şu satırları aktarır: “Eyüp 
Kitabı’nda Tanrının iradesi bizim gözümüze mantıksız olan bir veçheyle ya da daha 
ziyade bizim insan mantığımıza tuhaf biçimde karşıt bir veçheyle kaplıdır […], Tanrı 
kendisini aynı biçimde insana saçma ve adaletsiz görünen eylemlere vermektedir. 
Fakat yalnızca insani bakışlar için onların görünüşü böyledir ve nihai sonuç, Kafka’da 
olduğu gibi Eyüp’te de, insanın kullandığı ölçülerin Mutlağın dünyasında kendileriyle 
ölçüm yapılan ölçülerle aynı olmadığıdır.”8 Löwy, Brod’un bu yorumunu Kafka’nın 

5 Kafka, Kanun Önünde, s. 89-91.
6 Kafka öyküyü Dava’ya başlık hariç olduğu gibi aktarmış durumda. Derrida Kafka okumasında kendi 

başlığına sahip müstakil bir öykünün ve bir kitapta başlıksız olarak yer alan bir öykünün edebi statü-
sünün ve yarattığı edebi olayın farklılığını da tartışır.

7 Max Brod, Kafka’da İnanç ve Umutsuzluk, çev. Kamuran Şipal, İstanbul: Cem Yayınevi, 1994, s. 49.
8 Max Brod’dan akt.: Michael Löwy, “‘Devant la Loi’ : le judaïsme subversif de Franz Kafka”, Raisons 

politiques, no 8, 2002, s. 118.
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Dava ve Şato adlı kitapları için de uygun bulduğunu belirtir. Löwy’nin öyküye iliş-
kin kimi yorumlar hakkındaki referanslarını takip ederek söylersek Hartmut Binder 
öyküyü Kafka’nın babası ya da nişanlısı Felice’le ilişkilerindeki gibi kimi insani 
ilişkilerdeki “saçmalığı” ifade eden bir otobiyografik metin olarak gören bir yorum 
sunar.9 Giuliano Baioni Dava romanında öykünün işlevini büyük ölçüde estetik bir 
işlev olarak görmekte ve onun formel vasıfların mükemmelliğini temsil ettiğini ileri 
sürmektedir.10 Löwy bu yorumlara katılmamaktadır; bu öykünün ancak daha geniş 
bir ölçekte Kafka’nın ruhaniyetini, toplumsal-etik kanaatlerini ve anti-otoritarizmini 
hesaba katmakla anlaşılabileceğini düşünmektedir. Löwy bir anlamda taşralı adamın 
başarısızlığını kapıdan izinsizce geçerek “Yasa”ya doğru yol alma iradesi gösterme-
miş olmasında bulan F. Weltsch’in yorumuna; taşralının kapıdan girişini engelleyenin 
korku ve otoriteye itaat olduğunu vurgulayan Walter H. Sokel’in okumasına ve taş-
ralının şahsi yasasını toplumsal tabuların üstüne yerleştirme cesareti gösteremediğini 
belirten Marthe Robert’in değerlendirmesine yakındır. Löwy öyküde Kafka’nın ya-
pıtlarını kateden özgürlükçü bir ruh hali bulur. Babaya Mektup’ta şahsi bir otoritenin 
söz konusu edilmesine karşın, yarım kalmış iki büyük romanda “daha ziyade gayri 
şahsi bir aygıt, bir mekanizma biçimi alan bürokratik, anonim, hiyerarşik, opak ve 
uzak bir otorite söz konusudur.”11 Yazara göre Kafka’nın anti-otoriterizminin dini 
alanda da bir karşılığı vardır: “Böylece bu anti-otoriterizm tanrısallığı temsil etme ve 
onun adına dogmalar, doktrinler, yasaklar koyma hakkı iddia eden tüm güçlere karşı 
bir red biçimini almaktadır.”12 Löwy Kafka’nın dininin heterodoks Yahudi esinli bir 
tür özgürlük dini olduğunu ve Tanrının otoritesinden ziyade “yasa”nın bekçilerinin 
otoritesinin sorunsallaştırıldığını ileri sürmektedir. Kafka’nın dini hassasiyetinin kay-
naklarını ise dönemin Prag anarşist çevresinde ve özellikle de Praglı yahudi dostları 
Hugo Bergmann ve Felix Weltsch’de aramak gerektiği düşüncesindedir. Bu iki yazarın 
Yahudilik yorumlarında bireyin karar alma kabiliyetine yapılan vurguya dikkat çeken 
Löwy onların Kafka üzerindeki etkilerine işaret eder. “Kafka’nın bu ‘özgürlük dini’ 
ve dini otorite eleştirisi en saf ifadesini sarsıcı bir parabol olan ‘Yasanın Önünde’de 
bulmaktadır.”13Nihayetinde Löwy, bu öyküde yasanın koruyucusunu/kapı bekçisini 
içine girilemez tanrısal adaletin bir temsilcisi olarak görmenin değil ancak onu Joseph 
K.’nın düşündüğü gibi yalana dayanan bu dünya düzeninin temsilcisi olarak görmenin 
daha makul olacağı kanaatindedir.14 

9 Löwy, ‘Devant la Loi’, s. 119.
10 Löwy, ‘Devant la Loi’, s. 119.
11 Löwy, ‘Devant la Loi’, s. 119.
12 Löwy, ‘Devant la Loi’, s. 120.
13 Löwy, ‘Devant la Loi’, s. 122.
14 Kafka’nın eserlerinin yabancılaşma kavramı ekseninde ele alınmış olduğunu da hatırlatalım. Avus-

turyalı sanat eleştirmeni Ernst Fischer 1962 tarihli Von Grillparzer zu Kafka: sechs Essays kitabının 
Kafka’ya ayrılmış bölümünde doğrudan Yasanın Önünde metnine odaklanmasa da bu öykünün içinde 
yer aldığı Dava romanını, Şato ve başka metinlerle birlikte Kafka’nın Habsburg İmparatorluğu’nun 
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Bu dikkat çekici öyküyü muhtelif temalar etrafında ve Kafka’nın başka yapıtlarıyla 
kesişmeleri ekseninde okumak kuşkusuz mümkündür. Örneğin onu Kafka’nın diğer 
eserleriyle ilişkisi içinde ele alarak “erişilemezlik” teması etrafında düşünmek ilginç 
olur.15 Aslında “erişilemezlik” teması bir biçimde elinizdeki makalenin güzergahı içinde 
belirleyicidir, ancak nihayetinde yazarın diğer eserleriyle kesişmelere odaklanan bir 
yoldan geçmiyoruz. 

Bu bulmacamsı öyküye ilişkin olarak Derrida’nın metninde açılan olanakları keşfet-
mek amacıyla, öncelikle Kafka’nın Dava’daki karakterlerinin bizzat bu öykü hakkındaki 
değerlendirmelerini paylaşmak uygun olur. Üç defa Yasanın Önünde başlığıyla müstakil 
olarak yayımlanan öykü Kafka’nın 1914 yılında yazmış olduğu ancak ölümünden bir 
yıl sonra, yani 1925 yılında Max Brod’un çabalarıyla Berlin’de yayımlanacak olan 
Dava adlı romanında da yer aldığında, Kafka’nın öyküye bir romanın içindeki bir anlatı 
olarak da bir rol biçtiğini görürüz. Dava’da bu anlatı, romanın karakterlerinden olan 
Rahibin Joseph K.’ya “yasa”ya ilişkin olarak aktardığı bir metin olarak yer almaktadır ve 
başlıksızdır. Rahip, Joseph K.’ya yasanın girişinde yer alan bir anlatıyı aktarır, yasanın 
girişindeki bir metni alıntılar. İşte öykü Dava romanında Rahibin alıntıladığı o metin 
olarak karşımıza çıkar. Derrida romanın ilgili bölümünde (ki bu bölüm “Katedralde” 
başlığını taşımaktadır) Rahip ve K. arasında Rahibin aktardığı anlatıya, dolayısıyla ayrı 
olarak yayınlandığı başlıkla söylenirse Yasanın Önünde metnine ilişkin olarak talmudik 
bir tefsir sahnesinin takip edilebileceğini hatırlatır. Rahip, K.’ya Yasanın Önünde met-
nini aktardıktan sonra onunla metne ilişkin çeşitli yorumları paylaşmakta, K. ise kendi 
değerlendirmelerini sunmaktadır. Böylelikle anlatıya (öyküye) ilişkin farklı yorumlar 
zaten daha Dava yapıtının içinde bile yapılmış olmaktadır.16 

Dava’da Rahip, K.’ya şöyle der: “Sakın kendini yanıltma”. K ise şöyle sorar: 
“Hangi konuda yanıltacağım ki kendimi?” Rahip: “Mahkeme konusunda yanılıyorsun, 
yasanın girişindeki yazılarda bu yanılma konusunda şöyle denir: Yasanın önünde bir 
kapı bekçisi durur. Taşralı bir adam, bu bekçiye gelir ve [...].”17 İşte Yasanın Önünde 
metni Dava’da bu şekilde aktarılmaktadır ve tekrar hatırlatmak gerekirse başlıksızdır. 

yaşadığı çöküntü, bürokratik labirentler ve yabancılaşma karşısındaki tanıklığı çerçevesinde değer-
lendirir. Marxist bir eleştirmen olan Fischer’in gözünde Kafka sınıf perspektifinden yazmasa da ka-
pitalizmin ürettiği yabancılaşmayı güçlü bir şekilde sezmiş bir düşünürdür. Kitabın Kafka bölümü 
Türkçe’de müstakil olarak yayımlanmıştır. Bkz.: Ernst Fischer, Kafka, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: 
BFS Yayınları, 1985. Yabancılaşma bahsi çerçevesinde bilhassa bkz.: s. 39-55.

15 Örneğin Şato’yla birlikte okumak da zengin sonuçlara yol açabilir. Saul Friedländer Şato’yu “erişileme-
yecek bir Kudüs’e doğru yola çıkılan umutsuz bir hac ziyareti gibi” okumanın mümkün olup olmadığını 
sorar. Bkz.: Saul Friedländer, Kafka: Utanç ve Suçluluğun Şairi, çev. Tuğçe Aysu, 1. Baskı, İstanbul: 
İthaki Yayınları, 2015, s. 7. Kuşkusuz Yasanın Önünde öyküsü de bir erişilemezlik anlatısıdır. Şato hem 
Dava ile hem de Yasanın Önünde öyküsüyle dikkat çekici kesişmeler içerir. Öte yandan Amerika’da da 
genç göçmen Karl Rossmann kendisini labirentler ve engellerin bitimsizliği içinde bulur.

16 Derrida’nın Rahip ve K. arasındaki diyalog hakkındaki değerlendirmeleri için özellikle bkz.: Derrida, 
“Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 164-168.

17 Kafka, Dava, s. 231-233.
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Dava’nın karakterlerinin öyküyü nasıl yorumladıklarına daha yakından bakalım. K 
öyküyü dinlemiş, ondan çok etkilenmiş ve şunları söylemiştir: “Demek ki kapı bek-
çisi adamı aldatmıştı.” “Kapı bekçisi kurtarıcı açıklamayı ancak bu açıklamanın artık 
adama yardımı dokunamayacağı bir anda yaptı.” “Mademki kapı o adam içindi, onu 
içeriye bırakmalıydı.”18 Rahip ise bir aldatmanın söz konusu olmadığını ileri sürer. Ona 
göre bir aldatma yoktur çünkü “o soru bekçiye daha önce sorulmamıştı.” Öyküde kapı 
bekçisi biri başta diğeri sonda iki önemli açıklama yapmaktadır. Birincisinde “Şimdi 
izin vermeyeceğim”, ötekisinde ise “Bu kapı yalnızca senin için öngörülmüştü” denil-
mektedir. Ve Rahibe göre burada bir çelişki yoktur. Aksine birinci açıklama ikincisiyle 
bağlantılıdır çünkü gelecekte girebileceği ima edilmiştir.19 Nihayetinde K. şöyle sorar: 
“Yani adamın aldatılmadığına inanıyorsun, öyle mi?” Rahip ise yanıtlar: “Beni yanlış 
anlama, ben sana yalnızca bu konudaki düşünceleri gösteriyorum. Düşünceleri fazla 
dikkate almamalısın. Yazı değişmez, düşünceler ise çoğu kez sadece yazı karşısındaki 
aczin ifadesidir.” K. Rahipten ayrılırken ona kendisinden bir şey isteyip istemediğini 
sorar, Rahip şöyle diyecektir: “Senden neden bir şey isteyeyim. Mahkeme senden 
hiçbir şey istemez. Geldiğin takdirde seni kabul eder ve gittiğin zaman da bırakır.”20

Söz konusu “yazı”ya (öyküye) ilişkin olarak Dava’da yapılan yorumların ışığında 
bir noktaya işaret edelim. Derrida’nın okuması boyunca “kapının açık olduğuna”, “ge-
çiş izninin yalnızca ‘şimdi’ verilmemiş olduğuna” ilişkin bir vurguyla karşılaşacağız. 
Derrida farkın/ertelemenin (différance) altının çizildiği bir okuma inşa eder. Derrida’nın 
metninde karşılaştığımız bu vurgunun aslında Dava’da Rahibin zaten K.’ya aktarmış 
olduğu yorumlardan birinin sürdürülmesi anlamına geldiğini iddia etmek bize mümkün 
görünüyor. Bununla birlikte Rahibin tezinin sürdürülmesiyle sınırlı kalmadan Derrida’nın 
Rahip ve K. arasındaki diyalogları çoğaltmakta olduğu açıktır. Öyleyse Derrida’nın 
Kafka’nın kendi üzerine dönen yazısının ürettiği soruları sürdürmekte ve çoğaltmakta 
olduğunu söyleyelim. Kafka Dava romanının içine Yasanın Önünde öyküsünü yerleş-
tirerek, romanın içindeki bir örnek mesel üzerinden romana yeniden bakacağımız bir 
mevki oluşturur. İşte bu örnek mesel üzerine Rahip ve K. arasında gerçekleşen diyalog 
bir anlamda Derrida tarafından başka bir düzlemde devam ettirilmektedir.

2. Yasaklanmış Olan Yasa: Kant ve Freud

Derrida’nın “Yasanın Önünde, Önyargılar” metninde kendimizi “yasa” bahsi 
üzerinden Kant’a ve Freud’a da gönderilmiş buluruz. Yukarıda görmüş olduğumuz gibi 
öykü erişilemez, içine nüfuz edilemez bir yasa etrafında örülmüştür. Yasanın erişile-
mezliği, yasanın içine girilemez olması, yasanın ötede oluşu konusu yalnızca onlarla 

18 Kafka, Dava, s. 233.
19 Kafka, Dava, s. 233.
20 Kafka, Dava, s. 235.
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sınırlı olmamakla birlikte Derrida tarafından Kant ve Freud örnekleri ile de ilişki içinde 
takdim edilir.21 Derrida’nın bu düşünürlerle kurduğu temasa kimi bakımlardan işaret 
edeceğiz. Ancak öncelikle Derrida’nın metninde anmadığı bir durumu da belirtelim. 
Derrida’nın Kant’ı ve Freud’u bu çerçevede gündeme getirmesinin yanı sıra, Freud 
da zaten Totem ve Tabu’nun başında Kantçı ahlak yasasına şöyle bir göndermede bu-
lunmaktadır: “Aradaki ayrım, tabunun toplumumuzda hâlâ varlığını sürdürmesinden 
kaynaklanıyor; bu da, psikolojik özü bakımından negatif açıdan ele alınıp, daha başka 
içeriklere uygulanması durumunda Kant’ın kategorik buyruğundan başka şey değildir.”22

Derrida tarafından Kant’a yapılan gönderme Kant’ın ahlak yasası kavrayışı üzerin-
den gündeme gelir. Yasanın içine girilemezlik çerçevesinde, Derrida Kant’ın ahlak yasa-
sını yorumlar. Aşkın ve erişilemez karakteri dolayısıyla Kant’ın ahlak yasası Kafka’nın 
kısa öyküsündeki betimlemeyle belli bir ilgi içindedir. İlerleyen kısımlarda görüleceği 
üzere Derrida Kafka’nın öyküsünde yasanın kendisiyle yüzyüzelik ilişkisine girile-
meyen tuhaf durumuna, doğrudan huzurunda bulunulamayan ya da huzura gelmeyen 
karakterine dikkat çekmektedir. İşte burada Derrida Kant felsefesinde ahlak yasasının 
konumlandırılışıyla bir kesişim bulmaktadır. Kant felsefesinde yasanın erişilemezliğini 
düşünmek üzere, yasa ve saygı arasındaki ilişkinin ne olduğunu sormak mümkündür. 
Kant felsefesinde saygının kendisine yönelmiş olduğu şey nedir? Derrida şu noktaya 
dikkat çeker: Bir yandan saygı kişilere yönelmiştir, bu doğrudur ama gerçekte saygı 
yalnızca ahlak yasasınadır. İnsanlara insan olmalarından ötürü saygı duyarız, saygı 
duymamız gerekir. Ama aslında insanlara duyulan saygının nedeni insanlara saygı 
duymamızı gerekli kılan yasaya saygı duymamızdır. Böylece Derrida Kant için saygı 
duyduğumuz esas şeyin yasanın kendisi olduğunu belirtir: “asla şeylere değil, ancak 
ahlak yasasının örneği olmak bakımından kişilere yönelen saygı”23 söz konusudur. 

Kant üzerine değerlendirmelerinde Derrida’nın yasanın aşkınsal (transandantal) 
karakterine dikkat çektiğini görürüz: Yasanın bir rasyonalitesi vardır ve bu rasyonalite 
aşkınsal bir karaktere sahiptir. Yasanın rasyonalitesinin aşkınsal karakteri onun tüm 

21 Ama örneğin Lyotard üzerine de düşünmektedir. Derrida Lyotard’ın Au juste adlı kitabındaki “Yahu-
dilik pragmatiği” ile ilgili bölümden yasa etrafındaki bilinmezliğe ilişkin bir alıntı yapar. Bu alıntıdan 
bir parçayı aktarıyoruz: “Tanrı komut verir. Neyi komut verdiğini çok iyi bilmeyiz. İtaat etme komutu 
verir. Yani, mecburiyet oyunu olan bu pragmatik oyun içinde konum alma komutu verir. […] Sadece 
‘Bir yasa var’ denir. Ve bir ‘yasa’ dendiğinde bu, söz konusu yasanın tanımlı olduğu ve buna uygun 
davranmanın yeterli olduğu anlamına gelmez çünkü tam da bir yasa vardır ama bu yasanın ne dediği 
bilinmemektedir.” Lyotard’dan akt.: Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 129. Derrida bu alıntı-
ya ilişkin olarak Kafka okumasında bahsedeceği şeyin tam da bu olduğuna dikkat çeker. Bkz.: Derrida, 
“Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 129.

22 Sigmund Freud, Totem ve Tabu, çev. Kâmuran Şipal, İstanbul: Say Yayınları, 2017, s. 24. Derrida’nın 
“Yasanın Önünde, Önyargılar” adlı metninde Freud’un Kant’a yaptığı bu göndermeyi anmadığını söy-
lüyoruz, bununla birlikte Derrida söz konusu eserinde bir seminerinde Kant ve Freud’u yasa teması 
üzerinden birlikte ele aldığını hatırlatır. O derste Derrida tarafından Freud’un bu Kant göndermesine 
dikkat çekilmiş olması kuşkusuz ihtimal dahilindedir.

23 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 130.
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tarihselliği ve empirik anlatısallığı aştığı anlamına gelir. Kategorik otoritesini kuşanmış 
olan yasa ne doğmuş ne de türemiştir. Derrida Kant’ta saf ahlaklılığın tarihi olmadığını 
hatırlatır. “Tıpkı Kafka’nın anlatısındaki köyden gelen adamın durumunda olduğu 
gibi, yasaya anlatısal bir takım nakiller yoluyla yaklaşmayı denemek, onu halihazırda 
mevcut kılmak, onunla bir ilişkiye geçmek, dahası onun içine girmek, ona içkin olmak: 
Bunların hiçbiri mümkün olmaz. […] Ne var ki ulaşılamaz olan, tam da saklandığı 
barikatın arkasından kışkırtmaya devam eder.”24 

Yasaların yasasının erişilemez kaldığını görürüz. Ancak yasanın kökenine ilişkin 
sorulardan vazgeçilemediğini de farkederiz. Çünkü bu sorular tam da yasanın ulaşıla-
mazlığı, erişilemezliği tarafından kışkırtılır. Yasanın kökeni elden kaçtığı ölçüde soru 
olarak gelir. Yine de yasa kaynağını ele vermez. Kaynağını ele vermez fakat “yapma-
lısın” veya “yapmamalısın” diye buyurmayı sürdürür. Derrida Kafka’nın anlatısına 
baktığımızda orada ne tür bir yasanın söz konusu olduğunu bilemediğimize de dikkat 
çeker. Ahlaki bir yasa mı söz konusudur? Hukuki, politik bir yasa mı? Yoksa doğa 
yasası mı? Aslında yasada görünmez kalan şey de zaten tam da yasanın kendisidir, 
yasaları yasa yapan şeydir.25

Derrida yasanın kökenine ulaşma çabasında beliren açmazı deşifre etmek üzere 
Freud’u da anacaktır. Antropoloji literatürüyle güçlü bir ilgi içinde olan Freud 1912 
tarihli Totem ve Tabu metninde yasanın kökenine ilişkin bir açıklama sunar. Ahlak 
kuralı formunda beliren yasanın kaynağını Freud ilksel baba katli anlatısı çerçevesinde 
açıklayacaktır. Derrida Totem ve Tabu’nun (1912) sonuç bölümüne işaret etmektedir ki 
orada Freud şöyle demektedir: “Biz, ilkel toplumdaki ahlaksal ilk yasak ve kısıtlama-
ları, cinayet olarak nitelenen bir eylemi gerçekleştirenlere tepki olarak açıkladık. İlgili 
cinayeti gerçekleştirenler yaptıklarından pişmanlık duyup, bir daha böyle bir eyleme 
kalkışmamaya, bundan bir şey ele geçirilemeyeceğine karar verdiler.”26

Dolayısıyla Freud’un ifadelerinden şu anlaşılmaktadır: İlkel toplumlarda insanlar 
bir eylemde bulundular ve ilk etik kurallar ve ilk ahlaki kısıtlamalar aslında bu eyleme 
verdikleri bir tepki olarak ortaya çıktı, bu eylem failleri için suç kavramının kaynağını 
oluşturdu. Hangi eylemden bahsedildiğini biliyoruz: Arzularının doyurulması engellenen 
topluluk erkekleri bir erkek kardeşler ittifakı oluştururlar ve kendi arzularını sınırsızca 
doyurabilen şefi yani babayı öldürerek egemenliğine son verirler. Yukarıda Freud’dan 
yaptığımız alıntıda dikkat çekici nokta Freud’un anlatısında işlenen suçtan duyulan 
pişmanlığın ahlak yasasının kaynağı olarak konumlandırılmakta oluşudur. Derrida işte 
bu noktada haklı olarak baba katlinden duyulan pişmanlığın nasıl olup da ahlaktan 
önce, yasadan önce varolabileceğini sorar: Sonuçta pişmanlığın duyulabilmesi zaten 
bir ahlakı ve yasayı varsayıyor ve gerektiriyor olmayacak mıdır?27 

24 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 132.
25 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 132.
26 Freud, Totem ve Tabu, s. 237.
27 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 140.
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Freud baba katline ilişkin olarak şunu da belirtir: “Ölen kişi [baba] bu durumda 
sağlığındakinden daha güçlü konuma gelmiş, olaylar günümüzde insanlar arası ilişki-
lerde gözlemlediğimiz bir seyir izlemişti.”28 Bu noktada Derrida’nın değerlendirmesi 
bu cinayetin başarısız bir cinayet olduğu, bu cinayetin aslında bir cinayet olamadığı 
yönündedir. Zira ölü babanın gücü canlı halindekinden daha fazlaysa bu cinayet 
başarısızdır. Dolayısıyla tersinden düşünülecek olursa: “Onu öldürmenin en iyi yolu 
onu canlı (sonlu) olarak bırakmak olmayacak mıdır? Ve de onu canlı tutmanın en iyi 
yolu cinayet değil midir?”29 Öldürülen baba daha güçlü bir yasa halini almıştır. Bu 
da aslında babanın öldürülememiş olduğu anlamına gelir. “O halde ahlak gereksiz 
bir suçtan doğmuştur, öyle ki bu suç aslında kimseyi öldürmemektedir, ya çok erken 
gelmiştir ya da çok geç, hiçbir iktidara son verememekte ve doğrusu hiçbir şeyi de 
başlatmamaktadır; zira suçtan önce pişmanlığın ve de dolayısıyla ahlakın zaten müm-
kün olmuş olması gerekir.”30 

Derrida sınırlarına taşıdığı bir düşünme çizgisinin neticesinde babanın hayattay-
ken, yani yaşıyorken öldükten sonrakinden daha ölü olduğunu söylemek gerekeceğine 
dikkatimizi çekmiştir. Ama bu durumda ölen babanın canlıyken olduğundan daha 
güçlü hale gelişi, öldüğünde daha güçlü bir yaşama kavuşması baba katlini bildiğimiz 
anlamda bir olay olmaktan da çıkartmaktadır.31 Yasanın kökeniyle karşılaşma çabası 
boşa çıkar. Böylece Derrida’nın Freud’a ilişkin işareti yasanın kökenine ulaşma, yasaya 
girme yönündeki başarısız bir denemeyi takdim eder.

Derrida yasanın o erişilemez karakterinin yasanın meydana gelişine ilişkin anlatıyı 
talep ettiğini, ama tam da ele gelmez kalmayı sürdürdüğünü ve talep ettiği anlatıyı yine 
kendisinin imha ettiğini belirtecektir. Yasanın kökenine ilişkin bir arayış imkansızın 
mümkün olmayan bir anlatısına dönüşür. Yasaya ilişkin anlatı yasaklanmıştır. Yasa ya-
saktır: “Yasaya ulaşmaya, yüz yüze ve saygılı bir şekilde onun önünde durmaya çalışan 
veya onun karşısına çıkmaya ve içine sokulmaya çalışan anlatı, olanaksızın olanaksız 
anlatısı haline gelir. Yasağın anlatısı yasak bir anlatıdır.”32 Yasanın kökenine ilişkin 
arayış hedefine ulaşamaz. Yasanın kökenine ilişkin anlatı bu kökenin erişilemezliğinde 
bir ek, bir ilave olarak vuku bulur. Demek ki kökenin erişilemez karakterini not etmek 
gerekiyor. Mutlak gösterilen anlamında bir kökenin ele geçirilemezliği bahsine ileride 
Platon üzerinden geri döneceğiz. 

28 Freud, Totem ve Tabu, s. 217.
29 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 140.
30 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 140.
31 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 141.
32 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 142. Derrida’nın başka eserlerine de referans verip “Yasa-

nın Önünde, Önyargılar” metnindeki Freud değerlendirmesi üzerinde de duran bir makale için bkz.: 
Jacques de Ville “On law’s origin, Derrida reading Freud, Kafka and Lévi-Strauss”, Ultrecht Law 
Review, Volume 7, Issue 2, (April) 2011, s. 77-92. https://www.utrechtlawreview.org/articles/abstra-
ct/10.18352/ulr.163/ [E.T. : 14.04.2022]
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3. İlaveler/İkameler ve Yasanın Önündekiler

Yasaların yasasının erişilemez kalışına ilişkin bu örneklerin hatırlatılmasının 
ardından Kafka’nın öyküsünün başlığında ne işitilebileceğini sorarak devam edelim. 
Başlık şöyle: Yasanın Önünde [Kanun Önünde]. Derrida bu başlığı değerlendirirken 
yasanın önünde oluşun bir yüzyüzelik ilişkisi içermediğine dikkat çeker. Bu vurgu 
önemlidir. Yasanın önünde oluş yasanın kendisinin önünde olmak anlamı taşımaz: 
“Almancada da Fransızcada da ‘Yasanın önünde’, kendini sunan bir tebaanın [sujet], 
saygılı ve tabi olmuş bir halde yasanın temsilcilerinin veya muhafızlarının huzuruna 
çıkması anlamında anlaşılır gündelik dilde.”33 Burada dikkatten kaçmaması gereken 
nokta bir kişinin yasanın temsilcilerinin huzuruna çıkıyor oluşudur. Bizzat yasanın 
kendisinin huzurunda değil ancak yasayı temsil eden kişilerin huzurunda bulunulmak-
tadır. “Yasanın önünde” tabiri yasanın mevcudiyetine işaret ediyor gibi görünse de yasa 
kendi zatında, bizzat orada değildir.34 Yasayı temsil etme yetkisini kuşanmış olanlar 
onun yerine geçmiştir. Bu temsil yetkisiyle donatılmış olanlar, yasayı yorumlayanlar 
yasanın yerine oradadırlar. Bu bakımdan yasanın mevcudiyeti (présence) karşısında 
olunmadığını söylediğimizde, yasayla ilişkinin différance’a (farka/ertelemeye) ilişkin 
olduğunu da söylüyoruz demektir. 

Bir şeyin yerine geçme, yerini alma, bir başkasının yerinde olma bahsi bizi Derrida 
düşüncesindeki önemli bir kavramsı (quasi-concept) olan supplément (ilave/ikame) 
terimini düşünmeye davet eder. Derrida De la grammatologie adlı yapıtının Rousseau 
okumasına ayırdığı kısımda Rousseau’nun supplément’a verdiği iki anlama dikkat 
çeker: Bir anlamıyla ilave olan bir fazlalık, diğer anlamıyla bir şeyin yerini alan bir 
ikame.35 Derrida’nın Rousseau okuması boyunca ilavenin/ikamenin varsayımsal bir 
kökene (origine) nazaran ikincil kılınmasını nasıl sorunsallaştırdığını takip etmek 
mümkündür. Bununla birlikte her zaman –bu terimi ön plana çıkarmıyor olduğunda 
dahi– Derrida’da supplémentarité (ilavesellik/ikamesellik) üzerine bir düşünüm La 
pharmacie de Platon36 (Platon’un Eczanesi) eserinden L’animal que donc je suis37 
(Öyleyse Olduğum/Peşinde Olduğum Hayvan) eserine ve başka metinlere dek farklı 
bağlamlarda takip edilebilir. İlavesellik/İkamesellik kavrayışı başka bağlamlar içinde 

33 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 143.
34 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 144.
35 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris: Éditions de Minuit, 1967, s. 208. Metnin Türkçe çevirisi 

için bkz.: Jacques Derrida, Gramatoloji, çev. İsmet Birkan, 1. Baskı, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 
2010. Elinizdeki makalede “ikame” sözcüğünü “ikame şey” anlamında kullandığımızı belirtmek iste-
riz.

36 Jacques Derrida, “La pharmacie de Platon”, La Dissémination, Paris: Éditions du Seuil, 1972, s. 77-
213. Metnin Türkçe çevirisi için bkz.: Jacques Derrida, Platon’un Eczanesi, çev: Zeynep Direk, İstan-
bul: Pinhan Yayıncılık, 2012.

37 Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Édition établie par M.-L. Mallet, Paris: Éditions Galilée, 
2006.
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Derrida’da örneğin De la grammatologie’deki söz-yazı ikiliğini sorunsallaştıran yapı-
sökümcü okumalardan Hobbes’un protez devleti üzerine düşüncelerine38 ya da arşiv 
üzerine değerlendirmelerine39 dek uzanır. Ancak artık bir ontolojiye yer vermeyen 
farkın/ertelemenin hareketini de zaten ilavesellik/ikamesellik olmaksızın kavramak 
güçtür. Zira aynılığın yalın bir tekrarının (répétition) ötesinde farklılaşan bir tekrar 
(itération) ancak ilavelere/ikamelere açıklık üzerinden anlaşılabilir. Bu temanın zen-
ginliği açıktır, ancak burada kendimizi belli bir bağlamla sınırlandırmalıyız. Derrida 
“Yasanın Önünde, Önyargılar” metninde supplément (ilave/ikame) terimini anmaz 
ancak söz konusu metinde ilavesel/ikamesel bir hareketin betimlendiğini ve dikkati-
mize sunulduğunu görürüz. Böylece Derrida’nın Kafka okumasını takip ederken söz 
konusu terime işaret etmek gerekliliği kendisini duyurur. Supplémentarité (ilavesellik/
ikamesellik) kavrayışı basitçe bir kökene eklenen ilave zincirler hakkındaki bir anlayışa 
değil ancak mutlak kökenin ele geçirilemezliği fikrine götürür. Yasanın temsilcileri, 
yasanın vekilleri, onun yerine orada bulunanlar ilaveler/ikamelerdir. Bu bakımdan 
Derrida’nın öyküye ilişkin değerlendirmelerini supplément (ilave/ikame) mantığını 
göz önünde bulundurarak düşünmek mümkündür.40

Yasanın önündeki kişinin aslında yasayla yüz yüze olmadığını, ona bakamadığını, 
ona nazır olamadığını görürüz. Taşralı adam yasanın önündedir ama onunla yüzyüze 
gelemez. Öykü de zaten şöyle başlamaktadır : “Yasanın önünde bir kapı bekçisi dur-
maktadır” (Vor dem Gesetz steht ein Türhüter). 

Sahneyi hatırlayalım: Yasanın önünde bir kapı bekçisi durmaktadır ve taşralı adam 
da bu kapı bekçisinin önündedir. Şehirlerin, sitenin yasasını bilmeyen taşralı, şehirli 
yasa muhafızının davranışı karşısında şaşkındır. Taşralı adam beklemediği güçlüklerle 
karşılaşmıştır ve içeri girme iznini alana kadar beklemeye karar vermiştir.

Derrida kapı bekçisinin giriş izni vermeyişinin nasıl bir karakter taşıdığına dik-
katimizi çeker. Taşralı adama “şimdi” giremeyeceği söylenmektedir ve “şimdi” bir 
girişin yokluğunda taşralı adam beklemekte, ertelemekte, geciktirmektedir. Genel 
olarak girmesine izin verilmemiş değildir, ancak “şu anda” giremeyeceği belirtilmiştir. 
Bu noktada Kafka’nın öyküsünün önünde bekleyen ve öykünün yasasına, anlamına 
erişmeye çalışan, sonunda o anlamın kendisini göstermesini bekleyen okurlarla öykü-
deki taşralı arasında da bir benzerlik belirir: Derrida bizim de taşralı adamın yasanın 
önünde beklediği gibi anlatının önünde beklemede kaldığımıza dikkat çekmiştir. İşte 

38 Bkz. : Jacques Derrida, Séminaire La bête et le souverain Volume I, Édition établie par M. Lisse, M.-L. 
Mallet et G. Michaud, Paris: Éditions Galilée, 2008, s. 50. Ayrıca bkz.: Jacques Derrida, “Le souverain 
bien – ou l’Europe en mal de souveraineté, La conférence de Strasbourg 8 juin 2004”, Cités, 2007/2, 
no 30, s. 34.

39 Örneğin bkz.: Jacques Derrida, Mal d’Archive, Paris: Éditions Galilée, 1995.
40 Bu mantığa ilişkin olarak Derrida’dan hareketle Rousseau’nun müzik kavrayışı eksenindeki bir ince-

leme için bkz: Tacettin Ertuğrul, “Rousseau’nun Müzik Teorisinin Yapısökümü”, Müzik ve Felsefe, 
Felsefi Düşün, Sayı 15, 2020, s. 40-69.
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bu yüzden “Vor dem Gesetz” Derrida’ya göre aynı zamanda anlatının erişilemezliğinin 
anlatısıdır. Yasaya ulaşmak, yasanın olayının toposuna erişmek için izlenecek yol, 
metot yoktur. İşte taşralı adamı şaşırtan şey de böyle bir erişilemezliktir.

Derrida taşralı adamın şehirlerin yasası olan yasayı tanımadığına, bilmediğine 
işaret eder. Üstelik onun cehaleti yasanın görülecek ya da dokunulacak bir şey oldu-
ğunu düşünmesinde yatar. Ona yaklaşmaya çalışır, içine girmeyi ister. Oysa yasanın 
yalnızca deşifre edilmesi gereken bir şey olduğunu bilmez. Öte yandan yasaya giri-
lebileceğine ilişkin varsayımını destekleyen bir genel kural da yok değildir: Sonuçta 
yasa erişilebilirliğiyle tanımlanmakta değil midir? Tam da “kimsenin yasayı bilmiyor 
sayılamayacağı” kuralı, hukuktaki “yasayı bilmemek mazeret değildir” tabiri yasanın 
herkes için erişilebilir olmasına dayanır.41

Kafka’nın öyküsünde kapının “her zamanki gibi” “açık” olduğu ifade edilmiştir, 
kapı kapalı değil açıktır. Kapı açıktır gerçi ama yasa yine de erişilemez kalmaktadır. 
Derrida yasaya erişme arzusunu üreten şeyin onun bu erişilemezliğinde aranabileceğini 
hatırlatır: “Kapı kapalı değildir, her zaman olduğu gibi (der metin) ‘açık’tır, ancak yasa 
erişilemez olarak kalır ve bu, jenealoji tarihine giden kapıyı kapıyor ve yasaklıyor olsa 
da, köken arzusunu ve jenealojik itkiyi canlı tutar.”42 Yasanın kapısı açık olduğu halde 
içine girilemez. Derrida’nın metni yasanın bu yasak oluşunun, yasanın bu erişilemez-
liğinin yasanın bir jeneolojisini yapma imkanını bize kapattığını vurgular. Bununla 
birlikte tam da bu yasak oluş, bu erişilemezlik yasanın kökenine ilişkin arzuyu, ona 
erişme arzusunu üretmekte ve kışkırtmaktadır. 

Taşralı adam kapıda giriş iznini bekleyerek yıllarını geçirmiştir. Onun tam olarak 
ne istediğini ve niçin beklediğini biliyor muyuz? Bildiğimiz bir şey var aslında: İçeriye 
girmek istiyor. Derrida burada beliren topoloji meselesini soruşturmasına dahil eder. 
Taşralı adam bizzat yasanın içine girmeyi mi istemektedir yoksa yasanın saklı bulun-
duğu yere girmeyi mi? İçine girilecek yer bizzat yasanın kendisi midir? Yoksa yasanın 
bulunduğu yer midir? Derrida’nın metninde yasanın bizzat kendisinin bir tür topos, bir 
yer olması halinde bu ikili sorunun ortadan kalkacağına dikkat çekildiğini de görürüz. 

Her halükarda taşralı adamın amacı yasanın önünde kalmak değildir, içeriye 
girmek ister, girmek için bekçinin önünde bekler. Filozof bu noktada bizi yasanın 
bekçisinin pozisyonunu düşünmeye davet eder: O ne istemekte, niye orada durmak-
tadır? Herşeyden önce de bekçi nerede durmaktadır? Dikkat edilirse, bekçi de yasanın 
önündedir. Yasaya saygı bir mesafeyi gerektirir ve bekçi o mesafeye riayet ederek, 
yasaya dokunmadan orada durmaktadır. Yasanın önünde yasaya boyun eğmektedir, 
ona saygı göstermektedir. Öte yandan yasanın önünde başkalarının da yasaya saygı 
duymasını sağlamak üzere durmaktadır. Dışarıdan gelenleri gözetleyeceğine göre, bir 
giriş hamlesinde vazifesini yapmak üzere uyanık bir biçimde geliş yönüne bakıyor 

41 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 138.
42 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 139.
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olacağına göre yasaya sırtını dönmüş nöbet tutmaktadır. Gelen ziyaretçilerin yasaya 
saygı içinde kalmalarını sağlamaktadır.43 

Böylece Derrida yasanın önündeki konumlar bakımından yaşanan bir bölünmeye 
dikkat çekmiş olur: Muhafız ve taşralı adam yasanın önünde durmaktadır ancak karşıt 
pozisyonlarda.  Muhafız yasaya sırtını dönmüş, taşralı adam yüzünü dönmüştür. Taşralı 
adam “yasanın önünde” iken aslında yasanın temsilcisinin önündedir. Taşralı adam 
yasayı görmez, bekçiyi görür. Bekçinin de sırtı yasaya dönüktür, işte bu yüzden o da 
görmez yasayı. İkisi de yasanın şimdi ve burada olan mevcudiyetiyle doğrudan bir 
temas ve yüzyüzelik ilişkisi içinde değildir. Yasanın önündekiler yasanın orada mevcut 
bulunuşunun karşısında durmakta değildirler. İşte bu yüzden yalnızca taşralı adam 
yasadan ayrı, uzakta değildir, kapı bekçisi de aynı durumdadır. Hem bilmekteyizdir ki 
kapının ardında daha başka birçok kapı ve bekçi vardır. Bekçi şöyle der: “Fakat şunu 
aklından çıkarma; ben güçlüyüm. Her koridorda bir bekçi bekler, koridorları geçtikçe 
bir öncekinden daha kuvvetli bekçilerle karşılaşırsın. Ben daha üçüncüsünün yüzüne 
bakmaktan korkuyorum.”44 

Kapı muhafızı da tıpkı taşralı gibi yasadan ayrıdır, başka muhafızlar onu da 
yasadan ayırmaktadır, o da yasanın dışındadır. Öyleyse burada ilavelerin/ikamelerin 
bitimsiz bir dizisi söz konusudur. Öykü iç tarafta bu ilavelerin her seferinde daha güçlü 
engellere dönüştüğüne de dikkat çekmektedir. Yasanın sesini taşıyan aracılar aynı za-
manda yasaya erişimin önünü kesmektedir. Mesajı taşıyan kişi kaynakla aramızdaki 
bağı sağlamaz sadece, o aynı zamanda aramızdaki engeldir. 

4. Ertelenen Zaman

Taşralı adam muhafızı incelerken; muhafızın sivri burnu ve kıllarına dikkat ke-
silmiş haldeyken beklemeye karar verir. Derrida aslında giriş izninin reddedilmemiş 
olduğunu, yalnızca geriye bırakılmış, geciktirilmiş olduğunu vurgular ki hem anlatının 
zamanı hem de zamanın kendisi “mevcuda gelişteki” bu gecikmeyle, gecikme-yasasıy-
la ortaya çıkar. Taşralının seçtiği yol anlatıyı sürdürmeyi sağlar. Giriş izni görünüşte 
reddedilmiş olmasına karşın, gerçekte geriye bırakılmış, geciktirilmiş, ertelenmiştir. 
Belirleyici kavram “zaman”dır ve anlatı da zamana gereksinim duyar. Fakat zamanın 
kendisi de zaten yalnızca sunmanın/takdim etmenin/şimdileşmenin/mevcutlaşmanın 
(présentation) bu geciktirilmesiyle ortaya çıkar, dolayısıyla gecikme yasasıyla ortaya 
çıkar.45 Öykü bekleyişin sona ermesinin bir beklenişidir ve bekleyiş ancak yaşamın 
sona ermesi olarak sona erecektir.

43 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 142-143.
44 Kafka, Kanun Önünde, s. 89.
45 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 145.
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İşte bu noktada Derrida yasaya girişin yasaklanmasının aşılamaz bir engelin ko-
yulmasıyla gerçekleştirilen bir yasaklama olmadığını, ancak différance (fark/erteleme) 
olarak bir yasaklama olduğunu ileri sürecektir. Burada girişe ilişkin yasağı açıklamak 
için metinde Derrida düşüncesinin önemli bir kavramsısının sahneye girmesi, yani dif-
férance sözcüğünün anılması dikkat çekicidir. “Girilemez, yasak” şeklinde bir kestirip 
atma, bir topyekün ve mutlak red değil ancak bir “şimdi değil” formunda gelen bu 
yasaklama, her denemede bir “şimdi değil” ile ifadesini bulan bu yasaklama bir erte-
leme, geciktirme, tehir formunda karşımıza çıkar. “Bu mümkün ama henüz değil” ya 
da “olabilir ama şimdi değil” ifadesi bu ertelemeye işaret eder. Nihayetinde öykünün 
sonuna vardığımızda böyle bir giriş izninin “şimdisi”nin hiç gelmediğini görürüz. Yasa 
giriş beklentisini de üretmektedir kendisine erişilemezliği de. 

Peki taşralının yasaya girişine bir fiziksel engel mi mani olmaktadır? Bu nok-
tada Derrida yasaya girişin yasaklanmasında bekçinin söyleminin bir sınır olarak 
iş gördüğünü ileri sürecektir. Bununla birlikte kapıdan geçişi engelleyen fiziki bir 
engelin varolmadığı değerlendirmesindedir. Yasaya giriş yasaklanır ama fiziki bir 
engel koyarak değil. Yasaya girişin yasaklanması aşılamaz bir engelin konulmasıyla 
gerçekleştirilmemiştir. Aşılamaz bir engel yoktur çünkü muhafızın taşralıya şunu 
söylediğini gördük: “Seni bu kadar baştan çıkarıyorsa, benim engellememe rağmen 
içeri girmeyi denemelisin.” Bekçinin kenara çekilerek taşralı adamın eğilip içeriye 
bakmasına izin vermiş olduğu da unutulmamalıdır. Nihayetinde kapı bir çitle ya da 
engelle kapatılmış değildir. Kapının açık olmasına karşın bekçinin söylemiyle kurulan 
bir sınır vardır. Derrida muhafızın sınır olarak iş gören söyleminin geçişi yasaklamaya 
değil ancak ertelemeye yönelmiş olduğunu iddia eder. Böylece bir söylemle ertelenen 
ama açık olduğu için de gerçekleştirilmesi önünde bir fiziki engel olmayan bu girişi 
engelleyenin yasanın kendisi olduğu sonucuna varılır: “Adam yasaya değilse bile 
o mekanlara girmek için doğal ya da fiziksel bir özgürlüğe sahiptir. Demek ki içeri 
girmeyi kendi kendisine yasaklaması gerekir. Kendini zorlamalıdır, kendine yasaya 
boyun eğme değil ama yasaya erişmeme buyruğunu vermelidir ki bu yasa nihayetinde 
adama şunu dedirtir veya bilmesini sağlar: Bana gelme, sana henüz bana gelmemeyi 
buyuruyorum. Tam da burada ve bu nedenle ben yasayım ve benim isteğime ancak 
bu yolla erişebileceksin. Bana erişmeksizin.”46 

İyi ama yasa kendi kendisine erişimi neden ve nasıl engellemektedir? Yasanın hem 
kendisine çağırdığı hem de kendisine erişimi yasakladığı ileri sürülüyor. Ama nasıl? 
Yukarıdaki alıntının hakkıyla anlaşılabilmesi için Derrida’nın okumasındaki belirleyici 
bir noktaya işaret etmemiz gerekiyor: “Yasanın halihazırda yasak olması, buyurgan 
bir zorlama anlamında bir yasaklama değil, bir ayram’dır.”47 Böylece yasanın yasak 

46 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 146. Bu alıntının Türkçe çevirisinde Fransızca orijinal 
metne uygun olarak kimi değişiklikler yaptık.

47 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 145. Metnin Türkçe çevirisinde différrance terimi karşılı-
ğında “ayram” sözcüğü kullanıldığına dikkat çekmek isteriz.
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oluşunun fark/erteleme (différance) üzerinden düşünülmesi önerilmektedir. Yasanın 
hep dışında kalınacaktır ama daimi bir ertelenmenin ürünü olan bu dışında kalma fark/
erteleme yasasında karşılığını bulur. Yasa mevcudiyet formunda ulaşılabilecek bir şey 
gibi kendisini sunmaz, aksine ulaşılamazlığın kendisi olarak ertelenir. İki anlamda 
yasa yasaktır: Hem yasaklanmış bir şeydir hem de yasağın kendisidir. Öyle ki yasa 
kendisini yasaklamaktadır. Yalnızca yasanın temsilcileriyle, muhafızlarıyla ilişki ku-
rulabilir. Dolayısıyla aracılar, temsilciler, dolayımlar, ilaveler/ikameler (suppléments) 
söz konusudur. Ama temsilciler, haberciler sadece yasanın mesajını taşımaz. Onlar 
aynı zamanda yasayla aramıza girip ilişkiyi keser, kesintiye uğratır, erteler, geciktirir. 
“Yasanın kim olduğunu, ne olduğunu, nerede olduğunu, kendini nerede ve nasıl mevcu-
diyete sunduğunu, nereden geldiğini ve nerede konuştuğunu bilmemek gerekir.”48 Yasa 
ilaveler/ikameler oyunuyla hareket eden farkın/ertelemenin içinde ele geçmez kalır. 

Taşralı adam yasanın önündedir, ama yasaya giremez. Kapıda beklemektedir. 
Ama burada bir tuhaflık vardır çünkü kapı muhafızı aslında iznin durmaksızın ya da 
belirsizce erteleneceğine zaten işaret etmiştir. Zira içeride sayısı belirsiz daha güçlü 
başka bekçilerin olduğunu söylemiştir. İlk muhafızın ardında daha başka birçoğu 
vardır. Geride her biri daha da güçlü olan muhafızların varolduğu, her birinin daha da 
yasaklayıcı, girişi erteleyebilmek bakımından daha kudretli oldukları ifade edilmiştir. 
Bu bağlamda Derrida’nın şu satırlarını unutmamak gerekir: “Onların gücü fark/erte-
lemedir, bitmek bilmeyen bir fark/erteleme’dir, zira günler, ‘yıllar’ sürer ve nihayet 
adamın (insanın) kendi sonuna kadar sürecektir.”49 Farkın/ertelemenin sona erişi 
ölümdür. Taşralı adam ölmek üzereyken bekçinin yasanın kapısını kapatmasının da bu 
çerçevede düşünülebileceğini ileri sürüyoruz. Yasanın kapısı bir beklemenin imkansız 
hale gelişiyle yani ölüm anıyla eş zamanlı olarak kapanır. Nihayetinde taşralıya yasanın 
onun için olduğu, girmediği ve artık kapının kapandığı söylenir. Ölüm yasanın içine 
girme beklentisinin sona erişi olarak yasanın kapısının kapanışıdır. Yaşam ölüme dek 
bitmeyen, son bulmayan bir erteleme, bir beklenti olarak sürer. Yaşamın yasası nedir? 
Gelecek bir hükmü beklemeye önceden yargılanmış olarak sürüklendiğimiz yolların 
anlamını, çağın hükümleri arasında biricik olan yaşamımızın bir yazgıyla akıp gidişinin 
yasasını ve yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini sorduğumuz anda, yaşamın yasasını 
sorduğumuz anda mutlak bir apaçıklıkla kendini sunan bir cevap gelmez. O yasaya 
ulaşmaya çalışırız ve ulaşamadan kapı kapanır. İşte bu yüzden yasanın erişilemez-
liği yasanın bizzat kendisidir. İşte bu yüzden bu yasanın önünde oluş, yasanın içine 
giremeyiş yasa olarak farkın/ertelemenin kendisine tabi oluştur. Demek ki şöyle de 
yorumlayabiliriz: farka/ertelemeye yazgılıyızdır, önceden yargılanmışızdır. 

Öyküde şunu görürüz: Yasanın sözünü temsil eden bekçi giriş talebi karşısında 
“hayır” demez, “şimdi değil” der. Bu belirsiz bir ifadedir ama Derrida’nın ısrarla altını 

48 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 147.
49 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 148.
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çizdiği gibi ertelemeye işaret eder. Ancak tam olarak ne ertelenmektedir? Derrida’ya 
göre şu ya da bu deneyime ya da varlığa ya da hazza erişim değil, yasanın kendisine 
giriş ertelenmektedir, üstelik ölene dek. Böylece Derrida’nın okuması fark/erteleme 
(différance) olarak yasa fikrine varır: “Her daim ertelenmiş (différé) olan, ölüme 
kadar ertelenmiş olan, yasanın ta kendisine, yani gecikmeyi buyuran şeyin kendisine 
giriştir. Yasa araya girerek (en interférant) ve ‘taşımayı’ (férance), ilişkiyi, bağıntıyı, 
göndermeyi erteleyerek yasaklar. Ayram’ın (différance) kökeni, yaklaşılmaması, 
mevcudiyete sunulmaması, temsil edilmemesi ve özellikle de içine nüfuz edilmemesi 
gereken ve yaklaşılamayacak, mevcudiyete sunulamayacak, temsil edilemeyecek ve 
nüfuz edilemeyecek olan şeydir.”50 

Derrida’nın okuması aslında davanın ya da yargının söz konusu olmadığı bir du-
rumun varlığına da dikkat çeker. Taşralı adam burada ve şimdi “erişilebilir” olmayan 
yasanın önünde, sonsuza dek bir ön-yargılanmaya konudur. Bir karar daima hazırlan-
makta ve kendini bekletmektedir, taşralı adam bu kararın önündedir. Yalnızca “daha 
sonra”ya işaret eden bir yasanın önünde yargılanmaya mecbur olmak anlamında ölene 
dek bir ön-yargılanmaya konudur.51 

Derrida’nın okuması bize şunu da göstermektedir: Hiçbir şeyi korumayan bir 
muhafız tarafından korunan kapı açık kalır ve hiçbir şeye açılır. Hakikat olarak yasa 
yalnızca korumanın, saklamanın, ele vermemenin kendisidir. Yasanın özü yoktur, mu-
hafızın koruduğu kapı açıktır ama sadece hiçbir şeye açılmaktadır. İçeride ne vardır, 
kim vardır? Bunu bilmeyiz. Ketum bir yasa karşısındayızdır. Yalnızca adını söyler ve 
başka bir şey söylemez. “O bir şey, kişi, söylem, ses, yazı mıdır, yoksa basitçe kendine 
erişilmesini sürekli erteleyen bir hiç midir […] ?”52 İşte bunları bilmeyiz. Derrida’ya 
göre onunla bir bilme ilişkisi içinde de değilizdir. Önünde durulacak şey ne bir özne 
ne de bir objedir. Yasa bilgi-olmayanın alanındadır ve kapı bekçisi de görünmez olanın 
bu tiyatrosunun bekçisidir. 

Derrida hikayenin başında bekçi ve taşralı adamın birbiri karşısında dikildiğini 
hatırlatır. Ancak zaman içinde ebatlar giderek değişir, sonunda taşralı adam bekçiden 
çok daha küçük hale gelir, yaşlı bir çocuğa dönüşür. Yaşlı çocuk körleşmiş gözlerine 
rağmen karanlığın içinde yasanın kapısından süzülen görkemli ışığı hala görebilmek-
tedir. Öyküde şöyle ifade edilir: “Zamanla görme yetisini kaybetti; gecenin karanlığı 
mı çöktü, gözleri ona oyun mu oynuyordu, ayırt edemez oldu. Artık gözleri, kanun 
kapısından süzülüp karanlığı aralayan, göz kamaştırıcı ışık huzmesini seçebiliyordu.”53 
Derrida için bu nokta metnin en dini momentidir. 

50 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s.148. Metnin orijinaline referansla Türkçe çeviride kimi 
değişikliklere gidildi.

51 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 149.
52 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 152.
53 Kafka, Kanun Önünde, s. 90.
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Şöyle soruyorduk: İçeride ne vardır? Bir şey mi, bir kişi mi yoksa bir hiç mi? 
Derrida Hegel’in “Hristiyanlığın Tini ve Yazgısı” adlı metninin “Yahudiliğin Tini” 
başlıklı bölümünden bir paragrafa dikkatimizi çeker. Kudüs’te bulunan Çadır Tapı-
nağın, yani Mişkan’ın Kutsalların Kutsalı ya da Kudüs’ül-Akdes denilen bölümüne 
giren ve orada Yahudi ruhunun kökenine ilişkin bir şey bulma umudu taşıyan Romalı 
lider ve general Pompeius Magnus tapınağın o en kutsal kısmına yaklaştığında neyle 
karşılaşıyordu? Hegel şöyle anlatır: “Orada bir varlık, kendi tefekkürüne sunulmuş 
bir öz, saygı duyması için önüne konmuş, anlamla dolu (sinvolles) bir şey arıyordu; 
ve de bu gizin (Geheimnis) içine girdiğini sandığı anda, bu nihai gösterinin önünde, 
kendini kandırılmış hissetti, hayal kırıklığına uğradı, yanıldığını anladı (getauscht). 
Aradığı şeyi ‘boş bir mekânda’ buldu, ve buradan da, esas gizin kendisinin baştan 
aşağı yabancı olduğu, onların, Yahudilerin tamamen dışında olduğu, bakışın ötesinde 
ve duygunun ötesinde (ungesehen und ungefühlt) olduğu sonucuna vardı.”54 Pompeus 
Magnus Mişkan’ın Kutsalların Kutsalı bölümüne girdiğinde boşlukla karşılaşır, ancak 
boşluğu bulur. Aradığı giz ele gelmez kalmaktadır. 

Peki Kafka’nın hikayesi nasıl sona ermektedir? Taşralı adam yaşlanmıştır ve 
kapı muhafızı onun sağırlaşmış kulağına gürleyerek seslenir: “Buraya senden başka-
sı kabul edilmez. Bu kapı, yalnızca senin için bir geçit. Vakti geldi, şimdi gidip onu 
kapatacağım.”55 Öykü böyle sona erer ve metnin kapısı da böylece kapanır. Sırrını ele 
vermeden. İçine girmeye izin vermeden. 

Kapının bu içeriye giremeden kapanışı çerçevesinde Derrida tıbbi bir ifade olarak 
ante portas ifadesinin erken ejakülasyon yerini belirttiğini hatırlatır: ejaculatio ante portas 
ifadesi, penetrasyondan önce gerçekleşen ejakülasyona işaret eder. Taşralı adam yasanın 
içine giremeden tükenip gitmiştir. Yasanın Önünde metninde olup biten şey bu bakımdan 
yasanın içine nüfuz edememekle ilgili olduğu ölçüde bizi bu ante portas terimine de 
gönderebilir. Sonuçta Mişkan boş kalmaktadır. Yasayla ilişki kesilmiş kalmaktadır.56

Bekçiye dikkat edelim: Bekçi kapılara değil, belli bir kapıya bakmaktadır, belli 
bir kapıyla ilgilenmekle görevlidir. Ve bu tekil kapının biricikliğinde ısrar etmektedir. 
Böylece Derrida yasanın ne çoğulluk ne de sanıldığı gibi evrensel genellik olduğunu 
hatırlatır. Ancak yasa daima bir idiome’dur. Kapı yalnızca onun içindir, ona bakmak-
tadır, biriciktir ve sadece ona yöneliktir. Taşralı adam kendisine yönelik olan ve onu 
bekleyen giriş kapısına varır gerçi fakat oraya girmeyi başaramaz. Kapı muhafızı taş-
ralı adamın zaten hayatının sonuna geldiğini görmektedir ve son sözlerini söyleyerek 
kapıyı kapatmıştır. 

Kapıyı kapatarak muhafız metni kapatır. Yasanın erişilemezliğiyle kapanır me-
tin. Kapıyla birlikte metnin içeriğine erişim imkanı da kapanır. “Metin kendi kendini 

54 Hegel’den akt.: Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 152-153.
55 Kafka, Kanun Önünde, s.91.
56 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 154.
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tıpkı yasa gibi muhafaza eder. Sadece kendisinden söz eder, ama söylediği şey, kendi 
kendisine özdeş olmadığıdır. Ne vasıl olur ne de kendine varılmasına izin verir. O 
yasadır, yasayı yapar ve de okuyucuyu yasanın önünde bırakır.”57 

5. Platon Örneği Çerçevesinde Aşkınsal Gösterilenin Erişilemezliği

Yasaya erişimin yokluğu ile ilgili olarak Derrida’nın Kant ve Freud’u andığına 
işaret ettik.58 “Yasanın Önünde, Önyargılar” metninde karşımıza çıkmayan ancak 
bu bağlamda gündeme getirilebilecek bir başka figür ise kuşkusuz Platon olabilirdi. 
Gerçekten de Derrida’nın Platon’un Eczanesi yapıtından hareketle Platon’da yasaların 
yasasının erişilmez karakterini, gösterenler oyununu aşan aşkınsal bir gösterilenin eri-
şilmezliğini gündeme getirmek mümkündür. Platon’un Eczanesi adlı eserinde Derrida 
Phaidros diyaloğundan hareketle Platon’da yazı karşısındaki tutumlara dair bir okuma 
sunar. Phaidros’ta aktarılan ve yazının kökenine ilişkin olan Mısır efsanesi etrafındaki 
tutumlar da dahil olmak üzere, yazı ve söz üzerine gerilimli muhtelif tutumlar Derrida 
tarafından ele alınır. Derrida’nın okuması bir yandan Platon’un eserinde yazının nasıl 
mahkum edilmeye ve ikincilleştirilmeye çalışıldığına işaret ederken diğer yandan Pla-
ton’un bir yazı, kayıt düşünürü olduğuna ve canlı logosun kökenindeki iyi ideasının 
erişilmez karakterinin bizzat Platon tarafından takdim edildiğine dikkat çeker. 

Diyalektiğin yolunun epekeina tes ousias kavrayışı ile açıldığı ortaya çıkmaktadır. 
Tam da namevcut kökenden itibaren, bir ikame yapısı karşımıza çıkar. Namevcut köken 
epekeina tes ousias olarak kalmakta ve ikameler/ilaveler olan mevcudiyetler tarafın-
dan yeri alınmaktadır. Derrida’nın okumasında Platon’un betimlemeleri ikamesellik 
zincirlerinin betimlenmesi olarak kavranır. İyi ideasının (babanın) yüzüne bakılamaz 
ve diyalektiğin koşulu da zaten budur. İyinin kendisi saklanmaktadır ve logosun saklı 
kaynağı olarak kalmaktadır. İyiden doğrudan bahsedilemez ancak bir vekil/ikame 

57 Derrida, “Yasanın Önünde, Önyargılar”, s. 155. Derrida Kafka okumasında bir edebi metnin edebiyat 
alanını dönüştüren yasa koyucu karakteri üzerine de düşünür. Bir eserin edebiyat alanına ait olup ol-
madığı sorusu eserin tam da kendi yasasını koyarak edebiyat alanını dönüştüren karakteriyle birlikte 
ele alınmalıdır. Böylece “edebiyat nedir?” türünden bir sorunun taşıdığı güçlük de açığa çıkar: Tam 
da edebi eserin edebiyat denilen şeyi dönüştürme gücü nedeniyledir ki edebiyata ilişkin tamamlan-
mış bir tanım verilemez. Böylelikle Derrida için edebiyat “edebiyat nedir?” sorusunu zora sokan bir 
başkalaştırıcı performanslar alanı olarak belirir. Kuşkusuz Derrida külliyatı içinde edebiyat hakkında 
düşünmenin imkanları çoğuldur. Derrida ve edebiyat üzerine Türkçe kaleme alınmış bir eser için bkz.: 
Peyami Safa Gülay, Kurucu Öteki, Jacques Derrida’da Felsefe-Edebiyat İlişkisi, 1. Baskı, İstanbul: 
Ketebe, 2021.

58 Kuşkusuz metin boyunca Lyotard’dan Blanchot’ya ve Heidegger’e dek başka figürlere de gönderme-
ler vardır. Bu arada Lyotard’ın Kafka okumasını –Derrida ve Lyotard’ın okumalarındaki farka ilişkin 
değerlendirmeler de içeren bir biçimde– bilhassa yasa teması etrafında ele alan bir inceleme için bkz.: 
Gérald Sfez, “Mélancolies kafkaïennes”, Les philosophes lisent Kafka, Les Cahiers philosophiques de 
Strasbourg, 33/2013, s. 149-178.
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vasıtasıyla bahsedilebilir. İyiye de güneşe de doğrudan bakılamaz, ancak diyalektiğin 
dolayımı vasıtasıyla bakılabilir. Ne iyinin mutlak bir mevcudiyeti ne de hakikatin tam 
bir sezgisi vardır. Şöyle der Derrida: “Görünür olanın, iyi-güneş-kapital’in kökeninin 
mutlak görünmezliği, mevcudiyet veya var olma biçiminin gizlenmesi, Platon’un 
epekeina tes ousias (var olanlığın veya mevcudiyetin ötesinde) olarak belirttiği tüm 
bu fazlalık, tabiri caizse bir eksikliğini tamamlama yapısı (structure de suppléance) 
meydana getirir. Bu yapı uyarınca, tüm mevcudiyetler namevcut kökenin yerine konacak 
ekler [suppléments; ilaveler, ikameler] olacaklardır; tüm farklılıklar da mevcudiyetlerin 
sisteminde epekeina tes ousias olarak kalanın indirgenemez etkileri olacaklardır.”59

Hakikatin kendisine erişilemez olması diyalektiği ve logosu yazıya çevirmektedir. 
Sokrates, babanın ikamesi/ilavesidir, diyalektik imkansız noesisin ikamesi/ilavesidir. 
Babanın yüzünün sezgisi yasaktır çünkü yüzü geri çekilir. Bu namevcut köken di-
yalektiği mümkün kıldığı gibi onun sınırını da oluşturur. Onu dünyanın dışsallığına 
başvurmaya zorlar. Diyalektik ancak bu kayıtlar dünyasından geçerek iyi ideasına 
ulaşmayı dener. Yüzün geri çekilmesi, “onu [diyalektiği] çaresizce ‘astlarıyla’, taklitçi 
[mimetik], oyun, dilbilgisi, yazı vs. ile birleştirir. Yüzün kaybolması, yazıyı şedit bir 
şekilde açan, daha doğrusu yazıya açılan ve yazının açtığı différance hareketidir.”60

Babanın yüzünün bu kaybı mutlak ya da aşkınsal gösterilenin imkansızlığı anlamı-
na gelir, bu kayıp tüm gösterilenleri (signifié) gösterenlere (signifiant) çevirir. Felsefe 
mutlak bir gösterilene ulaşmak istese bile, dolayımlara başvurmak zorunda kalır ve 
mutlak bir gösterilenin teminatı yoktur. Kökensel mevcudiyetin kaybı différance’ın 
(farkın/ertelemenin) hareketidir. Logosun ve iyi-baba-kapital hakkındaki söylemin 
imkanı tam da iyinin kaybına bağlıdır. Böylece, logosun erişilmez bir babası vardır. 
“Mevcudiyet olarak hakikatin yok olması, mevcudiyetin mevcut kökeninin hiçbir zaman 
yakalanamaması her tür hakikatin tezahür edişinin şartıdır. Hakikatsizlik hakikattir. 
Mevcut olmama mevcudiyettir. Différance, kökensel mevcudiyetin ortadan kayboluşu 
hakikatin hem imkan hem de imkansızlık koşuludur.”61 İşte işaretlerini sunduğumuz 
bu istikamet içinde Platon ekseninde de yasaların yasası olarak iyi ideasının erişile-
mez karakteri meselesini Derrida’nın Kafka okumasına ilave etme imkanının açık 
olduğunu belirtebiliriz. 

59 Derrida, Platon’un Eczanesi, s. 124. Köşeli parantez içindeki sözcükleri biz ekliyoruz.
60 Derrida, Platon’un Eczanesi, s. 124. Köşeli parantez içindeki sözcükleri biz ekliyoruz.
61 Derrida, Platon’un Eczanesi, s. 125. Metnin orijinali doğrultusunda çeviride küçük bir değişikliğe 

gidildi.
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Sonuç 

Kafka’nın öyküsünde taşralıya yasaya girişin “şimdi” için yasaklanmasının, ama 
daha sonrası için bir giriş ihtimalinin “belki” formunda açık tutulmasının Derrida’nın 
Kafka okuması için belirleyici bir rolü olduğunu görüyoruz. Derrida bir anlamda söz 
konusu öykü hakkında Dava’da Rahip ve K. arasında gerçekleştirilen bir yorumlama 
denemesini devralıp sürdürmektedir. Bu çerçevede différance (fark/erteleme) kavrayışı 
kendi okumasında merkezi bir konuma yerleşirken, ilavesellik/ikamesellik mantığı 
da bu okumaya güçlü bir biçimde yön vermektedir. Böylelikle yasayla ilişki bir fark/
erteleme ilişkisine dönüşürken yasayla ilişkiye aracılık yapan ilavelerin/ikamelerin 
aynı zamanda yasaya doğrudan erişimi kesen unsurlar olduğu da görülür. Nihayetinde 
Kafka’nın öyküsündeki yasanın erişilemezliği bahsinin Derrida tarafından Kant ve 
Freud göndermeleriyle birlikte ele alınması ve genel olarak Kafka’nın metnindeki ya-
sanın Derrida tarafından kendinde mutlak ve aşkınsal bir gösterilenin yakalanamazlığı 
ekseninde değerlendirilmesi bizi bir diğer erişilemezlik temasını gündeme getirmeye 
çağırır. Bu diğer tema Derrida’nın okuması çerçevesinde Platon’da yasaların yasası 
olarak iyi ideasının erişelemez karakteridir. Derrida’nın Kafka ile kurduğu teması 
belirli ölçülerde kendi katettiği güzergah içinden takip etmeyi denerken söz konusu 
Kafka okumasında yasanın erişilemezliği meselesi çerçevesinde filozofun fark/ertele-
me (différance) ve ilave/ikame (supplément) kavrayışlarının belirleyici bir role sahip 
olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bu iki kavramsıyla içiçe geçen bir başka hat 
açıldığında, Derrida’nın Kafka okumasının Platon okumasındaki aşkınsal gösterilenin 
erişilemezliği (yasaların yasası olarak iyi ideasının erişilemezliği) saptamasıyla da 
ilişkilenebileceği anlaşılmaktadır. 
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MICHAEL TOMASELLO’YA GÖRE AHLAKIN KÖKENİ VE TARİHİ:
İNSAN NİÇİN AHLAKLIDIR?

Gülsüm Esen*

THE ORIGINS AND HISTORY OF MORALITY ACCORDING TO 
MICHAEL TOMASELLO: WHY DO PEOPLE BE MORAL?

ÖZ
İlk insanın mağara gölgeleri ile çağdaş insanların neon ışıklı mağazaları arasında 
geçen süre boyunca insanın yaşam koşulları farklılaşmış ve eş zamanlı biçimde, 
etkileşim ağının örüldüğü sosyal uzay da değişime uğramıştır. Ancak, tüm 
değişikliğe rağmen insan özünde, toplumsal ilişkilerinde atalarından miras ka-
lan ilkel biyolojik örüntülerin sadık bir hizmetçisi olabilir mi? Bizim bu makale 
ile amacımız, bu sorunun izinde ahlakın niçin var olduğuna dair evrimsel bir 
açıklama sunan Michael Tomasello’nun görüşlerinin deskriptif bir tanımlamasını 
yapmak ve doktrinini soruşturmaktır. Michael Tomasello’ya göre insanın ahlaki 
motivasyonu işbirliği ile başlamıştır. İlk insan, zorunlu olarak işbirlikçidir ve 
ahlak, ilk insanın kurduğu yakın ilişkilerin doğal bir sonucudur. Makalemizin 
amacına yönelik ilk bölüm, Michael Tomasello’nun evrimsel sürecini sunar; 
ikinci bölüm ise, birinci bölümün arka planını sunmayı hedefler ve ahlakın 
evrimine yönelik başvurulan kavramları detaylandırarak Tomasello’nun doktri-
nindeki temelleri belirtir. Son bölüm ise Tomasello’nun görüşünün metodolo-
jik açıdan kendi içinde tutarlı olduğunu ancak, ahlak felsefesindeki mevcut 
tartışmaları çözüme kavuşturmadığını vurgular. 
Anahtar Kelimeler: Evrim, Ahlakın Evrimi, İşbirliği, İkinci-Şahıs Bakış Açısı, 
Michael Tomasello, Stephen Darwall.
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ABSTRACT
During the time elapsed between the cave shadows of the first man and the 
neon-lit stores of contemporary people, the living conditions of man have 
changed and, simultaneously, the social space in which the interaction network 
has been woven has also changed. However, despite all the change, can person 
be, in essence, a faithful servant of the primitive biological patterns inherited 
from his ancestors in his social relations? Our aim with this article is to make a 
descriptive definition and investigate the views of Michael Tomasello who offers 
an evolutionary explanation of why morality exists, by following the trail of this 
problem. According to Michael Tomasello, human moral motivation is triggered 
by cooperation. First man is necessarily cooperative, and morality is the natural 
result of the close relationships established by the first man. For the purpose of 
our article, the first part presents the evolutionary process of Michael Tomasello, 
the second part aims to present the background of the first part and details 
the concepts applied to the evolution of morality and states the foundations 
of Tomasello’s doctrine. The final section emphasizes that Tomasello’s view 
is methodologically self-consistent, however, it does not resolve the current 
debates in moral philosophy.
Keywords: Evolution, Evolution of Morals, Cooperation, Second-Person 
Perspective, Michael Tomasello, Stephen Darwall.

*

Giriş

Türk edebiyatının tanınmış isimlerinden Mithat Cemal Kuntay (1885-1956) Üç 
İstanbul kitabında “Hangi insan yalnız kaldığında faziletlidir? Yanında başkası yoksa, 
insan faziletinin bir ağacın tek bir yaprağı kadar olsun sesi çıkar mıydı?”1 diye sorar. 
Bu cümle bize hemen sorular çağrıştıracaktır: İnsan ahlaklılığını, ötekinin varlığına mı 
borçludur? Biz insanların, ahlaklı eylemde bulunma motivasyonu diğer insanın varlı-
ğından mı kaynaklanır? Ait olduğumuz ahlaki topluluğun bir üyesi olarak, –totolojik 
biçimde– ahlaki topluluğumuzu insan olmamıza mı borçluyuz? O halde, “insan” gibi 
olmak nasıl bir şeydir? 

1864 yılında Benjamin Disraeli, Oxford’da yaptığı bir konuşma esnasında “İnsan 
bir maymun mu yoksa melek mi?” diye sormuş ve şöyle devam etmiştir “Ben me-
leklerin tarafındayım.”2 Ancak günümüzde iki kutup arasındaki tartışmada, tarafların 
aşırı muhalifleri olduğu gibi, taraflar arası uzlaşıyı savunan filozoflar da mevcut. 

1 Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul, İstanbul: Oğlak Yayıncılık, 2017, 188. 
2 Karl E. Meyer, “‘Is Man an Ape or an Angel?,’” The Washington Post, 1977.
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Bununla beraber makaledeki soruşturmamız, doğrudan bu soruya bir yanıta değil, bu 
soruya yakın olan farklı bir soruya odaklanıyor; ahlakın kökeni nerededir? Thomas 
Nagel “Tıpkı düşünce üzerine rasyonel gereksinimler olduğu gibi eylem üzerine de 
rasyonel gereksinimler vardır,”3 demiştir. Tomasello’nun amaçladığı da budur, ahlaklı 
olmamızı evrimsel biyoloji açısından rasyonel hale getirmeyi hedeflemektedir. Ahlaki 
natüralizmin güçlü savunucularından olan Tomasello, kişinin kendi oluşuna allosentrik 
bir görüşle yaklaşır. O, ahlakı bir peyzaj olarak toplumumuzu yönlendiren ve düşün-
cemizin normlarını, renk örüntüleri kuran bir nevi kaleydoskop gibi yorumlamaktadır 
ve ona göre, biyolojimizin ışığı olmaksızın,4 ahlak anlaşılamaz. 

Tomasello, insan ahlakının doğal tarihi hakkındaki görüşlerini evrimsel psikoloji 
açısından temellendirilmektedir. Evrimsel psikoloji5 bir disiplin olarak kendi amacını, 
insanın evrimleşmiş hayvanlar olduğu ön kabulü ile insan etkinliğinin ve insan top-
lumlarının organizasyon biçimlerini oluşturan örüntüleri açıklamak olarak tanımlar.6 
Josefin Stiller’ın da ifade ettiği gibi biyologlar için “Biyolojideki her şeyin bir tarihi 
vardır ve bu tarihi çatallanan bir ağaç olarak gösterebiliriz,”7 biyolojideki “evrim” 
sözcüğü, bu yönüyle tarih disiplinine çok yakındır.8 Dolayısıyla biyoloji için taksonomi 
ile köken araştırması kaçınılmazdır ve biyologlar, doğanın materyallerini kullanarak 
bize doğanın kendi hikayesini anlatmayı hedeflemektedir. Öyleyse, Tomasello’ya göre 
insanın doğası nedir?

Tomasello görüşlerini Vygotsky’ye dayandırmaktadır ve temel amacının (bir 
nevi Yeni-Vygotskyci (Neo-Vygotskian) görüş olarak) insanın sosyo-kültürel etkinli-
ğinin modern evrim teorisinin çerçevesinin içerisine yerleştirmek olduğunu belirtir.9 
Böylelikle Tomasello, bugün dahi kenarda köşede kalmış kabul edilen Vygotsky’ye 
itibarını teslim ederken pek çok bilim insanı için de Vygotsky’yi görünür hale getirir. 
Örneğin, Peter Godfrey-Smith, Vygotsky’yi ilk olarak Tomasello ile tanıdığını belirt-
tikten sonra sözlerine şunu ekler, Vygotsky, “Kendisine itibar edilse de edilmese de, 
kaba hatlarıyla çizmiş olduğu resim, insan zihni ve diğer zihinler arasındaki ilişkileri 
anlama çabamızda giderek önem kazanmaya başlamıştır.”10

3 Thomas Nagel, Özgecilik, çev. Recep Batu Günör, Ankara: Atıf Yayınları, 2020, 4.
4 Nitekim, Dobzhansky’nin de belirttiği gibi “Evrimin ışığı olmaksızın biyolojide hiçbir şeyin anlamı 

yoktur.” Ernst Mayr, Biyoloji Budur, çev. Afife İzbırak, İstanbul: Say Yayınları, 2007.
5 Luigi Luca Cavalli-Sforza E. O. Wilson tarafından savunulan sosyobiyoloji yaklaşımının saldırılar 

karşısında isim değiştirdiğini ve artık evrimsel psikoloji adını aldığını belirtir. E. O. Wilson, insan 
eylemlerinin biyolojilerinin gölgesinde şekillendiğini ifade eder. Luigi Luca Cavalli-Sforza, Kültürün 
Evrimi, çev. Yasin Konyalı, İstanbul: Tellekt, 2021, 185.

6 Steven Rose, 21. Yüzyılda Beyin, çev. Levent Can Yılmaz, İstanbul: Ginko Bilim, 2018, 123.
7 Ben Crair, “The Bizarre Bird That’s Breaking the Tree of Life,” The New Yorker, 2022.
8 Cavalli-Sforza, Kültürün Evrimi, 61.
9 Michael Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, Cambridge: Belknap Press: An Imprint 

of Harvard University Press, 2019, 6.
10 Peter Godfrey-Smith, Başka Zihinler, çev. Belgin Selen Haktanır, İstanbul: Siyah Kitap, 2020, 137.
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Kısaca hatırlarsak, Vygotsky’e göre, bilişsel gelişimde sosyal çevre etkilidir. 
Şöyle ki “[…] bir çocuk geliştikçe, yani basit tepkilerden karmaşık düşünceye doğru 
ilerledikçe, konuşma aracının içselleştirilmesiyle birlikte bir geçiş dönemi yaşamak-
tadır.”11 “Vygotsky, çocukların konuşma dili becerisini kazanırken, bir yandan da iç 
konuşmayı kazandıklarını düşünür; bir çocuğun dili iç ve dış formlar olarak dallara 
ayrılır. Vygotsky için iç konuşma sadece sıradan konuşmanın dile getirilmeyen bir 
versiyonu değil, kendi motifleri ve ritimleri olan bir şeydir. Düzenlenmiş düşüncelerin 
var olmasını mümkün kılan da bu iç araçtır.”12 Burada takip edilen düşüncenin Toma-
sello tarafından seçilmesi boşuna değildir, bu düşüncenin Darwin’de de bir karşılığı 
bulunmaktadır. Darwin dilin işlevine şöyle dikkat çekmiştir: 

“İnsan, günümüzdeki en ilkel haliyle bile, yeryüzünde bugüne kadar yaşamış en baskın 
hayvandır. Yüksek düzenlenimli formların hepsinden daha geniş bir yayılım göstermiştir: 
Diğerleri ona boyun eğmiştir. İnsan, bu muazzam üstünlüğünü entelektüel yetilerine, 
soydaşlarına yardım etmesini ve onları korumasını sağlayan sosyal alışkanlıklarına ve 
bedensel yapısına borçludur. Bu karakterlerin ne kadar önemli olduğu, yaşam savaşının 
son hükmüyle ortaya konmuştur. Entelektüel yetileri sayesinde o fevkalade ilerlemesini 
borçlu olduğu anlaşılır dil evrimleşmiştir.”13

Darwin’in dilin gelişimi ile entelektüel yetiler arasındaki ilişkinin ayrılmazlığına 
dair vurgusu, evrimsel psikoloji açısından insanın maksatlı eylemde bulunabilmesi ve 
sosyal bir yapının üyesi olarak mükellef olabilmesi ile ilişkilendirilmektedir. Evrimsel 
psikolojiye göre, insanın kendisi ve dış çevresiyle ilişkisini şekillendiren entelektüel 
kabiliyetleri yalnızca iletişim becerileri sağlamakla kalmamış, insanı ahlaklı da kılmıştır. 
Bununla beraber ahlakı ortaya çıkaran entelektüel niteliklerin varlığı, insanın niçin 
ahlaklı olmaya ihtiyaç duyduğu sorusunu yanıtlamaya yetmez. Tomasello, bu soruya 
yanıtın evrimsel psikoloji açısından verilebileceğini düşünmektedir ve teorisiyle tam 
olarak bu problemi çözmeye çalışmaktadır. 

1. Ahlaklılığın İlk Adımı Ne Zaman ve Nasıl Atıldı? 

Evrimsel psikolojide ahlaklılığın ilk adımı çok eskilere dayanır, yaklaşık dört 
buçuk milyar yıl kadar öncesine. Bir dizi kimyasal süreç sonunda oluşan koaservatlar 
organizasyon kabiliyeti geliştirmiştir. Daha sonra ilk hücreler oluşacaktır ve hücrele-
rin birbirlerini yutması (endosimbiyotik kuram) nedeniyle hücreler kendi içlerindeki 
hücrelere görevler atayarak yeni süper organizmayı oluşturacaktır. Sosyalleşmenin ilk 
adımı böylelikle atılmıştır.14 

11 Godfrey-Smith, Başka Zihinler.
12 Godfrey-Smith, Başka Zihinler, 137.
13 Charles Darwin, İnsanın Türeyişi, çev. Bahar Kılıç, İstanbul: Alfa Yayınları, 2022 , 71.
14 Victor Kumar - Richmond Campbell, A Better Ape: The Evolution of the Moral Mind and How It Made 

Us Human, New York: Oxford University Press, 2022.
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Evrimsel biyoloji açısından, biz insanların hikayesi ise yaklaşık 6 milyon yıl 
önce başlamıştır.15 Günümüzden 400.000 yıl önce ilk insanlardan birisi yüz yüze 
iletişime odaklanmıştır, 100.000 yıl kadar önce ise hikayemizde kültüre dikkat 
kesilen birisi olmuştur.16 Peki ahlak söz konusu olduğunda bu durum, tüm organiz-
malar içerisinde bir süreklilik anlamına gelir mi? Tomasello’nun sorusu ile soracak 
olursak “Maymunlar ile insanlar bu eylemleri aynı şekilde mi yapmaktadır?” Ancak 
burada bir sorun bizi beklemektedir, insan davranış motiflerini oluşturmada yalnızca 
şempanzeleri veya bonoboları merkeze almak ve bu primatlardan elde edilen veri-
leri insan okuma gözlüğü olarak kullanmak ne kadar doğru olacaktır?17 Konumuza 
dönersek, Tomasello da farka kayıtsız kalmamakla birlikte, bizim ve son ortak 
atamızın psikolojisini anlamak için şempanze ve bonoboları işaret eder ve genelde 
hayvan psikolojisine özelde ise primatlara dikkat kesilmemiz gerektiğini söyler.18 
Ona göre zaten bizim için zorlayıcı olan husus da burasıdır; “son on yıldır yapılan 
çalışmalarda bazı büyük maymunların (1) alet yapma, (2) kasıtlılık içerecek biçimde 
iletişim kurma, (3) bir tür zihin teorisine sahip olma, (4) sosyal öğrenme yolu ile 
bazı davranışları edinme, (5) tercihlerine bağlı şekil alan bir arkadaş grubuna ve 
müttefiklere sahip olma, (6) başkalarına aktif biçimde yardım etme, (7) birbirlerinin 
sosyal eylemlerini değerlendirme ve karşılık verme” gibi bazı kabiliyetlere sahip 
olduğunu gösteren çalışmalar yapıldığına dikkat çekmektedir.19 Nitekim şempanze 
ve bonobolar günlerini yiyecek arayarak geçirirler ve yiyecek aramak için üç temel 
bilişsel beceriye sahiptirler; (1) yiyecek bulmak için yer kavramını anlarlar, (2) gı-
dayı tanımlamak için nesne kategorilerini bilirler ve (3) gıda alımını en üst düzeye 
çıkarmak için miktar kavramına sahiptirler, bunun yanında bu üç bilişsel yetilerini 
besleyecek temel düzeyde nedenselliğe sahiptirler. Dahası primatlar, kendi araların-
daki sosyal rekabeti ve kasıt içeren eylemleri de tahmin edebilmektedir, böylelikle 
grup içerisinde ast-üst ilişkileriyle örülmüş bireysel statüler gözlemlenebilmektedir.20 
Grup içerisindeki kasıtlı eylemleri tahmin edebilmek primatlardan gözlemleyebildi-
ğimiz kadarıyla son ortak atamızın da problemi zihinsel olarak simüle edebildiğini 
ve zihinsel bir temsile sahip olduğunu göstermektedir.21 Buna ek olarak son ortak 
atamız, sosyalliğine de önem vermek zorunda olmalıdır. 

Tomasello’ya göre son ortak atamız çoğu primat gibi kısa-uzun süreli ilişkilere 
sahiptir. Akrabalıkla kurduğu ilişkilere ek olarak, ilişkileri (1) rekabet ve hakimiyet 
ile (2) işbirliği ve “arkadaşlık” temelinde kurulmuştur. Birçok memeli tür gibi son 

15 Ayala’nın da belirttiği üzere “İnsan soyu ile şempanze soyu arasında 6-7 milyon yıl fark vardır.” Fran-
cisco J. Ayala, Ben Maymun Muyum?, çev. Ferit Burak Aydar, Ankara: Fol Yayınları, 2021, 16.

16 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 11.
17 Bu konuya eleştiriler bölümünde geri dönülecektir.
18 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 4, 5.
19 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 4.
20 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 12.
21 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 12.
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ortak atamız da rakiplerine üstünlük sağlamak amacıyla arkadaş edinmiştir ki bunu 
da tımarlamak ve yemeğini paylaşmak gibi özgeci davranışlarla ortaya koymuştur. 
Ancak bu son ortak atanın bulunduğu ilk toplulukta, işbirliğinin özü rekabettir22 çünkü 
zorlayıcı iklim koşulları yemek ihtiyacını karşılama hususunda kısıtlıdır. Tomasello, bu 
düzeyde işbirliği ve gruplaşma eğiliminin olduğunu ancak henüz avlanmak gibi ortak 
bir maksatlılığın ve nihayetinde elde edilen ganimetin gönüllü biçimde paylaşılmasını 
içermediğini ifade etmektedir. Muhtemelen işbirliği yapıyorlardır çünkü her birisi ken-
disi için avlandığı ortak avlanma esnasında avın, avlayandan sonra kalan kısmını taciz 
ederek veya kaçırarak elde edebilmektedir. Dolayısıyla son ortak atamızın sosyalliği 
daha ziyade araçsaldır. 23 Bir diğer husus ise, muhtemelen son ortak atanın bireyleri 
kendi eylem ve düşüncelerini izleme yeteneğine sahiptir. Öz-düzenleme becerilerini 
kullanarak (1) daha büyük bir ödül için küçük bir ödül almayı erteleyebilir, (2) değişen 
bir durum karşısında eski başarılı yanıtını durum lehine engelleyebilir, (3) nihayetinde 
arzu ettiği ödül için kendisini tatsız bir şeyi yapmaya zorlayabilir.24 

Erken dönem insan işbirliğini tasvir edecek olursak, küresel soğuma dönemi 
nedeniyle rekabet artınca bazı ilk insanlar kaynaklara erişimde işbirliğini kullanmaya 
başlamıştır. Bu dönemdeki ilk insanlar kaçınılmaz biçimde işbirliğine yönelmek du-
rumunda kalmıştır. İşbirliğine partner seçimi kimin hayatta kalacağını belirlemektedir 
ve kim partner bulunamazsa bu onun için yemek de olmadığı anlamına gelmektedir. 
Ganimeti çalmaya çalışan bireyler ise bir nevi mahkûm edilerek partner olmaktan 
kaçınılan kişi olmuştur. Dolayısıyla sosyal seçilim mekanizması güçlü ve yetkin bi-
reylerin seçilmesi lehine işlemektedir ki bu aynı zamanda yeni bir psikolojik sürecin 
de başladığı anlamına gelmektedir, ortak failliğe dayalı ortak yönelimsellik. Tomasello 
bu durumu şöyle ifade etmektedir: “Müşterek fail, müşterek bir amacı olan, müşterek 
dikkat tarafından yapılandırılan ve her biri aynı zamanda kendi bireysel rolüne ve ba-
kış açısına sahip olan iki kişiden oluşur. Buna çift seviyeli yapı denebilir: Eşzamanlı 
paylaşım ve bireysellik.”25 Ortaklığın yaratılması ile, müşterek bir amaçla bir hedefe 
yönelen her birey kendi bireysel bakış açısını koruyorken aynı zamanda bir ortak ol-
maya dair yeni bir psikolojiye sahip olur. Failler, ortaklıklarına dair ortakları ile yüz 
yüze etkileşimle ve ikinci-şahıssal biçimde ilişki kurmaktadır.26 Artık bu noktada bu 
ortaklığın tarafları, ortak deneyimlerin ortak faili konumundadır. Dünyayı bir diğer 
insan ile birlikte anlamak ama bunu kendi bakış açısını kaybetmeden yapmak yeni 
tür fail ve beceriler yaratmıştır. İlk insanlar, bu özellikleri ile son ortak atadan ayrıla-
rak perspektifsel bilişsel temsillere sahip olmuştur ve soyut temsiller oluşturabilme 
kabiliyetini kazanmıştır.27 Soyut temsiller ve ortak maksatlı faaliyet, “ortak bir kav-

22 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 13.
23 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 14.
24 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 14.
25 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 15.
26 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 15. 
27 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 16.
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ramsal dünya da oluşturarak, ilk insanların işbirlikçi iletişim becerilerini üzerine inşa 
edebilecekleri pragmatik altyapıyı yaratmıştır.”28 Dilin ortaya çıkışı ihtiyaca yönelik 
olacak şekilde29, ortak amaç doğrultusunda işbirliğinin koordinasyonunu sağlamaya ve 
bireysel rolleri ifade etmeye yöneliktir ki bu aynı zamanda ortak bir deneyim geçmişine 
dayanarak diğer katılımcının maksadını, kendi zihinsel durumunu kasıtlı bir cevabın 
içine yerleştirmesi anlamına gelmektedir, ilk insanlar artık sosyal olarak yinemeli 
(recursive) çıkarım gibi muazzam bir bilişsel yeteneğe sahiptir.30 Bu sosyal olarak 
yinemeli (recursive) çıkarımlar, Tomasello’nun ahlakın kaynağı olarak gördüğü ikinci 
şahıs bakış açısının kazanılması açısından da önemlidir. Ortak bir hedefe yönelik rol 
ideallerini oluşturan ikinci-şahıssal bakış açısı, perspektifsel bilişsel temsillere yönelik 
de düşünme imkânı sağlamıştır.31 Bununla beraber, dilin ortaya çıkması, fikir ayrılığında 
müzakere, argümanlara başvurarak gerekçelendirerek fikir ayrılığını çözme ve blöf 
ile manipülasyon gibi çeşitli bilişsel kabiliyetlerin de gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Tomasello’ya göre, hayatta kalım şansı ile işbirliği arasında kurulan bu zorunlu 
ilişki, ilk insanların işbirliğine neden güdülendiğini ortaya koyar. Diğerine sempati 
duymak ve güçlü işbirliği motivasyonuna sahip olmak işbirliği partneri olarak seçilme 
olasılığını artıran bir unsurdur. Tomasello’ya göre evrimsel açıdan mantıklı olan da 
budur.32 Tomasello işbirliği ile kurulan bu ilk toplumların; sempatinin yanında, ortaklar 
arası taahhütlerin (ortağının kendisi ile eşit haklara sahip olması vb.) oluşmaya başladı-
ğını belirtir. Av gibi ortak maksatlı bir eylemde kazancı riske atmamaya yönelik taraflar 
arası oluşturulan bu ilk taahhütler aynı zamanda, bedavacı ve hilekarların da mahkû-
miyetini ifade etmektedir.33 Tomasello’ya göre insanlık tarihinde biz > ben şeklindeki 
ilk ahlak bu şekilde ortaya çıkmıştır.34 İlk insanlar, bu şekilde müstakbel ortaklarını 
tanıyabilir, seçebilir ve seçmeleri durumunda partnerleri ile iletişim kurabilmektedir 
çünkü artık ilk insanlar ikinci-şahıssal bakış açısına sahiptirler ve ortaklığın getirdiği 
“biz”den kaynaklanan taahhütlere uyarak bireysel eylemlerini öz-düzenleyebilirler. 

İlk insanların küçük ölçekli işbirlikçi yiyecek aramalarının ardından modern in-
sana35 geçişte iki demografik faktör etkili olmuştur; (1) diğer insanlar ile devam eden 
rekabet, (2) rekabeti tetikleyecek biçimde nüfusun sürekli artması. Rekabetin varlığı, 
gevşek işbirlikçi grubun sıkı bir sosyal gruba ihtiyaç duymasına neden olmuştur. Bununla 
beraber, popülasyon arttıkça gruplar daha küçük gruplara bölünme eğilimi göstermiştir. 

28 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 16.
29 Tomasello, Noam Chomsky’nin dil edinim kuramına karşılık, kullanım temelli (usage-based models 

of language) bir yaklaşımı savunmaktadır. Ona göre, sosyal bir varlık olan insan, dili etkileşim ile 
öğrenmektedir.

30 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 16.
31 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 17.
32 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 17.
33 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 17.
34 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 18.
35 Modern İnsan: 150 bin yıl önce ortaya çıkmaya başlayan Homo Sapiens sapiens türü için kullanır.
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Küçük grupların varlığı ise, kendi grubunun kimliğini benimseyerek, gruba sadakatle 
bağlanmakla sonuçlanmıştır. Bu suretle küçük gruplar kendi gruplarının özel sembol-
lerini, kabile organizasyonlarını oluşturarak diğer gruplar tarafından kendi gruplarının 
tanınmasını talep etmiştir ve bu süreç “kültür” oluşumunun ilk evresini teşkil etmiştir. 
Buradaki psikolojik mekanizma, en temelde hala işbirlikçi ortakların güvenilirliği 
üzerine bina edilmektedir.36 Bununla beraber, kültürel bir grupta işlev sahibi olabilmek 
için ihtiyaç duyulan bilişsel beceri yalnızca ortak maksatlılık değildir, burada artık bi-
reylerden kolektif maksatlılık da beklenmektedir. Böylelikle, birey özellikle kültürün 
gelenekleri, normları ve kurumları aracılığıyla grubun bakış açısını kazanır. Grubun bakış 
açısı geliştikçe, bireyden bağımsız “nesnel” bakış açısı da gelişir ve deontik güçlerle, 
kurumlar nesnellik duygusunu güçlendirmiştir ve bu toplumda öğretilen dil kalıpları 
içerisinde düşünme şekilleri de çocuklara aktarılmıştır.37 Dil kalıpları öğretilirken, 
işbirliği içinde ve dolayısıyla etkileşim içinde olan insanlar fikirlere dair tartışmaları 
durumunda tercihlerini temellendirirken grubun normatif rasyonalite standartları ta-
rafından yapılandırılan “inançlar ağı” aracılığıyla düşüncelerini şekillendirmiştir.38 
Dolayısıyla, bireyler “içine doğdukları kültürel normları, ‘biz’in ‘biz’i düzenlediği 
meşru bir araç olarak düşünmektedir ve bu şekilde düşünmek grup kimliklerinin bir 
parçasıdır.”39 Devamında ise modern insanlar artık, düşüncelerini (eylemlerini) grubun 
normları ve kabul edilen rasyonalite normları aracılığıyla düzenlemeye başlamışlardır.40 

Şekil 141

36 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 18, 19.
37 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 20.
38 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 20.
39 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 21.
40 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 21.
41 Tomasello, Becoming Human: A Theory of Ontogeny, 22.
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Bu nedenle, “Yalnız olan bir kişiden ahlak doğar mı?” gibi bir soruya Tomasel-
lo’nun cevabı muhtemelen “Hayır!” olacaktır, insan iletişimini, hayatta kalım için 
araçsallaştırdığından ahlak ortaya çıkmıştır. Çünkü Tomasello’ya göre, Darwin’in de 
dediği gibi insan işbirliğine biyolojik42 olarak güdülenmiştir. Tomasello’ya göre, “İlk 
önemli adım, bundan yüz binlerce yıl önce, ilk insanları aç kalmamak için birlikte ortak 
çalışmak zorunda bırakan ekolojik değişikliklerle atıldı. Bu yeni karşılıklı bağımlılık 
biçimi, ilk insanların duygudaşlığın kapsamını akraba ve arkadaşların ötesine, işbirliği 
yaptıkları ortaklara kadar genişletmesi anlamına geliyordu. İşbirliği etkinliklerinin 
bilişsel koordinasyonu için ilk insanlar ortak maksatlılık becerileri ve güdüleri ge-
liştirdiler. Bu beceri ve güdüler bir ortakla müşterek bir maksat edinmelerini ve bir 
şeyleri bir ortakla birlikte kendi kişisel ortak zeminlerinde bilmelerini mümkün kıldı.”43

Tomasello için işbirliği doğada iki şekilde görülebilir; ya birey başkası adına 
fedakarlıkta bulunarak özgeci davranış sergiler ya da etkileşimde bulunulan taraflar-
dan her biri karşılıklı fayda sağlamaktadır.44 Tomasello’ya göre “Ahlak olarak bilinen 
insana-özgü işbirliği türüne ise doğada iki biçimde rastlanır. Bir yanda, birey bir baş-
kasına yardım etmek için şefkat, ilgi ve iyilik gibi güdülerle fedakârlıkta bulunabilir; 
diğer yanda, etkileşim halindeki bireyler hakkaniyet, eşitlik ve adalet gibi tarafsız 
güdülerle herkesin dengeli bir şekilde fayda görmesini sağlamaya çalışabilir. Ahlak 
felsefesinde pek çok klasik açıklama bu farklılığı, iyilik (iyi olanı yapma) güdüsü ile 
adalet (doğru olanı yapma) güdüsünü karşılaştırarak, pek çok modern açıklamaysa 
duygudaşlık ahlakı ile hakkaniyet ahlakını karşılaştırarak gösterir.”45 O, ahlakı iki 
ayrı kategori üzerinden soruşturmaya devam eder; duygudaşlık ahlakı ve hakkaniyet 
ahlakı. Duygudaşlık ahlakı esas olandır “çünkü başkalarının iyiliğini düşünmek, ahlaki 
olan her şeyin zorunlu şartıdır.”46 Tomasello, bunun nedeninin büyük olasılıkla akraba 
seçilimi olduğunu ve oksitosin hormonunun memelilerdeki etkisinin bir sonucu ol-
duğunu düşünmektedir.47 Hakkaniyet ahlakı ise temel olmadığı gibi sadece insan türü 
ile de sınırlı olmayabilir. Hakkaniyet ahlakı, karmaşık etkileşim ağında birden fazla 
bireyin işbirliğine dayanan rekabet güdüsü ile ilgili olan bir kavramdır. Hakkaniyet 

42 Darwin İnsanın Türeyişi kitabında şöyle söylemiştir: “İnsan, insanlık vasfını henüz kazanmamış oldu-
ğu çok eski çağlarda, bugün yaşayan yabanıllara kıyasla aklını daha az ve içgüdülerini daha çok rehber 
almış olmalıdır.” Darwin, İnsanın Türeyişi, 69.

43 Michael Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, çev. Aylin Onacak, İstanbul: Koç Üniversitesi 
Yayınları, 2020, 14.

44 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 11.
45 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 11.
46 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 11.
47 Oksitosin hormonu çocuk bakımı ve annelikte oldukça etkili bir hormondur. Örneğin, New York Üni-

versitesi Grossman Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada bir anne farenin bebeklerine bakımını 
izleyen henüz hiç çiftleşmemiş dişi fareler tarafından izlenmesi ile beyinlerinde oksitosin salgılandı-
ğını ve yavrular için gerekli bakım davranışlarını taklit ettiklerini tespit etmiştir. Ioana Carcea et al., 
“Oxytocin Neurons Enable Social Transmission of Maternal Behaviour,” Nature 596/7873, August 26, 
2021, 553–557.
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ahlakı, çalkantılı karmaşık etkileşim ağında denge aramaktır. İnsanlar denge bulmaya 
yarayacak araçlar geliştirmişlerdir ve “bu tür karmaşık durumlara girerken kendileri de 
dahil ilgili bütün bireylerin ‘hak sahibi’ olmasıyla ilgili ahlaki yargılara başvurmaya 
hazırdırlar, ama aynı zamanda, haksızlık edenlere karşı da hınç veya kızgınlık gibi 
daha cezalandırıcı ahlaki tutumlarla silahlanmışlardır. Ayrıca, tam olarak cezalandırıcı 
olmayan ama yine de sert denebilecek başka tutumlar da sergileyebilirler; bu tutum-
larla, sorumluluk, yükümlülük, bağlılık, güven, saygı, görev, suçlama ve suçluluk gibi 
kişilerarası yargılara başvurarak, etkileşim içindeki ortakları eylemlerinden sorumlu 
tutmayı amaçlarlar. Dolayısıyla, hakkaniyet ahlakı, duygudaşlık ahlakından çok daha 
karmaşıktır.”48 

2. Toplumdaki Normatif Düğümler İkinci-Şahıssal Bakış Açısı 
    ile Mi Atılır?

2. 1. Tomasello’nun İkinci Şahsı

Tomasello’ya göre işbirliğinin toplum içerisindeki özel konumu, ahlak evreninin 
büyüyüp gelişmesine neden olan bir nevi büyük patlamadır. Çünkü Tomasello’ya göre, 
kişinin hayata katılımı, bireyin “ben”den ziyade (veya “ben” ile birlikte) “biz” için 
çalışmasını birey için rasyonel hale getiren ikinci şahıs ahlakıdır.49 İkinci-şahıs olarak 
“öteki”nin kabul edilmesi bir normativite paketi olarak “biz” tasavvurunu beraberinde 
getirmektedir. Ortak maksat için işbirliğinde bulunan fertlerin hayata katılımıyla, “iş-
birliği” için işbirliği halinde toplumsal talimatlarını da inşa etmektedirler. İşbirliğinin 
toplumsal normativite için sonraki aşaması “nesnel ahlak” anlayışıdır ki burada da 
işbirliği kurucu unsurdur. Şöyle ki, “nesnel ahlak” anlaşımız ikinci şahıs ahlakının 
büyük ölçekli versiyonudur ve “[…] kolektif bağlılıklar gruptaki herkes tarafından 
gruptaki herkes için yaratılmıştı ve yükümlülük duygusu, kişinin ahlaki kimliğinden 
kaynaklandığı ve kişinin ahlaki kararlarını kendisi de dahil bütün ahlaki topluluğa haklı 
gösterme ihtiyacı duyduğu için, grup aklı rasyonalitesine sahiptir. Sonunda, kolektif 
olarak yapılandırılmış kültürel bağlamlarda ilişki kurmanın bu yeni yollarının hepsinin 
bir araya gelmesi sonucunda, modern insanlarda bir tür kültürel, grup aklına dayalı, 
‘nesnel’ ahlak ortaya çıktı.”50 Tüm bu süreç sonucunda işbirliğinden kültüre doğru 
evrim gerçekleşir ve çağdaş insan üç farklı ahlakın tesiri altına girer:

“Birincisi, genel olarak büyük maymunların akraba ve arkadaşlara duyduğu özel sempati 
etrafında örgütlenen işbirliği yatkınlığıdır: Yanan bir barınaktan ilk kurtaracağım kişi ço-
cuğum ya da eşimdir, bunu düşünmeye gerek yoktur. İkincisi, ortak bir işbirliği ahlakıdır; 

48 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 12.
49 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 15.
50 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 17.
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belirli koşullarda, belirli kişilere karşı, belirli sorumluluklarım vardır: Kurtaracağım ikinci 
kişi, o anda yangını söndürmek için işbirliği kurduğum (ve ortak bir bağım olan) kişidir. 
Üçüncüsü, daha kişi-dışı ve kolektif bir kültürel normlar ve kurumlar ahlakıdır; kültürel 
grubun bütün üyeleri eşit derecede değerlidir: Bütün grup üyelerine (ya da eğer ahlaki 
topluluğum genel olarak insanlık ise, bütün insanlara) afetten kurtarma konusunda eşit 
ve tarafsız bir şekilde yaklaşır, belki sadece aramızdaki en savunmasız üyelere (örneğin 
çocuklara) özel ilgi gösteririm.”51

Tomasello’ya göre canlıların dünyasında iki temel unsur, dinamikleri yöneten 
iki eksen görevi görmektedir, bunlar “bireylerin kendi türünden başka bireylerle 
ilişki kurma (hatta birlikte çalışma ya da yardım etme) yatkınlıklarına (az ya da çok 
olmasına) dayanan yatay işbirliği ekseni ve bireylerin kaynak yarışındaki gücüne ve 
baskınlığına (yüksek ya da düşük olmasına) dayanan dikey rekabet ekseni”dir.52 Evrim 
açısından rekabetin işlevine harcanan toplam akademik literatür göz önüne alındığında 
dikkat kesilmek zaman kaybı olacaktır ancak Tomasello’ya göre işbirliği açıklanmaya 
muhtaçtır, burada o işbirliğinin istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlayan örüntüler-
den de bahseder. Öncelikle en temel süreç akraba seçilimidir. Tomasello’nun işbirliği 
açısından akraba seçilimini temel alması sürpriz değildir. Bu, Bill Hamilton’ın özgeci 
davranışların ortak gen oranlarına bağlı olduğunu iddia ettiği çalışmaları hatırlatır 
ve daha sonra Richard Dawkins tarafından bu düşünce ileri taşınacaktır.53 Dawkins 
kitabı Kör Saatçi’de şöyle yazar “DNA yağıyor dışarıda. Oxford kanalının kıyısında, 
bahçemin dibinde koca bir söğüt ağacı var ve havaya tüylü tohumlar pompalıyor.”54 
Dawkins’e göre “yaşam”ın amacı budur, organizmadaki genlerin tek gayesi bulunur; 
kendilerini çoğaltarak hayatta kalım olasılıklarını artırmak. Evrimsel açıdan rekabet ve 
işbirliğinin birbirini tetikleyici konumlarına Dawkins de açık biçimde destek çıkmak-
tadır ve hatta kitabı Gen Belcildir’in 30. yıldönümü basımının “Önsöz”ünde şöyle der: 
“‘Bencil Gen’ başlığına bir başka alternatif de ‘İşbirlikçi Gen’ olabilirdi.”55 İlk bakışta 
bencil ve işbirlikçi ifadeleri çelişkili ve birbirinin zıddı gibi görünüyor olabilir ancak 
söz konusu olan, kişisel çıkarlarını düşünen genler arası işbirliğidir.56 Yani evrimsel 
psikoloji açısından, en temelde çatışan taleplerin olduğu bir ortamda bir tür rekabet 

51 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 17.
52 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 19.
53 Eva Jablonka - Marion J. Lamb, Evrimin Dört Boyutu, çev. Mehmet Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üni-

versitesi Yayınevi, 2018, 55.
54 Richard Dawkins, Kör Saatçi, çev. Melisa Miller, İstanbul: Kuzey Yayınları, 2021, 167.
55 Bu oldukça önemli bir düzeltmedir, çünkü gen merkezci doktrinin baskın bir ismi olan Richard 

Dawkins’in en fazla eleştiri aldığı husus burası olacaktır. Tomasello son kitabı Becoming Human’da 
“Evrimsel gelişim biyolojisindeki (Evo-Devo olarak adlandırılan) son gelişmeler, bu ontogenetik sü-
reçlerin yapıcı rolünün tam olarak tanınmadığını göstermektedir,” (sf. 5) demektedir. Günümüzde 
yürütülen epigenetik çalışmaları biyolojik determinizmi besleyen gen merkezci doktrine alternatif 
yorumların önünü açmıştır. Bkz., Jablonka - Lamb, Evrimin Dört Boyutu; Esra Soysal Kartal, Gen 
Ötesi - İnsan Sonrası, İstanbul: Ketebe, 2020; Denis Noble, Yaşamın Müziği, çev. Esra Soysal Kartal, 
İstanbul: Babil Kitap, 2021.

56 Richard Dawkins, Gen Bencildir, çev. Tunç Tuncak Bilgin, İstanbul: Kuzey Yayınları, 2019, 10.
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işbirliği kaçınılmaz olacaktır. Tomasello’nun dikkat çektiği husus da burasıdır, akraba 
seçiliminin temel olması gen merkezci doktirinin doğal bir sonucudur.57 İşbirliğinin 
gen merkezci işlevine dikkat kesildikten sonra süreçteki ikinci önemli etap grup se-
çilimidir. Grupların seçilim birimi haline gelmesi ise işbirliği yapan grubun avantajlı 
pozisyon kazanmasıyladır. İşbirliği yapan gruplar, işbirliği yapmayan gruplardan daha 
çok hayatta kalacaktır.58 Üçüncüsü ise mutualizmdir. Mutualizm, farklı türlerden iki 
bireyin karşılıklı yarar sağlayacak şekilde ortak yaşamasıdır. Buna örnek olarak arılar 
ve çiçekler verilebilir. David Attenborough Life in Colour belgeselinde bu durumu 
şöyle dile getirir: “Çiçeklenmiş İngiliz kırlarının görkemli renkleri çoğumuzun gözlerini 
bayram ettirir. Ama buradaki amaç bize çekici gelmek değildir. Kelebek ve arı gibi 
böcekleri çekmek içindir. Bu bitkilerin çoğunun tozlaşmak için böceklere ihtiyacı vardır. 
Parlak renkleriyle böceklerin dikkatini çekerler.” Attenborough’un ifadelerini karika-
türize edecek olursak; aslında olan, çiçeklerden akşam yemeklerini toplayan böcekler 
ve neslini devam ettirmek isteyen cefakar çiçeklerin işbirliğidir. Tomasello’ya göre 
de mutualizm evrimsel açıdan anlaşılabilir bir durumdur çünkü mutualizmde bireyler 
anında fayda sağlamaktadırlar. Peki bu, insanlar söz konusu olduğunda nasıl kendisini 
göstermektedir? Tomasello’ya göre insanın işbirliğinde asıl sorumlu olan özgecilikten 
ziyade mutualizm temelli işbirliğidir. Mutualizm “sorumludur çünkü insan evriminin 
ilk zamanlarında, belirli mutualizm temelli işbirliği türlerine duyulan ihtiyacın yarattığı 
uyumlayıcı koşullar içinden, toplumsal eşgüdüm ve iletişimi düzenleyen çok girift ve 
karmaşık bir psikolojik mekanizmalar grubu evrilmiştir: Ortak maksatlılık.”59 Böylesi 
bir yorumla, tek taraflı ortaya konulan özgecilik türü Tomasello için kör bir iyimserlik 
ya da kaza olarak etiketlenir.60 Tomasello bu görüşünü şöyle dile getirir: 

“Birinci sorun, karşılıklı özgeciliğin ilk özgecilik eylemini hiçbir şekilde açıklamamasıdır; 
bu hikâyede ilk özgecilik eylemi ancak kör bir iyimserlik ya da bir kaza olabilir. İkinci 
sorun, cayma yönündeki güçlü güdüdür: Ben alacağım faydayı aldıktan sonra sana karşı-
lığını vermem için beni teşvik eden hiçbir şey yoktur; hazır ben öndeyken çekilirim. Beni 
teşvik eden tek şey senin bana karşılık olarak başka bir fayda sağlayacak olman olabilir. 
Ama neden yapasın ki? Bendeki cayma güdüsü sende de var. Bir tür anlaşma olmadığında 

57 Tomasello İnsan Ahlakının Doğal Tarihi kitabında “Akraba seçilimi, gen katmanında işler; grup se-
çilimi sosyal grup katmanında işler; mutualizm, ve karşılıklılık bireysel organizma katında işler,” (s. 
21) demektedir ancak son kitabı Becoming Human’ın ilk sayfalarında sosyal çevrenin gen üzerindeki 
etkisini ima ediyor görünüyor, bu haliyle epigenetik faktörleri dikkate aldığını düşündürmekle birlik-
te gen merkezci doktrinin mem kavramını da bir katalizör olarak düşüncesine dahil ediyor olabilir. 
Tomasello şöyle söylüyor “[…] Dahası çocuklar, genetikleri ne her ne olursa olsun, içine doğdukları 
belirli insan üretimi eserleri, sembolleri ve kurumları benimsedikleri için, bu toplumsal çeşitliliğin 
genlerden gelmeyeceği, aksine sosyal olarak yaratıldığı açıktır. Bu nedenle, bulmacanın tamamı, in-
sanların yalnızca eşi görülmemiş bilişsel ve sosyal başarıların bir türü değil, aynı zamanda, sosyal 
olarak yaratılmış, grup düzeyinde yeni bir çeşitlilik sergileyen bir tür olmasıdır.” Tomasello, Becoming 
Human: A Theory of Ontogeny, 3.

58 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 22.
59 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 23.
60 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 24.
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karşılıklılık, özgeci davranışı motive edecek gerçek rasyonel ya da duygusal güce tek 
başına sahip değildir. Dolaylı karşılıklılıkta itibar da resme dahil olur, ama nihayetinde ilk 
eylemin arkasındaki güdülenme sorunu ve hile musibeti onun başından da eksik değildir.”61

Etkileşim ağının yumuşak mizaç kazabilmesi ise üç adımdan geçmiştir; çiftleş-
me, yemek ihtiyacı ve çocuk bakımı. Çift bağlanması ile akraba güdü ve duyguları 
gelişmiştir. Bu, sosyal grup içerisinde erkeklerin konumlarını tanımlamıştır. İkincisi, 
yemek ihtiyacının karşılanmasında oluşturulan koalisyonlar, her iki tarafın da kâr 
sağlaması nedeniyle oldukça önemli bir etkendir. Üçüncüsü ise, aslında gen-merkezci 
doktrin açısından açıklamaya gerek olmayacak kadar aşikardır. Bu üç etkenden sonra 
Tomasello insan ahlakında asıl manevranın ekolojik değişikliklerle gerçekleştiğini 
iddia eder. Avcı-toplayıcı toplumların oluşmasında da işbirliğinden elde edilen kârın 
bireyleri ikna etmiş olması gerekmektedir, aksi halde işbirliğinin istikrarlı bir şekilde 
devam etmesi düşünülemez.62 

Tomasello, “öteki” ile duygudaşlığın, dolayısıyla ahlakın, kişinin yavrusuna gös-
terdiği ilgiyle başladığı düşüncesine pek sıcak bakmıyor görünmektedir. Ona göre avcı 
ve toplayıcılığın ortaya çıkışı ve sosyal topluluğun etkileşim ağının değişmesindeki 
katalizör, ortaklar arası kazancın devamlılığı ve doğrudanlığıdır.63

Tomasello’nun düşüncesinde kendisi özünde ahlaki bir değeri olmayan “ortak 
maksatlılık” ahlakın ortaya çıkışındaki ilk basamağı oluşturmuştur. Ortak maksatlılık 
iki katmanlı bir yapıdadır, öncelikle birey “öteki” ile ortak maksatla, ortak fail olduğun-
da hem kendisi itibari ile kendi rolünün içinden bir birey, hem de ortak maksatlılığın 
gerektirdikleri ile bir “biz”dir. Ortak maksatlılık, güven duygusu ile kurulur ama bura-
daki karşılıklı stratejik bir güvendir.64 Dikkat çeken husus, ortak maksatlı bi etkinliğe 
katılan bireylerin bireyselliklerini kaybetmediğidir.65 Ortak maksatlılık, toplumsal 
örgütlenmenin ve iletişimin de kaynağıdır. Edgar Morin bunu şöyle dile getirir “[…]
dil sadece iletişim aracı değil; daha genel olarak toplumun karmaşık örgütlenmesidir. 
Keza dil, toplumun bilgi ve beceri birikiminin taşıyıcısı olan kültürel sermaye haline 
gelir. Böylece, toplumsal sistemle bütünleşmiş bir kültürel çekirdeklenme meydana 
gelir.”66 Morin’in bu ifadesi Tomasello’ya uygun görünmektedir çünkü ona göre de 
insan iletişiminin kökenleri işbirliği ile başlamıştır ve dil kullanımı ile mevcut bilgi 
birikimi ve toplumun norm paketi gelecek jenerasyonlara aktarılabilmiştir. Dilin varlığı, 
bireyin ortak bir amacı paylaştığı “öteki”nin rolünü eksiksiz yapabilmesi için hayatidir. 
Tomasello’ya göre “ben”, “sen” ve “biz” arasındaki üçlü ilişkiden hakkaniyet ahlakı 
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doğmaktadır.67 Ortak maksatlılık çerçevesinde işbirliğinde olan her birey, “öteki”nin rol 
idealinde “nasıl”ın bilgisine dair müşterek bir anlayış geliştirdikleri için amaca ulaşma 
yararına ortak biz zemin oluşturmaktadır.68 Bu iletişim tasavvuruna göre, rol idealleri 
bakımından “biz” bir açıdan “ben” ve “sen”in ortaya çıktığı bir dekor gibi görünürken 
diğer açıdan kendi rol idealleri ile üçüncü bir aktör gibi görünmektedir. Her bireyin, 
“kendi-öteki” denkliği bağlamında, bir diğerinin rol ideallerini tartması toplumsal 
normların oluşmasında oldukça önemlidir ancak tek başına yeterli değildir.69 Peki bu 
betimlemede işbirliğinin istikrarlı bir şekilde devam etmesini sağlayan unsur nedir?

Tomasello’ya göre bu istikrarlılık, ortaklığa katılımcı olan kişi üzerine bir yaptırım 
mekanizması olarak “biz”in kullanılması ile başlamış görünmektedir. Çünkü burada 
artık, kabahatli bir ortak, kendisinin eşit muamele görmesini iddia eden ortağındaki 
itibarını ve işbirliğini korumak istiyorsa, rol idealine dair yükümlülüğü yüklenmesi 
gerekmektedir. Rol idealine uygun eylem, eşit hak sahibi olduğu duygusunu berabe-
rinde getirecektir. Yalnız burada belirtilmesi gereken bir husus daha bulunmaktadır, 
elde edilenlerin bölünmesi kaynaklarla ilgili değildir, kaynakların diğerine, işbir-
liğine dahil olan ikinci faile kıyasla nasıl bölündüğü ile ilgilidir.70 Dolayısıyla eşit 
paylaşım zamanı geldiğinde, elde ettiklerinde ikinci failin de emeğinin olduğunu, 
işbirliğinde bulundukları ortaklarına borçlu olduklarını bildikleri için ortaklık bağı 
da güçlenecektir.71 

Böylesi bir ortamda ahlakın ortaya çıkmasına olanak sağlayan “kültür” de kendi-
sine sosyal yaşamın içinde yaşayacağı bir alan bulmuş olacaktır. Tomasello’ya göre, 
kültürün ortaya çıkışı olağandır; ikili ve lokal olan evrensel ve nesnel olana dönüş-
müştür.72 Şöyle ki; zaman içinde karşılıklı bağımlılık, yalnızca ikili ilişkilere değil 
kültürel düzeye yayıldığında, hayatın bütün alanlarında hüküm sürmeye başlamıştır. 
Bu gruba dahil olamayanlar ise ya bedavacı ya barbardır. Bu aşamada, ikili ilişkileri 
yönlendiren ortak maksatlılığa ek olarak kolektif maksatlılığı sürdürebilecek beceri ve 
güdülere sahip olması da bireylerden beklenmeye başlanmıştır. Kolektif maksatlılık, 
ortak maksatlılığın daha geniş gruplar düzeyindeki izdüşümüdür. Böylelikle kolektif 
maksatlılık, toplumun bir grup olarak bilişsel eşgüdümünü ve sosyal denetim tedbirini 
sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir maksatlılıktır ve sosyal dinamiklerden hareketle 
kendine özgü çeşitli uzlaşımsal kültürel pratiklerin yaratılmasına olanak sağlamaktadır.73 
“Uzlaşımsal bir kültürel pratiğe katılmak için bireyin en acil şekilde yapması gereken, 
bir şeyi yapmanın doğru şekline uymaktır; bu pratik formel hale gelip bir kuruma 
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dönüştüğünde de aynı şey geçerlidir. Bazı uzlaşımsal kültürel pratikler ve bunlarla 
ilişkili roller, bireylerin halihazırda ikinci şahıs ahlakı tutumlarına sahip olduğu şey-
lerle, yani, duygudaşlık ve hakkaniyetle ilgili ortaya çıkabilecek meselelerle ilgilidir. 
Bu durumlarda normatif rol idealleri sadece uzlaşımsal doğru ve yanlışı değil, ahlaki 
doğru ve yanlışı da göstermektedir.”74 Buradaki kriz uzlaşımsal rol pratiklerinin içine 
doğan bireyler için bu normların meşruiyetidir. Ancak pratikteki yaşam, bu sorunun 
üstesinden bireyin doğduğu toplumla özdeşleşmesi sureti ile gelmiştir ve bu özdeşleşme, 
ahlaki kimliklerin de oluşmasını sağlamıştır.75 Bu husus Douglas Richard Hofstadter’ın 
sözünü hatırlatmaktadır, ona göre de insan bir nevi kendisinden öncekilere atıfta bu-
lunan ama kendi sosyal düzeyini de yansıtan bir kopyadır.76 Hofstadter şöyler söyler: 
“Aslında hepimiz tuhaf kolajlarız; başkalarının alışkanlıklarını, fikirlerini, tarzlarını, 
tiklerini, şakalarını, deyişlerini, ezgilerini, umutlarını ve korkularını, sanki bunlar 
bir yerlerden gelip ansızın bize çarpan ve içimize saplanıp kalan göktaşlarıymış gibi 
özümseyerek büyüyen cüce gezegenleriz.”77 Özdeşleşme yoluyla elde edilen kimlikler 
doğal olarak normatif kümeye de işaret edecektir çünkü Tomasello’ya göre “bir balık 
sadece yüzgeçleri değil, suyu da miras alır”78 ve her çocukta yaklaşık üç yaşlarında 
kolektif maksatlılık ortaya çıkar ve henüz daha bu yaşta bireysel deneyimleri özellikle 
sosyokültürel deneyimlerdir.79 İlk insanlarda işbirlikçi ve kültürel yaşam geliştikçe 
çocukların gelişimine daha fazla zaman ve kaynak ayrılmaya başlanmış ve çocukların 
gelişimine anne dışındaki yetişkinler de dahil olmaya başlamıştır.80

Kültürün ortaya çıkışı ilk insanların işbirliğine dayalı grupları, avcı-toplayıcı grup-
lara dönüştükten sonra grubun kendi dinamiklerine de sahip olmasıyla başlayacaktır. 
İlk olarak gözlemlenmesi beklenen, grup içerisindeki bireylerin tanınmasıdır, ikinci 
olarak ise karşılıklı bağımlı oldukları bütün grupdaşlarına yardım etmek ve onlardan 
yardım görmektir.81 Yalnız grupların ortaya çıkışı ile birlikte büyüme halindeki gruplarda 
bölünmeler de meydana gelecektir. Bu bölünmelerin ise, grup oluşum ilkelerini temel 
alarak grubu oluşturan bireylerin benzerliğine dayanması muhtemeldir.82 Bununla be-
raber grup oluşumu ile birlikte “İkili yiyecek arama etkinliğindeki iki bireyin karşılıklı 
bağımlılığının yerini, gruptan olup birbirini tanımayanlar da dahil kültürdeki herkesin 
karşılıklı bağımlılığı almıştır.”83 Böylece gruba sadakat, bireylerin davranışlarını şekil-
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lendiren bir diğer unsur olarak ilk insanların hayatlarına dahil olmuştur. Bu noktadan 
sonra insan artık yalnızca işbirliğinde bulunduğu ortak maksatlı olduğu “öteki”ne 
değil kendisi ile özdeşleştiği kültürel grubun bütününe sadakat duyar hale gelmiştir. 

İlk insanların işbirliği ortaklarına yönelik hakkaniyet ahlakından, modern insanların kültürel 
gruplarındaki (ya da ahlaki toplumlarındaki) herkese yönelik adalet ahlakına geçişteki psikolojik 
süreçler84

Kolektif maksatlılığa 
yönelik bilişsel 
süreçler

Kültürel failliğe 
ve kimliğe yönelik 
sosyal-etkileşimsel 
süreçler

Ahlaki-öz-yönetime ve 
ahlaki kimliğe yönelik 
öz-düzenleyici süreçler

Şekil 2

Ortak maksatlılık, işbirliğinin özüdür. Örneğin bir av esnasında hepimiz, sonun-
da yiyeceği paylaşacağımızı biliyorsak, hepimizin ortak bir hedefi olabilir.85 Ortak 
maksatlılık ise, bilişsel yetenek olan yinemeli zihin okuma yeteneği ile mümkün hale 
gelmiştir. Çünkü belli sosyal etkileşimlerde zihin okuma, ortak amaca yönelimi bes-
leyen ortak dikkatin de ortaya çıkmasına neden olmakta, böylelikle insan iletişiminin 
kavram zemini oluşmaktadır.86 Burada Tomasello ileri sürdüğü ahlak teorisi ile işbir-
liğinin bireyler arası ifadeye zemin olacağı bağlamı inşa ettiğine dikkat çekmektedir. 
Ona göre, insanlar arası işbirliğinin ortaya çıkabilmesi için mevcut insan gruplarını 
oluşturan bazı bireylerin diğerlerine kıyasla daha hoşgörülü ve yiyeceklerini paylaşma 
hususunda daha cömert olması gerekmektedir.87 İşbirliksel faaliyetleri daha etkili biçim-
de düzenlemek için önce bir şey talep edebilmek amacıyla işaret jestine başvurulmuş, 
sonra pantomim veya taklit ortaya çıkmıştır. Ancak işbirliğine hizmet eden iletişim 
yeteneklerinin işbirliği dışında, örneğin yalan söylemek için kullanılması çok sonradır.88

Burada ilk olarak gözlemleyeceğimiz dönüşüm, işbirliğinde görülen ortak maksat-
lılığın kolektif maksatlılığa dönüşmüş olmasıdır. Kolektif maksatlılık, modern insanın 
ortak maksatlılıkta gözlemlenen bireysel ve gruba dair motivasyon ve eğilimlerine 
paralel biçimde ilerlemektedir. Şöyle ki, yine birey çift katmanlı bir sosyal etkileşim 
ağında var olmaktadır, hem birey olarak vardır hem de kütürel paydaşları ile bütünlüğünü 
kabul eder. Bunun yanında, bireylerin kendi aralarında tek tek atıfta bulundukları rol 
idealleri, kolektif maksatlılığı mümkün kılacak biçimde, kültürel uzlaşım pratiklerinin 
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ekseninde grubun içerisindeki herkese atıfla kabul edilmeye başlanmıştır.89 İşbirliğini 
koordine etmenin temeli, ortak bir zemin oluşturmaktır ve bu ortak zemin bireylerin 
uyum sağlamasına yarayan uzlaşımsal pratiklerdir ki bu da bize kültürün tanımını 
vermektedir.90 Bu kültürel ortak zemin, bir diğeri hakkında hiçbir şey bilinmese dahi 
bazı şeylerin bilinebileceğini ifade etmektedir.91 Tomasello’nun betimlediği bu etapta 
modern dünyanın yeni insanı artık farklı ve zengin etkileşim biçimlerine sahip olduğu 
yeni bir sosyal uzaydadır.

Toplumsal yasanın oluşması da kültürün ortaya çıkış süreci ile iç içedir. Modern 
insanın, uzlaşımsal rollere dair idealleri, “nesnel” standartlara dönüşmüştür çünkü o 
artık ikili ilişkide değişebilen, kolayca fesh edilebilen ortak maksatlılığın ötesindedir.92 
Nesnel standartlarla birlikte, “Kolektif maksatlılık ve kültürel ortak zemin, bilişsel 
beceriler gibi, değişmez ortak beklentiler yaratarak, kültürel grubun üyeleri arasında 
eşgüdümü kolaylaştırmıştır.”93 Eşgüdümde sağlanan kolaylık, ayrık ve bedavacılara 
karşı kontrol mekanizmalarına ihtiyacı da beraberinde getirmiş ve böylece sosyal 
normlar ortaya çıkmıştır.94 Çünkü “Aslında sosyal normlar rekabetin yıkıcı olabileceği 
durumları önceden kestirir ve böyle durumlarda işbirliği kurulabilmesi için bireylerin 
nasıl davranması gerektiğini netleştirir.”95 Böylelikle sosyal normların toplumdaki işlevi 
uzlaşımsallığa hizmet etmektir.96 Bu durum Tomasello’ya göre bol etli bir avın nasıl 
paylaştırılacağına dair takip edilen ilkel prosedürlerin geliştirilmiş yeni bir sürümü 
gibidir. Ona göre, uzlaşımsal normlar ile ahlaki normlar birbirinden ayrıdır: 

“Daha uzlaşımsal normlarla daha ahlaki normlar arasındaki farkın tam bir açıklamasını 
yapabilmek için, ilgili duyguların altta yatan üreticisi olan ikinci şahıs ahlakına daha geniş 
bir pencereden odaklanmak gerekir. İkinci şahıs ahlakıyla ilişkili duygular, zarar gören 
kişiyle duygudaşlığın yanı sıra, saygısızlık gören kişiye haksızlık edildiği duygusu da içerir, 
zira bir gücenme ya da kırgınlık üretir. Dolayısıyla ve tam da bu nedenle, hakkaniyet ve 
saygı meseleleriyle ilişkili kültürel normlar ahlaki bir boyut kazanır.”97 “Uzlaşımlar kendi 
başlarına sadece uyumluluk emrederler; ufak tefek şeyler de büyük ahlaki öneme sahip 
şeyler de buna dahildir. Ama aynı zamanda, uzlaşımların ahlakileşerek ahlaki normlara 
dönüşmesi de mümkündür…”98 “Ama burada da ahlaki boyutun geldiği yer sosyal nor-
mun kendisi değildir (sosyal norm sadece beklentinin parametrelerini belirler), normun 
temelinde yatan ikinci şahıs hakkaniyet ve haksızlık, zarar ve duygudaşlık ahlakıdır.”99
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Belirli bir temsil yetkisine atıfla normatif kullanımına dikkat çeken Tomasello 
şöyle söyler: “Bütün bu üçüncü taraf müdahalesi türlerinde çocuklar genellikle ‘Öyle 
yapılmaz’ veya ‘O yanlış!’ gibi türsel bir normatif dil kullanırlar,” ve maksatlı peda-
gojiyi kuran “[…] bu türsel dil, normu uygulayan kişinin, kişisel fikrini ifade eden 
bir birey olarak değil, kültürel grubun bir tür temsilcisi olarak hareket ettiğine işaret 
eder (örneğin, Darwall’un deyimiyle, ‘temsil yetkisiyle ahlaki toplum adına müdahale 
ediyordur’).”100 Böylelikle bir kültürün herhangi bir üyesi o kültürün temsilcisi olarak 
sosyal normun sesi olabilir.101

Tomasello’nun bu bölümde ele aldığımız görüşleri, Stephen Darwall’un The Se-
cond-Person Standpoint kitabında ileri sürdüğü bireylerin etkileşimde iki kutuplu bakış 
açısına dair argümanlarından etkilenmiştir. Bu nedenle, Darwall’un görüşlerine yer 
vermemiz Tomasello’nun pozisyonunu ifade etmemiz açısından önemli görünmektedir. 

2. 2. Stephen Darwall’un İkinci Şahsı

Stephen Darwall’un doktrininin detaylarına geçmeden önce belirtmemiz gerekir 
ki, Darwall’un kitabında ileri sürmüş olduğu fikirleri doğrudan evrimsel bir ahlak 
açıklamasını hedeflemez. Darwall’un projesi tanımlayıcı ve açıklayıcı değil, analitik 
ve normatiftir.102 Darwall’a göre “ikinci-şahıssal sorumluluk ve tanınma ağı, Kantçı 
normatif evrenselleştirmenin biçimsel ilkesini haklı çıkarır.”103 O, kavramların ara-
sındaki bağı, ahlaki bir topluluğun üyesi rasyonel ve özgür failler olarak insanların 
arasındaki etkileşimin dinamiklerine dayanarak çıkarsamaktadır.104 Peki ikinci şahıs 
bakış açısı nedir? Darwall’a göre bu “sizin ve benim, birbirimizin davranışı ve irade-
sine ilişkin iddialarda bulunduğumuzda ve bunları kabul ettiğimizde benimsediğimiz 
bakış açısı”dır.105 Böylelikle ikinci şahıs bakış açısı her zaman içinde evrenselliğin 
tohumuna sahiptir.106 

Darwall’a göre, ahlaki olarak eylemde bulunmak için motivasyona sahibiz çünkü 
bu eylemlerden sorumlu tutulabileceğimizin farkındayız. Darwall, bu tür ikinci-şa-
hıssal yetkinliğin ortaya çıkışının evrimsel bir açıklamasını sağlamayı amaçlamasa 
da, bunun “zorunlu işbirlikçi yiyecek arama koşulları altında doğal seçilimin nesnesi 
olduğunu” kabul eder.107 İnsanın özgür rasyonel fail olarak sahip olduğu ikinci şahıs 

100 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 126.
101 Tomasello, İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, 127.
102 Carme Isern-Mas - Antoni Gomila, “Naturalizing Darwall’s Second Person Standpoint,” Integrative 

Psychological and Behavioral Science 54/4, December 27, 2020, 786.
103 Isern-Mas - Gomila, “Naturalizing Darwall’s Second Person Standpoint,” 786.
104 Isern-Mas - Gomila, “Naturalizing Darwall’s Second Person Standpoint,” 786.
105 Stephen Darwall, The Second-Person Standpoint, London: Harvard University Press, 2009, 3.
106 Stephen Darwall, “‘Second-Personal Morality’ and Morality,” Philosophical Psychology 31/5, July 4, 
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107 Darwall, “‘Second-Personal Morality’ and Morality,” 807–808.
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bakış açısı ahlaki yükümlülük, zorunluluk, sorumluluk, hesapverebilirlik ile ilgili olan 
ahlaki alanda ikamet eden kavramlardır. Darwall, insanın etkileşim ağında normatifliği 
kuran motivasyon araçlarını analitik biçimde ele almaktadır. 

Darwall’a göre “ikici şahıs nitelikleri, fail-göreliliği açıklar. İkinci şahıs akıl yü-
rütmeleri daima faillerin bir öteki ile ilişkilerine göre türediği için, daima fundamental 
biçimde fail-görelidir” ve bu yönüyle, ahlaki yükümlülükler ikinci şahıs görelidir.108 
Çünkü birinci şahıs çoğulu ahlaki bir topluluğun üyesi olarak bir şey talep ediyor 
olmak, o topluluğun ahlaki bakış açısından yürürlükte olanı anladığımızı da işaret 
eder.109 Darwall’a göre ikinci şahıs bakış açısı neredeyse kaçınılmazdır, öyle ki “İkin-
ci-şahıssal akıl yürütme her zaman temelde fail-göreli olduğundan, ikinci şahıs duruşu 
birinci şahıs bakış açısının bir versiyonudur.”110 Bu durum kendi içinde, pratik biçimde 
yönelmesi ve yönlendirilmesi itibariyle özgür ve rasyonel bir faile atıfla hak iddia eden 
bir düşünceyi barındırmaktadır.111 Darwall’a göre, “Hitap eden, ikinci-şahıssal bir 
yönü olmayan birinci-şahıssal düşünceyi dışlamaktadır.”112 Bu yönüyle, “ikinci şahıs 
bakış açısının hitabı, daima aynı zamanda birinci şahıs bakış açısı olmasına rağmen, 
asla yalnızca birinci şahıs bakış açısı değildir.”113 Bu açıdan özneler arası etkileşim 
tasavvurunda, ahlaki yükümlülükler indirgenemez biçimde ikinci şahıs bakış açısında 
temellenmektedir. Çünkü “İkinci-şahıssal otoritesi, basit biçimde gerekli, indirgenemez 
biçimde ahlaki zorunluluğun bir yönüdür.”114 Böylesi bir akıl yürütmenin mantıksal 
ilişkilerden ziyade kişiler arası ilişkilere dayanması ikinci şahıs bakış açısını gerek-
tirmektedir. Burada ikinci şahıs bakış açısına dair yapıyı bizim bir diğer insan ile 
kurduğumuz etkileşim belirlemektedir. 115 Bir diğer detay ise burada ikinci-şahıssal akıl 
yürütmede talep etme yetkisinin kendisi ile birlikte bir sorumluluk da getirdiğidir.116 

Tomasello’nun görüşü açısından dikkate değer olan, ikinci şahıs bakış açısına 
dair teorisini açıklarken mantıksal muhakememize konu olan zemin ile etkileşim ağını 
yönlendiren normları içeren ahlaki yükümlülüklerimizin birbirinden farklı gönderim 
ve içeriklere sahip olmasıdır. Ona göre, “[…] ahlaki yükümlülükler ile mantığın da-
yattığı gereklilikler arasında önemli bir fark vardır. Ahlak, kendi doğası gereği kendine 
özgü türde hesap verebilirliği içerir. Yeterli mazeret olmaksızın ahlaki olarak olması 
gerektiği gibi davranamazsam, suçlama ve suçluluk gibi belirgin şekilde ikinci-şa-
hıssal tepkiler garanti edilir.”117 Oysa, biz epistemik bir otorite gereği (aklın-gereği 

108 Darwall, The Second-Person Standpoint, 8.
109 Darwall, The Second-Person Standpoint, 9.
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111 Darwall, The Second-Person Standpoint, 9.
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117 Darwall, The Second-Person Standpoint, 26, 27.
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olarak) öncüllerle çelişen bir sonucu kabul etmeyebiliriz.118 Daha doğrudan bir ifade 
ahlaki bir topluluğun üyesi olduğumuzda, bir mantıksal hata karşısında takındığımız 
veya takınılan tutumla, ahlaki kusurlarımıza karşı uygulanan tutum farklıdır ve bu 
yönüyle diğerlerine karşı ahlaki yükümlülükler, mantığınkinden çok daha güçlüdür.119 
Aslında tam burada Darwall’un kitabında teorisini geliştirmek üzere başvurduğu 
Dewey’den bir alıntıya biz de yer verebiliriz: “Birlikte yaşayan insanlar kaçınılmaz 
olarak birbirlerinden talepte bulunurlar.”120 Dahası Darwall ikinci-şahıssal bakış açısı 
ile birlikte, hak talebinin de bir hak olarak ortaya çıktığını iddia eder. Hak talebinde 
bulunmak ise hak talebinde bulunabilecek bir duruşa, duruma sahip olduğunuz an-
lamına gelmektedir.121 Darwall’a göre, toplumsal sözleşmeciliğin en temelinde, her 
birimizin yetki sahibi olarak makul bir anlaşma zemininde ikinci şahıs bakış açısıyla 
ön kabul ettiğimiz otorite olduğunu ifade eder.122 Ahlaki failler olarak ikinci şahısa 
dair tanıdığımız ve tanınmasını beklediğimiz yetki alanı aynı zamanda talepte ve hak 
iddiasında bulunma ile beraber meydana geliyor görünmektedir. Ona göre sözleşmeci 
ahlak kuramları ahlaki ilkelere özgür ve rasyonel failler olarak insanlar arası karşılıklı 
saygıya aracılık etmesi bakımından ayırt edici bir rol vermektedir. Bu ise indirgene-
mez biçimde ikinci-şahıssal bir meseledir.123 Öyle görünmektedir ki, Darwall’a göre 
ahlaklı bir birey, yalnızca bir kişi değildir. Dahası, bu kişi kompleks ilişkileri içeren 
bir akıl yürütme ile toplumda var olur, şöyle ki “Bir diğerini ‘sen’ olarak gördüğümde, 
karşımdaki kişinin de benimle karşılıklı biçimde aynı ilişkiye sahip olduğunu görürüm. 
Onunla, onun benimle karşılıklı biçimde ilişki kurduğu gibi ilişki kurarım. Bu neyi 
içermektedir? Kısmen, zengin bir üst-düzey tutumlar dizisini içermektedir: Ben, onun 
benimle ilgili farkındalığının farkındayım, onun benim onunla ilgili farkındalığımın 
farkında olduğunun farkındayım, benim ona dair farkındalığımınla ilgili farkındalığının 
farkında olmama dair farkındalığının farkındayım vb.”124 Bu haliyle ikinci-şahıssal 
düşünce, doğası gereği söz konusu eylem için sebep-verendir.125 Burada sebep-veren 
olması, ikinci-şahıssal hitabın, talep, direktif veya kışkırtma olduğu anlamına gelmez, 
dahası “ikinci-şahıssal hitap, bir kişiyi kendi özgür seçimiyle ve onun statüsünü özgür 
ve rasyonel bir temsilci olarak tanıyacak şekilde yönlendirmeyi amaçlar.”126 Ahlaki 
sorumluluk da kişinin eyleminin faili ve ahlaki bir topluluğun üyesi olarak eylemi 

118 Darwall, The Second-Person Standpoint, 16.
119 Darwall, The Second-Person Standpoint, 27.
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ile ikinci-şahıssal ilişkiler arasında nasıl hitaba ve dikkate alınacağına ilişkindir.127 
Etkileşimde rasyonel ve özgür fail olarak insanın ikinci şahsın otoritesini kabulü ve 
yetkisini tanıması şahısların birbirlerinin açısından karşılıklı proleptik biçimde iddi-
ada bulunabilmelerinden kaynaklanmaktadır ki bir nevi alışveriş gibi görünmektedir.

Sonuç: Denklem ve Eşitliğin Diğer Tarafı Tutarlı Mı?

Sorumuza yanıt vermemiz gerekirse, evet, Tomasello’nun teorisi kendi içinde 
oldukça tutarlı bir teoridir. Ancak bununla beraber bu durum, burada bizi bekleyen 
sorunların olmadığı anlamına gelmez. Bu bölümde Tomasello’nun ileri sürmüş olduğu 
teorinin çözüm vaadini karşılayıp karşılamadığına dair kısa bir değerlendirme yapacağız. 

Yerkürenin epidermis tabakasında kuşandığı normlarla oradan oraya koşup duracak 
insan için, ahlak en başından rekabetle şekillenen bir ben-merkezcilikten mi doğar? 
Tomasello’nun hesabına göre, yapılan tüm iş ve fiiller kişinin bencilliğine hizmet ediyor 
ve oportünizmi destekliyor görünmektedir çünkü en temelde fırsatçı biçimde aralıksız 
bir maliyet hesabı, tüm biyolojiyi ve psikolojiyi yönetiyor gibidir. Bu ise, motivasyo-
muzu sağlayan en ilkel dürtülerimize ayaklarını basar halde fiilimizin momentini ve 
eğilimini belirleyecektir. Ancak, salt rekabet ve rekabetle yönetilen işbirliği ortamında 
yoğurulmak insanın yararına mıdır? Ruther Bregman kitabı Çoğu İnsan İyidir’de bu 
durumun sosyolojiden aşina olduğumuz “kendini doğrulayan kehanet”e kapı aralaya-
cağını ifade eder. Bregman insanın kötü olduğu imajının bir nosebo (plasebonun zıddı) 
olduğunu ifade eder ve biz “Şayet çoğu insanın kötü olduğuna inanırsak birbirimize 
öyle davranmaya başlarız ve birbirimizin içindeki kötülüğün ortaya çıkmasını sağla-
rız.”128 Tomasello’nun görüşüne uyarlarsak, herkesin ben-merkezci olduğu, gizil bir 
rekabetin hâkim olduğu dünya tasavvuru, herkesin bencil olmasını da hazırlayacaktır. 

Bir diğer eleştiri için ise öncelikle bir deneyi burada anmamız önemlidir. Konrad 
Lorenz’in asistanı Wolfgang Schleidt çok ilginç iki deney yapmıştır. İlk deneyde, bir 
tavuğun kulaklarını bantla iyice kapatmış ve civciv sesini almasını önlemiştir. Hiçbir 
şey duyamayan tavuk sakinleştikten sonra civcivi ortama salındığında, annesine doğ-
ru koşan civciv çok farklı bir muamele ile karşılaşmış, annesinin gaga darbeleriyle 
yaşamını yitirmiştir. İkinci deneyde ise sonuçlar daha da ilginçleşmiştir. Schleidt, içi 
doldurulmuş bir gelinciğin içine civciv sesi çıkaran bir hoparlör yerleştirir. Tavuk bu 
garip görünüşlü civcivi biraz tedirginlikle karşılayarak, boşta kalan birkaç tereddütlü 
gagalama ile tanımaya çalışsa da içi doldurulmuş gelinciği kümese buyur etmiştir. Bu 
deney, civciv ile tavuk ve insan ile yavrusu arasındaki ilişkinin benzer olmadığına işaret 
eden bir çalışmadır.129 Hayvan davranışları ile insan davranışları arasında kurulan ana-

127 Darwall, The Second-Person Standpoint, 69.
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loji, her analoji kadar neyi göreceğimiz hususunda bizi kör noktada bırakma tehlikesi 
barındırıyor görünmektedir. Bu hususta, ünlü bilim insanı Robert M. Sapolsky şöyle 
yazar: “Primatoloji literatürü, aynı hayvanlar üzerinde onlarca yıl süren olağanüstü 
boylamsal araştırmalara sabitlenerek büyüdü. Dahası, insan olmayan primat metafi-
ziği de aynı tartışmayla dolup taştı - insan olmayan primat, Rousseau veya Hobbes 
için poster çocuğu mu?:” Şöyle devam eder “[…] ‘insan olmayan-primat’ olmadığı 
düşünüldüğünde, bu tartışma boştur. Bilakis, 150’den fazla primat türü arasında, tek 
başına yaşamdan, yüzden fazla bireyden oluşan istikrarlı gruplara sahip olana kadar 
değişen, sosyal gruplarla yaşayan 150’den fazla primat türü arasında muazzam bir 
değişkenlik bulunur. Ayrıca, bu tür gruplanmaların doğası da oldukça değişkenlik 
göstermektedir.” Kaldı ki, insan psikolojisini yönlendiren biyolojik motivasyonlara 
karşılık türe özgü hayvan psikolojisinin konumunun ne olduğunun haricinde, insan 
türünün psikolojik mekanizmalarından hareketle tanımladığı duyguların, insan kültürleri 
arasında dahi izomorfik olup olmadığı ve hangilerinin bir diğer insan ile aynı olduğu 
dahi bugün tartışma konusudur.130 Burada sorulabilir soru şu görünmektedir: Kütlenin 
uzay-zamanı büktüğü gibi, bir toplumun tarihi tarafından takdir edilen kültürün ağırlığı 
psikolojik mekanizmamızı büküyor ve anlam atfettiğimiz normların kültürel statüsünü 
şekillendiriyor olabilir mi? 

Bir diğer eleştiriyi örnek ile açıklayacak olursak, bütün hayvanların bir arada 
yaşadığı topluluğu anlatan oldukça eğlenceli bir animasyon filmi olan Zootopia’da 
(2016), tilkiler Ezop’un masallarındaki gibi kötü bir üne sahiptir ve merhamet sahibi 
ve açık görüşlü bir tavşan olan polis Judy Hopps, tilkilerin kurnaz olduğuna dair 
genel kanıyı “Genel olarak tilkilere bu kadar geri kafalı davranılmasına çok sinirleni-
yorum” diyerek eleştirir. Tilkilerin kurnazlığı, kaplumbağaların bilgeliği söz konusu 
olabilir mi? Bu husus akademik literatürde önemsiz bir konu olarak kabul edilerek 
hasır altı edilmemiş ve tartışma konusu olmuştur. Almancasından aktaran Takiyyettin 
Mengüşoğlu Konrad Lorenz’in “Moral-Analoges Verhalten Geselliger Tiere” başlıklı 
makalesinden şu sözlerine yer verir “Eskiden beri insanın moral ölçüleri hayvanlara 
uygulandı. Hepimiz Aisopos’un öykülerinden Goethe’nin Reineke adlı tilkisine ka-
dar birçok hayvan öyküsü okumuşuzdur. Bu öykülerde kurt vahşi ve zalimdir; tilki 
de kurnaz bir hırsızdır; geyik masumluğun, güvercin barışın simgesidir. Bütün bu 
benzetmelerin yanlış olduğunu söylemeye bile gerek yoktur.”131 Buradan hareketle 
düşüncelerini dile getiren Mengüşoğlu, “[…] hayvanlarda karşılaştığımız ve insanın 

130 Lisa F. Barrett duyguların tanımlanmasında Charles Darwin’in İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili ki-
tabından hareketle yerleşen duyguların evrensel olduğunu ifade eden klasik görüşün eksik ve hatalı 
olduğunu belirtir. Duygu, duygu sahibi tarafından kurgulanır ancak bu kurgunun rastgele olduğu an-
lamına gelmez. Kültürel çeşitliliğin duygu çeşitliliği gibi doğal bir sonucu olduğunu ifade eder ve 
şöyle özetler: “Bir zihni oluşturmak için birden fazla beyin gerekir” (s. 225). Lisa Feldman Barrett, 
Beynimizin Parmak İzleri, çev. Yasin Konyalı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2019.

131 Takiyyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İstanbul: Doğu Batı Yayınları, 2021, 79.
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ahlaklı hareketlerine benzeyen davranışların, ahlak hareketleriyle ilgili olmadığını, 
onların tamamiyle içgüdüsel davranışlar olduğunu açık olarak gösteriyor. Çünkü hay-
vanlarda belli bir uyarım kompleksi, belli bir davranışa neden oluyor. Böyle bir davra-
nışı, insanın ahlâki hareketlerine benzetmek, antropomorf, yani her şeyi insanlaştıran 
bir görüşün işidir” demektedir.132 Çünkü insanın varlık bütünlüğü çeşitli yeteneklere 
indirgenemez. İndirgenmesi durumunda ise, tek bir yetenek olarak ele alınacağı için 
karşılaştırma, karşılaştırılanlar arasında dereceye işaret ediyor gibi görünecektir ki 
bu antropomorfizmdir, aslında fenomenlere uygun değildir.133 Joseph LeDoux’un da 
vurguladığı husus tam olarak burasıdır, evrimsel sürecin bir bölümünde hayvanlar 
sözsüz ve bilinçsizdir ancak bu hayvanları incelemek, insan duyguları hakkında her 
şeyi açıklayabileceğimize dair beklentimize dayanak sağlayamaz.134 

Stephen J. Gould’un da dikkat çektiği üzere “Bilim ‘organize edilmiş sağduyu’ 
değildir; en heyecan verici yönüyle, sezgi adını verdiğimiz eski, insan merkezli ön-
yargıların karşısına güçlü kuramlar çıkararak, dünyaya ilişkin görüşümüzü yeniden 
formüle eden bir etkinliktir”135 ve Tomasello’nun bu açıklaması “İyi insan olmanın 
anlamı nedir?” sorusunu yanıtlamaz. Steven Pinker insanlık tarihinde tür olarak bir 
zamanlar pek iyi insanlar olmadığımızı ancak bilimin sunduğu gerekçelendirme ba-
şarısının bizi yönlendirdiğini ve iyi kıldığını vurgulamıştır.136 Tomasello için ise bizi 
iyi olmaya ikna eden nedir? Stephen Jay Gould evrimi, her seyredilişinde farklı bir 
sonla biten bir video kasetine benzetmektedir;137 rekabetin ahlaki bir “iyi” edim olarak 
övüldüğü bir ahlak uzayı da Tomasello’nun hesabına göre mümkün görünmektedir. 

Bununla beraber makalemizin en başında belirttiğimiz üzere hayvanlar ile insanlar 
arası ortak bilişsel nitelikler bulunduğu da bariz bir olgudur. Dahası, kültürün hay-
vanlarda da bulunduğuna dair çalışmalar mevcuttur138 ve belirli bir düzeyde geliştiği 
ve gelişime açık olduğu söylenebilir. Ancak burada dikkat çeken husus, biyoloji ile 
kültür arasındaki ilişkinin bariz olmadığı ve ikisi arasındaki etkileşimin formülleşti-
rilmesinde mevcut literatürde hayli derin bir tartışma bulunduğudur.139 Örneğin bazı 
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acı gibi konular da göz önüne alındığında insan olan (human being) ile insan-olmayan (non-human) 
kişi kavramlarına dair geniş kapsamlı bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.

135 Stephen Jay Gould, Darwin ve Sonrası, çev. Ceyhan Temürcü, İstanbul: Say Yayınları, 2020, 110.
136 Steven Pinker, Doğamızın İyilik Melekleri, ed. çev. İlkay Alptekin Demir, İstanbul: Alfa Yayınları, 

2019.
137 Aktaran: Evelyn Fox Keller, Genin Yüzyılı, çev. Haluk Barışcan, İstanbul: Metis Yayınları, 2020 , 111.
138 C. William McGrew, Şempanzelerde Maddi Kültür, çev. Dilek Eylül Dizdaroğlu, İstanbul: Alfa 

Yayınları, 2016.
139 Jablonka - Lamb, Evrimin Dört Boyutu, 265.
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bilim insanları, kültürün Sir Francis Galton’dan miras kalan140 bir yöntemle biyolojik 
kalıtıma dayandırılmasının ırkçılığı körüklediği141 (genetik üzerinden yürütülen IQ 
tartışmaları142 veya öjeniyi destekleyen Nazi katliamları143) hususuna dikkat kesilmiş 
ve kültürün biyolojik evrimden bağımsız bir evrim şekli olduğunu ileri sürmüş144 ve 
salt genetik faktörlerdense, epigenetik faktörlerin ve kültürün kendi aktarım meka-
nizmalarının etkili olduğuna dikkat çekilmiştir. “Yetiştirme mi doğa mı?” tartışması 
olarak bilinen bu tartışma günümüzde henüz devam eden bir tartışmadır. İki taraf 
arasında bir çelişki olmadığını düşünenler kadar145, doğaya karşılık146 yetiştirmeyi 
tercih edenler de bulunmaktadır.147 Tomasello biyolojik motivasyona ağırlık vererek, 
yetiştirme-doğa ekseninde doğaya yakın durmaktadır. Böylelikle teorisi, evrimsel 
psikolojinin entelektüel stratasında bulunan felsefi, etik ve politik sorunları miras 
alır. Bu ayrıca bir çalışma konusu olmaya aday, hayli geniş bir soruşturma konusu 
olmakla beraber, daha önce doğacılığı savunanlara yöneltilen sorular, Tomasello için 
tekrarlanabilir durmaktadır; eğer kültürel gelişimin temeli biyolojik olmuş olsaydı her 
yerde aynı basamakları takip etmez miydi?148 O halde farklılıkları nasıl açıklarız? İnsan 
topluluklarında değişmeden kalan ve değişen sosyal fenomenler nelerdir? Değişen 
sosyal fenomenlerin değişmelerinin nedeni ne olabilir? 

Kötü insanların var olduğu olgusunun ham bir genellemeye kurban edilmemesi 
gerektiği kabul edilmelidir ancak kötü haberlerin dikkat çeken haberler olarak sunul-
masının bir nedeni bulunur, çünkü iyi insan olmak olağan olandır. Denkleme dahil 
olan, sosyolojik ve psikolojik değişkenler ne kadar değişirse değişsin, hangi ahlak 
teorisini dikkate alırsak alalım insan bu dünyada ahlaklı olarak vardır, “iyi olmak” 
diye bir şey bir şekilde vardır. Daha en başından işbirliğine motive olmamızda itki 
gücünü Tomosellocu biçimde hatırlatıyor görünen Hofstadter şöyle der: “Hepimiz 
benmerkezciyiz ve sonuç olarak bize en gerçek gelen şey kendimiziz,”149 ancak bu-

140 Nicholas W. Gillham, “Sir Francis Galton and the Birth of Eugenics,” Annual Review of Genetics 35/1, 
December 2001 , 83-101.

141 Cavalli-Sforza, Kültürün Evrimi, 13.
142 Leslie Stevenson et al., İnsan Doğası Üzerine On Üç Teori, çev. Damla Tanla, İstanbul: The Kitap, 

2018, 326. Stephen Jay Gould, İnsanın Yanlış Ölçümü, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Versus, 2014.
143 Melvin Konner, “Is History the Same as Evolution? No. Is It Independent of Evolution? Certainly 

Not,” Evolutionary Psychology 20/1, January 7, 2022, 147470492110691.
144 Cavalli-Sforza, Kültürün Evrimi, 18.
145 Adam Rutherford, Bugüne Dek Yaşamış Herkesin Kısa Bir Tarihi: Genlerimizin Hikâyesi, çev. Gökçe 

Müderrisoğlu Aktaş, İstanbul: İndigo, 2017, 277.
146 Edward O Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, Harvard: Harvard University Press, 1975.
147 Franz Boas, “The Mind of Primitive Man,” The Journal of American Folklore 14/52, January 1901, 1. 

; Stephen Jay Gould, Fırtınadaki Kirpi, çev. Ebru Kılıç, İstanbul: Versus, 2012, 141, 142.
148 William McGrew, Tomasello’nun şempanzelerde de kültür bulunduğuna yönelik çalışmalarını kayda 

değer bulmuştur ancak bununla beraber, kontrollü bir ortamda yardımcı koşullar göz önüne alındığın-
da gerçekleşen eylem örüntüleri ile doğal ortamdaki sonuçların kıyaslanmasına yönelik araştırmaların 
önemini vurgular. McGrew, Şempanzelerde Maddi Kültür, 114-120.

149 Hofstadter, Ben Bir Garip Döngüyüm, 135.
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nunla beraber bireysel bencilliğimizin bizi erdemli davranışa neden sürüklediği150, 
nasıl sürükleyebileceği bir tartışma konusudur. 

Aslında buraya kadar sunmuş olduğumuz eleştirilerin taşıdığı imayı, okuyucu için 
daha açık ifade etmemiz gerekir. Ahlakın kaynağına dair gizem, insanın neden özgür 
bilinçli failler olduğuna dairdir; Thomas Nagel’in ifadesini ödünç alarak söyleyecek 
olursak,151 “insan” gibi olmak nedir? Bu, günümüzde zihin felsefesinin de yakından 
ilgilendiği bir problemdir. Tomasello’nun dilin gelişiminde değindiği üzere, dil, bilişsel 
yetenekler ve normativite iç içe geçmiş araştırma alanlarıdır. Ahlakı soruşturmak, bir 
yönüyle zihin felsefesinde “zor problem” olarak adlandırılanı çözmeye çabalamaktır. 
Daha geniş perspektiften insanın kim olduğunu sormaktır ve burada değinilen soruların 
bilim insanları ve filozoflar için henüz kesin bir cevabı bulunamamıştır. Bununla bera-
ber, Tomasello’nun ileri sürdüğü görüşleri pek çok açıdan günümüzde hakim olan ana 
akım bilim görüşü ile tutarlıdır ve pek çok yönden dikkate değer sosyal düzeylere ve 
iletişimi yönlendiren normlara açıklama getirmeye çalışır. İnsanın, diğer hayvanlar ile 
ortak bir paydası olduğundan hareketle yapılan araştırmalar insana dair kavrayışımızı 
güçlendirmiştir, biyoloji felsefesi açısından bu oldukça büyük bir ilerlemedir. Fakat 
bununla beraber Hare tarafından insan doğası ile ahlaklı olmak arasındaki boşluğun 
“ahlaki uçurum (moral gap)” olarak isimlendirilen o uçurumu geçecek köprüyü, To-
masello salt arazide bulduğu materyaller ile kurabilmiş görünmemektedir. Dolayısıyla, 
Tomasello’nun ahlak teorisi, biyoloji felsefesi açısından dikkate değer bir katkı sunuyor 
olmasına rağmen sorunsuz bir teori değildir. 
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TEOMAN DURALI’NIN BİYOLOJİ FELSEFESİ YAKLAŞIMININ 
İNDİRGEMECİLİK-HOLİZM BAĞLAMINDA BİR ÇÖZÜMLEMESİ 

Esra Kartal Soysal*

AN ANALYSIS OF TEOMAN DURALI’S APPROACH TO THE PHILOSOPHY 
OF BIOLOGY IN THE CONTEXT OF REDUCTIONISM-HOLISM

ÖZ
Bu çalışmada Ş. Teoman Duralı’nın, biyoloji felsefesinin merkezî sorunların-
dan biri olan indirgeme sorununa yaklaşımı çözümlenecektir. İndirgeme soru-
nu, biyolojik fenomenlerin ne ölçüde organizmaların altında yatan bileşenler 
açısından ve nihayetinde atomlar, moleküller, fizik ve kimya yasaları açısından 
açıklanabileceği sorunudur. Biyoloji gerçekten fizik ve kimyadan özerk olabilir 
mi ya da en azından ilkece fizik ve kimya bilimlerine indirgenebilir mi? İndir-
gemeciler biyolojinin fizik-kimyaya indirgenebilir yapıda olduğunu savunurken, 
anti-indirgemeciler buna itiraz ederler. Ancak esasen her iki taraf da fizikalist 
paradigma zemininde buluşur. Bu çalışmada indirgemeci yaklaşıma esas karşı 
duranın anti-indirgemecilik değil holizm olduğu, Duralı’nın biyoloji felsefesin-
deki duruşunun da holistik olduğu iddia edilmektedir. Biyolojiyi daha az meka-
nik, determinist veya indirgemeci yapan belirivermecilik, organikçilik ve sistem 
biyolojisi gibi yeni holistik modlar son çeyrek asırda biyolojide bir paradigma 
kaymasını ima etmektedir. Holistik bakış, fizikalist paradigmanın dışından kök-
lenir. Her ne kadar henüz holizm bir paradigma olarak betimleyici ve fenome-
nolojik yöntemler dışında açıklayıcı (işlevsel) bir teori haline gelmemişse de 
Duralı’nın işaret ettiği potansiyeli içinde barındırıyor gibi görünmektedir.
Anahtar Kelimeler: İndirgemecilik, anti-indirgemecilik, holizm, belirivermeci-
lik, organikçilik, sistem biyolojisi.
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ABSTRACT
In this study, Ş. Teoman Duralı’s approach to the problem of reductionism, one of 
the central problems of the philosophy of biology, will be analyzed. The problem 
of reductionism is the extent to which biological phenomena can be explained 
in terms of the underlying components of organisms, and ultimately in terms of 
atoms and molecules and the laws of physics and chemistry. Can biology really 
be autonomous from physics and chemistry, or at least in principle reducible 
to the physical and chemical sciences? While reductionists argue that biology 
is reducible to physics-chemistry, anti-reductionists object to this. However 
in fact both parties meet on the ground of physicalist paradigm. In this study, 
it’s claimed that the main opposition to the reductionist approach is not from 
anti-reductionism but from holism, and Duralı’s position in the philosophy of 
biology is holistic. New holistic modes such as emergentism, organicism, and 
systems biology that make biology less mechanical, deterministic or reductionist 
imply a paradigm shift in biology in the last quarter century. Holistic view is 
rooted outside the physicalist paradigm. Although holism as a paradigm has 
not yet become an explanatory (functional) theory apart from descriptive and 
phenomenological methods, it seems still to have the potential that Duralı points.
Keywords: Reductionism, anti-reductionism, holism, emergentism, organicism, 
systems biology.

*

Giriş 

Bu çalışmada, bilim felsefesine olan katkılarıyla birlikte onun bir alt dalı olan 
biyoloji felsefesi çalışmalarına Türkiye’de öncülük etmiş Şaban Teoman Duralı’nın 
biyoloji felsefesi anlayışı, ona rengini veren tutumlardan biri olan holizm üzerinden 
değerlendirmeye çalışılacaktır. Duralı’nın biyoloji felsefesi üzerine tamamladığı “Bi-
yoloji Felsefesine Dair” başlıklı doktora tezi (1977), Türkiye’de alanının ilk ve öncü 
çalışmasıdır. Eş deyişle Duralı felsefe bölümünde biyoloji felsefesi alanındaki bir tezle 
felsefe doktorudur. Nermi Uygur’un yönetmiş olduğu doktora çalışması Canlılar So-
rununa Giriş ismiyle kitaplaşır (1987). Alanın bu ilk üretimini Biyoloji Felsefesi isimli 
ikinci kitap takip eder (1992). 19 yıl sonra yayımlanan Aristoteles’te Bilim ve Canlılar 
Sorunu kitabı da (2011) Duralı’nın biyoloji felsefesi üretimi içine dahil edilebilecek 
mahiyettedir. Son olarak Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi 
isimli opus magnumu (2018) bu alandaki nihai ve kâmil üretimi olma özelliği taşır. 

Duralı’nın biyoloji felsefesi yazınına daha yakından bakıldığında Hayatın Anato-
misi/ Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi isimli son kitabının, Canlılar Sorununa 
Giriş ve Biyoloji Felsefesi isimli ilk iki kitabının (ikincisinden birkaç kısım çıkmış 
olmakla birlikte) genişletilmiş ve yeni kısımlarla takviye edilmiş hali olduğu dikkat 
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çeker. Son kitabın içine Canlılar Sorununa Giriş1 kitabındakinden fazla olarak, “Giriş”e 
“Metafizik Can İle Fizik Canlı Açmazında Canlılar Bilimi”, A kısmına “Yaşamanın 
Teşrihi”, birinci kitaba “Doğaötesi Öğretiden Doğa Bilimine: Canlı Sorunu” başlıklı 
bölümler ilave edilir. Duralı, olgunluk döneminde artık “cansız” yerine “canlı-olmayan”, 
“mekanizm” yerine “mekanikçilik”, “biyoloji” yerine “canlılar bilimi”, “vitalizm” ye-
rine “canlılıkcılık”, “teleoloji” yerine “gaye öğretisi”, “sentezci” yerine “birleştirimci” 
tercihlerinde karar kılarak genel felsefî çizgisiyle uyumlu şekilde Türkçeci duruşunu 
kuvvetlendirir. Benzer şekilde Biyoloji Felsefesi2 kitabındakilerden fazla olarak son 
kitaba “Galileo-Newton Bilim Anlayışından Yeni Birine”, “Evrim Düşüncesine Doğru”, 
“Charles Darwin’in Evrimle İlgili –Özellikle (B) Defterlerinden Dile Getirdiği Önceki 
Düşüncelerini Özetler– Taslağı” başlıklı bölümler zerk edilirken “Biyoloji Felsefe-
sinden Kaynaklanan Temel Sorunlar İle Konular”, “Etkileşim-İletişim-Bildirişim”, 
tüm alt başlıklarıyla birlikte “Genetikte Mutasyon ve Yazıda Devrim”, “Harf Devrimi 
İle Kitap Arasındaki Bağıntı” başlıklı bölümlerin alınmaması uygun görülür. Bunun 
yanında “dünya” yerine “yeryüzü”, “jeoloji” yerine “yerbilim”, “fenomen” yerine 
“görünürlük”, “doğallık” yerine “tabiilik”, “problematik” yerine “sorunsal”, “animizm” 
yerine “cancılık”, “vitalizm” yerine “canlılıkçılık” tercihleri hayata geçirilir. Hayatın 
Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi adındaki son kitabın önceki iki 
kitaptan bağımsızca yeni yazılan kısımları ise üçüncü bölümden (el Cahız’dan Erzu-
rumlu İbrahim Hakkı Efendi’ye öncü isimlerin incelendiği “İslam Felsefe-Biliminde 
Evrim” başlıklı bölüm) sonra başlar. Dördüncü, beşinci ve altıncı bölümler, “Evrimin 
Çağımız Canlılar Bilimindeki Yeri”, “Çağdaşlığın Belirlenimi: Evrim” ve “Evrim ile 
Genetikten Genetik-Üstüne” başlıklarıyla tümüyle yenidir. Yine literatürde yaygın 
olarak kullanılan “epigenetik” terimi yerine “genetik-üstü” teriminin tercihi dikkate 
şayandır. “Hayata dair” başlığıyla B kısmı ise yine tümüyle yeni üç alt başlığı haizdir: 
“Canlılar Biliminin Belirleyiciliği Çağımızın Baş Ağrısı: Evrim Menşeli Irkçı Kavim-
cilik”, “Evrim Esaslı Yeni İdeoloji: Milli Toplumculuk” ve “Hulasa: Öz Öğretisi”. “Söz 
sonu”nda ise “Çağdaş İnsan: Maddî-Mekanik-Biyonik-Beşer”, “Uzvî/Organik İnsani 
Tıptan Biyonik Beşerî Tıbba”, “Anılardaki Uzvî/Organik İnsani Tıp”, “Beşer-İnsan 
İkiliği”, “İnsanın Eşsiz Hikayesi” ve “Alemin Kahramanı İnsan” başlıklarıyla ideolojik 
çağrışımları olan kavramsallaştırmalara yer verilir.3 

Bu çalışmada biyoloji felsefesinde süregiden indirgeme sorununun ve indirge-
mecilik ile holizm arasındaki tartışmanın Duralı’nın yaklaşımı bakımından –ilk iki 

1 Ş. Teoman Duralı, Canlılar Sorununa Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1987.
2 Ş. Teoman Duralı, Biyoloji Felsefesi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1992.
3 C kısmı olan eklerde ise daha sürprizli bölümler yer alır. Kitapla bütünlüklü görünmeyen “Dünya-

mızdan İnsan Manzaraları” bölümünü Duralı, kavimler, ırklar, beslenme biçimleri, coğrafya ve insan, 
helal-haram karşıtlığı gibi pek çok antropolojik mesele ve gezi notu (yer yer fotoğraflar eşliğinde) 
üzerinden özel dünyasını, görüşlerini ve hissiyatını paylaşmaya ayırır. Eklerin üçüncü bölümünde ise 
kitap boyunca bahsi geçen biyolojik hadisatla ilgili şekiller, çizimler, tablolar özelinde, çoğu orijinal 
görseller arzı endam eder.
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kitabının birleştirilmiş, gözden geçirilmiş ve ikame edilmiş kâmil hali olması bakımın-
dan son kitabı üzerinden– bir değerlendirmesi yapılacaktır.4 Fizikalist paradigmaya 
dayanan indirgemecilik sorunu anti-indirgemeci itirazların da yardımıyla şekil ve ton 
değiştirerek varlığını sürdürmektedir. İndirgemeci ve anti-indirgemeci önermeler aynı 
fizikalist paradigma içinden neşet edip aynı paradigmayı beslerken holistik önermeler 
fizikalist önermelere dayanmaz. Bununla birlikte holistik önermelerin de henüz bilimsel 
zeminde kabul gören işlevsel sonuçları haiz değildir. Çalışmamızda öncelikle biyoloji 
felsefesinin en büyük tartışmalarından biri olan indirgeme sorunu ve sonrasında indir-
gemecilik özelinde Duralı’nın geliştirmeye çalıştığı holistik yaklaşım çözümlenecektir.

1. Duralı’nın Çalışmalarında Biyoloji Felsefesi ve İndirgeme Sorunu

1970’lerde serpilmeye başlayan biyoloji felsefesi bilim felsefesinin bir alt dalı-
dır. Biyolojik nesneler ve süreçler, fiziğin de konusu olan indirgeme, doğa yasaları 
ve teoriler gibi kavramlar hakkında düzenlemeleri gerektirmiştir. Canlı bir varlık da 
fiziksel unsurlardan müteşekkil ve fizik-kimya yasalarına tâbi ise biyolojinin fizik ve 
kimyadan farkının, varsa biricikliğinin temeli nedir? Biyolojik bir varlığa veya sürece 
etki eden karmaşıklık, rastlantı bileşeni, evrimin tarihsel boyutu, holistik düşünce, 
mezo-kozmos içinde sınırlanma ve doğa yasalarıyla birlikte tesir eden genetik yasalar, 
yani çifte nedensellik, biyolojinin özerk karakterini oluşturan etkenler arasındadır.5 
Ayrıca tartışmalı olsa da biyolojik sistemlerin tarihsel, teleolojik (amaçlı) ve indir-
genmeye direnen doğaları onları fizik sistemlerden ayırmaktadır. Biyolojinin nesnesi 
tarihsel, çevreyle etkileşim içinde ve –her ne kadar bu amaç rastlantısal da olsa türün 
devamı gibi bir amaçla motive edilmek bakımından– amaç yönelimli görünmektedir.6 
Özetle biyolojinin “biricikliği”, ele aldığı nesnenin yapısından yani yaşam fenomeninin 
kendine has özelliklerinden kaynaklanır.

Duralı’ya göre biyoloji felsefesi, araştırma yöntemlerinin kimini felsefeden, kimini 
de biyolojiden, dolayısıyla deneysel doğa bilimlerinden devşirir.

4 Duralı’nın Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu kitabı canlılık meselesini Aristoteles özelinde in-
celediği, Duralı’nın biyoloji felsefesiyle ilgili makaleleri indirgeme sorununa değinmediği için bu 
çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Sorun Nedir? kitabı ise meseleyle ilgili bölümler (“Canlılık 
Sorunu”, “Evrim ile Tarih Sorunu”, “Beşerden İnsana Sorunu” ve “İnsan Oluş Sorunu” başlıkları) 
içermesine rağmen Duralı’nın insan doğası görüşünü çözümleyecek sonraki çalışmamıza bırakılmış-
tır. Bu kitaptan sadece bir yerde istifade edilmiştir.

5 Ernst Mayr, What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy of a Scientific Discipli-
ne, New York: Cambridge University Press, 2004, s. 28-37. (Ernst Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan 
Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, çev. Mustafa Yavuz, İstanbul: Küre 
Yayınları, 2021. s. 29-40.)

6 Esra Kartal Soysal, Gen Ötesi-İnsan Sonrası: Epigenetik Felsefesine Giriş, 2. baskı, İstanbul: Ketebe 
Yayınları, 2022, s. 24.
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“Biyoloji felsefecisi denel biyolog olmadığı gibi, genel felsefeci de değildir. O, öncelikle 
felsefenin teorik, öyle ki zaman zaman spekülatif akıl yürütme tutumuyla, biyologların 
deney verilerini geniş bir bağlamda dile getirmekle yükümlüdür. Şu var ki, canlılar bilimi 
felsefesinin işi, denel biyolojinin kendi deney verilerine ilişkin sunduğu dar kapsamlı 
ifadeleri mantıkça irdeleyip (çözümleme/analiz) bunlar arasında yine mantıkça bağlar 
kurarak (birleştiririm/sentez) kuşatıcı, teorik açıklamalara ulaşmaktan ibaret değildir. 
Bunun yanında, deney verilerinin dile getirilişi üstüne girişilmiş açıklamaları, canlılar 
biliminin dışında kalan alanlarda kullanılan ifadelerle ilgi içine sokarak pek geniş kuşa-
tımlı anlatımlara başvurmak ve canlılar bilimindeki deney ile teorik gelişmelerin, özellikle 
insan yaşantısını, yani hayatı nasıl, nereye dek etkileyebileceklerine yahut etkilemeleri 
gerektiğine dair tahminler yürütüp belirlemelerde bulunmak da biyoloji felsefesinin görev 
alanına girmektedir. […] Uzun lafın kısası, biyoloji felsefesi canlıyı, canlılığı, yaşamayı, 
insanı, dünyayı ve hayatı açıklamak, açımlamak, anlamak çeşidinden zihin etkinliklerinin 
dört yol ağzıdır. Yollardan biri, sağın doğa bilim kollarına (fiziğe); ötekisi kültür kurucu 
insanın hem canlı, yani beşer olarak hem de canlılık-aşkın araştırılışına yönelik dirimsel 
(biyotik) ile toplumsal beşer-bilime; öbürü ise manevi cihetli salt insan varlığı ile varo-
luşunu ele verir yaşama felsefesi ile metafiziğe sevk etmektedir. Dördüncü yola gelince, 
bu, felsefe-bilim hudutlarını ihlal eden ideolojiye uzanır.”7

Duralı’nın fizik, sosyoloji, metafizik ve ideoloji ile ilişkilendirdiği biyoloji araş-
tırmalarının son 30 yıldaki başarıları, moleküler biyolojiden gelmiştir. Biyoloji felse-
fesinde “indirgeme sorunu” temelde organizma gibi karmaşık bir varlığın kendisini 
oluşturan atom, molekül, fizik-kimya yasası gibi bileşenlerin özellikleri açısından 
tümüyle açıklanıp açıklanamayacağını sorgular.8 Duralı’ya göre özellikle 1950’lerden 
sonraki dönemde biyolojinin çeşitli kollarında, hele molekül seviyesinde başarılmış 
olağanüstü atılımlarla etkilerini gittikçe yitiren bütün spekülatif görüşlerin kısa dö-
kümü şöyledir: “I. 16. yüzyıldan beri süregelen mekanikçilik yahut fizikalizm. II. 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Alman romantikliğinin etkisiyle mekanikçiliğe karşı tepki 
olarak ortaya çıkıp hızla yayılmış olan canlılıkçılık (vitalizm). III. Özellikle 20. yüzyılın 
başlarında yeryüzünün her yanında geliştiği görülen, indirgemeci, birci görüşlere karşı 
tepki şeklinde oluşmuş, İlkçağın da başlıca düşünce akımı, tümcülük (holizm)-cancılık 
(animizm).”9 Biyoloji felsefesinin Yeniçağ’daki gelişimi ise uzlaşmaz iki zıt görüşle 
biçimlenmiştir: Dirimsel (biyotik) gerçekliği canlı-olmayan maddenin yasalarına in-
dirgemeye çalışan mekanikçilik ve bu görüşe keskin bir tepki olarak doğan ve dirimsel 
gerçekliğin özerkliğini, özgürlüğünü ve özge gerçekliklere benzemezliğini vurgulamak 
isteyen; fakat bu arada bir bakıma mistik havalara bürünen canlılıkçılık (vitalizm).10 

7 Ş. Teoman Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi, İstanbul: Dergâh Ya-
yınları, 2018, s. 181-2. (Bu çalışmada Duralı’nın kullandığı “canlılar bilimi” ifadesi yerine, metinde 
bütünlük olması bakımından, “biyoloji” ifadesi kullanılmıştır.)

8 Francisco J. Ayala, Evolution, Explanation, Ethics, and Aesthetics: Towards a Philosophy of Biology, 
New York: Elsevier, 2016, s. 195-96.

9 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 74. (Duralı aslında yetkin ese-
rinde animizmin karşılığı olarak canlıcılıkta karar kılmışsa da burada cancılığı kullanmayı tercih et-
miştir.)

10 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 204-5.
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16. yüzyıldan sonra baş gösteren yeni fizikte –Copernicus-Galileo fiziğinde– önem 
kazanan mekanik nedensellik zamanla, fiziğin önderliğinde sistemleşip sonuçta da 
kurumlaşan klasik felsefe-bilimin –Bacon-Descartes-Newton felsefe-bilim çizgisinin– 
nicel değerlendirme ile nesnelliğin yanında, en temel ve ihmal edilemez ilkesi yahut 
aksiyomu haline gelmiştir.11

a. Biyoloji Felsefesinde İndirgeme Sorunu ve Duralı’nın 
    İndirgeme Sorununa Yaklaşımı

İndirgeme sorunu, biyoloji felsefesinde son 60 yıldır hararetle tartışılmaktadır. 
İndirgemeciliğin ontolojik, yöntemsel, epistemolojik (teorik ve açıklayıcı) cihetlerinin 
ayrı ayrı incelenmesi gerektiğini vurgulayan felsefî yaklaşımın temsilcilerinden Fran-
cisco Ayala’ya göre ontolojik indirgemedeki sorular, tüm canlı fenomenlerin altındaki 
fiziko-kimyasal unsur ve süreçlerin varlığını araştırır. Yöntemsel indirgemecilik, 
canlıların araştırılmasında izlenecek yaklaşım ve stratejilerle ilgilenir. Biyolojik bir 
fenomenin altta yatan fiziksel unsur ve süreçler düzeyinde mi yoksa hücre, organizma, 
popülasyon ve topluluk gibi daha yüksek örgütlenme seviyelerinde de mi araştırılacağını 
sorgular. Epistemolojik indirgemedeki temel sorgulama ise biyolojik teori ve yasaların, 
fizik-kimya teori ve yasalarından türetilmesinin imkânıdır. Özetle biyolojinin, fizik ve 
kimyanın özel bir durumunu mu temsil ettiği, yoksa onlardan ayrı bir bilim olarak mı 
değerlendirilmesi gerektiği, indirgemenin temel sorusudur.12

Ontolojik indirgeme, Duralı’nın da işaret ettiği mekanizm-vitalizm karşıtlığında 
köklenir. Mekanizm, organizmaların da nihayetinde inorganik maddeyi oluşturan 
aynı atomlardan oluştuğunu ileri sürerken vitalizm organizmaların atomlar gibi mad-
dî bileşenler yanında maddî-olmayan bir entiteden13 de oluştuğunu iddia eder. Fakat 
vitalizm, deneysel yanlışlanabilirlik şartına tâbi olmadığı, dolayısıyla verimli gözlem 
ve deneylere yol açmadığı için bilimden dışlanmıştır. Yöntemsel indirgemecilik, en 
iyi araştırma stratejisinin herhangi bir biyolojik fenomeni mümkün olduğunca daha alt 
(atom-molekül) karmaşıklık ve örgütlenme seviyesinde incelemek olduğunu (analiz) 
iddia etse de en iyi araştırma stratejisi, genellikle analiz ve sentezin dönüşümlülüğü-
dür.14 Duralı’ya göre özellikle biyolojide analizin (çözümleme) yanında bir açıklama 
tutumu olarak sentezin (birleştirim) de gelmesi gerekir.15 Bilimselin ta kendisi olmakla 
birlikte salt çözümlemeci açıklama tarzı birleştirimi olabildiğince dışta bıraktığından 
genel kapsamlı çözümlere ulaşmakta yetersiz kalan bir araç görünümündedir.16 Biyo-

11 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 234.
12 Ayala, Evolution, Explanation, Ethics, and Aesthetics: Towards a Philosophy of Biology, s. 197.
13 Bu entite tarih boyunca ruh, öz, zihin, bilinç, entelechy (Aristoteles, Driesch), elan vital (Henri Berg-

son), alan, enerji, radyal enerji olarak farklı isimler altında anılmıştır.
14 Ayala, Evolution, Explanation, Ethics, and Aesthetics: Towards a Philosophy of Biology, s. 198–200.
15 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 129, 135, 189, 193.
16 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 96.
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lojiye has epistemolojik indirgeme ise, biyoloji teori ve yasalarının, fizik-kimya teori 
ve yasalarının özel durumları olarak gösterilip gösterilemeyeceğini sorgular.17 Teorik 
indirgemenin en etkileyici başarılı örneklerden biri, termodinamiğin istatistiksel me-
kaniğe indirgenmesidir. Fakat mesela Mendel genetiğinin moleküler genetiğe tümüyle 
indirgenmesi mümkün değildir. Ernest Nagel bir teorinin diğerine epistemolojik indir-
genmesi için karşılanması gereken koşulları detaylandırırken18 Karl Popper, termodi-
namiğin istatistiksel mekaniğe indirgenmesi gibi model vakalar dahil epistemolojik 
indirgeme vakalarının “asla tümüyle başarılı olmadığını, daima en başarılı indirgeme 
girişimlerinin bile çözülmemiş kalıntılar bıraktığını” gösterir.19 Duralı’nın yaklaşımı 
açık ve net şekilde –ontolojik, yöntemsel, epistemolojik kategorileri içerecek şekilde– 
indirgemeci yönelimin karşısında konumlanır. Başyapıtı boyunca sıkça vurgulamaya 
devam ettiği üzere “gerek bilimde gerekse bilimdışı alanlarda, doğrular, hiçbir vakit 
bir indirgemeci görüşün tekelinde bulunamaz.”20

Biyoloji haricindeki tüm indirgeme tartışmalarını dışarıda bırakan yaklaşımıyla 
Ernst Mayr ise indirgemeciliği çözümleme, beliriverme, açıklayıcı ve teorik indirgeme 
kavramları üzerinden inceler. Ona göre çözümleme ve indirgeme 20. yüzyıla kadar 
filozoflar tarafından yaygın ve yanlış olarak birbirine karıştırılmıştır. Oysa çözümle-
me ve indirgeme kavramları arasında kritik bir fark vardır. Çözümlemede karmaşık 
bir sistemin küçük parçalarına ayrılarak daha kolay kavranacağı iddia edilir. Ancak 
faydalı yeni bilgiler edinildiği sürece aşağı yönlü ilerleyen çözümleme, varılan en 
küçük bileşenlerin eksiksiz bilgi sağladığını öne sürmez. İndirgeme için ise varılan 
en küçük bileşenler karmaşık bir sisteme dair eksiksiz bilgi verir. Mayr için beliriver-
menin ampirik bir ilke olarak kabul edilmesi, mekanik açıklamayla çelişkili görünen 
olayların açıklamasına yardım edeceği için önemlidir. Açıklayıcı indirgemeciliğin 
tutarlı başarısızlığı biyolojik analiz için farklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini 
göstermiştir. Teorik indirgeme ise yalnızca yakın nedenselliklerin biyolojisinde zaman 
zaman uygulanabilir.21

Duralı, Ayala ile Mayr’ın yaklaşımlarından, çözümleme ile indirgemeyi ayırmak 
bakımından Mayr’ınkine yakın durur. Ona göre araştırma konusu olan ‘canlı’ hakkında 
yerinde ve hatta zorunlu gözüken çözümleme yöntemi bizi sonunda indirgemecilik 
batağına saplamamalıdır. Canlılık, maddî-mekanik olaylar katmanından mı türemiştir 

17 Ayala, Evolution, Explanation, Ethics, and Aesthetics : Towards a Philosophy of Biology, s. 201.
18 Ernest Nagel, “Types of Causal Explanation in Science”, in Cause and Effect, ed. Lerner, D., New 

York: Free Press, 1965, s. 24–5.
19 Karl R. Popper, “Scientific Reduction and the Essential Incompleteness of all Science”, Studies in the 

Philosophy of Biology. Reduction and Related Matters, ed. Ayala, F.J., Dobzhansky, T., Berkeley and 
Los Angeles: University of California Press, 1974, s. 260 (259–84).

20 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 129.
21 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 

65–71. (Çevirmen “beliriverme” yerine “ortaya çıkma” kelimesini tercih etmiştir. Biz bu metinde 
bütünlük olması açısından “beliriverme”yi kullanıyoruz.)



86 Esra Kartal Soysal

sorusuna deneylenebilir, denetlenebilir türden açık bir cevabımız yoktur. Bildiğimiz, 
ikisi arasında bir geçiş sahasının var olduğudur. Nihayet canlı, hangi örgütlenmişlik 
seviyesinde durursa dursun, bir işleyişler bütünüdür. Zemini maddî-mekanik olmak-
la birlikte, işleyişin bütünü, ‘maddî-mekanik-ötesi’, demek ki ‘organik’tir. Öyleyse 
canlılık, maddî-mekanik dünyaya bağımlıdır; fakat aynı zamanda özerktir. Önünde 
sonunda kendilerinden neşet ettikleri atom altı temel tanecikler düzeninden hareketle 
birleştirim yöntemiyle açıklanabilirler. Böylelikle izlenmiş olunan birleştirimin sağınlığı 
öncelikle çözümleme yoluyla denetlenmiş olur. Buradan yola çıkılarak fizik-kimya 
bilimlerinde güvenilir, sağlam, sağın yasalar kurmak mümkündür. Halbuki bu çö-
zümleme-birleştirim yöntemlerini her canlıya uygulamak suretiyle istenilen topyekun 
açıklama seviyesine ulaşılamaz.22 Duralı çözümlemenin yanında, salt indirgemenin 
karşısında yer alan konumunu açık eder. 

Epistemolojik olarak biyolojinin tümüyle fizik bilimlerine indirgenmesi şu anda 
mümkün değildir. Mevcut bilimsel gelişim aşamasında organ, tür, bilinç, çiftleşme 
eğilimi, uygunluk gibi pek çok biyolojik terim, fiziko-kimyasal terimlerle yeterince 
tanımlanamaz. Fizik ve kimya, biyolojik yasaların tümünün mantıksal olarak türeti-
lebileceği önerme ve hipotezlerden yoksundur. Fakat ılımlı epistemolojik indirgemeci 
tutum biyolojinin fiziko-kimyaya indirgenmesinin ilkece mümkün ve aktif olarak 
aranması gereken bir hedef olduğunu iddia eder. Buna göre biyolojinin fiziko-kim-
yaya indirgenmesi, sadece gelişmelere, dolayısıyla zamana bağlıdır.23 Duralı için ise 
biyolojinin tümüyle fizik bilimlerine indirgenmesi yapısal olarak imkânsızdır: 

“Canlı, haddizatında ‘iki katlı’ yapı olma özelliğini gösterir. ‘Alt kat’ yahut da ‘yapı’ di-
yelim, canlı-olmayandır. İşte o kesim, yani atom-altı, atom, moleküler alanlar, klasik ile 
çağdaş fizik-kimyanın icapları yerine getirilerek incelenebilir. ‘Üst kat’a gelince, orasını 
ya yokmuş gibi kabul edip biyolojiyi ya ‘fizik-kimya’nın yasaları ile açıklama örneklerinin 
değişik bir çeşidi olarak benimsersiniz ya da başlı başına özerk bir araştırma-inceleme 
sahası olarak algılarsınız. […] İşte bu ince denge durumunu klasik fizik-kimya yasalılık-
larıyla açıklamak mümkün değildir.”24 

Ayrıca Duralı’ya göre “mesela rastgele oluveren mutasyon verisi etkenler, nasıl 
uygun birleştirmeleri sağlayarak canlılar alemindeki bin bir çeşit özgül biçimleri 
meydana getirebilirler? Nice küçük boyutlu, basit olursa olsun, bir özgül biçimin ilk 
olagelişindeki olağanüstü sayıdaki etkileşimlerin her birinin doğal seçilimin onayından 
geçerek vücut bulduğu hangi pozitif ve deneysel kanıta dayanarak öne sürülebilir? 
Böylesi temel moleküler düzlemlerde bile bunca açmazla karşılaştıktan sonra çok 
daha karmaşık örgütlenmişlik seviyelerini açıklamakta rastlantı ile doğal seçilimin, 
nice yetersiz kalacağını kestirmek zor olmasa gerektir.”25 

22 Ş. Teoman Duralı, Sorun Nedir?, İstanbul: Dergah Yayınları, 2006, s. 172. 
23 Ayala, Evolution, Explanation, Ethics, and Aesthetics : Towards a Philosophy of Biology, s. 206-7.
24 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 298.
25 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 209. (Bu çalışmada Duralı’nın 
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Biyolojinin fiziko-kimyaya tümüyle indirgenmesinin eninde sonunda mümkün 
olacağı iddiası, zamana ve bilimsel ilerlemelere bağlanmışsa da Duralı gibi biyoloji-
nin fiziko-kimyaya tamamen indirgenmesinin asla mümkün olmayacağına inanmak 
için nedenler vardır. Biyolojik disiplinler fizik biliminde ortaya çıkmayan açıklama 
kalıplarını kullandığı için biyolojinin fizik ve kimyaya indirgenmesinin ilkece imkân-
sız olduğu iddia edilebilir.26 Tarihsel açıklamaların biyolojinin ayırt edici bir özelliği 
olduğu ve evrimsel adaptasyonun anlaşılması için çok temel olan teleolojik açıklama 
kalıplarının biyolojiye has olduğu da27 iddialar arasındadır. 

Duralı’ya göre “biyolojinin özel bir bilim olamayacağını; olsa olsa fizik-kim-
ya bilimleri hevenginin bir kolu sayılması gerektiğini savunanlar, mekanikçiler ile 
günümüzdeki uzantıları indirgemecilerdir. Mekanikçiler, canlılık özelliğini gösteren 
olayların, temelde fizik-kimya yasaları ile ilkeleri açısından açıklanabileceklerini öne 
sürmekle birlikte, örgütlenmişliğin üst seviyelerine ilişkin süreçler ile olayların, temel 
alanlara nasıl indirgenebileceklerini tatmin edici şekilde bildiremezler. Ayrıca canlılara 
ilişkin temel kabul edilebilecek vakıaları açıklamaya çalışırlarken mekanikçiler, ön-
celikle kalıtım etkenlerini taşıyan DNA asitleri ve bunların, RNA asitleri aracılığıyla 
meydana getirdikleri protein birleştirimlerini/sentezlerini, iddialarına kanıt diye göste-
rirler. Canlılık olayının tamamı DNA-RNA-amino asit üçlüsünün etkileşmesi şeklinde 
açıklanabilse bile, bu işleyişin de gayelilikten (teleolojiden) bütünüyle bağımsızca izah 
edilemeyeceği görülür. Nitekim Alfred Rupert Sheldrake’e bakılırsa, mekanikçilerin 
genetik program konusundaki düşünceleri son derece canlılıkçı (vitalist) renkler taşır. 
Son çözümlemede bir canlılık etkeni anlamına gelen genetik program, mekanikçi 
kılığa sokularak sunulmaktadır. Sorun, mekanikçiler için ne denli çözülmüş sayılırsa 
sayılsın, aslında olanca ağırlığıyla karşımızda durmaya devam eder.”28

b. İndirgemeci ve Anti-İndirgemeci Yaklaşımlar Arasında Duralı’nın Konumu

İndirgemeciliğin dayandığı ve biyolojinin fizik biliminden özerkliğini iddia et-
melerine rağmen anti-indirgemeciliğin29 de paylaştığı ortak zemin, tüm fenomenlerin 
fiziksel ve kimyasal fenomenler tarafından belirlendiğini savunan fizikalizmdir. Buna 

kullandığı “doğal ayıklanma” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “doğal seçilim” 
ifadesi kullanılmıştır.)

26 G. G. Simpson, This View of Life, New York: Harcourt, Brace and World, 1964. & F. J. Ayala, “Biology 
as an Autonomous Science”, American Scientist 56, 1968, s. 207-21.

27 F. J. Ayala, “Teleological Explanations in Evolutionary Biology”, Philosophy of Science 37, 1970, s. 
1-15.

28 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi, s. 208-9.
29 1953’ten bu yana moleküler biyolojideki gelişmeler, J. Watson, F. Crick, J. Monod, E. O. Wilson, K. 

F. Schaffner, W. C. Wimsatt, K. Waters, A. Rosenberg, S. Sarkar, E. F. Keller, E. Nagel dahil olmak 
üzere bir dizi önemli biyolog ve biyoloji felsefecisi tarafından indirgemeciliğin savunulmasını ve R. 
Lewontin, S. J. Gould, D. Hull, J. Fodor, P. Kitcher, F. Ayala, J. Dupre, M. Ruse gibi önde gelen biyo-
log ve biyoloji felsefecilerinin anti-indirgemecilik yönünde güçlü muhalefetini teşvik etmiştir.
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göre biyolojik olay, durum ve süreçler de fiziksel olanlardan başka bir şey değildir. Bir 
indirgemeci, fizikalist zemin gereği biyolojik açıklamaların tamamlanmaları, düzel-
tilmeleri, kesinleştirilmeleri veya derinleştirilmeleri gerektiğini öne sürerken anti-in-
dirgemeci, biyolojik açıklamaların da yeterli olduğunu ve tamamlama, düzeltme veya 
kesinleştirme işlemi gerektirmediğini savunur.30 “Tümevarım sorunu” indirgemecilerin 
yakasını bırakmazken anti-indirgemecilerin amacını kanıtlamak için indirgenemez tek 
bir özellik göstermeleri yeterlidir.31 Anti-indirgemeciler, indirgemecilerin doğal seçilim 
sürecinin fiziğe indirgenişini gösteremeyeceklerini savunurlar. Zira biyolojinin büyük 
bir bölümü, moleküler biyolojiden bağımsızdır.32 

İndirgeme, mantıksal pozitivistler tarafından teoriler arasında bir ilişki olarak 
varsayılmıştır. Nagel’e göre bir teorinin diğerine indirgenmesini sağlamak için iki 
koşul, türetilebilirlik ve bağlanabilirliktir.33 Bir indirgemenin en zor ve yaratıcı kısmı, 
iki teorinin kavramlarını birbirine bağlayan “köprü ilkeleri” formüle etmektir.34 An-
ti-indirgemeciler ise teorilerin anahtar kavramlarının anlam bakımından kıyaslanamaz 
ve tercüme edilemez olduğunu savunurlar.35 Nagel’in teorik indirgeme modeline karşı 
Kenneth F. Schaffner klasik Mendelci genetiğin moleküler biyolojiye indirgendiğini 
öne sürer.36 Fakat DNA’yı teorik indirgeme kalıbına sokmada karşılaşılan zorluklar, 
anti-indirgemecilerin elini güçlendirir. David Hull, Schaffner’in girişiminden Mendel 
genetiğinin moleküler genetiğe indirgenemezliği sonucunu çıkarır.37 İşlevsel biyolojinin 
gen kavramı ile moleküler biyolojininki arasında gerekli “köprü ilkeler” kurulama-
mıştır.38 Böylece anti-indirgemeci birlik Schaffner’in önerisine tepki olarak gelişir. 
Sonraki kırk yıldaki düzenleyici diziler, intronlar ve eksonlar, çöp DNA, transpozonlar 
gibi sıra dışı keşifler geni karakterize etme sorununu içinden çıkılmaz hale getirir ve 

30 Alexander Rosenberg, “Reductionism (and Antireductionism) in Biology”, The Cambridge Compani-
on to: The Philosophy of Biology, ed. David L. Hull, Michael Ruse, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007, s. 120 (120-39).

31 Alex Rosenberg-Daniel W. McShea, Philosophy of Biology: A Contemporary Introduction, London: 
Routledge, 2008a, s. 96. 

32 Kim Sterelny-Paul E. Griffiths, Sex and Death: An Introduction to Philosophy of Biology, Chicago/ 
London: The University of Chicago Press, s. 42.

33 Ernest Nagel, The Structure of Science/ Problems in the Logic of Scientific Explanation, New York: 
Harcourt, Brace & World, 1961.

34 Michael Ruse, “Reduction in Genetics”, PSA (Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy 
of Science Association), 1974, s. 633-51. & Kenneth F. Schaffner, “Reductionism in Biology: Prospe-
cts and Problems”, PSA (Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Associati-
on), 1974, s. 613-32. 

35 Alexander Rosenberg, “Reductionism in Biology”, A Companion to the Philosophy of Biology, ed. 
Sahotra Sarkar & Anya Plutynski, Malden: MA Blackwell Publishing, 2008b, s. 550 (550-68).

36 Kenneth F. Schaffner, “Approaches to Reduction”, Philoso phy of Science 34, 1967, s. 137-47. & Ken-
neth F. Schaffner, “The Watson-Crick Model and Reductionism”, British Journal for the Philoso phy 
of Science 20, 1969, s. 325-48.

37 David Hull, Philosophy of Biological Science, New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1974. 
38 Rosenberg, “Reductionism in Biology”, s. 551–52 (550-68).
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biyolojinin fizikten özerk olduğu yönündeki anti-indirgemeci fikir birliğini pekiştirir.39 
O halde anti-indirgemeci itirazlar40 öte yandan daha yeterli indirgeme modellerinin41 
ortaya çıkmasına yol açmakta, indirgemeci ve anti-indirgemeci tezler birbirini güç-
lendirecek şekilde var olmaktadır. 

İndirgemeciliğin hem savunucuları hem de karşıtları, fizik yasalarına indirgenebi-
lirliğini sorgulayacakları biyolojik yasalara ihtiyaç duyarlar. Ancak biyolojide yasaların 
yokluğu (her yasalaşma deneyiminin istisnalarla dolu oluşu) hem indirgemeciliğin hem 
de anti-indirgemeciliğin elini zayıflatır. Her iki pozisyonun da biyolojik açıklamalarda 
yetersiz olduğu görülmektedir.42 Biyoloji felsefesinde indirgeme ile anti-indirgeme 
tartışmasının veciz bir örneği Keller ile Dupre arasındaki tartışmada (2010) izlenebi-
lir. Keller’ın biyolojik açıklamanın fiziksel-kimyasal açıklamaya indirgenebileceğini 
iddia ettiği indirgemeci duruşu karşısında, Dupre ilk bakışta biyolojik açıklamayı 
fiziksel-kimyasal açıklamaya indirgemenin mümkün olmadığını savunarak holistik bir 
duruş sergiler.43 Fakat her iki makale de daha yakından incelendiğinde birbirlerinden 
kuvvetle ayrıldıklarını söylemek güçleşir. Daha derinlerde ikisinin, biyoloji felsefesinin 
indirgeme sorunu karşısında gerçekten çatışan iki duruşa ev sahipliği yapmak yerine, 
mevcut fizikalist paradigmanın içinde nefes alan ve paradigmayı genişletmeye çalışan 
tek bir duruşa kaynaklık ettikleri gözlenir. Keller ve Dupre’nin görünürde indirgemeci 
ve anti-indirgemeci duruşlar sergilemeleri, iddialarının birbirlerine yakınsadığı ve 
aynı havuza aktığı gerçeğini saklayamaz. Bu benzerliğin temel müsebbibi ise birçok 
anti-indirgemeci gibi Dupre’nin de duruşunu natüralizm içinden örmesidir44. Fizikalizm 
konusunda birbirleriyle yarışan bu iki duruşun dışa vurdukları aslında mevcut fizika-
list, natüralist paradigma içinden bilgilerini genişletme çabasıdır. Bu genişletmenin 
indirgeyerek veya ona karşı çıkarak olması ilk kabulden sonra oyun değiştirici güçte 

39 J. A. Fodor, “Special Sciences (or: the Disunity of Sciences as a Working Hypothesis)”, Synthese, 28, 
1974, s. 97-115. & Philip Kitcher, “1953 and All That: A Tale of Two Sciences”, Philosophical Review 
93, 1984, s. 335-73.

40 E. M. Neumann-Held, “The gene is dead-long live the gene: Conceptualising the gene the construc-
tionist way”, Sociobiology and Bioeconomics: The Theory of Evolution in Biological and Economic 
Theory, ed. S. Koslowski, Berlin: Springer  Verlag, 1998, s. 105-37. & Sandra Mitchell, Biological 
Complexity and Integrative Pluralism, New York: Cambridge University Press, 2003.

41 Kenneth F. Schaffner, “Theory Structure and Knowledge Representation in Molecular Biology”, The 
Philosophy and History if Molecular Biology: New Perspectives, ed. S. Sarkar, Dordrecht: Kluwer, 
1996, s. 27-43. & Kenneth Waters, “Why the Antireductionist Consensus Won’t Survive the Case of 
Classical Genetics”, Conceptual Issues in Evolutionary Biology, 2. baskı., ed. E. Sober, Cambridge: 
MA MIT Press, 1994, s. 401-18.

42 Rosenberg, “Reductionism (and Antireductionism) in Biology”, s. 129-33 (120-39). 
43 John Dupre, “It Is Not Possible to Reduce Biological Explanations to Explanations in Chemistry and/

or Physics”, Contemporary Debates in Philosophy of Biology, ed. Francisco J. Ayala ve Robert Arp, 
Wiley-Blackwell, 2010, s. 32-47. & Evelyn Fox Keller, “It Is Possible to Reduce Biological Explana-
tions to Explanations in Chemistry and/or Physics”, Contemporary Debates in Philosophy of Biology, 
ed. Francisco J. Ayala ve Robert Arp, Wiley-Blackwell, 2010, s. 19-31.

44 John Dupre, The Metaphysics of Biology , Cambridge: Cambridge University Press, 2021, s. 1-21.
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değildir. Öyleyse indirgemeci – anti-indirgemeci karşıtlığı, paradigma içi, dolayısıyla 
her iki duruşu da büyüten bir tartışmadır. 

İndirgemecilik – anti-indirgemecilik karşıtlığında Duralı’nın yaklaşımı anti-indir-
gemeci tavra yakın görülemez. Çünkü Duralı sadece biyoloji felsefesi değil felsefesi 
itibarıyla her iki pozisyonu da besleyen fizikalist (materyalist) paradigmanın karşısında 
konumlanmıştır. Ona göre animist dünya görüşü 15. yüzyıldan sonra gitgide gerileyerek 
yerini kendine materyalizmi temel alıp incelmiş, bilgiçleşmiş, mekanikçi-nesnelci-de-
neyci-pozitivist bilim anlayışına bırakmıştır. İlkinin derinlik boyutunu sonraki bir yana 
atarak yalnızca görünürlüğü ve uzamlılığı kabul etmiştir. Materyalizmin felsefe-bilim 
yanını mekanikçi nedensel sistemler temsil etmiştir. Mekanikçi nedensel sistemlerin 
başını ise fizik-kimya bilimleri çekmiştir.45 Duralı, biyolojiyi en baştan varsaymaksızın 
yola düşen fizikalist (materyalist) paradigmanın karşısında konumlanır. Zira açıkça 
mekaniğin bilimsellik ülküsünden taviz verilmezse, biyolojinin inceleme konusu olan 
nesnesinin canlı-olma özelliğinden soyutlanması gerekeceğinin altını çizer. Nitekim 
araştırma konusuna mekaniğin materyalist tasavvuru açısından bakan bir zihin, nesnesini 
canlı-olmayan varlık alanında görmek eğilimindedir.46 Neticede materyalist paradigma 
en karmaşık canlı olan insanı da beşer raddesine (fizik yanına) dûçar ederek47 potan-
siyelini ve sınırlarını belgelemiştir. Öyleyse Duralı’nın indirgeme sorunu karşısındaki 
yolu, her ikisi de fizikalist (materyalist) paradigmadan kaynaklanan indirgemeci ve 
anti-indirgemeci önermelerle kesişmek yerine holistik önermelerle buluşur.

2. Biyolojinin Holistik Modları ve Duralı’nın Holizmi

Karmaşık bir sistemdeki üst düzey etkileşimlerin incelendiği çalışmayı içeren 
yaklaşıma holistik (bütüncül) yaklaşım denir.48 İndirgemeciliğe göre bir bütün kendini 
oluşturan en küçük parçalarına ayrılıp her parçanın özellikleri belirlendiğinde tüm 
sistem açıklanmış olur. Biyolojide bütünü oluşturan küçük parçalar arasında çok fazla 
etkileşim vardır ve en küçük parçanın tüm özelliklerinin her yönüyle bilinmesi bile o 
bütüne ait yalnızca kısmî bir açıklamaya izin verir. Bileşenler arasındaki etkileşimler, 
en az bileşenlerin özellikleri kadar dikkate alınmalıdır. İndirgemecilerin ihmal ettiği şey, 
bir sistemi ve sistemin oluşmasıyla beliren özellikleri incelemektir.49 Fakat indirgeme, 
bileşenler arasındaki etkileşimi dikkate almayarak vadettiklerini karşılamada başarısız 
olmuştur. Kurulacak bir biyoloji felsefesinde göz ardı edilebilir.50 

45 Duralı, Teoman Ş., Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi, s. 246.
46 Duralı, Teoman Ş., Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi, s. 297-98.
47 Duralı, Teoman Ş., Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/ Evrim ve Ötesi, s. 241. 
48 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 64.
49 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 38-9.
50 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 72.
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Bu makalenin öne sürdüğü başlıca tez, indirgemeciliğe karşı duranın anti-indirge-
mecilikten ziyade holizm olduğu, zira yalnızca bu karşı bulunuşun paradigmatik değer 
taşıdığı, Duralı’nın biyoloji felsefesi anlayışının da bu holistik duruşu paylaştığıdır. 
Zira anti-indirgemecilik fizikalist paradigmadan beslenirken, holizm bir paradigma 
değişimini gerektirir. Fizikalizm ontolojik indirgemeci tavrın kökenidir. Duralı da 
bilhassa biyoloji felsefesi itibarıyla fizikalist paradigmanın dışından kurulabilecek 
holistik51 yaklaşıma yakın durmuştur. 

İndirgemecilik, fizikalizmin aleni felsefesidir.52 Holizm ise fizikalist bir meta-
fizikten köklenemez. Biyolojinin kavramsal tarihi indirgemecilik ile holizm felsefî 
konumları arasında bir mücadele olarak okunabilir.53 Mayr da indirgemecilerin asıl 
muhaliflerinin anti-indirgemeciler değil holistler (indirgemeci olmayanlar) olduğunu 
vurgulamıştır.54 Holizm ontolojik, epistemolojik, yöntemsel, etik ve ideolojik yönler 
barındıran kapsamlı bir fenomendir. İndirgemeciliğin radikal veciz aksiyomu (“Bir 
organizma esasen atom ve moleküllerin toplamından başka bir şey değildir.”55) göz 
önüne alındığında holizm indirgemecilik ile uzlaşmaz bir karşıtlık içindedir. İndirge-
mecilik de holizm gibi bir ontoloji (fizikalizm, mekanizm), bir epistemoloji (teorik 
indirgeme) ve bir yöntem (nedensel analiz, deney) olması, bir yaşam biçimine ve 
ideolojiye kadar uzanması ve belirli bir etik (kontrol, manipülasyon) duruş önermesi 
bakımından kapsamlı bir doktrindir. Modern bilim neredeyse tanımı gereği indirge-
mecidir.56 Son otuz yıldır kadim bir yaklaşım olan biyolojik holizm, belirivermecilik 
(emergentism), organikçilik (organicism) ve sistem biyolojisi (systems biology) gibi 
çağdaş modlarıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanmaktadır. Scott Gilbert ve Sahotra 
Sarkar, biyolojideki holistik kavramların canlandığına işaret ederler.57 Bu yeniden 
canlanmada, biyoloji felsefesi anlayışıyla Duralı nerede yer almaktadır?

Biyolojik holizme göre bir organizma, temel özelliklerini kaybetmeden alt bölüm-
lere ayrılamayan bir varlıktır. Bu temelde ontolojik bir önermedir, yani evren temelde 
bir dizi parçadan ziyade bir dizi bütünden oluşur.58 Holistik bir organizmanın bir atom 

51 Duralı holizm için “tümcülük”, holistik için “tümcü” tercümelerini seçer. Literatürde yaygın olarak 
kullanılan Türkçe karşılık ise holizm için “bütüncülük - bütünsellik”, holistik için “bütüncü(l) – bü-
tünsel”dir.

52 Mayr, What Makes Biology Unique?, s. 34.
53 Massimo Pigliucci, “Between Holism and Reductionism: a Philosophical Primer on Emergence”, Bi-

ological Journal of the Linnean Society 112, 2014, s. 261 (261-67). 
54 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 64, 68.
55 Francis Crick, Of Molecules and Men, Seattle: Washington U.P., 1966.
56 T. A. F. Kuipers, “Reduction of Laws and Concepts”, Idealization I: General Problems, ed. l Brzezins-

ki, F. Coniglione, T. A. F. Kuipers ve L. Nowak, Amsterdam: Rodopi, 1990, s. 241 (241-76).
57 Scott Gilbert-Sahotra Sarkar, “Embracing Complexity: Organicism for the 21st Century”, Develop-

mental Dynamics 219, 2000, s. 1-9.
58 Tamamlanmamış Doğa (Terrence William Deacon, 2011), Yaşama Sistem Bakışı (Fritjof Capra & Pier 

Luigi Luisi, 2014), Yaşamın Ritmine Göre Dans (Denis Noble, 2016) ve Biyosüreklilikteki Deneyimler 
(Richard L. Summers, 2020) gibi bu çerçeveye uygun eserlerin hepsi, bu yeşermenin nişaneleridir.
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ve molekül topluluğuna indirgenemeyeceği ifadesi, bir yandan bir organizmanın bir 
atom ve molekül topluluğundan daha fazlası olduğuna, diğer yandan biyolojinin fizik 
ve kimya açısından özerkliğine işaret eder. Özerkliği epistemolojik holizm doğurur. 
Holistik modlardan biri olan belirivermecilik, organizasyonun her üst seviyesinde, daha 
düşük seviyelerde mevcut olmayan yeni ve indirgenemez özelliklerin beliriverdiği gö-
rüşüdür. “Bütün, parçalarının toplamından fazlasıdır” şeklindeki kadim gözlemde ortaya 
konduğu üzere beliriveren özellikler holistler tarafından indirgenemez kabul edilir. 
Belirivermede, bütünün karakteristik davranışı, bileşenlerinin davranışlarının ayrı ayrı 
veya başka kombinasyonlar halinde bu bütündeki oran ve düzenlemelerinin en eksiksiz 
bilgisinden bile çıkarılamaz.59 Stephan Jay Gould organizmaların, karmaşık varlıklar 
olarak bileşenlerine indirgenemezliğine ve beliriveren özellikler sergilediklerine işaret 
eder.60 İndirgemeciler, biyolojik bütünlerin fiziko-kimyasal parçalardan oluştuğunu, do-
layısıyla bu parçaların özellikleri ve aralarındaki etkileşimler tarafından nedensel olarak 
belirlendiğini ileri sürerler. Bu nedenle, ilkece, tüm biyolojik kavram, yasa ve teorileri 
fiziko-kimyasal olanlara indirgemek mümkündür. Holistler ise biyolojik bütünlerin, 
parçaları bütünle işlevsel olarak ilişkili ve bütün tarafından koordine edilen karmaşık, 
bütünleşik yapılar olduğunu ve biyolojik bütünlerin, kendilerini oluşturan parçaların 
özelliklerine indirgenemeyecek beliriveren özelliklere sahip olduğunu savunurlar. 
Biyolojik kavram, yasa ve teoriler fiziko-kimyasal olanlara indirgenemeyeceği için 
de biyolojik araştırma bütüne yönlendirilmelidir.61 İndirgemecilik-holizm karşıtlığını 
çözümlemeye çalışan kimi biyologlar bir çıkış yolu olarak belirivermeci yaklaşıma 
yönelmektedir.62 Bu açıdan bakıldığında Duralı’nın çalışmalarında kavramsal ya da 
yöntemsel bir çıkış yolu olarak doğrudan belirivermeci holistik modun kullanımına 
rastlanmaz. Bunun muhtemel nedenlerinden biri beliriverme fenomeninin, köklü bir 
geçmişi olmasına rağmen, biyoloji felsefecilerinin odağına son yıllarda yerleşmiş 
olması, Duralı’nın holizm kavramıyla irtibatının da daha çok geleneksel organikçilik 
yaklaşımı üzerinden kurulmasıdır. İkincisi ise beliriverme fenomeninin indirgemeci-
lik-holizm karşıtlığı açısından Mayr’ın vurguladığı derecede belirleyici63 olmadığına 
inanmasıdır. Buna rağmen Duralı’nın, Mayr’dan (The Growth of Biological Thought, 
s. 76) doğrudan alıntıladığı özete bakılırsa o, canlı sistemlerin karmaşıklığının sıradü-
zeni tarzında örgütlenmişliğinden; bu sıradüzeninin daha üst seviyelerinde yeniliklerin 
doğup serpilmesinden ve bu doğuşların da üst seviyelerin belirgin özelliği oluşundan64 
hareketle belirivermeciliğe, biyolojinin temel sorunları açısından çözüm değeri taşıyan 
merkezî bir kavram olarak işaret etmektedir. Zira Duralı’nın biyoloji felsefesi külliyatı 

59 C. D. Broad, The Mind and Its Place in Nature, Kegan Paul, London: Trench and Trubner, 1925, s. 59.
60 Stephan Jay Gould, “Is a New General Theory of Evolution Emerging?”, Paleobiology 6, 1980, s. 

137-61. 
61 Rick C. Looijen, Holism and Reductionism in Biology and Ecology/ The Mutual Dependence of Hig-

her and Lower Level Research Programmes, Springer, 2000, s. 20-21.
62 Pigliucci, “Between Holism and Reductionism: a Philosophical Primer on Emergence”, s. 261-67. 
63 Mayr, Biyolojiyi Benzersiz Kılan Nedir? Bilimsel Bir Disiplinin Özerkliği Üzerine Düşünceler, s. 68.
64 Duralı, Teoman Ş., Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 37-8.
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boyunca canlının karmaşıklığına, önceden tümüyle belirlenemezliğine, rastlantısallığa 
tamamen çözünemezliğine has vurguları süregitmektedir.

Holistik modlardan bir diğeri olan organikçilik, canlı organizmaların karmaşık, hiyerar-
şik olarak yapılandırılmış, parçalarının tümü bütünleşik ve bütün tarafından koordine edilen 
bütünler olduğu görüşüdür. Bütün, parçaları tarafından belirlenmekle kalmaz, parçalar da 
bütün tarafından belirlenir.65 Organikçilik, bir yandan bütündeki parçalar arasındaki işlevsel 
ilişkileri, diğer yandan da bütünden parçalara nedensel etkileri vurgular. Organikçilere 
göre, işlevsel açıklamalar biyolojide vazgeçilmezdir ve fizik-kimyada oluşmamaları bi-
yolojinin özerkliği lehinde bir argümandır. Organikçilik, aynı anda bütünün, kendisinin 
bir parçası olduğu daha büyük bir bütün tarafından üzerinde uygulanan nedensel etkileri 
de hesaba katar. Zira doğanın hiyerarşik örgütlenmesindeki tüm ara varlıklar hem parça 
hem de bütün olarak düşünülebilir. Bir varlık, daha düşük seviyelere göre bütün, daha 
yüksek örgütlenme seviyelerine göre parça olarak kabul edilebilir.66 

Biyolojideki organikçi yaklaşım, açıklamalarında gelişim biyolojisini temel alır. 
Bu çizgideki ilk etkiler Gelişimin İlkeleri (1939) ile Paul Weiss’ten ve Bir Evrimcinin 
Evrimi (1975) ile C. H. Waddington’dan gelir. Organizma biyolojisinin önemli felsefî 
kaynaklarından biri ise A. N. Whitehead’in “alan” kavramıdır. Kavram organikçi bi-
yolojide evrenin, varlıklardan ziyade alanlardan oluştuğuna ve nedensel açıklamaların 
alanların eylemi açısından çerçevelenmesi gerektiğine dair ontolojik bir öneridir.67 
Ruse, mekanizm ile organikçiliği Batı bilim tarihinde alternatif kabul edilen iki baskın 
metafor olarak görür. Ruse’a göre organikçilik bilimdeki mekanik olmayan açıklayıcı 
modellerin ana kaynağıdır ve bilimsel araştırma için ayırt edici bir dizi metafor veya 
modele bağlıdır.68 Holistik kavrayışlardaki gelişmelere mukabil biyolojik holizm ve 
organikçiliğin kavramsal olarak açıklığa kavuşmamış bazı formları, çağdaş holistle-
rin hâlâ potansiyel olarak bir tür vitalizme veya biyo-şovenizme bağlı oldukları öne 
sürülerek eleştirilir. Buna göre deneysel bir biyo-şovenizme veya metafizik bir vita-
lizme uğramayan biyolojik bir holizmden veya organikçilikten bahsetmek mümkün 
değildir.69 Duralı ise organikçi holistik moda, indirgemeciliğin yol açtığı sorunlar 
karşısında umutla bakar.70

65 J. C. Smuts, Holism and Evolution, London: MacMillan, 1927; Campbell, D.T., “Downward Causati-
on in Hierarchically Organized Biological Systems”, Studies in The Philosophy of Biology, ed. F. Aya-
la ve T. Dobzhansky, London: MacMillan, 1974, s. 179-86.; Ernst Mayr, Towards a New Philosophy 
of Biology: Observations of an Evolutionist, Cambridge: Harvard University Press, 1988.

66 Looijen, Holism and Reductionism in Biology and Ecology/The Mutual Dependence of Higher and 
Lower Level Research Programmes, s. 18.

67 Parçacıkçı bilim metafiziğinden, alan teorilerinin (mesela alan teorileri, ruh açısından teolojik yorum-
larla daha büyük bir uyumla uzlaştırılabilir) metafiziğine geçiş önemlidir.

68 Michael Ruse, Science and Spirituality: Making Room for Faith in an Age of Science, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010.

69 Charles T. Wolfe, “Holism, Organicism and the Risk of Biochauvinism”, Verifiche: Rivista Trimestrale 
di Scienze Umane 43, 2014, s. 39-57.

70 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 210.
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Holistik modlardan sayılan sistem biyolojisi ise Ludwig von Bertalanffy’ye atfe-
dilen genel sistem teorisine dayandırılır. Giderek daha popüler hale gelen sistem biyo-
lojisi karmaşıklık, kendi kendini örgütleme, beliriverme gibi ideler üstüne kurulur71 ve 
çağdaş dünyada sahte bilimlerle ilişkilendirilen holizmin küçültücü çağrışımlarından 
aridir. Sistem biyolojisinin yaklaşımı, moleküler biyolojinin felsefî çekirdeğini oluştu-
ran indirgemeci yaklaşımla çelişir. İndirgemecilik, moleküler biyolojideki başarısıyla 
bilimin gelişimini büyük ölçüde etkilemişse de artan sayıda yeni araştırma bulgusu, 
indirgemeci yaklaşımın biyolojik sistemlerin karmaşıklığını tamamen ele alamayacağını 
kanıtlamaya devam etmektedir. Bu çerçevede, daha holistik varsayımlı bir araştırma 
alanı olarak ortaya çıkan sistem biyolojisinin temel ilkesi, organizmaya ait birbirine 
bağlı bileşenlerin yapı ve dinamiklerinin birlikte incelenmesi gerektiğidir. İndirgemeci 
yaklaşımın daha büyük bağlamı gözden kaçırma meylinin belirginleşmesiyle sistem 
biyolojisi, geçmişte toplanan moleküler bilgiyi tam olarak kullanmanın yanında etki-
leşim halindeki büyük bileşen kümelerinin dinamiklerini yakalamak için moleküler 
ve hücre biyolojisi yaklaşımlarını matematiksel modelleme ile birleştirir.72 

Sistem biyolojisi moleküler biyolojinin tepki çeken indirgemeciliğine karşı bir al-
ternatif olarak anılır. Zira incelenen sistemin doğal karmaşıklığı karşısında yöntemsel 
indirgemeciliğin sınırları vardır. Yollara, ağlara ve sistemlere yapılan vurgu, güçlü yeni 
biyo-enformatiğe ve deneysel yöntemlere yol açmıştır. Genomik, mikrodizi(lim) ve 
proteomik analizler artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte yöntem ister 
indirgemeci ister holistik olsun, her yaklaşımın sınırları vardır. Nihayetinde indirgemeci ve 
holistik paradigmaların gerçek dünya hakkında açıklama ve faydalı öngörülerde bulunma 
yetenekleri test edilecektir. İndirgemecilik bilimin, karmaşık ve kaotik olayların altında 
yatan olasılıksal ilişkileri kavramasını engelleyebilir. Sistem biyolojisinin beliriveren 
özelliklerinin ortaya çıkardığı zorluklarla başa çıkabilme kapasitesi ise henüz sınanmış 
değildir. Sistem biyolojisi, açıklama sağlamadan sadece fenomenleri tanımlama veya 
biyolojiyle ilgisi olmayan sanal modeller oluşturma riskini de taşır.73 Literatürde sistem 
biyolojisinin holistik olduğu iddiası yer almasına, hatta biyolojide bir paradigma kayması 
olarak selamlanmasına rağmen onun standart indirgemecilikten ayrı tanımlanmasına gerek 
olmadığını düşünenler yanında aslında olması gerektiği kadar holistik tanımlanmadığına 
itiraz edenler de vardır. Her halükârda indirgemeciliğin doğasından kaynaklanan sınırların 
üstesinden gelme ihtiyacını vurgulayan sistem biyolojisi, temel ilkelerinin netleştirilmesi 
için daha fazla kavramsal araştırmayı gerektirmektedir.74 Duralı bir holistik mod olarak 

71 Modern sistem biyolojisinin önemli isimlerinden diğerleri morfogenezin kimyasal temeli üzerine ça-
lışmasıyla (1952) Alan Turing, kalp pili bilgisayar modeliyle (2006) Denis Noble’dır.

72 Fulvio Mazzocchi, “Complexity and the Reductionism–Holism Debate in Systems Biology”, Wiley 
Interdisciplinary Reviews Systems Biology and Medicine 4, 2012, s. 416-8 (413-27).

73 Ferric C. Fang-Arturo Casadevall, “Reductionistic and Holistic Science”, Infect Immun 79, 2011, s. 
1402–3 (1401-4).

74 Örneğin matematiksel biyolog Robert Rosen’in ilişkisel biyolojisi, sistem biyolojisinin daha holistik 
hale gelmesi için bir öneri kabilindendir. Bkz. Robert Rosen, Life Itself: A Comprehensive Inquiry into 
the Nature, Origin, and Fabrication of Life, Columbia University Press, New York, 1991.
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sistem biyolojisi ile Bertalanffy üzerinden ilişki kurar. Bertalanffy canlıların evrimine 
ilişkin doğal seçilimle ilgili önermeleri son söz olarak benimsememe eğilimindedir. Duralı 
da evrimin süregiden sorunları olduğunu düşünür. Bu bağlamda doğal seçilim varsayımı-
nın, evrim sorununu gerçekten eksiksizce çözüp çözmediğini düşünme çağrısına katılır. 
Evrimin tamamen rastlantısal doğal seçilimden ibaret değişimler süreci olduğunda karar 
kılanlar için Bertalanffy’ın getirdiği sorunsallık yersizdir. Ancak Duralı’nın indirgemeci 
tekele, biyolojideki bu yeni tonu desteklenmeye değer bularak direndiği gözlenir.75

Belirivermecilik, organikçilik ve sistem biyolojisi76 holistik modlar olmalarına 
rağmen görüldüğü üzere farklı arka planlardan gelirler ve ayrı çağrışımlara sahiptirler. 
Bununla birlikte, holizm bakımından aralarındaki nüanslara rağmen büyük ölçüde 
benzer biyoloji anlayışlarına atıfta bulunurlar. Bağımsız yaklaşımlar olsalar da bir-
biriyle uyumlu oldukları açıktır. Mesela holizm, her şeyi birbiriyle bağlantılı görüp 
şeylerin ancak parçalar bütünlerle ilişkili olarak düşünüldüğünde anlam kazandığını 
öne sürerken organikçilik, yaşama dayalı organik modeli, bilimdeki temel veya kök 
metafor addeder.77 Ya da organikçilik organizma biyolojisine özgüyken belirivermecilik, 
tüm örgütlenme seviyeleri için geçerlidir. Holizmin çoğulcu modları ya da holistik 
kavramlar arasında farklılıklar varsa da bu modların veya kavramların her biri, farklı 
şekillerde, tek-nedensel determinizmden, tek yönlü indirgemecilikten ve aşırı bir 
mekanizmden kaçınmakta ortaklaşır. 

Çağdaş dönemde yeşermeye başlayan bahsi geçen holistik modların, fakat bilhassa 
organikçiliğin işaret fişekleri Duralı’nın biyoloji felsefesi yaklaşımına karakterini verir. 
Ona göre “Yeniçağ mekanikçi-deneyci-pozitif-nedensel-nesnel fizik-kimya bilimlerinin 
içinde yer aldıkları dindışı-liberalist-merkantilist dünya görüşü tümcü (holistik) değildir. 
Çünkü gerek bahis konusu bilimler gerekse bunları çevreleyen dünya görüşü ayrıştırıcı, 
çözümlemecidir (indirgemecidir). Tüm araştırma sahaları sözü edilen yöntemi en iyi 
şekilde uygulayabilen alana indirgenir. O, sonuçta ana örnek olarak kabul görür. Yeniçağ 
bilim anlayışının ana örneğini fizik-kimya bilimleri oluşturmuştur. Giderek, bilimlerin 
dışındaki bütün öteki kültür etkinlikleri, fizik-kimya bilimlerinin getirdikleri anlayışa 
kendilerini değişen ölçülerde uydurmaya çaba harcamışlardır. Parçalayarak ayrıştırma, 
aşırı sınırlama, sonuçta da maddî etkileşimlere indirgeme eğilimi bütün etkinliklerde 
ağırlığını duyurur olmuştur. Cancı Eskiçağ Ege ve Vahdetçi İslam ile Ortaçağ Hristiyan 
alemlerine hâkim olan birlikli ve tümcü (holistik) dünya görüşü yerini evrenin parça 
bölük algılanışına (indirgemeciliğe) bırakmıştır.”78 

75 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 127-29.
76 Bunlara ek olarak, F. E. Clements’in bitki ardıllığı teorisi (Clements, 1936), R. Goldschmidt’in parça-

cıkçı gen teorisi (Goldschmidt, 1946), türlerin bireyler olarak kavranması (Hull, 1976), bazı grup se-
çilimi teorileri (Sober, 1980), Daniel Dennett’in yönelimsel duruşu (1989), Michael Esfeld’in holistik 
analitik zihin çalışmaları (1998, 2001), Kriti Sharma’nın karşılıklı bağımlılık tezi (2015) ve Michael 
Levin’in rejenerasyonda biyoelektirik etkiyi araştırması (2018) gibi holistik unsurlar içeren biyolojik 
teoriler ve kavramlar mevcuttur.

77 Watts-Reiss, “Holistic Biology: What it is and Why it Matters”, Zygon 52, 2017, s. 430-33 (419-41).
78 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 248. (Parantez içi ifadeler –Du-

ralı’nın ifadelerinin vurgusunu artırmak üzere– bize aittir.)
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İndirgemecilik ile holizmi kökten (paradigmatik olarak) aykırı gören Duralı reyini 
tekâmülcü dünya görüşünün egemen olduğu holizmden yana kullanır. Ona göre, organik 
geçişliliği yansıtan Eskiçağ ile Ortaçağ dünya görüşlerindeki akıl yürütmeden önce güçlü 
sezgi aranır nimettir. Akıl yürütme işleminde ise, çözümlemeden ziyade birleştiririm/sentez 
önemsenmiştir. Birleştirim sağlanmaksızın tümlüğün tasavvuruna ulaşmak imkânsızdır 
da ondan. Tümlüğü kavrayan, ilim sahibi, başka bir sözle, âlim olur. Öyleyse ilim, mad-
de-aşkın bir tümcü (holistik) kavrayışa dayanır. Âlim olan tek tek cisimlerin bölük pörçük 
görünüşlerinin ötesinde insana, doğaya, dünyaya, nihayet evrene birleştirimci-sistemci bir 
yapı açısından bakar. Onun indinde her unsur, her birey öteki bütün unsurlar ile bireylere 
kopmazcasına, daha doğrusu biri olmazsa ötekisi de olamayacakcasına bağlıdır. Bu görüş 
uyarınca, şu halde her unsur, her birey, yeri başkasınca tutulamaz şekilde eşsizdir. Tabii 
bu anlayış, eşitsizlik ile biricikliği reddeden; bir şeyin gerekli şartlar ile isterler yerine 
getirildiği takdirde başka şeye yahut şeylere geri götürülebileceğini savunan indirgeme-
ciliğin taban tabana zıddıdır. Tümcü (holistik) dünya görüşüne, basitten karmaşıklığa, 
ilk düzgünlükten topyekün düzenlenmişliğe yol almayı derpiş eden tekâmülcü görünüm 
hâkimdir. (Holistik dünya görüşünde) Sabitlik değil süreçlilik var görülmektedir.”79 Duralı 
sempati duyduğu holizm için kendine has bir açıklama da öngörür:

“Doğurtan-doğuran ilişkisinin tahlili. Tek tek olaylar, maddî-mekanik çarpışmalar sonu-
cunda olumsal olarak (contingence) meydana gelmeyip döllenme yoluyla zorunlu olarak 
(necessary) türlerine has biçimi almış halde doğdukları tasavvur edilmiştir. Bundan dolayı 
neden-etki bağıntısı değil de, doğurtan-doğuran ilişkisi düşünülmüştür. Etkiyi çözümleyerek 
onu nedenine geri götürebiliriz. Çünkü etki, meydana getiricisinden bağımsızca anlaşıla-
maz. Buna karşılık doğurtan-doğuran tasavvurunda beliren ilişkinin ürününü, kendisine 
yol açanlara geri götürmekle yetesiye açıklayamayız. Doğurtan-doğuran ilişkisi zorunlu 
gaye (telos) yönünde yürüyen tasavvurumsu bir mefhumdur.”80 

Her ne kadar Duralı’nın ortaya koyduğu zorunlu gayecilik yönünde şekillenen 
doğurtan-doğuran ilişkisi mefhumu açık değilse de, burada araştırılmaya değer bir 
zemin olduğu açıktır. Ona göre “neden-etki bağıntısında temellenen bilim anlayışında 
tasavvurlara kesinlikle yer yoktur. Doğaya içkin zorunluluğun bulunup bulunmadığı 
ile asla ilgilenmeyen bilim, karmaşık tasavvurumsu kavramaları, olabildiğince basit, 
tıkız ve tek anlamlı ıstılah suretindeki kavramlara indirgemek çabasındadır. Bu bağ-
lamda molekül, atom ve atom-altı sahaları gibi temel diye nitelenen alanlar ile bunları 
inceleyen bilimler olağanüstü öncelik kazanmakta olup bütün önceki bilimler ile bilim 
kolları bunlarla örtüştürülüp çakıştırılmaya çalışılır.”81 Holizm biyolojide belirli bir 
örgütlenme düzeyi hakkında bilgi edinmek için, daha düşük örgütlenme seviyele-

79 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 248-49. (Parantez içi ifadeler 
–Duralı’nın ifadelerinin vurgusunu artırmak üzere– ize aittir.)

80 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 248-49. (Bu çalışmada Du-
ralı’nın kullandığı “zorunsuzlukla” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “olumsal 
olarak” ifadesi kullanılmıştır.)

81 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 249.
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rinin yanında, daha yüksek seviyelerin ilişkilerinin de incelemesi gerektiğini iddia 
eder. Başka bir deyişle, bütünü anlamak için, yalnızca onun bileşenlerini değil, aynı 
zamanda bütünün kendisini ve kendisinin de bir parçası olduğu daha büyük bütünleri 
incelemek gerekir. Duralı, bütünü açıklamak için neden-etki bağıntısının yetersizliğine 
ve yeni bir açıklama şekline duyulan ihtiyaca (mekanizmasını açıklamasa da önerisi 
doğurtan-doğuran bağıntısıdır) vurgu yapmıştır.

3. Biyolojik Holizm-İndirgemecilik Karşıtlığında 
    Duralı’nın Konumlanışı

Holizm, indirgemeci fizikalist paradigmanın dışından neşet eder. Fizikalizm 
evrenini bir bütünün parçalarına ve bunlar arasındaki ilişkilere dayandırmaya eği-
limliyken holizm bütünün, parçalarının toplamından fazlası olduğunu iddia eder. 
Ontolojik holizm, felsefe tarihi boyunca a priori metafizik ve mantık argümanlarıyla 
savunulurken, günümüzde kuantum fiziğine değin çeşitli argümanlara sahiptir. Duralı 
da biyoloji felsefesindeki temel sorulara cevaben seçimlerini yaparken anti-indirgemeci 
bir tutumdan ziyade holistik bir tutum ile fizikalist bir indirgemeciliğin karşısında durur.

a. Duralı’nın Biyolojinin Geneline İlişkin Holist Konumlanışı

Duralı “17. yüzyıldan itibaren temel ve örnek bilim durumuna giren klasik mekanik 
diye de andığımız klasik fiziğin, yerini bir ölçüde kuantum mekaniğini dahi barındıran 
yeni fiziğe bıraktığını” belirtir. “Şu halde bugün bilimsellik iddiasıyla ortaya çıkan her 
önermenin yahut savın, öncelikle yeni fiziğin araştırma alanlarından sayılan molekül, 
atom ve atom-altı sahalarına ilişkin vakıalar yahut süreçler ile bağlantılı olması şart 
görünmektedir. Anlaşılacağı üzere, Yeniçağ ile çağımız bilim anlayışlarının ana doğ-
rultusunda değişme olmamıştır. Her ikisi de indirgemeci olup fizikalisttir.”82 Duralı’nın 
biyoloji felsefesi anlayışına göre “fizikalist indirgemecilik, canlı var olanı tamamıyla 
fizik bilimlerin kullandıkları dille açıklama denemesidir. Canlının, söz konusu anlayışı 
uyarınca ancak bu dilin kalıplarına sığan kesimleri bilimsel sayılır. Sözü edilen dilin 
sınırlarından taşan köşe bucaklarıysa, şu durumda bilim-dışı, bilim-ötesi kabul edilir. 
İşte fizikalist, biyolojiye has her olayı fiziğin mantık-matematik harfleri ile kurulu 
önermeleri aracılığıyla belirlemek istemektedir.”83 “Biyoloji felsefesinin tam anlamıyla 
üstesinden gelememiş olduğu görülen mekanikçilik-canlılıkçılık (vitalizm) karşıtlığı 
da, bunlardan türemiş fizikalizm, indirgemecilik, organizmacılık, evrimcilik, sistem 
öğretisi, tüm-ruhluluk çeşidinden akımlar da biyolojinin, sağlam, tutarlı, inandırıcı bir 
açıklama tarzını geliştirememiş olmasına bağlanabilir.”84 

82 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 249.
83 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 82.
84 Duralı, Hayatın Anatomisi/ Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 190-91. (Bu çalışmada Dura-
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Biyoloji felsefesi külliyatında Duralı canlılar bilimine ilişkin holistik tavrını birçok 
başlık ve konu altında yer yer açıkça belirtirken, yer yer üstü örtük şekilde sezdirir. Ona 
göre “mekanikçi (fizikalist) nedenselliğin, fizik olayların çözümlenmesinde gördüğü 
görevi aynı oranda canlıların araştırılmasında ifa edemeyeceğini Yeniçağda Kant “Yar-
gıgücünün Eleştirisi” başlıkları eserinin ikinci bölümünde “Teleolojik Yargıgücünün 
Eleştirisi”nde kanıtlamaya girişmiştir. Kant’ın, mezkur iddiasında ne denli haklı oldu-
ğunu, bugün biyolojinin öncelikle teorik ile felsefî kesimlerinde girişilen incelemeler 
açıkça göstermektedir. (Mekanikçi nedenselliğin bir bakıma dogmalaştırılması demek 
olan mekanikçiliğin de, onun türevi durumundaki fizikalizm ile indirgemeciliğin de 
sökmediği anlaşılmaktadır.) Nitekim bu hususta Henri Bergson ile Edouard Le Roy gibi 
maneviyatçı-canlılıkçı, Ludwig Von Bertalanffy çeşidinden organikçi ya da Jacques Mo-
nod türünden maddeci düşünürlerin bir ölçüde görüş birliğinin bulunuşu ilgi çekicidir.”85

Organikçi gelenek ise organizmaların yalnızca işlevselliği hakkında değil, aynı 
zamanda kökenleri hakkında da sorular sorması ile fizikalizmden ayrılır. Duralı’ya 
göre bu çizgi materyalizmden (fizikalizm) ayrışır.86 Fizikalizm, canlı organizmaların 
fiziksel dünyada herhangi bir özel statüsü olduğunu reddederek, onların maddî varlıklar 
olduklarını, sadece evrendeki diğer varlıklardan daha karmaşık olduklarını iddia eder. 
Fizikalistlere göre, canlı organizmaların tüm yönleri, potansiyel olarak, tüm fiziksel 
sistemleri yöneten aynı süreçler tarafından anlaşılabilir. Fizikalistler, yaşamın kökenine 
ilişkin doğaüstü süreçlerle ilgili ya da maddî olmayan “Yaratıcı” jokerli açıklamaları 
genel olarak reddetmişlerdir. Tarihsel olarak, canlı sistemlerin incelenmesi fizikalist 
yaklaşımlar lehine idealist olanların kademeli olarak geri çekilmesiyle gelişmiştir. 
Duralı da “evrim söz konusu edildiğinde canlılıkçı-cancı87 (vitalist-animist) öğretilerin 
çoğunun, çağımız bilim teorisinin biçimlenmiş bulunduğu anlayışa pek uzak düştü-
ğünün su yüzüne çıkışını” vurgular.88

Duralı en büyük holistik çözüm değerini açıkça, holistik modlardan biri olan 
organikçiliğe atfeder. Bu çözüm birleştirimci bir çözümdür. Ona göre,

“Mekanik nedensellik ile fizik-kimya yasalılığı dışındakileri kesinlikle reddeden mekanikçi 
fizikalizm yahut indirgemecilik, biyolojiyi özerk bir bilim olmaktan alıkoymuştur. Buna 

lı’nın kullandığı “fizikçilik” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “fizikalizm” ifadesi 
kullanılmıştır.)

85 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 234. (Duralı, bizim organikçilik 
olarak çevirdiğimiz “organicism”i, organisism olarak çevirmeyi tercih etmiştir. Bu çalışmada Dura-
lı’nın kullandığı “organisism” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “organikçilik” 
ifadesi kullanılmıştır.)

86 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 83. (Parantez içi ifade bize aittir. 
Duralı’nın “maddeci” kelimesini tercih etmesine mukabil metindeki bütünlük açısından “materyalist” 
kelimesini kullanıyoruz.)

87 Duralı yetkin eserinde animizmin karşılığı olarak için canlıcılıkta karar kılmışsa da burada da cancılığı 
kullanmayı tercih etmiştir.

88 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 88.
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karşılık doğrulanması yahut yanlışlanması imkânsız ilke ile önermeleri biyolojiye sokmaya 
kalkan ve yalnızca gayeliliği kabule değer bulan canlılıkçılık (vitalizm) da, söz konusu 
bilimi pozitiflikten, dolayısıyla da bilimleşmekten uzaklaştırmıştır. Şu halde gerek bilim 
gerekse felsefe olarak biyoloji, kendini nedensellik ile gayeliliğin tekelinden kurtarıp mezkur 
iki kutbu, birbirinin tamamlayıcısı olarak alacak birlikli teori potasında uzlaştırabilirse, 
kendine has ve belki ileride biyoloji-dışı araştırma alanlarına bile yaygınlaştırılabilir bir 
dünya tasavvuru vasfını gösteren organikçiliği ortaya koyabilecektir. Organikçilik, can-
lılıkçılığın (vitalizmin) tersine pozitifliği koruyup kollayarak mekanikçiliğin iptal ettiği 
özerkliği biyolojiye iade edebilir.”89

İndirgemecilik ve holizm, karmaşık fenomenleri incelemek ve anlamlandırmak 
için birbirine bağımlı ve tamamlayıcı yollar da olabilir. İndirgemecilik, basitleştirilmiş 
bir sistemde yapılan gözlemler, karmaşık doğal dünyaya dönerken doğru tahminle-
rin yapılmasına veya hipotezlerin oluşturulmasına izin veriyorsa faydalıdır. Yine de 
indirgemeciler, karmaşık varlıklar olan canlıların dünyasında gözlemlerinin tahmin 
gücünü test etmelidir. Bununla birlikte, holistik çalışmalardan elde edilen gözlemleri 
yorumlamak, daha önceki indirgemeci çalışmalardan elde edilen mekanik iç-görüleri 
gerektirebilir veya indirgemeci deneysel yaklaşımlarla test edilmeye uygun hipotezler 
üretebilir.90 Başka ifadeyle indirgemeci açıklama da holistik bakış da aynı fenomenin 
altında yatan sürecin farklı perspektiflerden bir açıklaması sayılabilir. Bu durumda 
holizm ve indirgemecilik, çatışan görüşler olarak değerlendirilmek yerine işbirliği 
yapan ve hatta karşılıklı bağımlı araştırma programları olarak görülebilir. Bununla 
birlikte, Duralı’nın organikçilikten mülhem bahsettiği böylesi bir birleştirimin müm-
kün olup olmadığına veya bu uzlaştırma girişiminin temelde tutarsız olup olmadığına 
karar vermek için erkendir. Zira holizm betimleyici ve fenomenolojik yöntemleri hâ-
lihazırda kullansa da, henüz açıklayıcı teoriler ortaya koyabilmiş değildir. Bilim daha 
iyi teoriler doğurma ihtimalini elinde tuttuğu halde var olanla işlem yaptığı için salt 
indirgemeci yöntemlerin geride bırakılabilmesi, daha iyi yöntemsel açıklamaların ileri 
sürülmesi ile mümkündür. Bu yüzden yorumsuz büyük veri kümeleri yaratan, deneysel 
gerçeklikle uyum sağlayamayan veya sadece retorik üreten holistik modellerin ötesine 
geçilmesi beklenmektedir.

b. Duralı’nın En Karmaşık Canlı İnsana İlişkin Holist Konumlanışı

Duralı’ya göre biyoloji felsefesi canlıyı, canlılığı, yaşamayı, insanı, dünyayı 
ve hayatı açıklamak, açımlamak, anlamak çeşidinden zihin etkinliklerinin dört yol 

89 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 210. (Duralı, bizim organikçilik 
olarak çevirdiğimiz “organicism”i, organisism olarak çevirmeyi tercih etmiştir. Bu çalışmada Dura-
lı’nın kullandığı “organisism” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “organikçilik” 
ifadesi kullanılmıştır.)

90 Kitano sistem biyolojisinin ironik şekilde moleküler biyolojideki ilerlemeler sayesinde mümkün hale 
geldiğini kaydetmiştir. Bkz. Hiroaki Kitano, “Systems Biology: A Brief Overview”, Science 295, 
2002, s. 1662-64. 
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ağzıdır. Yollar fiziğe, toplumsal beşer-bilime, metafiziğe ve ideolojiye uzanır.91 Ona 
göre bu yollar içinde illa kültür kurucu insanın hem canlı (beşer) olarak hem de can-
lılık-aşkın (insan) olarak araştırılması biyoloji felsefesinin kapsamındadır. Bakteri, 
mantar, sünger, hücre, böcekler, kabuklular, eklembacaklılar ile bitkiler gibi canlılar 
tamamıyla iç işleyişlerine bağımlıdırlar. Evrim sıralanışının en üst basamaklarında 
yer alan hayvanlarsa, tabir câizse, çeyrek özerktirler. İnsana gelince; o, özerk yahut 
hürdür. Hür olan insanın tercihte bulunma kabiliyetini kullanma hüneri ahlâktır. Doğru 
yolda yürümeye karar veren ise, faziletlidir. Kararı insana verdiren ne evrim–kalıtım 
işleyişleri ne de dışındaki fizik-kimya etkenlerdir. Bütün bunlardan fazla bir şeydir.92 
Duralı’nın indirgemecilik-holizm karşıtlığındaki holistik tercihi, bir parça da teolojik 
tercihleriyle ilişkilidir. Holistik biyoloji, biyoloji ve teoloji arasındaki en büyük gerilim 
noktaları olan katı indirgemecilik ve determinizm gibi yüklerden arınır. Ayrıca doğada 
giderek daha kanıtlanır hale gelen karşılıklı bağımlılığı, Tanrı’yla ilişkide de merkezî 
saymaya açık kapı bırakır. 

İndirgemecilik ve determinizm neden teolojik sorunlar yaratır? İnsanların ve diğer 
canlıların düşük seviyeli fiziksel süreçler açısından tamamen açıklanabilir olması, dinî 
öğretilerin vazettiği ve beklediği ahlakî, ilişkisel, ruhsal kapasite ve duyarlılıkların gen, 
nöron veya temel fiziksel parçalara indirgenebileceğini gösterir; evrende ilahî türde 
kasıtlı bir eyleme yer bırakmaz; özgürlük veya amacı da yok sayar. Bu bakımlardan 
katı determinizm ve indirgemecilik, teolojik düşünceyi daima rahatsız etmiştir. Güç-
lü, manipülatif indirgemeci sonuçlar esasında insandaki üstün özelliklerin imtiyazını 
geri aldığı için dindarlar kadar seküler hümanistler için de tedirgin edicidir. Bütüne 
saygı mefhumuna daha yakın olan Holizm yaygın olarak indirgemeciliğin aksine 
aşkın olanın dostu varsayılır. Aşkın tarafından ayrılmaz insan anlayışı Duralı’nın pek 
çok eserinde merkezî ağırlık taşır. İnsan açıklaması bakımından Duralı, Darwin’den 
ziyade Wallace’nin –geleneksel teolojik içerimlerle de uyumlu– yaklaşımını paylaşır:

“Mezkur Darvinci izah tarzının tersini çağdaş evrim varsayımının diğer müellifi Alfred 
Russel Wallace’da buluyoruz. Charles Darwin gibi, o da, yerbilimci Charles Lyell ile ikti-
sadi siyaset filozof-bilim adamı Thomas Robert Malthus’tan önemli ölçüde etkilenmiştir. 
Darwin’le aynı tarihte ortaya atıp İngiltere’de 1858’de yayımlattığı evrimin doğal seçilim 
üstünde yürüdüğü varsayımından hareket etmiştir. Demek ki Valasçı evrim süreç itibarıyla 
maddî-mekanik işleyiş üzere yürümektedir. Ne var ki Darwin’inkinden tamamıyla farklı, 
Müslüman tekâmülcüler ile Hegelinkini andırır biçimde, maneviyatçı-gayeci bir nazariye 
geliştirmiştir. Ona kalırsa evrim, ilahî fikri idrak etme kudretini haiz kişide belirir. İçli-
liği, aklı, sanatı, felsefesi ile insanın hayvandan gelmesi yahut onunla ortak ataya sahip 
olması akıllara seza bir kanaat. Bunu üreten, araştırma, inceleme, irdeleme ve nihayet 
deney verileri değil. Ya ne? Salt ideolojik bir düşünüş. İnsan haysiyetine meydan okuyan 

91 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 181-82. (Bu çalışmada Du-
ralı’nın kullandığı “canlılar bilimi” ifadesi yerine, metinde bütünlük olması bakımından, “biyoloji” 
ifadesi kullanılmıştır.)

92 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 31-2.
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sermayeci tefekkür sonucu. Çeşitler ile türlerin türeyişlerini açıklamakta doğal seçilim 
yasasına başvurulabilir. Bunda beis yok. Ne var ki insan olayını asla izah edemez. Yüksek 
matematik yahut Johann Sebastian Bach eseri, sağ kalma mücadelesinde insana ne çeşit 
bir seçilim önceliği sağlayabilir ki? Sermayeciliğin öngördüğü maddiyatın hayatın tama-
mını kapladığı zannı, insanı salt evrim-kalıtım işleyişleri üzere yürüyen öteki canlıların 
derecesine indirgemektedir.”93 

Duralı insanın beşere indirgenmesine açıklama değeri payesi vermez. Biyoloji 
felsefesinin en karmaşık nesnesi olmak bakımından insan görüşünü, kitabın üçüncü 
bölümü olan “hulasa: özöğretisi” kısmındaki sözsonunda tafsilatlı bir şekilde açıklamaya 
girişir. Asıl maksadının insanı, beşer tarafının dirimsel özelliklerinden, metafiziğin en 
uç varoluş noktalarına taşıyıp temaşa etmek olduğunu beyan eder:

“Zira insan, önünde sonunda, tanış olduğumuz tekmil alemlerin hülasasıdır. Onu bi’fasıl 
çözmeyi başarsak, bu, bizlere gerçekliği anlaşılır kılacağı gibi, hakikat aleminin kapısını 
dahi aralayabilir. İnsanın fizyolojik, morfolojik, anatomik, metabolik, evrimsel-kalıtsal 
özelliklerden oluşan görünür beşerliliği gerçeklik dünyasında mütalaa olunmalıdır. Burada 
o, biyolojinin deney ve mantıkla işbirliğinden elde edilmiş kurallar ile yasalar çerçevesinde 
anlaşılır. Ancak insanın varlık aslına yöneldiğimizde gerçekliği aşarız. Filvaki, duyularla 
algılara gerçeklik-ötesi kapalıdır. Dirim dışı-toplum-medeniyet kurucu, yapıcı insan, 
gerçeklikte görünüp tespit olunan, lakin bu dünyada izah olunamayan bir var olan, var-
lıktır. Açıklanışını bu yüzden hakikat aleminde deniyoruz. Şu durumda görünürlük olarak 
canlı, fiziğin nesnesiyken, salt düşürülen, fehmedilen insan, metafiziğin konusudur. Beşer, 
insanlaşarak, artık türün fizik-kimya-dirim şartlarının mahkumu olmaktan kurtulur. Beşer 
olarak kendisine verilmiş yaşamanın üstüne insan, zihninde geliştirdiği tasarımı bina eder. 
İnsanın kurup geliştirdiği bu yeni tarz, verilmiş beşerî olandan farklı olarak, eşi benzeri 
bulunmaz unsurlar taşır. Bunlar biyolojik olmaktan ziyade toplumsal/kültüreldir.”94

Duralı’nın orijinal kavramsallaştırmalarından “Çağdaş İngiliz Yahudi medeni-
yeti”nin95 ideologları –ister sermayeci ister toplumcu cephelerde mevzilenmiş bulun-
sunlar– insanın evrim sürecinde rastlantı sonucu neşet ettiğini öne süredurmuşlardır. 
Bu medeniyetin husumet beslediği kurumların başında gelen dinin yıldızı, ister bilim 
isterse öğreti olarak mütalaa olunsun, evrimle bir türlü barışmamıştır. İnsanın iki cepheli 
manzara arz eden bileşik, karmaşık yapısının bir cephesi beşer, evrim verisidir; öbürü 
olan insan ise evrimin eseri değildir. İki cephe birbirinden çelik duvarlarla ayrılmış 
olmayıp tabiatıyla birbirini, yerine ve durumuna göre, az yahut çok etkilemektedir. 
Fakat Duralı’ya göre etkileme-etkilenme dereceleri bilim ölçüleriyle değerlendirilip 
tespit edilememektedir.96 

Modern sonrası dönemde gezegenimizde yaşayan türlerin evrimleştiğinden şüphe 
duymayan ciddi bilim insanları, Theodosius Dobzhansky gibi düşünür: “Biyolojide 

93 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 305-06.
94 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 350-51.
95 Çağdaş İngiliz-Yahudi medeniyeti 1800’lerin son çeyreğinde artan miktarda arz-ı endam etmektedir. 

(s. 379)
96 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 369-70.
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hiçbir şey evrimin ışığı olmadan anlamlı değildir”.97 Biyolojide bu özdeyişe aykırı, 
yani evrimsel düşünceyle doğrudan bağlantısı olmayabileceği düşünülen çok sayıda 
fizyolojik durum olsa da evrimin biyolojinin büyük bir bölümü için temel önemi 
aşikârdır. Doğal seçilimle evrim nihai teori olmayabilir ama elimizdekilerin en iyisi 
olduğu –ve bilim de böyle ilerlediği– için ciddiye alınmalıdır. Duralı’ya göre de beşer, 
diğer bütün canlılar gibi, kalıtım ve evrim üzerinden irdelenip açıklanır. Salt beşer 
olarak dünyaya gelen insanın değeri bil-kuvvedir. Eğitilerek yetiştirilen insan evladında 
değer, kuvveden peyderpey fiile dönüşür. Değerin bil-kuvveden bil-fiile dönüşmesinin 
kıstası üretkenliktir. Bu da ancak eğitimle daha sonraki öğrenim boyunca edinilen bil-
ginin boşandırdığı yaratıcı kudrette kendini gösterir. İnsanın değer yaratma kudretinin 
devindiricisiyse, maneviyatında gömülü duran aklıdır. Ne var ki insan sırf akıl varlığı 
değildir. Onu böylesi zengin kılan aklı kadar yine maneviyat hazinesinden sayılan, 
duygularıdır da. Burası nihayet, Duralı’nın Darwinci evrim anlayışından saptığı yol 
ayrımıdır. Zira tekâmüldeki kadar olmasa da, evrimde bile, bir ölçüde inkişaftan bahse-
debilir. Tekâmülün nasıl son aşaması kemâl-i maneviyatını keşfeden insansa, evrimin 
de nihai safhası odur. Peki maneviyatın evrimde payı olabilir mi? Duralı’ya göre ola-
bilmelidir ki, çenesiz hayvandan kendi ile kendi-olmayanı ayırt edebilen, dolayısıyla 
da özerk bağışıklık düzeni geliştirebilmiş çeneli omurgalıya geçiş olmuş olsun. O halde 
maneviyat ve onun süreçliliğini temsil eden tekâmül, çok düşük derecede dahi olsa 
evrimi çekim alanına alıyor olmalıdır. Fakat bununla birlikte Duralı elbette Darvinci 
evrimi tümüyle dışarıda bırakmaz. Zira Darwin telakkili evrime uğranılmadıkça, ele 
alınan canlı sorunu eksik kalmaya hükümlüdür.98 

Duralı’ya göre insanlaşmada dinin yeri (dolayısıyla teistik dinlere hâkim tümcü/
holistik dünya görüşü99) vazgeçilmezdir. Beşer-insan bütünlüğünün sergilediği bir tek 
sabite varsa, o da, onun toplum-kültür çevresinde yer alan yaşama iradesidir. Bunun 
da tek, vazgeçilmez etkeni edeptir. Edep ise beşere tabiatı tarafından kazandırılmış 
bir değer değildir. Peki nereden edinilmiştir? İşte Duralı’ya göre bu sorunun cevabı 
felsefe bilimden, mesela evrimden alınamaz. Cevap için tek kapı vardır, o da dindir. 
Edebin –tanrılı, tanrısız, çok tanrılı, tek tanrılı– dinden neşet edip felsefece (metafi-
zikte) ele alınıp işlenerek sistemleştirilmesinden ortaya çıkan ahlaktır. Felsefe-bilim, 
tarihte ilk dindışı kurum olması hasebiyle, onun tezgahından çıkmış edepten olma 
ahlak da, öncelikle Yeniçağ ile Çağdaş Avrupa-Amerikası’nda din aslını esasını artık 
yansıtmaz olmuştur.100 Yeni Çağ dindışı Avrupa medeniyetinde gerek kültürü gerekse 
buna temellenmiş medeniyeti evvelce belirleyen din, gündemden düşüp yerini kapalı 
devre işleyen felsefe-bilim sistemlerine terk edince 19. özellikle de 20. yüzyılla birlikte, 

97 Theodosius Dobzhansky, “Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution”, The 
American Biology Teacher 35, 1973, s. 125-29.

98 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 372-76.
99 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 248.
100 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 393-94.
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zihniyeti belirleyen baş etken ideoloji olmuştur.101 Oysa Duralı’nın insanı “maneviyat 
varlığı insan”dır.

“Duyulur, görülür gerçeklik dünyası içi karanlık, yolsuz, korkutucu ormanı andırır. Bizatihi 
anlam yoksunudur da ondan. Mezkur karanlığı aydınlatan ışık kaynağı akıldır. Güç merkezi 
ise maneviyat. Akıl maneviyattan aldığı güçle karanlık, demek ki anlam-değer dışı evreni 
aydınlatır, değerlendirip anlamlandırır. Böyle değerlendirilip anlamlandırılmış evren, dün-
yalaşır. Değer ile anlamdan yoksun salt fizik evren, maneviyat varlığı insanla dünya olur. 
Peki maneviyat nerede? İnsanda. Onun, anlam ile değer yoksunu maddî-fiziki dünyayı 
akılla anlamlandırıp değerlendirme gücü, kudreti maneviyattan neşet eder. Teşbihte hata 
olmazmış: Maneviyatı anlamlandırma-değerlendirme güç merkezi gibi görebilir; aklıysa 
ışıldağa benzetebiliriz. Aklın ışığı dildir. Onun gerek içimizde kalan ürünleri, gerekse dışa 
vurduklarımızla varlık özümüze göre var olanlığımızı inşa ediyoruz.”102

Duralı dirimsel/biyotik bünyesi ve evrimden rastlantı sonucu ortaya çıkmış bir 
hayvan türü olarak ilan edilmesi yoluyla insanın geleneksel dinî-manevî-kutsî değerinin 
aşındırılarak yok mesabesine indirilmesine tepkilidir.103 “İnsan elbette dirimsel doğadan 
beşer halinde vücut bulup yeryüzünde yaşar; buna karşılık kendini, hemcinslerini, beşerî 
ve tabii çevresini, yeryüzü ile evreni düşüncelleştirerek dünya dediğimiz tabiat-ötesi 
alemde hayat sürer.”104 Öyleyse “bir biyo-kültür varlığı olarak insanın öteki canlılardan 
farklı şekilde salt dirimi yahut yaşamı bulunmayıp hayatı da vardır. Hayat, yalınkat 
biyolojik süreçleri dile getiren biri ıstılah değildir. Onları içermekle birlikte insanın 
sosyokültürel etkinlikleri ile üretmeleri de, onun anlam kapsamına girer. Demek insanın 
nevi şahsına münhasır biyo-kültürel bütünlüğünü yansıtan ıstılah, hayattır. Ne var ki 
insanın ve hayatının, nevi şahsına münhasır vakalar olmakla birlikte, beşerliliği, onu 
ister istemez, bir ölçüde de olsa, evrime tâbi kılmaktadır.”105 Fakat Duralı’ya göre yine 
de “insan ne görünür dirimsel var olanın ne de metafizik hakikat aleminin tekelinde 
anlaşılmalıdır. ‘Anlam’dan daha ‘değerli’ bir şey yoktur. Beşerin besini organikken, 
insanınki düşünsel olan ‘anlam’ ve onun içerdiği ‘bilgi’dir.”106

Duralı’nın en karmaşık canlı olan insan, hayvanla eş dirimi paylaşan beşer ve diğer 
canlılar ve canlılık ile ilgili görüş ve tutumları holistik renkler barındırır. Yeni fiziğin 
müracaat noktasının artık klasiğinki gibi şaşmazcasına madde olmaması107 da Duralı 
için biyolojik holizm adına bir ümittir. Ancak mevcut holistik araştırmalar, şu an için 
uyumsuz varsayımların sistematikleşmeksizin yan yana konmaya çalışıldığı bir görü-
nüm arz etmektedir. Biyolojide holizm için ikna edici bir yapı henüz kurulmamıştır.108 

101 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 396.
102 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 473.
103 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 444.
104 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 383.
105 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 400-1.
106 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 352-53.
107 Duralı, Hayatın Anatomisi/Canlılar Bilim Felsefesi/Evrim ve Ötesi, s. 249.
108 M. Weber, “Holism, Coherence, and the Dispositional Concept of Functions.” Annals in the History 

and Philosophy of Biology 10, 2005, s. 189-201.
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Zira holizm, canlı organizmaların karmaşıklığı ve kafa karıştırıcılığı nedeniyle doğası 
gereği kendisiyle işlem yapılmaya indirgemeciliğe nazaran çok daha az müsaittir. Tek-
noloji her ne kadar holistik bakışın kurulumuna yardımcıysa da her zaman fazla veri 
mutlaka daha fazla kavrayışa dönüşmeyi garantilememektedir. Nihayetinde Duralı’nın 
biyoloji felsefesinin indirgeme sorunu karşısında holistik konumlanışı, holizmin yeni 
serpilmesinden kaynaklanan bilimsellik eksikleriyle malul olsa da geleceğe yönelik 
potansiyeli açısından anlamlı bir yol tutuştur. 

Sonuç

Bu makalede biyoloji felsefesinin merkezî sorunlarından biri olan indirgemecilik 
ve ona yöneltilen anti-indirgemeci itirazlar kısaca serimlenmiş, Duralı’nın biyoloji 
felsefesi yaklaşımının indirgemeciliğin karşısında konumlandığı, ancak bu konum-
lanışın anti-indirgemeci tarafa denk düşmekten ziyade holistik bir tutumla eşleştiği 
iddia edilmiştir. Zira Duralı, aynı fizikalist paradigmadan doğup gelişen indirgemeci 
ve anti-indirgemeci tavrın beraberce karşısında yer alır. Duralı’nın biyoloji felsefesi 
külliyatı boyunca bahsettiği biyolojinin sorunlarından bir kısmı, fizikalist paradigmanın 
her şeyin fiziksel unsurlardan ibaret olduğunu varsayan temel aksiyomunun dışına 
çıkılarak holistik bir yaklaşımla çözülebilir.

Moleküler biyoloji, bilim dünyasında indirgemeciliğin zaferi olmuştur. Holizm, 
indirgemeci olmak bakımından eleştirilen moleküler biyoloji ile sıklıkla karşılaştırılır. 
Moleküler biyolojinin altın çağının akabinde yeni bilimsel veriler eşliğinde gidişat 
daha holistik bir biyolojiye doğru akıyor görünmektedir. Asıl önemlisi, holistik bir 
biyoloji yapmayı mümkün kılacak yeni deneysel ve kavramsal gelişmelerin varlığıdır. 
Holizm genellikle betimleyici veya fenomenolojik bir yöntemle ilişkilendirilir ve ho-
listik teoriler/modeller aslında genellikle fenomenolojik teorilerdir. Ancak bu, onların 
açıklayıcı teoriler olamayacakları anlamına gelmez. Bunun dışında yöntemsel holizm 
için önemli olsalar da109 işlevsel açıklamaların özgün açıklamalar olarak statüleri de 
tartışmalıdır.110 Fakat holizm, hangisinin baskın olacağı belli olmayan belirivermeci, 
organikçi ve sistemci şeklindeki farklı modlarıyla, karmaşık sistemlerle başa çıkmak 
için bir araç olarak kullanılabilir ve en azından tek-nedensel determinizm, tek yönlü 
indirgemecilik ve katı mekanizme karşı dengeleyicidir. Ayrıca, daha holistik bir bi-
yoloji, potansiyel olarak çoğulcu ve zengin teolojik içerimleri ve çıkarımları haizdir. 
Zira biyoloji, aşırı mekanik ve determinist hale gelmiş ve teistik görüşlerle uzlaşabilme 
özelliğini kaybetmiştir. Öyleyse holistik yaklaşım, yeni olmasa da fizikalizm dışında 
paradigmatik yorumlara kapı aralaması bakımından umut vericidir.

109 Robert Cummins’in denemesi için bkz. R. Cummins, “Functional Analysis”, Journal of Philosophy 
72, 1975, s. 741-65. 

110 Looijen, Holism and Reductionism in Biology and Ecology/The Mutual Dependence of Higher and 
Lower Level Research Programmes, s. 16-7.
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Duralı, biyoloji felsefesindeki tutumu itibarıyla indirgemeciliğe tepki olarak aynı 
fizikalist paradigma içinden yükselen bir anti-indirgemecilikten ziyade bir paradigma 
değişimini gerektiren holizme meyillidir. Duralı’nın holistik tutumu, holizmin çok 
yeni ve genel serencamı ile uyumlu olarak somut bir sonuç vermemişse de geleceğin 
biyoloji felsefesinin mevcut fizikalist-indirgemeci sorunları aşması adına potansiyeller 
barındıran kayda değer bir çabadır. Bu çaba onun çalışmalarında tüm canlılar alemine 
teşmil edilir. Ancak insanın yeri bütünlüklü bir hayat kurma çabasında müstesnadır. 
Evrimin bilinen en karmaşık canlı olan insanı tümüyle açıklamak için kullanılmasına, 
insanın tüm karmaşıklığına rağmen evrim teorisine indirgenerek açıklanmasına razı 
gelmeyen Teoman Duralı’nın kelimeleriyle (s. 385) “İşte böyledir İnsan: Ölçülmez, 
biçilmez, kalıba sığmaz bir bilmece”dir.
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Dan Zahavi, Fenomenoloji: İlk Temeller, çev. Seçim Bayazit, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2019, 1. Baskı, 176 sayfa.

Doktorasını 1994’te Belçika’nın Katholieke Üniversitesi’nde Husserl Arşivleri’nin 
yöneticisi olan Rudolf Bernet danışmanlığında tamamlayan ve Oxford Üniversitesi’nde 
felsefe profesörlüğü ile Kopenhag’daki Öznellik Araştırmaları Merkezi’nin müdür-
lüğü görevlerini de yürüten Danimarkalı akademisyen Dan Zahavi, hâlâ Kopenhag 
Üniversitesi’nde akademisyenlik yapmaktadır. Kendisinin fenomenolojiye yönelik 
olarak Husserl’in Fenomenolojisi (2003) ve Husserl’in Mirası (2017) isimli kitapları 
bulunmaktadır. The Phenomenological Mind (2012) isimli kitabın yazarlığını Ame-
rikalı filozof Shaun Gallagher ile birlikte üstlenmişlerdir. Ayrıca, Oxford Handbook 
of Contemporary Phenomenology (2012) ve Oxford Handbook of the History of Phe-
nomenology (2018) isimli kitapların da editörlüğünü yapmıştır. Daha önce yazdığı 
bir giriş çalışmasının özgün metnini geliştirebileceğini fark ettiğini ve bu çalışmayı 
öğrencilerinin de katkısıyla kitaba dönüştürerek değerlendirmesi yapılan Fenomeno-
loji: İlk Temeller isimli eserin ortaya çıktığını söylemektedir. Zahavi fenomenolojinin 
etkisini ve önemini kısa ve öz şekilde ifade eden bir girişle kitapta neler yapacağını 
özetlemektedir. Fenomenolojinin kurucusunun Husserl olduğunu belirten Zahavi, daha 
sonra Heidegger, Sartre, Ponty ve Levinas gibi isimlerin de bu felsefi akımdan etki-
lendiklerini vurgulamaktadır. Bununla birlikte fenomenolojinin gelişiminde Husserl, 
Heidegger ve Ponty’i ayrıca önemsemektedir.

Zahavi kitabında geniş bir etki alanına sahip olan fenomenolojiyi, (1) “Temel 
Meseleler”, (2) “Somut Analizler” ve (3) “Uygulamalı Fenomenoloji” olmak üzere 
üç ana bölümde ele almaktadır. Her bölüm ön bilgi veren bir girişle başlamakta ve alt 
başlıklardan oluşmakta, alt başlıklar içerisinde ise fenomenolojiye ilişkin kavramlar 
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yine ayrı başlıklarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bölüm sonlarındaki ilave okuma 
önerileri ise okurların ve araştırmacıların daha detaylı bilgi edinebilmelerine katkı 
sağlamaktadır. Kitapta önsöz ve girişin yanı sıra bir de sonuç bölümü bulunmaktadır. 
Yazar, okuyucuya yardımcı olmak amacıyla eserin son kısmına bir lügat bölümü eklemiş, 
kullandığı kavramların eserden çıkıp ek bir araştırmaya gerek olmadan anlaşılmasını 
sağlamaya gayret göstermiştir. 

Fenomenoloji gibi farklı bakış açılarıyla üzerine yeni fikirler inşa edilebilen bir 
felsefi akımın konuya tamamen uzak olanlar açısından anlaşılabilmesini sağlamak 
kitabın temel iddiası olarak gösterilebilir. Kitabın araştırma soruları şu şekilde sıralana-
bilir: bir felsefe akımı olarak fenomenoloji ne anlama gelmektedir? Temel kavramları 
nelerdir? Bir yöntem sunmakta mıdır? Somut olarak nasıl analiz edilebilir? Değişime 
ya da gelişime uğramış mıdır? Doğa bilimleri ile nasıl bir ilişkiye sahiptir? Nitel bilim 
dallarına katkı sağlayabilir mi?

Zahavi, kitabın “Temel Meseleler” isimli ilk bölümünde; fenomenler, yönelimsel-
lik, metodolojik değerlendirmeler, bilim ve yaşam dünyası, daha derinlere kazmak ve 
Merleau-Ponty’nin Algının Fenomenolojisi’ne “Önsöz”ü başlıklarını ele almaktadır. 
Fenomenolojiyi, fenomenlerin bilimi ya da onlara yönelik çalışma olarak tanımlayan 
Zahavi, öncelikle bu felsefi akımın neleri amaçladığı ve nelerle ilgilendiği üzerinde 
durmaktadır. Heidegger’in de görüşlerinden yararlanarak fenomenin kendini açığa 
çıkaran yönünü vurgulamaktadır. Yönelimselliği ayrı bir başlık olarak ele alarak 
bilincin kendini aşan doğasının öneminden bahsetmektedir. Fenomenolojik analiz 
için dünyanın zihinden bağımsız var olduğuna duyduğumuz otomatik inancın dahi 
askıya alınması gerekliliğini ifade eden epokhe kavramı, bölümde ele alınan bir başka 
konudur. Zahavi’nin kavrama ilişkin görüşlerinden yararlandığı isim ise Husserl’dir. 
Fenomenolojinin gelişiminin değerlendirilmesi için onun derinleşmesine ve karma-
şıklaşmasına bakmak gerektiğini söyleyen yazar, özellikle genetik fenomenoloji, gene-
ratif fenomenoloji, yüzeysel fenomenoloji ve zahmetli bir kazı çalışmasını gerektiren 
derinlik fenomenolojisi gibi alanları tanımlayarak ön plana çıkarmaktadır. Ponty’nin 
fenomenolojiye katkılarını önemseyen Zahavi, ayrı bir başlıkla onun Algının Feno-
menolojisi kitabına yazdığı “Önsöz”e de yer vermektedir. Ponty, söz konusu kitabında 
Husserl’in “şeylerin kendilerine” sözünü bilimciliğin bir tenkiti ve bilimsel aklilikte 
belirenden daha özgün bir ilişkiyi açığa çıkarma girişimi olarak yorumlamaktadır. 
İlk bölüme bakıldığında Zahavi’nin fenomenolojinin temelinin iyi anlaşılması için 
gerekli kavramları ele aldığı görülmektedir. Ancak bölümün bazı yerlerinde ima mı 
yaptığı yoksa gerçeği mi söylediği anlaşılmamaktadır. Ayrıca ilk bölümün neredeyse 
kitabın yarısına denk gelecek uzunlukta olması nedeniyle kitap bölümleri arasında bir 
dengesizlik söz konusudur.

Zahavi kitabın “Somut Analizler” isimli ikinci bölümünde mekânsallık ve bedensel-
lik ile özneler-arasılık ve toplumsallık başlıklarını irdelemektedir. Mekânsallığı, mekânı 
el-altındalığın bir özelliği olarak gören ve pratik uğraşların kesintiye uğramasıyla salt 



Fenomenoloji: İlk Temeller  113

mekânın farkına varıldığını söyleyen Heidegger’in görüşlerinden yararlanarak açık-
lamaktadır. Bedensellikte ise başvurduğu isimler bedenin yalnızca çok sayıda nesne 
arasında bir nesne olmadığını vurgulayan Husserl, Ponty ve Sartre’dır. Onlara göre 
beden, benim dünyadaki bir perspektifi benimsememi mümkün kılar. Fenomenologların 
özneler-arasılığa mutlak anlamda merkezi bir rol yüklediğini belirten Zahavi, insanın 
sadece kendi zihnine erişimi bulunduğunu belirterek diğer zihinlere erişmenin bedensel 
davranışları dolayımlayarak mümkün olduğunu öne sürmektedir. Kişiler arası ilişki 
ve anlayışın analizini toplulukların fenomenolojisine giden bir sıçrama tahtası olarak 
gören Max Ferdinand Scheler ve insanların topluluklarda kendilerini ve başkalarını 
biz’in üyeleri olarak anlayarak dayanışma ile birbirlerine bağlandıklarını belirten Gerda 
Walther ise toplumsallık başlığında görüşleri üzerinde durulan isimlerdir. Kitabın ikinci 
bölümünde Zahavi, beden ve algının rolü ile başka zihinlerin etkisine değinerek ilk 
bölümdeki kavramsal temelin ardından fenomenolojik analizin temel enstrümanlarını da 
ele almaktadır. Bölümde bazı cümlelerin tersten kurulması anlamayı zorlaştırmaktadır.

Dan Zahavi, kitabın “Uygulamalı Fenomenoloji” başlıklı üçüncü ve son bö-
lümünde fenomenolojinin bir yöntem olarak ampirik bir çalışmaya katkı sağlayıp 
sağlayamayacağını fenomenolojik sosyoloji ve fenomenolojik psikoloji üzerinden 
irdelemektedir. Görüşlerinden yararlandığı fenomenolojik sosyolojinin kurucusu 
Alfred Schütz, toplumsal dünyanın kendini farklı yönelimsel deneyimlerle açığa çı-
kardığından bahsetmektedir. Schütz’ün teorik perspektifini kimlik, toplumsallaşma, 
dil ve toplumsal roller gibi kavramlara uygulamaya çalışan Peter Ludwig Berger ve 
Thomas Luckmann ise bölümde üzerinde durulan diğer isimlerdir. Zahavi bölümde 
ayrıca Amerikan sosyolojisinin başka bir alanı olan etnometodolojiyi de tartışmakta-
dır. Fenomenolojik psikolojinin birinci şahıs perspektifini önemsediğini ancak felsefi 
fenomenolojinin aksine doğal tavırda kaldığını vurgulayan yazar, fenomenolojik psiko-
loğun niteliğine ilişkin olarak Husserl’in görüşlerini okurlarla paylaşmaktadır. Kitabın 
üçüncü bölümünde Schütz’ün umwelt, mitwelt, vorwelt ve folgewelt gibi kavramlarını 
kullanan Zahavi’nin bunlarla ilgili hiçbir açıklama getirmemesi okuyucunun kafa-
sında soru işaretleri bırakabilir. Uygulamalı fenomenolojiyle ilgilenenlere pragmatik 
bir tavrı benimsemeleri, iyi bir fenomenolojik araştırma için araçların uygunluğunu 
göstermeleri, değerli farklılığı ortaya koymaları ve yeni iç görülere izin vermelerine 
yönelik tavsiyeleri bölüme zenginlik katmaktadır. Bunun yanında fenomenolojinin 
yöntem olarak uygulanabildiği bilim dallarına yönelik örnek sayısı en azından isimleri 
zikredilerek artırılabilir, ayrıca uygulanmadığı ama uygulanabileceği bilim dallarına 
yönelik kısa bir değerlendirme yapılabilirdi.

Zahavi sonuç bölümünde fenomenolojinin günümüzde ve gelecekteki durumunu 
değerlendirerek bir süre gözden düştüğünü; eleştirel teori, yapısalcılık ve yapı-söküm 
gibi diğer felsefi akımlarla ikame edildiğini ifade etmektedir. Ancak düşünen ve his-
seden faillerin oynadıkları rolün hesaba katılması gerekliliğini vurgulayarak, fenome-
nolojinin hâlâ canlı olduğunu ve çağdaş düşünceye değerli katkılar yapacak durumda 



114 Ömer Çiçek

bulunduğunu savunmaktadır. Sonuç bölümü özellikle fenomenolojinin keşfedilmemiş 
yönlerinin bulunduğuna ve gerekliliğine yönelik vurgusu ve eserin bu anlamdaki mis-
yonuna yaptığı atıfla dikkate değerdir. Nitekim kitap büyük hacimli denilemeyecek 
bir giriş kitabı olmasına rağmen fenomenolojiyi geçmişte kalmış değil, dinamik bir 
felsefi akım ve yöntem olarak sunmaktadır.

Genel olarak bakıldığında kitabın Zahavi’nin amacı doğrultusunda yeni araştır-
macıların ilgisini çekmesi ve fenomenolojinin anlaşılmasını kolaylaştırması açısından 
katkı sağladığı söylenebilir. Bununla birlikte eserde, daha önce konuya aşina olmayan 
bir okurun anlamasını zorlaştıracak çözümlemelerin ve bağlantıların bulunduğu da ifade 
edilebilir. Örneğin generatifliği ve geleneği anlatmak için Husserl’in Kriz analizinde 
yer alan tarihsel bir gelişimin birlikli akışında gizlenen varlığa yapılan atıf buna örnek 
gösterilebilir. Felsefenin karmaşık dili eserin Türkçe çevirisinde de görülmektedir. 
Kullanılan ama kitabın sonundaki lügatte yer almayan ve okumanın akıcılığına engel 
olan sine que non, epizodik bellek, reductio ad absurdum ve propedeutik gibi kelimeler 
ve kavramlarla bazen tersten kurulan cümleler metnin akışına olumsuz etki etmektedir. 
“Giriş”te bir dipnot hatası yapılarak Husserl’in Kartezyen Meditasyonlar eserinin 1931 
yerine 1913’te yayımlandığı belirtilmiştir. Yazar, kitabını bir savunma değil takdim 
kitabı olarak tanımlamasına rağmen bazı isimlere sert eleştiriler getirmektedir. Örneğin 
Kalitatif Araştırma Olarak Fenomenoloji: Anlam Atfetmenin Eleştirel Bir Analizi isimli 
kitabı yazan John Paley’i eleştiriye körü körüne odaklanarak; fenomenoloji, psikoloji 
ve zihnin incelenmesini bütünleştirmenin diğer çağdaş yollarının da var olduğunu göz 
önünde bulundurmamakla suçlamaktadır. Bu eleştirilere rağmen Zahavi’nin eseri feno-
menolojiye ilişkin temel bilgileri sistematik bir şekilde edinebilmek için Michael Lewis 
ve Tanja Staehler’in Fenomenoloji kitabı ve Bernhard Waldenfels’in Fenomenolojiye 
Giriş kitabı ile birlikte önde gelen eserlerden birisi olarak gösterilebilir. Konuyu daha 
geniş ölçekte araştırmak isteyenlere hemen her başlıkta yol göstermesi ise önemli bir 
yenilik olarak öne çıkarılabilir. 



KUTADGUBİLİG FELSEFE-BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ETIK ILKELER

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi editörleri, yayın kurulu, ha-
kemleri ve yazarları araştırma ve yayın etiğine hassasiyetle uymakta, yayımlanacak 
makalelerde kıstas olarak editörler, yayın kurulu ve yazarlar, COPE (Committee on 
Publication Ethics)’un uluslararası standartlarını dikkate almaktadırlar. Kutadgubilig 
Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak makaleleri çift kör hakemlik siste-
miyle değerlendirmekte, iki hakem tarafından onay verilen makaleler yayım sürecine 
kabul edilmektedir. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi yayımlanacak 
makalelerde bilimsel ahlâka uygunluk, özgünlük, tutarlılık ve literatüre katkı ölçütlerini 
göz önüne almakta, bu ölçütlere uymayan makaleler kabul edilmemektedir.

MAKALE FORMATI

Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında 
olmak üzere yılda iki defa yayımlanmaktadır. Kutadgubilig’e doktora öğrenimine 
devam eden ve doktorasını tamamlamış araştırmacıların yazıları kabul edilmektedir. 
Dergimizde felsefe ve bilim disiplinlerinden makalelere, kitap değerlendirmelerine/
eleştirilerine, düşünce dünyamızda yer etmiş düşünürlerimize ilişkin “Hocaya Vefa” 
yazılarına yer verilmektedir. Kutadgubilig’de akademik makalelerin yanı sıra akademik 
etkinlik, akademik gündem yazıları ve düşünürlerle söyleşiler de yer bulmaktadır. 

Dergimize gönderilecek yazılar, bilgi@kutadgubilig.com mail adresi üzerinden 
ulaştırılmalıdır. Haziran sayısı için en geç 15 Nisan, Aralık sayısı için ise en geç 15 
Ekim tarihine kadar gönderilen yeni yazılar değerlendirmeye alınmaktadır. Yayımlan-
ması için gönderilen yazılar öncelikle yayın formatına uygunluk açısından editöryel 
ön incelemeden geçirilmekte, editörün uygun görmesi halinde yazılar, ilgili alanda 
uzman en az iki hakeme iletilmektedir. Makaleler, iki hakemin onay vermesi halinde 
yayımlanmakta, hakemler tarafından bir onay bir ret verilmesi durumunda ise üçüncü 
hakeme başvurulmaktadır. Kitabiyat kapsamındaki yazılar ise aşağıda belirtilen kriterler 
gözetilerek editöryel kurul tarafından uygun bulunması halinde yayımlanmaktadır.
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Kutadgubilig’e yayımlanmak üzere gönderilecek makaleler şu özelliklere sahip 
olmalıdır:

•  Yazıların MS Word 98 veya daha üst bir sürümünde (eşdeğer programlarda 
yazılan yazılar Word formatıyla uyumlu ise) kabul edilmektedir. A4 boyut-
larında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm bırakılarak (16x24,7 
cm’lik alana) Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraflar 
arasında 6 puntoluk otomatik boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

•  Makale uzunluğu belirtilen şartlar dahilinde kaynakça ve ekler dahil 30 
sayfayı geçmemelidir.

•  Yazı içinde grafik ve resimler varsa maksimum 10x20 ebatında ayrı bir dosya 
olarak jpeg veya tiff formatında en az 300 dpi çözünürlükte gönderilmelidir.

•  Dergimize gönderilecek makaleler özet, giriş, konu içeriğine ilişkin alt 
başlıklar, sonuç ve kaynaklardan oluşmalıdır. Makale özetlerinde makale 
konusunun, konuya ilişkin sorunların, yazarın makaledeki amaçlarının ve 
vardığı sonucun ifade edilmesi gerekmektedir. 

•  Yazılarda aşağıdaki bilgiler mevcut olmalıdır:

1. 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.




