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ÖNSÖZ
Bu çalışma Kant’tan 20. yüzyıla kadar uzanan dönemde önde gelen filozoflarının yürüttüğü
temel tartışmalar hakkında bir kesit sunmaktadır. Kuşkusuz anılan dönemin tüm tartışmaları
aktardıklarımızla sınırlı değildir. Fakat burada aktardıklarımız büyük oranda felsefe yön vermiş
olanlardır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Aydınlanma varsa ‘karanlık’ ta kalmış olan nedir?
Kaç çeşit aydınlanma bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Aydınlanmanın
olduğunun kavranması.
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veya
geliştirileceği
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Aydınlanmanın farklı
türlerinin bilinmesi.
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Giriş
Bu bölümde aydınlanma düşüncesini konu edeceğiz. Aydınlanma etkileri ve
tartışmaları günümüze değin süregelen gerek bir tutum gerekse de bir dönem olarak ele
alınmaktadır. Bu çerçevede ilkin aydınlanmanın genel özelliklerine, ardından türlerine, daha
sonra aydınlanmayı hazırlayan başlıca koşullara değineceğiz.
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1. AYDINLANMA SORUNU
1.1. Aydınlanma Nedir?
Felsefe tarihinde yer eden önemli tartışmalardan biri, aydınlanma sorunudur. İlk
Çağ’dan günümüze değin aydınlanmayı savunan pek çok düşünür olmasına karşın
aydınlanma teriminin özelleşmiş bir anlamı da bulunur. Aydınlanma; 17. yüzyılın sonları ile
18. yüzyıl arasında özellikle İngiltere, Fransa ve Almanya’da yapılan düşünsel çalışmaları
niteler. Söz konusu çalışmalar oldukça geniş kapsamdadır. Söz gelimi yaşamın kaynağı, doğa
yasaları, inanç, din, ahlak, özgürlük, toplum, sınıflar vb. aydınlanmanın hakkında tartışma
yürüttüğü temel başlıklardır. Bu dönemde Avrupa’da bilimsel, politik, toplumsal altüst
oluşların yoğun olarak yaşandığı görülür. Avrupa toplumları büyük ideallerin ardında
capcanlı bir yapıdadır. Çağın ürünü olan bilim ve teknik daha önce hiçbir çağda olmadığı
kadar toplumsal temelleri değiştirir. Bu değişiklik bir yandan Sanayi Devrimi aracılığıyla
üretim ilişkileri açısından yaşanırken diğer yandan geleneksel düşünce tarzlarıyla da ilgilidir.
Modern bilimin sonuçlarıyla çelişen her türlü görüş, safsata ya da batıl inanç olarak görülüp
değersizleştirilir. Bu yüzden aydınlanma sözcüğü aynı zamanda simgesel açıdan karanlıkları
ışıtma anlamında kullanılır. Aydınlanmada akıl ve aklı kullanma yetisi yüceltilir. Bu
bakımdan bu çağa Akıl Çağı da denir.
Aydınlanma bütünlüklü bir akım ya da öğreti olmaktan öte çok sayıda düşünürün
görüşleriyle katkı sağladığı bir harekettir. Yine de bu farklı düşünürleri belli bir eksende tutan
kimi ortak özelliklerden söz edilebilir. Bu özelliklerin başında insanlığı dogmatik
düşüncelerden, cehaletten ve her türlü fiziksel ve zihinsel boyunduruktan kurtarma çabası
gelir. Aydınlanma filozofları, aklı kullanma becerisini yücelterek geleneksel yapılara karşı
eleştirel tutum takınır. Eleştiri, yıkıcı bir güç olarak değerlendirilir. Yeni toplum aklın yol
göstericiliğinde kurulacaktır. İşte bu noktada aydınlanmanın önemli savlarından biriyle
karşılaşırız. Buna göre aydınlanma toplumun dolayısıyla insanlığın ilerlemesini sağlar.
İnsanlık aydınlanmanın yol göstericiliğinde yürüdüğü sürece ilerleyecektir.
Aydınlanma düşüncesi Avrupa toplumları üzerinde oldukça etkili olur. Abartısız
denilebilir ki aydınlanma düşüncesi, modern Batı toplumunu biçimlendiren en önemli öğedir.
Öyle ki bugün hakkında akademik çalışma yürütülen pek çok disiplin bu dönemde ortaya
çıkar. Söz gelimi tarih, antropoloji, estetik, psikoloji, ekonomi, sosyoloji ortaya çıkan
disiplinlerin örnekleridir.

1.2. Aydınlanma Türleri
Avrupa’da aydınlanma üç farklı biçimde ortaya çıkar:
1. Başlıca temsilcileri Hutcheson, Locke, Hume, Adam Smith, Reid olan İskoç
Aydınlanması,
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2. Başlıca temsilcileri Voltaire, Diderot, D’Alembert olan Fransız Aydınlanması,
3. Başlıca temsilcileri Mendelsohn ve Kant olan Alman Aydınlanması.

1.3. İskoç Aydınlanması
İskoç Aydınlanması, 18. yüzyılının ikinci yarısında İskoçya’da ortaya çıkan düşünsel
hareketleri nitelemek için kullanılır. Genellikle Hume’un 1739’da İnsan Doğası Üzerine
Araştırma adlı eseriyle 1790’da Adam Smith’in Ahlaki Duygulanım Kuramı adlı eseri
arasında tarihlendirilir. İskoç Aydınlanmasının yaygın bir toplumsal etkisinin olduğu görülür.
Çeşitli topluluklarda, üniversitelerde aydınlanma düşünülerince öne sürülen çeşitli görüşler
tartışılma olanağı bulur. Bilimsel bir dünya kavrayışına yapılan vurgunun bu görüşlerin
başında geldiğini belirtmek gerekir. İskoç Aydınlanması aynı zamanda geliştirdiği sosyal teori
açısından da önemsenir. Sosyal teori, insan sosyalliğinin yapısını araştırır. Bu bağlamda İskoç
Aydınlanması açısından insanın sosyal bir varlık olduğu kesindir. Her insanın sosyal bir
içgüdüsü bulunur. Öte yandan aydınlanma düşünürleri bunun ne türden bir sosyallik
olduğunu araştırır? İnsan ile hayvan arasında sosyalleşme açısından ne tür farklar bulunur?
İnsan sosyalleşmese ne olur? türünde sorular sorulur. Söz konusu araştırmaların önemi,
insanın toplumsallığını tartışmaya açmalarıdır.

1.4. Fransız Aydınlanması
Fransız Aydınlanmasına baktığımızda günümüzde yürütülen aydınlanmaya ilişkin
tartışmaların pek çoğunun bunun etrafında yürütüldüğünü görürüz. Bu durumun çeşitli
nedenleri bulunur. En önemli nedenlerden biri Fransız Aydınlanmasının radikal tutumudur.
Aydınlanma, karşısında durduğu her türden yapıya karşı son derece serttir. Bu sertlik öylesine
yoğundur ki zaman zaman beraberinde şiddeti de getirir. Bu bakımdan 1789 Fransız Devrimi,
Fransız Aydınlanmasının zirvesi olarak görülür. Bununla birlikte Fransız Aydınlanması,
insanlığa günümüzde hemen hiçbir toplumun reddetmeyeceği değerleri de armağan eder. Bu
değerler eşitlik, özgürlük ve adalettir. Her ne kadar bu kavramların içeriklerinin doldurulması
günümüzde de sorunlu olsa da kimse kolay kolay bu düşünceleri savunmamazlık edemez.
Yukarıda dikkat çektiğimiz üzere aydınlanma bilimsel devrimin bir ürünüdür. Bu durum
özellikle Fransız Aydınlanması açısından önem taşır. O hâlde Fransız Aydınlanma
düşünürlerine geçmeden önce Avrupa’da yaşanan bilimsel devrimi konu edelim. Ardından
bilimsel devrimin toplumsal yapılar üzerindeki etkisine değinelim.

1.5. Aydınlanmayı Hazırlayan Koşullar
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1.5.1. Bilimsel Devrim
18. yüzyıla kadar bilimde özellikle de fizikte yaşanan gelişmeler evren ve yapısına
ilişkin görüşleri kökten değişikliğe uğratır. Bu değişikliğin öbeğinde modern bilim anlayışının
sonuçları bulunur. Aşağıda önemli aşamalarını belirteceğimiz bilimsel gelişmeler evreni hep
“nasıl” sorusu bağlamında açıklamaya çalışır oysa modern bilim öncesi dönemde evren
“niçin” sorusu açısından incelenir. Modern öncesi döneme damgasını vuran Aristoteles’te
doğa ereksel bir yapıda betimlenir. Bu bakımdan Aristoteles doğada olan bitenleri “Niçin öyle
oluyor?” diye sorarak araştırır. Söz gelimi bir meşe palamudunun ereği meşe ağacı olmaktır.
Bu tarz bir düşünüş belli bir olgunun süreçleriyle değil, sonuçlarıyla ilgilidir.
Modern bilim öncesinde Aristoteles’e özel bir önem vermek gerekir çünkü onun evreni
anlayışı neredeyse 2000 yıl etkili olmayı sürdürür. Modern bilimin doğuşu aynı zaman
modern evren anlayışların da doğuşudur. Aristoteles için evren küre biçiminde, hareketsizdir
ve Dünya evrenin merkezindedir. Evren sonsuz değildir çünkü evren sonsuz olarak
düşünüldüğünde Dünya’nın evrenin merkezinde olması tasarlanamaz. Aristoteles’e göre
yıldızlar ve gökcisimleri dairesel yörüngelerde hareket eder. Yıldızların, gezegenlerin uzun
yıllar boyunca değişmeden kalması, görünmesi; gözlem aracılığıyla çıkarımlar yapan
Aristoteles’in gök cisimlerinin değişmeden, bozulmadan kaldığına ilişkin sonuçlara
ulaşmasına yol açar. Aristotelesçi evren tasarımında ilk gediği Kopernikus (1473 - 1543) açar.
Kopernikus, Dünya’yı evrenin merkezinde olmaktan çıkarır. Bu değişiklik insanın
göklerle ilişkisini, evren tasarımını baştan başa değiştirir. Evren tasarımının değişmesi, felsefi
ve bilimsel sorularda yeni yanıtlar arama girişimini tetikler. Yüzyıllar boyunca egemen olan
Aristotelesçi ve Batlamyusçu tasarıma göre Dünya gök cisimlerinin merkezidir. Ancak bu
modelle gökcisimlerinin açıklanamayan birçok davranışı örneğin gezegenlerin dünyadan
uzaklaşıp yakınlaşmaları, parlaklıklarındaki değişmeler çözümsüz kalır. Kopernikus’un
temeldeki çabası Aristotelesçi sistemdeki aksak yanları gidermeye yöneliktir, ona göre kimi
değişiklere giderek sistemde karşılaşılan sorunlar ortadan kaldırılabilir. Aristoteles’e göre
evrende cisimlerin durumu iki ayrı kategoriye göre değişir. Ay üstü evrende bulunan cisimler
herhangi bir oluş ya da bozuluşa uğramaz, buna karşın değişimin oluş - bozuluşun olduğu yer
ise ay altı evrendir.
Tycho Brahe (1546 – 1601) yaptığı gözlemler sonucunda kuyruklu yıldızların
Aristoteles’in sandığı gibi kuru ve yakıcı buharlar olmayıp gök cisimleri olduğunu ortaya
çıkarır. Brahe’nin bir diğer yıkıcı eleştirisi, Aristoteles’in tasarladığı gibi gök kürelerinin
olmadığı ve göklerin değişebileceğidir.
Brahe’nin öğrencisi Kepler, hocasının yaptığı düzenli gökyüzü gözlemlerini inceleyip
gezegenlerin hareketlerini çıkarmaya çalışır. Kopernikus, gök cisimlerinin hareketini dairesel
yörüngelerde sürdürdüğünü söyler. Pythagorasçı felsefeyi benimseyen Kepler, ilkin gök
cisimlerinin dairesel yörüngelerde döndüklerine ilişkin inancı yıkar. Gezegenler, Dünya
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çevresinde düzgün dairesel hareketlerde bulunmayıp Güneş çevresinde değişen hızlarda
eliptik yörüngelerde hareket eder. Kepler’in modern bilime başka bir önemli katkısı ise bilimi
matematiksel bir dille anlatmaktır. Harmonie Mundi adlı eserinde “Herhangi iki gezegenin
Güneş etrafındaki dolanım süresinin karesi, bu iki gezegenin Güneş’e olan ortalama
uzaklıklarının küpü ile orantılıdır.” der. Böylece dilin açık seçik kullanımına olanak tanıyacak
nicel anlatım sağlanır. Nicel anlatımda nitel anlatımda olduğu gibi öznellik ve değer taşıyan
betimlemeler bulunmaz.
Galileo, hareket üzerine yaptığı çalışmalar sonucu Aristoteles’in zorlanmış ve doğal
hareket arasında yaptığı ayrımı yıkar. Her iki hareket de temelde aynıdır. Galileo cisimlerin
düşüşü, eğik düzlemde hareket, eğik atış konularında araştırmalar yapar. Çalışmalarında
matematiksel anlatıma verdiği önem, dikkate değer bir noktadır. Fiziğin
matematikselleşmesinde Galileo’nun çabaları azımsanamaz. Modern fizik, matematiksel
olduğu ölçüde başarı kazanmıştır. Galileo’ya ilişkin değinilmesi gereken bir başka nokta da
teleskopla yaptığı gözlemlerdir. Bu gözlemler sonucunda; gezegenlerin çevresinde dolanan
uydular, Güneş’te lekeler, çıplak gözle görülenden çok daha fazla yıldızın var olduğu ortaya
çıkar. Bütün bu sonuçlar Aristotelesçi evren tasarımının geri dönülemeyecek biçimde
yanlışlanmasına yol açar. Özellikle Aristoteles’in ay üstü evrende kusursuzluğun olduğu ve
kilisenin desteklediği oluş ile bozuluşun gerçekleşmediği görüşünün yanılsamalı bir bilgi
olduğu ortaya çıkar.
Simon Stevin (1548 - 1620) matematikte ondalık kesirlerin tek tipleşmesi ve cisimlerin
hareketine ilişkin çalışmalar yapar. Ağır cisimlerin hafif cisimlerden daha hızlı düşeceğine
ilişkin Aristotelesçi öğreti Stevin’in çalışmalarından sonra eskisi kadar kolay doğru sayılmaz.
Galileo’nun öğrencisi Toricelli (1608 - 1647) sıvıların hareketini inceler. Hocasının
hareket yasalarını sıvılara uygular. Barometreyi icat eder. Aristoteles’in karşı çıkışlarına karşıt
olarak boşluğun varlığını kanıtlar.
Descartes, mekanik evren anlayışıyla insan aklının doğadaki tüm yasallığı
kavrayabileceği inancındadır. Descartes’in mekanik anlayışına göre cisimler üzerindeki her
türlü etki cisimlerin kendi aralarındaki etkileşiminden kaynaklanır.
Galileo ve Descartes düzgün ivmelenen hareketle ilgilenirler ancak bu çeşit hareketin
kökeni üzerinde kayda değer savlar ileri süremezler. Toricelli, serbest düşme üzerine
çalışmalarıyla belirli bir yükseklikten bırakılan bir cismin momentumunun her geçen anda bir
öncekine eklenerek artmakta olduğu sonucuna ulaşır.
Newton’a (1642 - 1727) kadar birçok bilim adamı -örneğin Hooke, Halley gibiGüneş’in gezegenlere uyguladığı çekim kuvvetini araştırır ve çekim kuvvetinin aradaki
uzaklığın karesine göre değiştiğini düşünürler ancak savlarını kanıtlayabilecekleri matematik
henüz ortaya konulmadığından başarısız olurlar. İşte Newton’un sonsuz küçüklükler hesabı
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bilimde yeni çığırlar açar. Newton ileri sürdüğü kütle çekim yasasıyla iki bin yıllık
gezegenlerin hareketine ilişkin sorunu çözer. Öte yandan Newton hiçbir zaman kütle çekimin
doğasına yönelik bir tartışmaya katılmak istemez. Newtoncu bilim şeylerin içsel doğalarını
değil, gözlemlenebilir ve deneylenebilir şeyler olarak nasıl davrandıklarını açıklar. 1687
yılında Newton, efsaneleşen kitabı Principia Mathematica’yı yazar. Newton’un başarısı,
evrende gerçekleşen çok sayıda olguya birkaç ilkeden yola çıkarak açıklayabilmesidir.
Newton bilimi, çağdaşı düşünürlerin öykündüğü bir modeldir çünkü bu bilim, doğayı şaşmaz
bir kesinlikte açıklayabilme başarısı gösterir.
İşte bütün bu bilimsel gelişmeler, insanın belli yasallıkları anlayarak daha önceki hiçbir
dönemde olmadığı kadar evrendeki düzenliliği açıklamasını sağlar. Bu ise bilimsel düşünceye
güveni getirir. Deney yoluyla bilinemeyen bir düşüncenin doğruluğu ya da geçerliliğinden söz
edilemez.
Aydınlanmayı hazırlayan bir başka önemli gelişme ise çağın siyasal gerilimleridir.

1.5.2. Toplumsal Durum
16. yüzyıldan 18. yüzyıla uzanan dönem boyunca Avrupa’da yaşanan burjuva
devrimleri ve kapitalizmin üretim tarzı olarak gelişmesi, geleneksel toplumsal yapıları
darmadağın eder. Feodalitenin çözülmesi, topraksız kalan eski serflerin çalışmak üzere
kentlere yığılmasına yol açar. Hiçbir mülkiyeti olmayan serfler yalnızca emekleri karşılığı güç
bela yaşamlarını sürdürür. Bu dönemin ağır çalışma koşulları, kimi zaman günlük 18 - 20
saati bulduğu bilinmektedir, yaygın hak arama mücadelelerine yol açar. Ayaklanmaların
hedefi çok yönlüdür. Bir yanda eski düzenin kalıntıları olarak görülen aristokrasi ile eskiden
beri aristokrasiyle iş birliği içinde olan kilise öte yanda yeni düzenin sahipleri burjuvalar
bilimsel, siyasi ve toplumsal dalgalanmaların doğrudan hedefindedir.
Aydınlanma düşüncesi, insanı baskılayan her çeşit otoriter kuruma karşı çıkar. Bu
bakımdan mutlak monarşiyle yönetilen Fransa’da özgürlük tohumları kolaylıkla her yere
serpiştirilir. Rönesans ve Reform hareketlerinin insanı yücelten ve özgürlükçü atılımlarından
sonra baskı koşulları eşitlik, özgürlük ve adalet arzusunun yaygınlaşmasını sağlar. Sadece
monarşi değil, monarşinin geleneksel ittifakları olan ruhbanlar da aydınlanmanın hedefine
konulur. Kilise, insani bilimlerde gelişmenin önündeki en büyük engel olarak görülür. Batıl
inançlara karşı akıl savunulur. Onlara göre yozlaşmış kilise kurumları; özgürlük ve eşitlik
arayışının önündeki büyük engeldir. Aydınlanma eskiye ait tüm politik kurumlara, kiliseye
karşı koyuş olmasının yanı sıra 17. yüzyıl metafiziğine de bir karşı çıkıştır. Bu açıdan
Aydınlanma düşünürleri Descartes, Malebranche, Spinoza, Leibniz gibi filozofların
metafiziklerini reddeder.
Aydınlanma dönemi Fransa’sında derin toplumsal bunalımlar olduğu görülür.
Yoksulluk, yönetme başarısızlığı, toplumsal bunalımları derinleştirir. Bunalımlı bu ortam,

20

filozofların derin ontolojik sorunlardan önce gündelik yaşam içinden sorunlara yönelmelerini
sağlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aydınlanma düşüncesini konu ettik. Aydınlanma, etkileri yanı sıra
tartışmaları günümüze kadar uzanan bir olgudur. Bu çerçevede ilkin aydınlanmanın genel
özelliklerine, ardından türlerine, daha sonra aydınlanmayı hazırlayan başlıca koşullara
değindik.
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Bölüm Soruları
1. … İskoç Aydınlanması filozoflarından biridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Mendelsohn
B) Kant
C) Hutcheson
D) Leibniz
E) Platon

2. … Alman Aydınlanması filozoflarından biridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Lamattrie
B) Kant
C) Hutcheson
D) Leibniz
E) Platon

3. … Fransız Aydınlanması filozoflarından biridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Lamattrie
B) Kant
C) Hutcheson
D) Leibniz
E) Platon
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4. Aydınlanmaya aynı zamanda … da denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Işık Çağı
B) Müzik Çağı
C) Karanlık Çağ
D) Akıl Çağı
E) Düz Çağ

5. Aşağıdakilerden hangisi modern bilimin öncülerinden biri değildir?
A) Euclides
B) Brahe
C) Galileo
D) Newton
E) Kopernikus

6. Kaç tür aydınlanmadan söz edilir?
7. Aydınlanma döneminin önceki dönemlerden ayrı yanları nelerdir?
8. İskoç Aydınlanmasının öncü isimleri kimlerdir?
9. Bilimsel gelişmelerin aydınlanma üzerinde ne tür etkileri olmuştur?
10. Toplumsal gelişmelerle aydınlanma arasında ne tür bağlar kurulabilir?
YANITLAR
1. C 2. B 3. A 4. D 5. A
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2. 18. YÜZYIL FRANSIZ AYDINLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Voltaire
Julien Offray de Lamettrie
Condillac
Baron D’Holbach
Ansiklopedi ve Diderot
Jean D’Alembert
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ‘Ansiklopedi’ nereden gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Fransız aydınlanma
düşüncesinin genel hatlarını
kavramak.

Fransız aydınlanma
düşüncesini
oluşturan
filozoflarını genel yönleriyle
tanımak.
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Anahtar Kavramlar
Voltaire, Lamettrie, Condillac, D’Holbach, Diderot, D’Alembert
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Giriş
Bu bölümde Fransız aydınlanma düşüncesine değineceğiz. İlkin bu düşüncenin
hazırlayıcı koşulları hakkında, ardından temel özelliklerine yönelik bilgi vereceğiz. Daha
sonra Fransız aydınlanma düşüncesinin belli başlı filozofları olan Voltaire, Lamettrie,
Condillac, D’Holbach, Diderot, D’Alembert’i konu edeceğiz.
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2. 18. YÜZYIL FRANSIZ AYDINLANMASI
Geçtiğimiz bölümde aydınlanma düşüncesinin hazırlayan koşullardan söz etmiştik. Bu
hafta bu düşüncenin temel özelliklerini ve belli başlı düşünürlerini konu edeceğiz.
18. yüzyıla ilişkin bir değerlendirmede ilk göze çarpan, Fransız aydınlanma
düşüncesinin bilgi kuramsal açıdan maddeci eğilim taşıdığı olacaktır. Bu durum Fransız
düşüncesinin hep maddeci olmasıyla ilgili değildir. 18. yüzyıldan öncesine baktığımızda
Malebranche ve Arnauld gibi büyük metafizikçi düşünürlerin oldukça etkili olduğunu
görürüz. Öte yandan bu düşünürlere karşı çıkan, Epikürcü atomculuğu canlandırmaya
çabalayan Gassendi (1592 - 1655) ve metafiziğe adeta savaş açan Pierre Bayle (1647 - 1706)
gibi isimler de bulunur. Tam burada “Deneyci filozoflardan oluşan İskoç Aydınlanması
ılımlıyken 18. yüzyıl Fransız aydınlanma düşüncesi neden radikalleşti?” sorusu yöneltilebilir.
Felsefe tarihi açısından bir sürece ilişkin bu tür sorulara keskin belirlemeler yapmak zor olsa
da bu soruya ilişkin belli yaklaşımlar geliştirilebilir. Söz konusu teoloji ve metafizik karşıtı
tutum; İngiliz deneyci felsefesinin mirası, Fransız felsefesindeki eğilimler ve sosyal koşulların
bir bireşimi olarak görülmelidir. Sosyal koşullar bakımından İngiltere’ye oranla daha baskıcı
ve kışkırtıcı bir iktidarın bulunması iktidar karşıtlarının da sertleşmesine yol açmış olmalıdır.
Maddeci eğilimin, biri Descartes’ten, diğeri Locke’den gelen iki kaynağı bulunur.
Aydınlanma düşüncesi Descartes’i fiziğini alıp metafiziğini dışlayarak benimser. Önceki
haftalarda belirttiğimiz gibi Descartes evreni kendi kendine işleyen bir bütünlük olarak
değerlendirir. Tanrı evreni oluşa getirip içine yasalarını koyduktan sonra sahneden çekilir.
Fransız aydınlanma düşüncesi Descartesçı bu tasarımı daha uç noktaya taşıyarak Tanrı’yı
devre dışı bırakır.
Maddeci Fransız düşüncesinin diğer bir kaynağı olan İngiliz Aydınlanması ya da
İngiliz deneyci felsefesi 18. yüzyılda Fransa’da çok etkilidir. İngiliz maddeciliği yalnızca
Locke ve Hume’den oluşmaz, bu felsefede metafiziğe karşı tutumun köklerini Yeni Çağ
düşüncesinde de bulmak olanaklıdır. Bu düşüncenin atalarından biri Bacon’dır (1561 - 1626).
Francis Bacon henüz 16. yüzyılda insan zihninde yanlış düşünceler oluşmasına neden olan
idoller adını verdiği kusurlardan söz eder. Bu idoller soy idolleri, mağara idolleri, çarşı-pazar
idolleri, tiyatro idolleri olmak üzere dört çeşittir.1
Soy idolleri, tüm insanlarda görülebilen aldatıcı düşüncelerdir. Bu idollerin kaynağı
abartma, çarpıtma eğiliminden doğan soyutlamalardır.

1 Bacon, Francis (1999). Novum Organum, Kitap I (çev. Sema Önal Akkaş). Ankara: Doruk. s. 15-16.
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Mağara idolleri, kişinin kendi bireyselliğinde ortaya çıkan kısıtlayıcı düşüncelerdir.
Söz gelimi bir akciğer doktorunun olur olmaz her şeyi bu uzmanlığına göre açıklaması
mağara idolüne bir örnektir.
Çarşı-pazar idolleri, insanlar arasında iletişim aracı olan dilin yanlış düzenlenmesinden
kaynaklanır.
Tiyatro idolleri ise dış dünyanın gerçekliğini bir kenara bırakan dogmatik inanışlardır.
Bacon insan zihninin bu dört idolden arındığı ölçüde özgürleşeceğine inanır.
Aydınlanma döneminin düşünürleri bilginin kaynağı açısından deneyime çok büyük
önem verir. Bu bakımdan Bacon, onlar açısından deneysel felsefenin kurucu babasıdır.
Bacon’un 1620 yılında kaleme aldığı Yeni Organon eseri deneysel temeller üzerine kurulu
yeni bir bilim önerir. Bu bilimin yöntemi tümevarım olmalıdır. Bilindiği üzere Aristoteles
sağlam akıl yürütmenin yöntemi olarak tümdengelimi önerir. Aristoteles’in önerdiği bağlam
içinde tümdengelim ya da kıyas gerçekten de sağlam akıl yürütmenin önemli aracıdır. Oysa
uzun yüzyıllar Aristoteles’in söz konusu düşüncelerini aşındırmış, tümdengelim adeta kör bir
bıçak durumuna gelmiştir. Tümdengelim açısından öncüllerin kesinlikle doğru olması gerekir.
Gelgelelim geçmişte kimi dönemlerde öncüllerin doğruluğu önemsenmeksizin kıyas
kullanılmıştır. İşte Bacon bu tür bir tümdengelime karşı tümevarımı savunur ve deneyciliği
önemser. Bacon’a göre doğa bilimi gerçek bilimdir. Duyular tüm bilgimizin kaynağıdır. Tüm
bilim deneyime dayanır ve duyulardan gelen veriyi işler. Tümevarım, çözümleme,
karşılaştırma, gözlem, deneyim araştırmanın rasyonel yöntemidir. Hobbes, Baconcu
maddeciliği sistemleştiren kişidir. Ona göre duyumlar bize tüm bilgi için gereçleri sunar.
Felsefe deneyimden kazanılan duyusal bilgiye ad vermedir. Locke ise Bacon ve Hobbes
çizgisini geliştirir. İşte Fransız aydınlanma düşüncesi bu çerçevede bir deneyci felsefe üzerine
bina edilir.
18. yüzyıl Fransız filozoflarına philosophes denir. Bu filozofların genel olarak
aşağıdaki özellikleri taşıdıklarını söylemek yanlış olmayacaktır:
1. Geniş kalabalıkları eğitme ve özgürleştirme çabası taşırlar. Bu açıdan aydınlanma
felsefesini tüm topluma yaymaya çalışırlar.
2. İlerlemeci bir dünya görüşünü benimserler.
3. İnancı bireysel bir alanla sınırlı tutarlar.
Şimdi bu dönemin belli başlı filozoflarını konu edelim.
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2.1. Voltaire (1694 - 1778)
Fransız aydınlanma düşüncesinin öncü kişisi Voltaire’dir. Çok zengin bir burjuvadır.
Yaşama dönük, yaşamı önemseyen bir felsefeden yanadır. Felsefe Sözlüğü, Bilgisiz Filozof,
Ulusların Töreleri ve Ruhu Üzerine Deneme, Newton Felsefesinin Öğeleri adlı eserleri
bulunur. Fransız Devrimine rengini veren ideologlardan biridir. İngilizler Üzerine Mektuplar
adlı eseriyle Newton’un mekanist doğa felsefesini ve Locke’nin deneyci felsefesini kendi
toplumuna tanıtır.
Voltaire’nin temel görüşü her türlü kör, sorgulanmamış düşünceye karşı aklın
egemenliğini ve ilerlemeyi savunmaktır. Akıl, eleştiriyle bir araya getirilince insan yaşantısı
esenliğe kavuşur. Nerede bir toplumsal bir sorundan, bunalımdan, açmazdan söz edilse orada
sağduyu ve aklın kullanımıyla ilgili bir sorun olduğu görülür. İnsanlık tarihi de bunun açık bir
kanıtıdır. Bilimsel gelişme ve buna koşut olarak yaşama koşulların gelişmesi ilerlemenin
göstergesidir. Voltaire’e göre aklı sağlıklı kullanabilme başarısını gösteren toplumlar ilerler.
Böylesi toplumlarda devlet-birey ilişkisini biçimlendiren devletin yurttaş karşısında baskıcı
olmayan yapıcı tutumu ve bireyin haklarını güvence altına alır. Voltaire, Platon’a öykünerek
bilge bir kişinin yönetiminin ideal bir düzen olduğu inancındadır. Uzak görüşlü, kavrayışlı ve
bilge bir kişinin yönetiminde toplumun daha gönençli olacağını ileri sürer. Konuşma
özgürlüğünü, insan haklarını ve hoşgörüyü savunur. Çağının monarşisini ve kilisesini
yozlaşmış sayarak bunlara karşı amansız bir mücadele yürütür. Kilisenin yapıp etmelerinin
insanı örselemesi Voltaire’yi kilise karşıtı bir tutum almaya götürür. Kilise ilerlemenin
önündeki engeldir. Voltaire’ye göre düşünürlerin inançsız olması hoş karşılanabilir ama
sıradan insanlar için bu söz konusu olamaz. Yığınların inançsız olduğu bir toplumda düzen
bozulur, dirlik ortadan kalkar çünkü din Voltaire açısından eğitimsiz ve bilinçsiz insanların
ahlakıdır.

2.2. Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751)
Ruhun Doğal Tarihi, İnsan Makine adlı eserleri bulunur. Bir hekim olan La Mettrie,
Descartesçi mekanik doğa felsefesini sonuna kadar götürür. Hatırlanacağı üzere Descartes
hayvanları otomat olarak görmüştü. Buna karşın La Mettrie, insanla hayvan arasında otomat
olmak açısından bir fark olmadığını belirtir. Bu bakımdan o, insan bedeninin tüm işlevlerini
maddi süreçlerle açıklanabileceğini düşünür. Maddenin hareket gücü ve duyumlama yeteneği
bulunur. İnsan ile hayvan arasında olsa olsa nicelik bakımından bir fark bulunur yoksa onlar
birbirinden tümüyle farklı yapıda değildir. La Mettrie bedenden yola çıkarak ruhu inceler.
Ona göre ruhta meydana gelen her şey bedenden kaynaklanır. Ruh bedenin bir işlevidir. Bu
işlevi yerine getiren organ beyindir. Dolayısıyla La Mettrie tözsel bir ruh olduğu görüşünü
benimsemez.
Lamettrie hekim oluşunun etkisiyle insan bedenini çağının bilimsel gelişimleri
doğrultusunda inceler. Bu çerçevede sinirleri, beyni ve işlevlerini araştırarak ruhun beynin bir
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işlevi olduğu sonucuna varır. Tüm bilgi, duyumların sinirler aracılığıyla beyne iletilmesi
sonucu ortaya çıkar. Öyleyse bilgi, duyumlamak dışında başka bir kaynaktan gelmez ve
duyumladığımız ise maddi gerçekliktir. Bu görüşünü kanıtlamak için şu akıl yürütmeyi
kullanır: Hiçbir sesin duyulmadığı bir odaya daha bebek yaşta birinin koyulduğunu
varsayalım. Bu kişi otuzlu kırklı yaşlarına kadar bu odada kalsın ve sonra dışarı çıksın.
Lamettrie’ye göre böyle biri sanki bu dünyadan değilmiş gibi davranacaktır. O kişi, ne
duyduğu sesleri anlar ne gördüklerini bilir. Hatta geçmiş yaşantısı sorulduğunda
söyleyebileceği hiçbir şey yoktur. Demek ki deneyim bilginin biricik kaynağıdır ve salt aklın
kendi kaynaklarından bilen bir özneden söz etmek mümkün değildir.

2.3. Condillac (1715 - 1780)
Condillac, İngiliz deneyciliği ile Descartesçi çizgiyi birleştirir. Bilgi bilimi açısından
duyumcu bir anlayışı savunur. Tüm bilgimizin duyumlara dayandığını öne sürer. Sosyal
bilimlerde de doğa biliminde kullanılan yöntemlerin uygulanmasını ister. Böyle yapıldığı
sürece felsefenin de matematik kadar kesin olacağını savunur.

2.4. Baron d’Holbach (1723 - 1789)
Oldukça zengindir. Yaşadığı dönemde filozofları himayesi altına aldığı bildirilir. Doğa
Sistemi adlı yapıtı ile maddeciliğe dizgesel bir yapı kazandırır. Ona göre doğa; canlı, etkin ve
kendi kendine devinen bir yapıdadır. Doğadaki tüm hareketin kaynağı maddedir. Doğa Tanrı
eliyle değil, fizik yasaları aracılığıyla çalışır. Bu bakımdan tanrıtanımazdır. D’Holbach’a göre
insanlar, doğal açıklamaların yetersiz kaldığı yerlerde Tanrı düşüncesine başvurur.
D’Holbach açısından evrende tek bir töz bulunur. Bu töz maddedir. İnsan da dâhil
olmak üzere tüm var olanlar maddi kökenlidir. Bütün disiplinler hatta ahlak bile fiziğe
dayanır. Maddi dünya aynı zamanda anlam ufkumuzdur. Maddi dünya dışında başka bir
dünyanın varlığı gösterilemez. Maddi dünyada tam bir belirlenim bulunur.

2.5. Ansiklopedi ve Diderot
Fransız Aydınlanması bağlamında özellikle anılması gereken düşünürler
Ansiklopedistlerdir: Jean D’Alembert (1717 - 1783) ve Denis Diderot (1713 - 1784). Bu
düşünürler geniş halk kesimlerini eğitmek ve aydınlanmayı tüm topluma mal etmek amacıyla
ansiklopedi yayımlarlar. Ansiklopedi düşüncesi Fransa’da kapsamlı bir sözlüğe gereksinim
duyulmasıyla ortaya çıkar. Bir yayınevi bu eksiği gidermek üzere İngiliz Cyclopedia –Bilim
ve Sanatların Evrensel Sözlüğü adlı eseri çevirmesi için Diderot’a başvurur. Diderot yalnızca
bu sözlüğü kendi diline çevirmekle kalmaz, ona yeni maddeler de ekleyerek çok daha
kapsamlı bir hâle getirir.
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18. yüzyılda yazımına başlanan Ansiklopedi toplumun eğitilmesi ve niteliğinin
arttırılmasına dönük bir çalışmadır. Diderot Ansiklopedi’nin kurucusu ve uygulayıcısıdır.
Ansiklopedi 1751-1772 yılları arasında yazılan 28 ciltten oluşan içinde 70.000’den fazla
maddenin yer aldığı devasa bir esere dönüşür. 140 yazar bu çalışmaya destek verir. Eser, üç
deneyciye ithaf edilir: Francis Bacon, John Locke ve Newton. Eserde aydınlatma amacına
uygun olarak toplumun her kesimine ulaşmaya çabalayan bir dil kullanılır. 1751 yılında ilk
cilt çıkar çıkmaz yasaklanır ve Diderot tutucu çevrelerin hedefi konumuna gelir. Hatta 1749
yılında Körler Üstüne Mektuplar adlı çalışmasından ötürü hapse girer.
Diderot çok yönlü, iyimser ve ilerlemeci tavrıyla aydınlanma düşüncesinin önde
gelenlerindendir. Ona göre aydınlanma gerçekleştikçe ilerleme olacak, ilerleme oldukça
ahlaki sorunlar azalacaktır. Dolayısıyla cehalet, ahlaksızlığın biricik nedenidir. Diderot
bilginin kökeni konusunda bir maddecidir. Tüm bilgimizin bizden bağımsız bir dış dünyadan
duyumlar yoluyla oluşturulduğuna inanır. Evren kendi kendine işleyen bir makinedir. Bu
evrende Diderot açısından Tanrı’ya yer bulunmaz. O şöyle düşünür: Dünyada kimsenin
reddetmeyeceği kadar çok kötülük olmaktadır. Tanrı, iyi ve yetkin bir varlık olduğuna göre
kötülük olmamalıdır oysa dünyada kötülük vardır. O hâlde Tanrı yoktur.

2.6. Jean D’Alembert
Anksiklopedi’nin mimarı olarak görülür. İlerleme düşüncesinin ön gelen
savunucularındandır. İlerlemenin sağlanabilmesi için uygun bir yöntem olmalıdır. Bu yöntem
bir yanıyla Bacon’a bir yanıyla Descartes’e dayanır. Bacon’un deneyciliğe yaptığı vurgu ile
Descartes’in felsefeye matematik kesinlik kazandırma çabası esin kaynağı olur. D’Alembert
ilerlemenin ölçütünün doğal olayları matematiksel yolla açıklama başarısı olduğunu belirtir.
Böylesi bir matematiksel açıklama olmadığı durumda sisler içinde kalınır, nitel
değerlendirmelere girilir ve metafizik düşünceler belirir. Bu bakımdan D’Alembert deneyin
konusu olmayan her şeye karşı kuşkucudur ve metafizik bilgiye karşıdır. Newton’un bu
yüzyıl açısından öneminden daha önce söz etmiştik. Şimdi bir kez daha Newton’un etkisi
D’Alembert’te karşımıza çıkar. Nasıl Newton birbirinden farklı görünen olayları tek bir ilke
aracılığıyla açıkladıysa D’Alembert de felsefe açısından bütüncül açıklamalardan yanadır.
Üstelik felsefe matematik kadar kesin olmalıdır.
D’Alembert politik kurumlara, dine, teolojiye ve her türlü metafiziğe -özellikle
Descartes ve Leibniz’in metafiziklerine- karşı 18. yüzyılı “felsefi yetkinliğin yüzyılı” olarak
tanımlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Fransız aydınlanma düşüncesine değindik. İlkin bu düşüncenin hazırlayıcı
koşulları hakkında, ardından temel özelliklerine yönelik bilgi verdik. Daha sonra belli başlı
filozofları olan Voltaire, Lamettrie, Condillac, D’Holbach, Diderot, D’Alembert’i konu ettik.
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Bölüm Soruları
1. Fransız aydınlanma düşüncesi bilgi kuramsal açıdan … .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) bilinmezcidir
B) idealisttir
C) maddecidir
D) atomcudur
E) etkisizdir

2. … Fransız aydınlanma düşüncesine kaynaklık eden filozoflardan biridir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Platon
B) Locke
C) Boethius
D) Spinoza
E) Herakleitos

3. … düşünme kusurları olarak idollerden söz eder.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Bacon
B) Kant
C) Hutcheson
D) Voltaire
E) Diderot
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4. 18. yüzyıl Fransız filozoflarına ‘…’ denir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) magister
B) master
C) üstat
D) philosophes
E) bilgiç

5. … Fransız aydınlanma düşüncesinin öncü kişisidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Diderot
B) Lamettrie
C) Condillac
D) Voltaire
E) D’Holbach
6. İngiliz deneyciliğinin Fransız aydınlanmasıyla bağıntısını açıklayınız?
7. Bacon’un idolleri nelerdir?
8. Ansiklopedi nasıl yazılmıştır?
9. Voltaire’in temel görüşlerini açıklayınız.
10. Fransız aydınlanma düşüncesini radikal yanları nelerdir?
YANITLAR
1.C 2.B 3.A 4.D 5. D
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3. KANT VE YARGI SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hem Deneyici Hem Akılcı Kant
Bilme Yetileri
Analitik Yargılar
Sentetik Yargılar
Sentetik A Posteriori Yargılar
Sentetik A Priori Yargılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Her koşulda doğru olabilecek bir yargı nasıl olanaklıdır?
Yeni bilgi veren yargı ne demek olabilir?

41

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kant
temel
anlamak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

felsefesinin
tartışmalarını

Yargı sorununun Kant
felsefesindeki
önemini
kavramak.
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Anahtar Kavramlar
Kant, analitik yargılar, sentetik yargılar, a priori, bilme yetileri
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Giriş
Bu bölümde Kant’ın yargı anlayışını işleyeceğiz. Kant’ın bilgi dizgesi yargılar
üzerinden biçimlenmiştir. Bu bakımdan ders kapsamında yargıların Kant’ta nasıl kurulduğunu
inceleyerek onun bilgi kuramı anlayışını araştıracağız. Bu araştırma Kant’ın felsefedeki
yerini, bilgi öğretisinin öğelerini, yargı anlayışını ve yargı türlerini konu ederek ilerleyecektir.
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3. KANT ve YARGI SORUNU
Felsefe tarihinin en büyük filozoflarından biri Kant’tır. Öyle ki tüm filozoflar arasında
beş kişi sayılsa bu beş kişiden biri Kant olmak durumundadır. Hatta bu durum için şöyle
söylenir: Felsefede ya Kantçı olunur ya da Kant’a karşı çıkılır ancak Kant’a değinilmeden
felsefe olmaz. Elbette bu övgü Kant’ın felsefeye yaptığı katkı ve çalışmalarının ortaya
koyduğu sorunların kendisinden sonraki felsefede çokça tartışılmasıyla ilgilidir. Kant, başta
bilgi kuramı, ahlak ve estetik olmak üzere pek çok felsefi disiplinle ilgilenmiş ve bu alanlarda
çığır açıcı katkılar sağlamıştır. Bu bağlamda biz de önümüzdeki birkaç ders kapsamında
Kant’ın bilgi kuramını, ahlak anlayışını, estetiğe bakışını ve aydınlanma görüşünü konu
edeceğiz. Bu başlıklardan her biri Kant sonrasında felsefede tarştışılmış ve hâlen tartışılmakta
olan konular olmaları açısından önem taşır.2 Bu bakımdan bu haftaki konumuz Kant’ın bilgi
kuramını ele almamıza aracılık edecek yargı anlayışı olacak. Kant’la birlikte yargı sorunu
felsefenin önemli tartışma konularından biri durumuna gelmiştir. Bu durum hiç kuşkusuz
Kant’ın yargıyı temellendirişi ve yargı tarzlarını sınıflandırışı ile yakından ilgilidir. Yargılara
geçmeden ilkin yargıların temelleri üzerinde duralım.

3.1. Hem Deneyci Hem Akılcı Kant
Kant bilgi kuramı konusunda kendinden önceki iki büyük gelenek olan akılcılık ile
deneyciliği birleştirir. Bilindiği gibi akılcılar, kesin bilgilerin kaynağı olarak aklı ve doğuştan
bilgileri varsayar. Deneyciler ise deneyim yoluyla bilgi edindiğimizi savunur. Kant,
akılcıların doğuştan bilgilerini düzenleyerek, her insanda olanak olarak bulunan bilme
yetileriyle ilişkilendirir. Bu yetileri Kant, anlama [verstand (Alm), understanding (İng)],
duyarlık [sinnlichkeit (Alm), sensibility (İng)], imgelem [einbildungskraft (Alm), imagination
(İng)] ve akıl [vernunft (Alm), reason (İng)] olarak belirler. Kant açısından her bilme yetisinin
kendine göre bir işlevi bulunur. Hemen belirtmek gerekir ki herhangi bir bilme yetisi, tek
başına bilgiyi kurmak için yeterli değildir. Bu bakımdan Kant, tam anlamıyla akılcı bir filozof
olarak değerlendirilemez. Bilme yetileri ancak deneyimden içerik geldiği durumda iş görür.
Bu yüzden Kant, “Bütün bilgimiz deneyimle başlar ancak deneyimden ibaret değildir.”
demektedir. Deneyimden ibaret olmadığını söylemesi Kant’ın deneyci filozoflardan da ayırır.
Görüldüğü üzere Kant, tek başına deneyimden gelen malzemeyle bilgi olmayacağını duyurur.
Deneyim bir başına ele alındığında ancak bilginin içeriğini verebilir. Oysa içeriğin bilgi
olabilmesi için ona bir biçim kazandırmak gerekir. İşte bu biçimi veren bilme yetileridir.

2

Kant’ın felsefesi bir yana yaşama tavrı da son derece dikkat çekicidir. Kararlılığın, çalışmanın, azmin

cisimleşmiş kişisidir. Kant, felsefe tarihinin en önemli kitaplarından biri olan Saf Aklın Eleştirisi’ni 57 yaşında
yaşar. Görüldüğü gibi Kant, iş yapmaktan kendimizi alıkoymak için geç olduğunu düşünmeyi geçersiz kılan bir
filozoftur. Sanki bize “Yaşamda geç kalınmaz, geri durulur... Geri durmayın, davranın!” demektedir.
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Kant’ı değerlendirmek için bilme yetilerinin yanı sıra, kritik önem taşıyan bir başka
nokta onun a priori ve a posteriori anlayışıdır. Yukarıda akılcılık ile deneycilik arasında
yaptığımız ayrıma koşut olarak, Kant’ta a priori ve a posteriori bilgi ayrımı bulunur. Kant,
Leibniz’den aldığı a priori terimini aklın kendi kaynaklarına dayalı bilgiyi nitelemek için
kullanır. A posteriori olan ise deneyime dayanan bilgidir. Kant, a priorinin yanı sıra bir de saf
bilgiden söz eder. Saf bilgi a priori bilgiden farklı olarak hiçbir biçimde deneyimle ilişkili
değildir. Şimdi bilme yetilerinin işlevlerine daha yakından bakalım.

3.2. Bilme Yetileri
Belirttiğimiz üzere Kant, bilgiyi (Erkenntnis), insanda saf düzeyde bulunan duyarlık,
anlama, imgelem ve akıl olarak belirlediği bilme yetilerinin eşgüdümlü çalışmasının sonucu
olarak kurar. Bilme yetileri Kant’ın gemüt3 adını verdiği bütünde yer alır. Bu yetileri duyusal
ve düşünsel olmak üzere iki öbekte toplayabiliriz. Gemütün düşünsellikle ilgili yanları anlama
yetisi ve akıldır. Gemütün duyusal yanı ise duyarlıktır. İmgelem yetisi ise hem düşünsel hem
de duyusal yan arasında bulunarak bu ikisinin birlikte iş görmesine aracılık eder.
Duyarlık, insanın çevresiyle duyusal bağını sağlayarak, öznenin içinde bulunduğu
çeşitliliğe ilişkin tasarımlar oluşturmasına aracılık eder. Kant, duyarlığı şöyle tanımlar:
“Nesneler ile etkilenme yolunun bir sonuç olarak tasarımlar elde ettiğimiz yetiye (alırlık)
duyarlık adı verilir.” (A19/B33) Kant bu tasarımlara görü [anschaung (Alm), understanding
(İng)] adını verir. Görü, Kant felsefesinin bir başka önemli kavramıdır. Kant’a göre “tüm
insan bilgisi görülerle başlar, görülerden kavramlara gider ve idealarla tamamlanır” (B730).
Dolayısıyla bilme ediminde ortaya çıkan ilk öğe görüdür. Kant, görüyle ilgili şu açıklamaları
yapar:
1. “Tüm düşünmeyi önceleyerek verilen tasarım görüdür.” (B132)
2. “Görü, nesnesine dolaysız olarak gönderimde bulunur. ” (A320/B377)
3. “Görü, tekil bir tasarımdır.” (9:91, A320/B377)
4. “Öylesine bir doğadayız ki görü hiçbir zaman duyusal olmaktan başka türlü
olamaz.” (A51/B75)
Kant’a göre duyarlığın uzay ve zaman olmak üzere iki formu bulunur. İçinde
bulunduğumuz çeşitlilik, mutlak biçimde uzay ve zaman bakımından işlenir. Duyarlıkta
ortaya çıkan tasarımlar henüz hamdır ve biçimlendirilmeden bilgi değeri taşımazlar.
Biçimlemeyi sağlayan anlama yetisidir. Anlama yetisi biçimlemeyi kendisinde taşıdığı
mantıksal işlevler ve kategoriler aracılığıyla sağlar. Bu işlevler görüsel çeşitliliği belli

3

Can olarak Türkçeleştirebiliriz.
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bakımlardan sınıflandırır. Kant bu edimi sentez eylemi olarak görür. Sentezin anlama ve
imgelem yetisi olmak üzere iki sorumlusu bulunur. İmgelem yetisi tasarım çeşitliliğini ilkin
zamansal bakımdan sıraya koyarak, ardından ayrımsayarak daha sonra da onları belli
kavramlar altında toplayarak sentezler. Bu kavramların anlama yetisinden gelmesinden ötürü
sentez ediminin bir başka sorumlusu anlama yetisi olarak görülür. Akıl ise çıkarım ve kıyas
yapmayı sağlayan yetidir. Bunların yanı sıra akıl, bilme etkinliğine sınır koyar. Diğer bir
deyişle insan bilgisinin sınırlarını belirler. Kant’ın tüm felsefi dizgesi bu sınırları çizme
üzerine kuruludur. Bu çabasını transendental felsefe olarak adlandırır. Transendental felsefe
özlü anlatımıyla bilginin olanaklarını ve sınırlarını araştıran felsefedir.

3.3. Yargı
Şimdi Kant’ın yargı anlayışını konu etmeye hazırız. Kant’ın tüm felsefi sistemi yargılar
üzerine kuruludur. Yargılar, bilme yetilerinin birlikte kullanımlarının sağlandığı ürünlerdir.
Dolayısıyla diyebiliriz ki, Kant’ın tüm felsefi dizgesi, ürün olarak yargıları üreten bir
fabrikadır. Tanım vermek gerekirse, çeşitli yapıtlarında Kant yargıyı şu biçimlerde tanımlar:
1. “Yargı, bir nesnenin dolaylı bilgisidir, böylelikle bir tasarımın tasarımıdır. Her
yargıda, çok sayıda tasarım için geçerli bir kavram bulunur ve bu kavram yoluyla, bir
nesneye dolaysız bağlanan bir tasarım, bu tasarımlar altında kavranır.” (A68/B93)
2. “Yargı, bir tasarım ile başka tasarımlar arasındaki aracı bilgidir.” (16:631)
3. “Yargı, tasarımların bir bilinçte birleştirilmesidir.” (4:305)
Belirttiğimiz gibi Kant bilgi sorununu ele alırken tartışmayı yargılar üzerinden yürütür.
Bu bağlamda yargıları, ilkin a priori ve a posteriori yargılar olarak bölümler. A priori yargı
doğruluğu deneyim yoluyla sağlanmayan yargı türüdür, a posteriori yargı ise deneyim
yoluyla kazanılan yargıdır.
Dikkat çektiğimiz üzere Kant açısından insan bilgisi yargılarla ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda bilgimiz, ya analitik ya da sentetik yargılar aracılığıyla dile getirilir. Analitik
yargılar -a priori- zorunlu, buna karşın bilineni yineleyen yargılardır. Sentetik yargılar ise
bilgimizi genişleten yargılardır. Acaba hem bilgimizi genişletebilen hem de zorunlu
olabilecek yargılar bulunur mu? Başka bir deyişle hem sentetik hem de a priori yargılardan
söz edilebilir mi? Tam bu noktada Kant kendine kadarki süreçte felsefede yaşanan krize
dikkat çeker: “Diğer bütün bilimler durmadan ilerledikleri hâlde bilgeliğin kendisi olmak
isteyen ve kehanetine hep başvurulan bu bilimde bir tek adım atmadan hep aynı yerde dönüp
durmak neredeyse gülünç görünüyor.” (4:256) Kant, geleneksel felsefe problemlerinde,
özellikle metafizikte görülen bulanıklığın çözümünü, “Sentetik a priori yargılar nasıl
olanaklıdır?” (B19) sorusuna yanıt verilmesinde bulur. Bu soru, Saf Aklın Eleştirisi’nin yanıt
aradığı merkezi sorudur. Soruyu daha açık olarak şöyle dile getirebiliriz: Nasıl olur da
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deneyimden kaynaklanmayan bir yargı zorunluluk taşıyabilir ve bu zorunluluk deneyime
uygulanabilir?
Kant, sentetik a priori yargılarla aynı zamanda çağının bilimlerini temellendirmek
ister. Kant’tan önce başka hiçbir filozof bu tür yargıların olanağı üzerine düşünmemiştir. Bu
durumu Kant kendinden önceki felsefenin açmazı olarak görür. Başka bir ifadeyle Kant,
kendinden önceki filozofların aynı sorunlar etrafında dolanmalarını, onların felsefeyi yalnızca
analitik ya da sentetik a posteriori yargılar veren bir yapıda kurgulamış olmalarından
kaynaklandığı inancındadır. Şimdi yargı türlerine daha yakından bakalım.

3.4. Analitik Yargılar
Kant’a göre analitik - sentetik ayrımı yargının içeriğine göre yapılır. İçerik, bir
yargıdaki özne - yüklem bağıntısının nasıl düşünüldüğüyle ilgilidir. Buna göre A öznesi ve B
yükleminden oluşu bir yargıda bu bağıntı iki biçimde olabilir:
1. B yüklemi örtük olarak A öznesinde içerilir.
2. B yüklemi A öznesinin dışında yer aldığı hâlde onunla ilişkilendirilir.
Bu iki biçimden ilki analitik, ikincisi sentetik yargıları anlatır. Böylece analitik
yargının ilk tanımına “yüklem - kavramı özne - kavramında içerilen yargı”ya ulaşılır. Burada
söz edilen içerme, yüklemin, öznede “açık olmayan ve benzer bir bilinçle düşünülmüş olanı”
(4:266) dile getirmesidir.
Kant, analitik yargının diğer bir tanımını şöyle yapar: “Kesinlikleri kavramların
(öznenin kavramının yüklemin kavramıyla) özdeşliğine dayanan önermeler, analitik
önermeler olarak adlandırılır.” (9:111).
Bir analitik yargıda kavramların özdeşliği ya seçik ya da örtüktür. Seçik özdeşlik
durumunda analitik yargılar totolojiktir. Totolojik yargıları Kant “boş – sonuçlu” olarak
niteler. Söz gelimi “İnsan, insandır.” yargısı böylesi bir totolojik analitik yargıdır. Bir insanın
insan olduğunu bilmek, bilgide hiçbir genişleme sağlamaz. Bu bakımdan Kant, totolojik özdeş
yargıları kullanışsız sayar.
Kant’a göre analitik yargılar aşağıdaki özellikleri taşır:
1. Analitik yargılar a priori bilgi verir.
2. Bir analitik yargı dile getirilmeden önce, yargının yüklemi özne içinde zaten
düşünülmüştür.
3. Analitik yargılarda yüklemin özneyle bağıntısı özdeşlik aracılığıyla düşünülür.
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4. Analitik yargılar çelişmezlik ilkesine dayanır.
5. Analitik yargılar, açıklayıcı yargılardır.
6. Analitik yargılarda yüklem aracılığıyla özne kavramına bir şey eklenmez.
7. Analitik yargının ortaya konulması gerçekte yüklemin ayrıştırılması, yüklemin
oluşturucu kavramlarının açığa çıkartılmasıdır.
8. Analitik yargılar bilgiyi hiçbir biçimde genişletmez. Daha önce edinilmiş bir
kavramı açıklar ve onu daha anlaşılır kılar.
9. Analitik yargılar deneyim üzerine temellendirilmez ancak yargıda kullanılan
kavramlar deneyim kökenli olabilir.
10. Olumlu bir analitik yargı, özne hakkında çelişkiye düşülmeden değillenemez.
Bu nedenle, analitik yargılar, kavramları deneysel olabilen a priori yargılardır. Söz gelimi
“Altın, sarı bir metaldir.” kavramları deneysel kökenli olan analitik bir yargıdır. Bu
noktada kıyas ile analitik yargı arasındaki bağıntı dikkat çekicidir. Kıyas, Kant çağının
mantığında önemli bir yer tutar. Bilindiği gibi kıyasta öncüller nasıl elde edilirse edilsin,
öncüllerle sonuç arasında a priori bir bağıntı bulunur. Bu durum analitik yargıyı oluşturan
kavramlar için de geçerlidir. Dolayısıyla analitik yargılar kavram oluşturmaz. Zaten
oluşturulmuş kavramlar arasında bağıntı kurar.
11. Olumlu bir analitik yargı, doğruluk koşullarını kendi içinde taşır. Özne olan
kavramdan, çelişmezlik ilkesi uyarınca yüklem çıkartılır. Böylelikle yargının
zorunluluğunun bilincine varılır.
12. Analitik yargıların olanağı Kant’ın “Her kavramın çözümleme aracılığıyla
tanımlanabilir.”4 olduğuna ilişkin görüşlerine dayanır.
Kant’ın analitik yargılara ilişkin klasik örneği “Bütün cisimler yer kaplar.” (A7/B11)
yargısıdır. Kant’a göre bu yargıda “cisim” ile “yer kaplama” arasındaki bağıntı “cisim”
kavramının dışında değildir. Henüz yargı verilmeden önce “yer kaplama” özne kavramında
yani “cisim”de zaten düşünülmüştür. Bu yüzden yargı analitiktir. Bu yargıdaki özne - yüklem
bağıntısı, “cisim” kavramının ayrıştırılmasına dayanır. Ayrıştırma yoluyla, bir kavramda
düşünülen çeşitliliğin bilincine varılarak, kavram seçik duruma getirilir.

4

Kant, B755.
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Daha önceki bölümde ele aldığımız gibi Kant açısından her kavramın altında bir
çeşitlilik durur. Bir başka deyişle kavram, çeşitliliğin birliğidir. Kant’a göre bir kavramla, bu
kavramın altında duran çeşitliliğe göre daha küçük bir çeşitliliği altında toplayan başka bir
kavram a priori bağıntılıdır. Analitik yargılar, çeşitlilik bakımında birbiriyle özdeş ya da
birinin diğerini kapsadığı çeşitlilikleri altlarında toplayan kavramların bağıntısından oluşur.
Dolayısıyla daha kapsamlı bir çeşitliliğin kavramını düşünen biri, daha az kapsamlı bir
çeşitliliğin kavramını zaten düşünüyordur. İşte bu nedenle Kant, analitik yargıları açıklarken
kavramların birbirlerini içeriyor olmasından yola çıkar. Bu bakımdan Kant’ın analitik bir
yargının a priori olduğunu vurgularken üzerinde durduğu nokta, yargının doğrulanması için
herhangi bir deneyime başvurulma gereksinimi olmamasıdır. Yoksa “cisim” ya da “yer
kaplama” kavramları deneyim yoluyla bilinmeyen kavramlar değildir.

3.5. Sentetik Yargılar
Kant, açısından sentetik yargı bilgimizi genişletir çünkü bu tür bir yargının doğruluğu
içerdiği kavramların anlamlarına dayanmaz. Şöyle demektedir:
“(Öznenin) İçinde düşünülenlerden başka bir şeyle bağıntı kurularak verilen kavramın
ötesine geçilir. Bu bağıntı [özne - yüklem arasındaki] asla bir özdeşlik ya da çelişmezlik
ilkesiyle ilgili bir bağıntı değildir. Yargının kendisinden yola çıkarak kurulan bağıntının
doğruluğu ya da yanlışlığı asla keşfedilemez.” (A154-5/B193-4)
Dolayısıyla sentetik bir yargıda yargının dışından başka bir şeyle yargının doğruluğu
sağlanır. Bu yüzden Kant, “Sentetik yargılarda, özne kavramının dışında, bu öznede
içerilmeyen bir yüklem yine de bilinecekse, anlama yetimin dayanabileceği başka bir (X)
olmalıdır.” (A8) demektedir. Buna göre, birbirlerinde içerilmeyen kavramlardan yapılan
sentezler, yargının iki temel öğesi olan özne ile yüklem dışında başka bir aracı gerektirir.5
(A9/B13) Öyleyse bu üçüncü şey doğrudan yargıda bulunmaz. Kant’a göre, bu üçüncü şeyin
kavram olması da beklenemez çünkü kavram çözümlemesinden yalnızca analitik bilgi elde
edilir. Bu nedenlerden ötürü Kant, sentetik bir yargıda, kavramlar arasındaki bağı kuranın
görü olduğunu belirtir. Görü empirik kökenli olduğunda, sentetik a posteriori yargılara, saf
olduğunda ise sentetik a priori yargılara ulaşılır.

3.5.1. Sentetik A posteriori Yargılar
Sentetik a posteriori yargılarda iki kavram arasında bağıntı kurmaya yarayan X,
deneyim kökenlidir. Kant’a göre bu tür yargıların deneyimle bağıntılı olmaları, bu yargılara
ilişkin özel bir açıklama yapma gerekliliğini ortadan kaldırır çünkü Kant açısından deneyim,
algıların sürekli sentezinden başka bir şey değildir. (4:276)
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Kant açısından sentetik a posteriori yargılar, görüden olumsal olarak karşılaşılan
empirik görüye dayanır. Söz gelimi “Soma’da linyit kömürü bulunur.” bir sentetik a
posteriori yargı örneğidir. Bu yargı zorunluluk taşımaz ve yargının çelişiği düşünüldüğünde
hiç bir çelişkiye düşülmez.

3.5.2. Sentetik A Priori Yargılar
Kant’ın yargı konusunda köktenci değişikliği, sentetik a priori yargılarda ortaya çıkar.
Bu yargıların olanağının ortaya konulması öznenin bilginin merkezine çekilmesini sağlar.
Böylece özne kendisine gelen çeşitliliği bilme yetileriyle işleyerek zorunlu bağıntılar kurar.
Bu bağıntılar sentetik a priori yargılardır. Kant sentetik a priori yargıların olanağını şöyle
açıklar:
“Sentetik a priori yargılar böylece, a priori görünün biçimsel koşullarını, imgelem
yetisinin sentezini ve sentezin transendental bir tam-algıdaki zorunlu birliğini genel olarak
olanaklı bir deneyimin bilgisi ile ilişkilendirdiğimiz zaman olanaklıdırlar. Genel olarak
deneyimin olanağının koşulları aynı zamanda deneyim nesnelerinin olanağının da
koşullarıdırlar ve bu nedenle sentetik a priori bir yargıda nesnel gerçeklik taşırlar dediğimiz
zaman olanaklıdırlar.” (A158/B197)
Alıntıda geçen transendental tam - algıyı bilincin birliği olarak değerlendirebiliriz.
Alıntının ana düşüncesi kısaca şöyledir: Sentetik a priori yargılar, özneye gelen çeşitliliğin
bilme yetileri ve bilincin birliğine uyarlanmasıdır.
Peki, Kant’ın sentetik a priori yargılardan söz etmesindeki amaç nedir? Kant,
döneminde olağan üstü başarı elde eden Newton fiziğinin ilkelerini temellendirmek ister. Söz
gelimi üzerinde herhangi bir etki olmayan cismin hareketinin sonsuza kadar sürmesi
düşüncesini zorunlu olarak nasıl ileri sürebilir? Böyle bir ilke öne sürmenin karşında iki
büyük engel bulunur. Birincisi deneyimin sınırlılığı, ikincisi Hume’un nedensellik
eleştirisidir. İlki uyarınca yukarıdaki yargı deneyimi aşan bir içerik sunmaktadır çünkü hiçbir
deneyim belli koşullarda sonsuza kadar sürecek bir çıkarım sağlamaz. Eş deyişle böylesi bir
çıkarımı deneyimlenemez. İkinci engel uyarınca deneyimden kaynaklanan bir zorunluluk ileri
sürülemez çünkü olgular arasında zorunluluk ilişkisi yoktur. Kant bu engeli, insan bilgisinin
kendi olanakları çerçevesinde biçimlendirildiğini söyleyerek aşmayı dener. Daha açık ifade
edecek olursak bilgi zaten en başından belli zorunluluklar taşıyarak oluşturulur. Bu
zorunluluğu veren öznenin bilme yetileri, yani duyarlığın formları ile anlama yetisinin
işlevleridir. Bu bakımdan deneyim, özneye gelen görünüşlerin sentetik birliğidir. Bu sentetik
birliğin formunun ilkeleri a priori bulunur. Bundan dolayı deneyim nesnel gerçeklik kazanır.
Böylece sentetik a priori yargılar, a priori görünün biçimsel koşullarına uymak zorunda olur.
Öyleyse sentetik a priori yargılar deneyimden türetilemeyen, deneyime uygulanan yargılardır.
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Yukarıda söylediğimiz gibi sentetik yargılarda ‘üçüncü şey’ aracılığıyla birbirinde
içerilmeyen iki kavram bir araya getirilerek sentezlenir. Acaba bu üçüncü şey, sentetik a priori
yargılar açısından nedir? Kant’a göre bu sorunun yanıtı, tüm tasarımlarımızda ortak içerilen
öğeyi ele almayı gerektirir. Bu öğe ise tüm tasarımların iç duyuda a priori formu olan
zamandır (A155/B194). Dolayısıyla Kant açısından bir kavramın nesnesi, zaman olmaksızın
kurulamaz. Bununla birlikte görü, empirik yolla kazanılabilir. Bundan dolayı kavramlar ya da
ilkeler a priori olsalar da yine de empirik görülerle – olanaklı deneyim içinde verilenlerlebağlantılı olmalıdır. Bu bağlantı olmadan nesnel geçerlilikleri yoktur (A239). Kant bu konuda
şöyle demektedir:
“Bir bilginin nesnel gerçekliği varsa, e.d., bir nesneye [Gegenstand] gönderimde
bulunursa ve bu nesnede anlamı ve gönderimi varsa, bu durumda nesne herhangi bir tarzda
verilebilir. Böyle bir nesne yoksa kavramlar boştur. Bu boş kavramlar yoluyla düşünsek bile,
gerçekte bu düşünüşle hiçbir şey tanımayıp yalnızca tasarımlarla oynarız” (A156/B195).
Dolayısıyla Kant açısından sentetik a priori yargılarının olanağını şöyledir: “Her nesne
olanaklı bir deneyimde görünün çeşitliliğinin sentetik birliğinin zorunlu koşulları altında yer
alır.” (A157/B197).
Görüldüğü üzere Kant yargıları bilme yetilerine dayandırır. Belirttiğimiz gibi bu çabası
hiç kuşkusuz çağının bilimsel ve felsefi gelişmeleriyle yakından ilgilidir. Euclides geometrisi
ve bu geometriye dayanan Newton fiziğinin doğayı açıklama başarısına rağmen, her ikisinin
de felsefi temellerinin konulmamış olması Kant’ın önemli bir sorunudur. Bu koşullar altında
Kant, bilginin zorunlu ve genel geçer temellerini sağlayabilmek için transendental temele
başvurur. Bu temelin kendisi hem a prioridir hem de a priori bilgiye kaynaklık eder. Kant, bu
çerçevede öylesine bir dizge kurar ki buradaki her bir öğe birbiriyle bağlantılıdır. Böylelikle
matematik, fizik ve metafizik gibi birbirlerinden ayrı alanlarda ortaya çıkan pek çok soruna,
aynı eksende kalarak çözüm bulur. Söz gelimi Kant, “Bir üçgende iki kenarın toplamı üçüncü
kenardan büyüktür.”, “Aynı kütledeki cisimler aynı yükseklikten bırakıldıklarında aynı hızla
yere düşer.”, “Tüm olayların bir nedeni bulunur.” yargılarını aynı temel içinde açıklar. Bu
aynılık, yargıların transendental zemin üzerine kurulmasıyla sağlanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın yargı anlayışını işledik. Kant’ın bilgi dizgesi yargılar üzerinden
biçimlenmiştir. Bu bakımdan ders kapsamında yargıların Kant’ta nasıl kurulduğunu
inceleyerek onun bilgi kuramı anlayışını araştırdık. Bu araştırma bağlamında Kant’ın, bilgi
öğretisinin öğelerini, yargı anlayışını ve yargı türlerini konu ettik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Kant’a göre bir bilme yetisi değildir?
A) imgelem
B) akıl
C) göz
D) duyarlık
E) anlama
2. … bilgi a priori bilgiden farklı olarak hiçbir biçimde deneyimle ilişkili değildir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) Sağlam
B) Saf
C) Duyusal
D) Düşünsel
E) İmgesel
3. Gemütün düşünsellikle ilgili yanları anlama yetisi ve …
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) akıldır
B) duyarlıktır
C) iştahtır
D) sezgidir
E) algıdır
4. Tüm düşünmeyi önceleyerek verilen tasarım …
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) yoktur
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B) ideadır
C) akıldır
D) görüdür
E) imgedir
5. “..., tasarımların bir bilinçte birleştirilmesidir.”
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) kavram
B) hayal
C) idea
D) yargı
E) kelime
6. Kant’ın yargı türlerini bölümleme gerekçesini anlatınız.
7. Sentetik a priori yargı ne demektir?
8. Sentetik a posteriori bir yargı örneği veriniz.
9. Kant’a göre bilme yetileri nelerdir?
Kategoriler ne işe yarar?
YANITLAR
1.C 2.B 3.A 4.D 5.D
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4. KANT’IN ÖDEV AHLAKI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
A Priori bir Ahlak
Ahlakın Temeli Akıl
Mutluluk Ahlakına Karşı
İyi İsteme
Ödev
Kesin Buyruk
Ahlak Yasası
Amaç Olarak İnsan
Özerklik - Amaçlar Krallığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ahlakınızın temeli nedir?
2. Genel geçer bir ahlak kurulabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

A priori bir ahlakın
olanağını tartışmak.

Ödev ahlakının
olduğunu kavramak.

ne
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Anahtar Kavramlar
Ödev ahlakı, kategorik buyruk, hipotetik buyruk
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Giriş
Bu bölümde felsefe disiplinleri arasında en canlı tartışmalarının yaşandığı ahlak
alanına ilişkin Kant’ın düşüncelerini konu edeceğiz. Bu bakımdan Kant’ın ödev ahlakı olarak
bilinen ahlak anlayışının temellerini serimleyeceğiz.
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KANT’IN ÖDEV AHLAKI
Önceki hafta yargıların temellerine yönelik araştırma yoluyla Kant’ın “Neyi
bilebiliriz?” sorusuna yanıtını ele almıştık. Bu hafta konumuz “Ne yapmalıyız?”. “Ne
yapmalıyız?” sorusu ahlakın temellerine ilişkindir. Kant, bilgi kuramında olduğu gibi ahlak
konusunda da felsefe tarihi açısından önemli yer tutar. Kant ahlak hakkında araştırmayı
başlıca üç yapıtında yürütür. Bu yapıtlar Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi,
(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785), Pratik Aklın Eleştirisi (Kritik der praktischen
Vernunft, 1788) ve Ahlakın Metafiziği’dir. (Metaphysik der Sitten, 1797). Kant’ın ahlak
anlayışı aşağıda ayrıntılarını sunacağımız iyi istenç (der gute Wille), kategorik imperatif ve
ödev kavramları çerçevesinde biçimlenir.

4.1. A Priori bir Ahlak
Felsefi bir sorun olarak ahlak, güçlüklerle doludur. Her insan diğerlerinden farklı
olduğuna göre tüm insanları kapsayacak ve onlara nasıl davranacaklarını söyleyebilecek genel
geçer ilkelere nasıl ulaşılır? Böylesi ilkeler bulunsa bile bu ilkelerin temelleri nasıl atılabilir?
Bir doğa yasası saptandığında ona karşı çıkmak olanaklı değilken ahlak yasasına neden
uyulmayabilir? Yoksa ahlakta bir yasadan söz etmek olanaksız mı? Bu tür sorular hiç
kuşkusuz Kant’ın da gündemindeydi. O, çözüm olarak ahlakı tıpkı bilgi kuramında olduğu
gibi sentetik a priori temellerde kurmak istiyordu. A priori olması ahlakın kalıcı yönüne işaret
eder. Böylelikle ahlakta genel geçerlilikten ve zorunluluktan söz edilebilecektir. Peki, ahlakta
a priorilik nasıl olanaklıdır?

4.2. Ahlakın Temeli Akıl
Kalıcı yönü açığa çıkarmak için ahlakta gelip geçici olanın ne olduğuna bakalım.
Bilindiği üzere Kant’ta, insanın duyusal ve düşünsel olmak üzere iki yönü bulunur. Duyusal
yön söz konusu olduğunda ister anlık ister süreğen olsun, istekler ve eğilimler ahlakta kalıcı
değildir çünkü bunlar her an değişebilir. Bu bakımdan genel geçer bir ahlak arzulara
dayanamaz. Öyleyse her ne kadar ahlak yapıp etmelerle ilgili olsa da duyusal bir temelde ele
alınamaz. Bu durumda geriye insanın düşünsel yönü kalır. Kant şöyle demektedir: “Herkesin
kabul etmesi gerekir ki bir yasa ahlak yasası olarak geçerli olacaksa yani bir yükümlülük
nedeni olacaksa mutlak zorunluluk taşımalıdır (...) yükümlülük nedeni burada insanın doğal
yapısında ya da içinde bulunduğu dünyanın koşullarında değil, a priori olarak doğrudan
doğruya saf aklın kavramlarında aranmalıdır.” (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 4).
Aklın ise Kant’a göre iki yönü bulunur: teorik yön ile pratik yön. Teorik akıl duyarlığa gelen
çeşitliliği, anlama yetisinin işlevleri aracılığıyla belirler. Pratik akıl ise ahlaki yanla ilgilidir.
Başka bir deyişle teorik akıl; bilmeden, pratik akıl eylemeden sorumludur. Eyleme söz konusu
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olduğunda işin içine istenç/irade/isteme [Wille]6 dolayısıyla özgürlük sorunu girer. Pratik akıl,
istencin iş gördüğü temelleri araştırır. Şimdi bu temellere bakalım.

4.3. Mutluluk Ahlakına Karşı
İstenç bir eyleme durumudur. Acaba eylerken istencimizi ne belirler? Başka türlü
soracak olursak insanın amacı nedir? Mutluluk mudur? Kant’a göre mutluluk değildir çünkü
insanlarda akıl bulunur. Doğa, aklı ve istenci olan varlığa amaç olarak mutluluğu koymuş
olsaydı insan bunu pekâlâ itkileriyle (içgüdüleri, eğilimleri) sağlayabilirdi. Gerçekten de
yalnızca itkileriyle eyleyen hayvanlar bu bakımdan son derece sorunsuz yaşar. Kant
kendisinden önceki filozofların hazcı, yararcı ve mutlulukçu ahlak anlayışlarına karşı çıkar.
Kant’a göre ne kadar ahlaklı olunursa olunsun mutlulukla ahlaklılık arasında zorunlu bir ilişki
kurabilmek mümkün değildir. Ahlak sadece mutluluk ile ilgili bir şey olsaydı yukarıda
belirttiğimiz üzere insan doğal yanını doyurarak, tıpkı bir hayvan gibi güdüleri, duygulanım
ve eğilimleri doğrultusunda hareket ederek mutluluğa erişebilirdi. Mutluluk değilse ahlak
neye ilişkindir? Kant, kendi ahlakının temellerini oluştururken bu aşamada iyi istemeye
başvurur.

4.4. İyi İsteme
Kant’a göre dünyada kendi başına iyi olan tek şey iyi istemedir. O, iyi istemeyi şöyle
anlatır: “İyi isteme, etkilerinden başardıklarından değil, konan herhangi bir amaca ulaşmaya
uygunluğundan değil, yalnızca isteme olarak yeni kendi başına iyidir; ona kendi başına ele
alındığında, onun herhangi bir eğilimin, hatta isterseniz bütün eğilimlerin topunun birden,
lehine gerçekleştirebileceği her şeyden, karşılaştırılamayacak kadar yüksek değer
verilmelidir.” (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 9). Burada Kant kendi ahlakına
ilişkin çok önemli bir belirlemede bulunur. Buna göre iyi isteme başka bir şeye aracılık
etmesinden ötürü değil, kendi başına değerlidir. Yalnızca iyi isteme koşulsuz bir iyiliktir ve
diğer şeylerin iyi olmasının koşuludur. Bu bakımdan Kant, Aristoteles’in ahlak görüşüne de
karşı çıkar. Kant, Aristoteles’in iyi olarak gördüklerini kendi başına ve koşulsuz iyi
olmadıkları gerekçesiyle benimsemez. Hatırlanacağı üzere Aristoteles’e göre ölçülülük bir
erdemdi. Oysa Kant, ölçülülük gibi tutumların kendi başlarına iyi olmadıklarını çünkü bir
özneye bağlı olduğuna dikkat çeker. Bunların yanı sıra Kant, iyi istemenin sağlıklı bir akılda
doğal olarak bulunduğunu ve öğretilmekten çok açığa çıkartılmayı beklediğini belirtir.
Kant’ın iyi istemeden sonra ahlakı temellendirmek için kullandığı bir başka kavram ödevdir.

6

‘Wille’ sözcüğünü karşılığı olarak Türkçede istenç, irade, isteme sözcüklerinin üçü de kullanılmaktadır.
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4.5. Ödev
İnsan ne tür bir varlıktır? Bu sorunun yanıtını ararken insan yaşamındaki çeşitli
durumları göz önünde tutalım. İnsan yalnızca mutluluğa, hazza mı yönelir? Kimi zaman
kendini sıkıntıya sokacak durumları seçmez mi? Söz gelişi başkalarına yararlı olacağını
düşünerek kendini feda etmez mi? Bu gibi durumları değerlendiren Kant, insanın aynı
zamanda bir ödev varlığı (Pflicht) olduğunu varsayar. Ödev aklın sesinin dile getirilişidir.
Peki, iyi istemeyle ödev arasındaki ilgi nasıldır? İşte Kant’a göre bir eylemin iyi olabilmesi
için ödeve koşulsuz uygun olması gerekir. Tam burada Kant’ın ahlak anlayışı açısından
büyük önem taşıyan ödevden dolayı ödeve uygun ayrımı ortaya çıkar. Kant’a göre ahlaki bir
eylem ödevden dolayı değil, ödeve uygun olmalıdır. Söz gelimi hırsızlık yapıp yakalanacağını
düşündüğü için hırsızlık yapmayan kişi gerçekte ahlaksızdır. Ünlü bir pasajında Kant şu
örneği verir: “Örneğin bir bakkalın deneyimsiz müşterisini aldatmaması ödeve uygundur, çok
alışverişin yapıldığı yerde zeki tüccar da bunu yapmaz, herkes için değişmez bir fiyat koyar,
öyle ki bir çocuk, başka herkes gibi ondan alışveriş yapar. Dolayısıyla insanlara dürüstçe
hizmet edebilir ancak bu, tüccarın bunu ödevden dolayı ve dürüstlük ilkesinden dolayı böyle
yaptığına inanmamız için pek yeterli değildir; çıkarı gerektiriyordu bunu ama ayrıca sevgiden
dolayı, birini diğerine fiyat konusunda yeğlemesi için müşterilerine doğrudan doğruya bir
eğilimi olması gerektiği, burada düşünülemez. Demek ki eylem ödevden dolayı, ya da
doğrudan doğruya eğilimden dolayı değil, sırf bencil bir amaçla yapılmıştır.” (Ahlak
Metafiziğinin Temellendirilmesi, s. 13).

4.6. Kesin Buyruk
Anlaşılacağı üzere ödevden doğan bir eylemin ahlaki değeri, kendisiyle varılmak
istenen erekte/sonuçta (Absicht) değil, bu eyleme yol açan maksimdedir. Burada sözü geçen
maksim terimini Kant, istemenin öznel ilkesi olarak ele alır. İstemenin nesnel ilkesi ise tüm
insanlar için geçerli olacak yasadır. Ahlaki değer, eylemin gerçekleşmesine değil, istemenin
ilkesine bağlıdır. Öyleyse Kant açısından bir eylemin iyi olması, sonucundan ötürü değil,
ancak dayandığı maksimden dolayıdır. Bu maksim a posteriori ya da a priori olabilir fakat
yukarıda belirttiğimiz gibi Kant, istemenin itkilere yani a posteriori durumlara
bağlanmasından yana değildir. O hâlde eylemin iyi olabilmesi için a priori bir maksime göre
belirlenmiş olması gerekir. Bu a priori maksim aklın buyruğu olan ödevdir. Burada Kant,
buyruk için “İsteme için zorlayıcı olduğu ölçüde nesnel bir ilkenin tasarımına emir, bu emrin
formel biçimi.” demektedir. Kant’a göre ödevden dolayı bir eylem, nesnel olarak yasadan,
öznel olarak bu yasaya duyulan saf saygıdan kaynaklanır. Ödev yasaya saygıdan dolayı
yapılan eylemin zorunluluğudur. Peki, bu ne tür bir yasadır?
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4.7. Ahlak Yasası
Kant açısından doğa yasaları ve ahlak yasaları olmak üzere iki tür yasa bulunur. Ahlak
yasaları, aklın buyruklarına dayanan gereklilik yasalarıdır (Gesetze des Sollens). Kant burada
aklın koşullu (hipotetik) ve kesin (kategorik) olmak üzere iki tür buyruğu olduğunu bildirir.
Adından da anlaşılabileceği üzere koşullu buyruklar belli koşulları gözeten buyruklardır. Söz
gelişi, “Şöyle şöyle olmasını istiyorsan böyle böyle yapmalısın.” dediğimizde bu koşullu bir
buyruktur. Daha somut olması için şu örneği verelim: “Mutlu olmak istersen herkesle iyi
geçinmelisin.” Kant böylesi bir anlayışı benimsemez. Ona göre ahlaki bir eylem kendisi için
istenmelidir. Başka bir deyişle ahlaki bir eylemin kendisi dışında bir amacı olamaz. İşte bu
yüzden kesin buyruğu (kategorik imperatif) savunur. Kesin buyruk aşağıdaki özellikleri taşır:
1. Herhangi bir özel amaçtan bağımsızdır.
2. Herhangi bir koşul içermez.
3. Genel geçerdir.
4. Her koşulda geçerlidir.
5. Kaynağı akıldır.
6. A prioridir.
Kimi filozoflar Kant’ın kategorik buyruğunu kıyasıya eleştirir. Onlara göre Kant,
olanaksız bir ahlakı savunur. Çünkü Kant bir ahlaki buyruk verdiğinde bunun her koşulda
yani koşulsuz geçerli olmasını beklemektir. Söz gelimi Kant “Dürüst olmalısın.” dediğinde
bunu her ne durumda olunursa olunsun bağlı kalınması gereken bir ilke olarak ortaya koyar.
İşte tam bu noktada koşulsuz bağlı olmanın bir insandan beklenebilecek bir durum olmadığı
ileri sürülerek Kant’a karşı çıkılır.
Kesin buyruk çeşitli biçimlerde dile getirilir. Bunlardan biri şöyledir: “Genel bir yasa
olmasını isteyebileceğin bir maksime göre eyle.” Dikkat edilirse bu buyruk belirgin biçimde
ne yapılması gerektiğini söylemiyor. Yani şöyle şöyle yapmalısın, demiyor. Yalnızca bir yargı
formu veriliyor. Bu yüzden buyruğun bir içeriği bulunmamaktadır. Belirgin bir içeriğinin
olmaması hiçbir şey söylemediği anlamına gelmez tam tersine buyruğun genel geçerlik
kazanmasını sağlar. Ahlaki ilkelerin dile getirilişinin genel geçerlilik taşıması önemli bir
sorundur. Diyelim ki bize “Çalmamalısın.” öğüdü verilsin. Bu tür buyruk ilk bakışta genel
geçerlik taşıyor görünebilir. Ama varsayalım ki savaştayız, düşmanın elinde çok sayıda silah
var. Bizde ise az sayıda silah var. Savaşı kazanmanın tek yolu düşmanın silahlarını çalmak.
Yine de çalmayacak mıyız? Oysa Kant’ın dile getirdiği biçimde düşünürsek bu durum bir
sorun yaratmaz çünkü Kant eyleme ölçütü herkes bir geçerli bir noktaya taşınır. O hâlde öyle
davranmalıyız ki eylemin maksimi genel bir doğal yasasıymış gibi olsun.
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4.8. Amaç Olarak İnsan
Kesin buyruğun bir başka dile getirilişi insanın amaç olarak görülmesiyle ilgilidir.
Kant, bu noktada istemenin kendi kendisini belirlemesinin nesnel temeli olma işlevini gören
şeye “amaç” adını verir. Kant şöyle der: “İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık, şu veya
bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak değil, kendisi amaç olarak vardır ve
gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlıklara yönelen bütün eylemlerinde hep aynı
zamanda amaç olarak görülmelidir.” (Ahlak Metafiziğin Temellendirilmesi s. 45) Görüldüğü
gibi Kant insanı yücelten bir filozoftur. Bugün açısından tartışılmaksızın benimsen insan
hakları düşüncesi tarih boyunca böyle değildi. İnsan hakları düşüncesi insanlığın gelişimi
boyunca ilerledi, bugünkü anlamına kavuştu. Hiç kuşkusuz bu gelişime katkı sağlayan
filozoflardan biri de Kant’tır. Kant, “Her defasında insanlığa, kendi kişisinde olduğu kadar
başka herkesin kişisinde de sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç olarak davranacak
biçimde eylemde bulun.” diye seslenirken insanın örselenmesine meydan okur. İnsanın bir
amaç olarak alınması, insanı şeylerin aracısı yapmaz, tersine kimi şeylerin insan uğruna
olmasını sağlar. Böyle bir insan anlayışının egemen olduğu dünyada insanlık onuru
taçlandırılır çünkü her insan kendini insanlık onuruna saygı göstermek üzerine yapılandırır.

4.9. Özerklik - Amaçlar Krallığı
Kesin buyruğun ilişkili olduğu bir başka dile getiriliş ise özerklikle ilgilidir. Kant’a
göre özgür insan özerklik idesine göre eyler. Özerklik ise insanın kendi yasasını koymasıdır.
Böylesi bir tutum için temel, sağlıklı aklı olan her insanda bulunur. İnsan ancak kendi yasasını
kendisi koyabilirse özgür dolayısıyla ahlaki bir kişi olabilir. Ne var ki özerk bir kişi yasa
koyarken yalnızca kendini düşünmez. Kendisinde temsil ettiği tüm insanlığı gözeterek
davranır.
Kant’a göre her akıllı varlığın kendini bir genel yasa koyucu olarak görmesini sağlayan
akıl, amaçlar krallığı denilen bir kavrayışa ulaşmamızı sağlar. Burada geçen krallık kuşkusuz
bir metafordur. Kant “krallık” deyişiyle amaçladığının “Çeşitli akıllı varlıklar aracılığıyla
kurulan sistematik birlik.” olduğunu belirtir. Bu yaklaşımla Kant bireysel ahlaktan
toplumsallığa geçer. Amaçlar krallığının her üyesi eylemlerinde diğerlerini de gözetir. Bir
anlamda Kant’ın toplumsal idealini açığa vuran bu birlikte herkes birbirine saygıyla davranır.
Bu bakımdan herkes krallığın bir üyesi aynı zamanda başıdır. Böylesi bir toplulukta insanlar,
akılları aracılığıyla ülkü birliği içinde yaşar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde felsefe disiplinleri arasında en canlı tartışmalarının yaşandığı ahlak
alanına ilişkin Kant’ın düşüncelerini konu ettik. Bu bakımdan Kant’ın ödev ahlakı olarak
bilinen ahlak anlayışının temellerini serimledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ahlakla ilgili başlıca eserlerinden biridir?
A) Prolegomena
B) Yargı Gücünün Eleştirisi
C) Pratik Aklın Eleştirisi
D) Saf aklın Eleştirisi
E) Doğa Biliminin Metafizik Temelleri

2. “Herkesin kabul etmesi gerekir ki, bir yasa ahlak yasası olarak geçerli olacaksa, yani
bir yükümlülük nedeni olacaksa, mutlak … taşımalıdır.”
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) eşitlik
B) zorunluluk
C) otorite
D) esneklik
E) arınmışlık

3. Kant kendisinden önceki filozofların hazcı, yararcı ve … ahlak anlayışlarına karşı
çıkar.
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) mutlulukçu
B) seçik
C) açık
D) negatif
E) pozitif
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4. Kant’a göre dünyada kendi başına iyi olan tek şey … .
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlamayan seçeneği bulunuz?
A) yoktur
B) ideadır
C) akıldır
D) iyi istemedir
E) Tanrı’dır

5. “..., yasaya saygıdan dolayı yapılan eylemin zorunluluğudur.
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) kavram
B) yargı
C) idea
D) ödev
E) ilke
6. Maksim nedir?
7. Kategorik buyruk nedir?
8. Koşullu buyruk nedir?
9. Maksim ile kesin buyruk arasındaki ayrım nedir?
10. İyiyi isteme ne anlama gelir?
YANITLAR
1.C 2.B 3.A 4.D 5.D
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5. KANT VE GÜZEL SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Düşünümsel Yargılar
Beğeni Yargısı
Hoşa Giden, İyi ve Güzel Ayrımı
Beğeni Yargısının Anlama Yetisinin Formlarıyla
Nitelik Bakımından
Nicelik Bakımından
Bağıntı Bakımından
Kiplik Bakımından İlişkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Güzeli nasıl tanımlarsınız?
2. Beğeni ile güzel arasında ne tür ayrımlar bulunur.
3. Herkesin güzeli kendine midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Düşünümsel yargıları
anlamak.

Beğeni
tanımak.

yargısını
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Anahtar Kavramlar
düşünümsel yargılar, beğeni yargıları, hoşa giden, güzel
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Giriş
Bu bölümde Kant’ın estetik anlayışını konu edeceğiz. Kant, estetik hakkındaki
görüşleriyle modern estetiğinin kurucularının başında gelir. Bu bağlamda Kant güzeli konu
eden beğeni yargılarının temellerini soruşturur. Kant’a göre beğeni yargıları, bilgi
yargılarından farklı yapıda olan düşünümsel yargılardır. Biz de bu haftaki çalışmamız
kapsamında düşünümsel yargıların temelleri üzerinde duracağız.
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5. KANT ve GÜZEL SORUNU
Kant, 1790 yılında yazdığı Yargı Gücünün Eleştirisi adlı eserinde estetik sorununu ele
alır. Kant bu eserini kaleme aldığında henüz estetiğe ilişkin gelişmiş kuramlar bulunmaz.
Estetik terimini bugünkü anlamıyla yani güzeli araştıran bir disiplin olarak ele alan ilk kişi
Baumgarten’dir (1714-1762). Kant, Saf Aklın Eleştirisi’nin ikinci baskısında yazdığı bir
dipnotta Baumgarten’e şöyle dikkat çeker: “Bugünlerde kimilerinin beğeni eleştirisi olarak
adlandırdığına gönderimde bulunmak için estetik sözcüğünü kullananlar yalnızca
Almanlardır. Bu kullanımın kökeni Baumgarten’e dayanır.” (B36). Türkçede kullanılan
estetik sözcüğü, duyulur anlamına gelen Yunanca aisthesis sözcüğünün Batı dillerine aesthetics (İng.), esthétique (Fr.), Ästhetik (Alm.)- aktarılışından gelir. Buradan anlaşılacağı
üzere estetik duyulanabilir olana ilişkindir.
Güzel hakkında konuşurken ne tür yargı veririz? Örneğin ‘Ne güzel bir çiçek!’
dendiğinde ne söylenmek istenir? Bu yargı çiçekteki bir özelliği mi dile getirir yoksa benim
çiçeğe yüklediğim bir niteleme midir? İşte Kant Yargı Gücünün Eleştirisi eseriyle felsefe
tarihinde ilk kez sistematik biçimde güzeli diğer değer yargılarından bağımsız ele alarak
estetik yargıların yapısı hakkında çözümlemeler sunar. Kant, güzele yönelik soruşturmasını,
estetik yargıların temellendirilmesi aracılığıyla sağlar. Daha önce doğa ve ahlak alanında
olduğu gibi estetikte de a priori bilgiye ulaşmak ister. Dahası Kant açısından estetik, bilmenin
alanı doğa ile özgürlük alanı ahlak arasında bağ kurmaya yarar.

5.1. Düşünümsel Yargılar
Belirttiğimiz üzere Kant, estetiğin konu ettiği güzeli yargılar üzerinden araştırır. Peki,
buradaki yargılar ne türden yargılardır? Daha önce yargılar aracılığıyla duyularımıza gelen
çeşitliliğin kavramlar altına alınmasına yarayan yargılardan söz etmiştik. Kant, Yargı
Gücünün Eleştirisi’nde bu tür yargıları belirleyici (bestimmend) yargılar olarak tanımlar.
Güzeli konu eden yargılar, belirleyici yargılar değildir. Estetik yargılar, düşünümsel
(reflektierend) yargılardır. Kant, düşünümü “verilen tasarımları birbirleriyle ya da bilme
yetileriyle, öylelikle olanaklı olan bir kavram bakımından karşılaştırmak ya da birleştirmek”
(20: 211) olarak tanımlar. Belirleyici yargı bir tikeli tümel altına taşır. Düşünümsel yargı ise
tümeli tikele getirir. Eş deyişle tikele uyacak bir tümeli bulma üzerine düşünür. Somut olan
teklerden tümele ulaşma üzerine düşünür. Öyleyse düşünümsel yargılar, belirleyici yargılar
gibi tümel bir kurallılığın altına bir tikeli getirmez.
Belirtmekte yarar var ki Kant, yargı gücü hakkında belirlemelerde bulunurken yüksek
bir beğeni kültürü geliştirmeye yönelik normlar, kurallar koyma çabası içinde değildir.
Gerçekten de Kant bir sanat yapıtını değişmez kurala göre değerlendirmez. Bu yüzden
düşünümsel yargılarda tümelden tikele gidilmez, tikele bir kural bulunur.
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Estetiğin düşünümsel yargılarla ilgili olduğunu ortaya koyan Kant, düşünümsel
yargılardan beğeni yargılarına (Geschmacksurteils, judgment of taste) geçer.

5.2. Beğeni Yargısı
Kant, bir nesnenin güzel olduğunu bildiren yargıyı beğeni yargısı olarak belirler. Kant,
“Bir şeyin güzel olup olmadığına karar vermek için, bilgi amacıyla anlama yetisi aracılığıyla
tasarımı nesneye bağlamak yerine imgelem (belki de anlama yetisiyle birleşmiş olarak)
aracılığıyla özneye ve onun haz (Lust, pleasure) ya da haz almama (Unlust, displeasure)
duygusuna bağlarız. Beğeni yargısı, öyleyse bir bilgi yargısı dolayısıyla mantıksal bir yargı
değildir fakat belirlenim zemini öznel olmaktan başka bir şey olamayan estetik yargıdır.” (5:
203) demektedir. Bu alıntıdan beğeni yargısıyla ilgili olarak şu sonuçlar çıkar:
1. Beğeni yargısının temeli özneldir.
2. Beğeni yargısı bilgi öğretmez.
3. Anlama yetisine dayanmaz.
4. İmgeleme yetisine dayanır.
5. Duygularla ilgilidir.
6. Belirlenim zemini özneldir.
Bana verilen bir çeşitliliğe ilişkin beğeni yargım, bu çeşitliliğin tasarımı ile haz
duygum arasındaki bağıntıyla ilgilidir. Bu bakımdan beğeni yargısı özneldir. Bu belirlemeden
sonra Kant beğeni yargısına ilişkin bir başka önemli saptama yapar. Buna göre beğeni
yargısını belirleyen hoşlanma (Wohlgefallen, satisfaction) çıkarsızdır (İnteresse, interest).
Yani beğeni yargısındaki hoşlanmanın nedeni kişinin beğeniye konu edilen nesneden her
hangi bir yararı bulunmamasıdır.
Estetik yargının ya da beğeni yargısının bir başka özelliği varoluşa ilişkin olmamasıdır.
Bunun anlamı beğeni yargısına konu edilen nesnenin fiilî gerçekliğinin olmasının
gerekmediğidir. Bütünüyle hayalî bir nesnenin tasarımı haz uyandırabilir. Söz gelimi
Gılgamış’a ilişkin haz duyabilirim ve onu beğenime konu edebilirim.
Beğeni yargısı, beğeniye konu edilen nesnenin zihin üzerindeki etkisini ele alır. Bu
bakımdan yargıyı verenin hoşuna gideni ya da gitmeyeni belirtir. Bu noktaya kadar beğeni
yargıları son derece öznel görünür ancak Kant burada durmaz. Beğeni yargılarının özel bir
anlamda belli bir nesnellik taşıdığını da öne sürer. Söz konusu nesnellik, beğeni yargısı
verebilmemizin koşullarıyla ilgilidir. Bu koşullar herkeste ortaktır. Bu bakımdan beğeni
yargılarının tüm öznelerin koşullarına işaret eden bir nesnelliği bulunur.
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Belirttiğimiz üzere beğeni yargısını belirleyen haz alma ve haz almama duygularıdır.
Kant, bir nesneden alınan hazzın nesne hakkında verilen yargıdan öncelikli olmasından yola
çıkarak haz alma duygusunun genel geçer olduğuna dikkat çeker. Böylelikle Kant, herkes
açısından güzellik üzerine bir yargı verebilme olanağının bulunduğunu bildirir.

5.3. Hoşa Giden, İyi ve Güzel Ayrımı
Kant, beğeni sorunu ele alırken hoş, güzel ve iyi kavramlarını dikkatlice ayırır.
Hoşa giden (Angenehmen, agreeable), istek ve eğilimleri doyuran bir şey olarak
insanlar ve hayvanlar tarafından ortak deneyimlenir. Hoşa gidenden hoşlanma, çıkar taşır
çünkü hoşa gidenden hoşlanma duyumlara bağlıdır. Bu nedenle duyusal hoşlanmada nesnenin
varlığına yönelik istek bulunur.
İyi olana gelince iyi olan, gerek bir şeyden ötürü iyi olan açısından gerekse kendinden
iyi olan açısından her zaman bir çıkar içerir çünkü iyide bir ereği isteme bulunur. Kant şöyle
der: “Bir şeyi iyi bulabilmek için her zaman nesnenin ne tür bir şey olması gerektiğini bilmeli,
e.d. onun bir kavramını taşımalıyımdır ama onda güzellik bulabilmek için bu gereksizdir.
Çiçekler, özgür tasarılar, amaçsızca birbiri içine geçmiş çizgiler hiçbir şeye gönderimde
bulunmazlar, belirli bir kavrama dayanmazlar, yine hoşa giderler (gefallen).” (5: 207)
Güzel olan ise eğilim ya da istemeye gibi herhangi bir karşılık beklentisi olmaksızın
sadece hoşa gider ve yalnızca insanlar tarafından deneyimlenir. Kant’a göre hoş olanda
belirleyici olan kişisel eğilimler, güzel için geçerli olamaz çünkü kişinin verdiği “Güzeldir.”
yargısı yalnızca kendisi için geçerli bir yargı değil, aynı zamanda başkalarının katılımı
beklentisiyle verilmiş bir yargıdır.
Görüldüğü gibi Kant, hoş ve iyi kavramlarının istemeyle ilgili olduğunu, hoşa gidenin
bir uyarıcıya bağlandığı için koşullu bir hoşlanma, iyinin ise belli bir erekle hoşlanma
olduğunu belirtir. Bu hoşlanma objenin varlığı ile ilgilidir. Güzelden hoşlanma, hiçbir çıkar
içermeyen düşünüme dayanır. Böylelikle Kant, hoşa gidene ilişkin beğeniyi duyusal beğeni,
güzele ilişkin beğeniyi ise düşünümsel beğeni olarak ele alır.

5.4. Beğeni Yargısının Anlama Yetisinin Formlarıyla İlişkisi
Daha önce bilgi kuramı bağlamında Kant’ın duyarlığa sunulan çeşitliliğinin nitelik,
nicelik, bağıntı ve kiplik olarak dört ana başlığa ayrılan anlama yetisi formları aracılığıyla
biçimlediğinden söz etmiştik. Kant aynı yaklaşımı beğeni yargılarını değerlendirirken de
sürdürür. Beğeni yargısını yargının dört ayrı formuyla ilişki içinde yani nitelik, nicelik,
bağıntı ve kiplik bakımından ele alır. Şimdi bunları görelim.
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5.4.1. Nitelik Bakımından
Nitelik açısından değerlendirildiğinde beğeni yargısının bir nesne hakkında, herhangi
bir çıkar gözetmeksizin hoşlanma ya da hoşlanmama yoluyla verildiği görülür. Böylesi çıkar
gözetmeyen bir hoşlanmanın nesnesine güzel denir. Kant, çıkar gözetmeme düşüncesiyle,
beğeni yargısının dalınca 7 /temaşaya dayalı bir yargı olduğunu belirtir. Söz gelimi bir
natürmort tablodaki meyvelerin ne güzel yeneceğini düşünerek beğenen kimse, belli bir çıkarı
gözettiğinden beğeni yargısı vermemiştir. Bu bakımdan beğeni yargısında beğenilen nesnenin
formundan hoşlanılır çünkü içerik söz konusu olduğunda herhangi bir çıkar elde etme durumu
olabilir.

5.4.2. Nicelik Bakımından
Nicelik bakımından değerlendirildiğinde beğeni yargısı, yukarıda değindiğimiz
çıkardan bağımsız olma özelliğinden hareketle güzel olanı “kavramlar olmadan, evrensel bir
hoşlanmanın nesnesi olarak tasarımlanan şey” diye tanımlar. Böylece Kant, güzelden
hoşlanmanın çıkarsız olmasıyla hoşlanmaya, tüm insanlar için geçerli olan bir zemin bulur.
Bu zemin nesneye değil, özneye bağlı olarak evrensel geçerlidir. Demek ki beğeni yargısının
evrenselliği kavramsal değil özneldir.
Bir nesneye ilişkin beğeni yargısı veren kimse, herkesin aynı nesneden kendisinin
duyduğu hazzı almasını bekler. Kant’ın bu tutumunun gerisinde, güzeli kişisel eğilimlerden
arındırarak güzele ilişkin değerlendirmeyi nesnelleştirme isteği yatar. Söz gelimi bir resmin
güzel olduğunu dile getiren yargının çıkar gözetmeyen bir tavrı bildirdiğini varsayalım.
Böylece bu yargı, bir beğeni yargısı olur. Çıkarım olmadığında söz konusu yargının bana
özgü koşullara bağlı olmadığı sonucuna ulaşabilirim. Yukarıda değindiğimiz üzere beğeni
yargısı ne bir arzunun ne de ahlaki bir buyruğun ektisi altındadır. Bu bakımdan beğeni
yargısının bende oluşturduğu hazza başkaları da ulaşabilir. Demek ki beğeni yargısı her ne
kadar benim bilincimde ortaya çıkmış olsa da başka bilinçlerin erişimine de açıktır. O hâlde
beğeni yargıları söz konusu niteliklerinden dolayı evrensel geçerlilik ister fakat bu durum
bilgi yargılarındaki evrensellikten farklıdır. Beğeni yargısına konu edilen nesnenin güzel
olduğuna ilişkin bilgi, kanıtlanabilir değildir çünkü bu yargı, çeşitliliğin bir kural altına
düşmesiyle ilgili değildir oysa bilgi yargılarında kanıtlamalı bir evrensellik bulunur.
Beğeni yargılarındaki hoşlanmanın çıkardan bağımsız olmasının yanı sıra evrenselliğe
dönük olması, beğeni yargılarını hoşa gidenle ilgili yargılardan ayırır. Söz gelimi boza
içmekten hoşlandığımı bildiren bir yargımda herkesin boza içmekten hoşlanması gerektiğini
öne sürmem çünkü burada yargım kişisel duyguma yani ağız tadıma bağlıdır.

7

Dalınç, dalmak gitmek anlamına gelen Latince contemplatio sözcüğüne karşılık olarak kullanılır.
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5.4.3. Bağıntı Bakımından
Bağıntı kategorisi bakımından beğeni yargısı “güzelliğin, bir erek tasarımı olmadan
algılanan bir nesnenin erekliliğinin formu olduğunu” öne sürer. Buna göre iyiye ilişkin değer
yargılarının tersine beğeni yargılarında bir erek/amaç söz konusu değildir. Örneğin bir tabloyu
seyrederken bu tablonun niye yapıldığını düşünerek seyretmem. Öte yandan Kant’a göre
beğeni yargıları ereklilik tasarımı olarak nitelenen bir şey de içerir. Buradaki ereklilik öznel
biçimsel bir erekliliktir. Söz konusu ereklilik, beğeni yargısına konu edilen nesneye bir erek
yüklemediği için Kant bu tür bir erekliliğe ereksiz ereklilik adını verir.
Kant, özgür güzellik ile bağımlı güzellik arasında bir ayrım yapar. Özgür güzellik,
kavrama dayanmayan, kendinde güzelliktir. Bağımlı güzellik ise kavrama zorunlu olarak
bağlı güzelliktir. Özgür güzellikte nesnenin nasıl olması gerektiğine ilişkin herhangi bir
kavram gerekmez. Bağımlı güzellikte ise nesnenin nasıl olması gerektiğine ilişkin kavram
gerekir çünkü nesnenin yetkinliği bu kavramla ilişkilidir. Koşullu güzellikte güzel, bir
kavrama bağlı oluşur ve belirli bir erek kavramın altında duran nesnelere yüklenir. Özgür
güzellikte beğeni yargısı saftır. Hiçbir erek bulunmaz.
Kant, özgür güzelliğe örnek olarak çiçekleri verir. Çiçekler doğanın koşulsuz
güzelliğidir. Kimse hatta bir botanikçi bile çiçeğe ilişkin güzellik yargısını verirken çiçeğin
üreme organlarına ilişkin bir bilgiye dikkate almaz. Çiçek doğanın bir gerçekliğidir ve
güzeldir. (5: 229). Buna karşın bir yapının söz gelimi bir çeşmenin güzel olduğuna ilişkin
yargı verdiğimiz zaman yapıda fiilen gerçekleşen ve yapının formu aracılığıyla açığa çıkan bir
erek kavramına ulaşırız. Kant böylesi bir çeşmenin güzelliğini bağımlı güzellik olarak niteler.
Çeşmenin güzelliğine ilişkin yargımızın deneyimden bağımsız (saf) olmayan bir yargı
olduğunu düşünür çünkü bu yargı yalnızca bir hazzın dile getirilişi olmayıp kendinde
kavramsal bir öğe içerir.
Kant, özgür güzellik ile bağımlı güzellik arasındaki ayrımı önemser çünkü bu ayrım
estetik yargının özel ve biricik karakterini dile getirir. Buna göre estetik yargı, nesnel bir
ereklilik kavramı içerseydi kural koyucu bilgi veren yargıya benzer bir yargıya dönüşürdü.
Oysa Kant açısından beğeni yargısında nesnenin formunun duyulan haz esastır. Bu haz bir
kavramı gerektirmez.
Sonuç olarak öznenin estetik nesne karşısındaki ilgisi sadece onu seyretmektir. Özne
örneğin bir sanat eserine ondaki ereği düşünmeden yönelir ve ondan sadece haz alamaya
çalışır. Önemli olan bir nesnenin ya da bir sanat eserinin onda bir haz yaratıp yaratmadığıdır.
Burada hem özne hem de sanat eseri ereklilik kavramından yoksun olandır ancak öznenin haz
almak için yönelimi ereksiz bir erek olarak yorumlanır. İşte Kant’ın ereksiz ereklilik dediği
şey estetik nesnede olan değil, o nesneden haz almak amacıyla seyretmek için seyredendedir
çünkü estetik bir nesne olarak sanat eseri de bir ereklilik taşımaz. Güzellik o hâlde ereklilikten
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uzak, ondan bağımsız ve özgürdür. Estetik hazzı uyandıran şey ise nesnenin konusu, maddesi
değil; yalnızca biçimidir.

5.4.4. Kiplik Bakımından
Kiplik bakımından bir beğeni yargısının nesnesinden haz duyulması zorunludur.
Burada söz konusu olan zorunluluk, her öznenin bir şeyi güzel bulmasına ilişkindir.
Hatırlanacağı üzere beğeni yargısı, öznenin güzel, diye nitelenen nesneden aldığı hazla
ilgisinde kurulur. Kant, “güzel olanın herhangi bir kavram olmadan, zorunlu bir hoşlanmanın
nesnesi olarak tanınan şey” olduğunu söyler. Buna göre güzellik yargımın evrensel olarak
geçerli bir yargı olduğunu düşünürken aynı nesneyi duyumsayan herkesin benim aldığım
hazzı paylaşacağı ve benim yargıma katılacağı yerine herkesin aynı yargıya ulaşması
gerektiğini anlatmak isterim.
Kant açısından söz konusu zorunluluk kuramsal ve nesnel bir zorunluluk değildir
çünkü bu zorunluluk nesnel bir zorunluluk olsaydı güzellik yargımı herkesin paylaşılacağını
önsel bilirdim oysa böyle değildir. Estetik yargımın dile getirdiği zorunluluk, Kant’a göre
pratik bir zorunluluk da değildir çünkü estetik yargı nasıl davranılmasını bildiren nesnel bir
yasanın ürünü olarak görülemez. Kant, bu özel zorunluluk türüne örnekleyici zorunluluk adını
verir. Güzellik bildiren beğeni yargısı, yalnızca yargıyı vereni değil, herkesi kapsayan
geçerlik taşımalıdır. Bu sav ise bir ilkeyi gerektirir. Kant’a göre böylesi bir ilke tüm
insanlardaki ortak duyuya ilişkin olmalıdır. Ancak böylesi bir ilke olduğunda yargılar özneler
arasında iletilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın estetik anlayışını konu ettik. Kant, estetik hakkındaki görüşleriyle
modern estetiğinin kurucularının başında gelir. Bu bağlamda Kant güzeli konu eden beğeni
yargılarının temellerini soruşturur. Kant’a göre beğeni yargıları, bilgi yargılarından farklı
yapıda olan düşünümsel yargılardır. Biz de bu haftaki çalışmamız kapsamında düşünümsel
yargıların temelleri üzerinde durduk.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın estetikle ilgili eserleridir?
a. Prolegomena
b. Yargı Gücünün Eleştirisi
c. Pratik Aklın Eleştirisi
d. Saf aklın Eleştirisi
e. Doğa Biliminin Metafizik Temelleri

2. Estetiği bugünkü anlamıyla güzeli araştıran bir disiplin olarak ele alan ilk kişi
……....
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a. Leibniz
b. Descartes
c. Locke
d. Baumgarten
e. Voltaire

3. Güzeli konu eden yargılar …….
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a. düşünümseldir.
b. belirleyicidir.
c. kural koyucudur.
d. normatiftir.
e. belirlenimcidir.
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4. Beğeni yargısının belirlenim zemini ….......
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a. belirleyicidir
b. mantıksaldır
c. özneldir
d. nesneldir
e. toplumsaldır

5. Güzelden hoşlanma hiçbir ......... içermeyen düşünüme dayanır.
Yukarıdaki boşluğu Kant’a göre en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a. kavram
b. ödev
c. idea
d. çıkar
e. ilke
6. Beğeni yargısı ne hakkındadır?
7. Beğeni yargısının özellikleri nedir?
8. Düşünümsel yargı nedir?
9. Beğeni yargısının anlama yetisinin nitelik formuyla ilgisi nedir?
10. Beğeni yargısının anlama yetisinin nicelik formuyla ilgisi nedir?
Yanıtlar
1.B 2.D 3.A 4.C 5.D
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6. KANT VE AYDINLANMA

85

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Alman Aydınlanması
Ergin Olma?
Kimin Aklı?
Kısıtlamalar
İlerleme
Eleştiriler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. ‘Aydınlanmış’ bir insan nasıl davranır?
2. Akıl ile aydınlanma arasında ne tür ilgiler kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Alman
aydınlanmasının
genel
çerçevesi hakkında fikir
edinmek.

Kant’ın aydınlanma
düşüncesini kavramak.
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Anahtar Kavramlar
Alman aydınlanması, Kant, ergin olmama
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Giriş
Bu bölümde Kant’ın aydınlanma görüşünü konu edeceğiz. Kant, aydınlanma sorununa
ilişkin yazdıklarıyla da kapsamlı tartışmalara konu edilir. Öyle ki kendi çağında olduğu gibi
günümüzde de aydınlanma sorunu mutlaka Kant’a atıf yapılarak ele alınmaktadır. Bu
noktadan hareketle çalışmamızda Kant’ın aydınlanma anlayışını ve ona yapılan eleştirileri ele
alacağız.
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6. KANT ve AYDINLANMA
Kant’la birlikte felsefede tartışılan önemli sorunlardan biri aydınlanmadır. Kant, 1784
yılında aylık Berlinische Monatsschrift dergisinde “Aydınlanma Nedir Sorusuna Yanıt” adlı
bir yazı yayımlar. Başlığından da anlaşılacağı üzerine yazı aydınlanma sorununu ele alır.
Aslına bakılırsa bu tartışma o dönemde Kant’la başlamaz. Tartışmayı başlatan kişi, dönemin
reformcularından biri olarak anılan Johann Friedrich Zöllner’dir. Zöllner, anılan dergide
kilisede yapılan evliliklere karşı tümüyle sivil evlilik törenlerini tartıştığı bir yazısının
dipnotunda “Aydınlanma başlığı altında kalpler ve zihinler afallamış durumda, söyler misin
bana, nedir aydınlanma? Bu soru, doğruluk nedir, kadar önem taşımaktadır bu yüzden
aydınlanmaya başlanmadan derhâl yanıtlanmalıdır!” yazar. Kısa bir süre içinde dönemin önde
gelen düşünürlerinden Moses Mendelssohn, ardından da Kant bu soruya ilişkin düşüncelerini
kaleme alırlar. Kısa süre içinde tartışma pek çok dergiye sıçrar ve büyür. Hatta o dönemde
Çarşamba Topluluğu adı verilen ve kendilerini aydınlanmanın dostları olarak tanıtan bir
topluluk çarşamba günleri aydınlanma temalı tartışmalar yapar.

6.1. Alman Aydınlanması
Alman Aydınlanması, geçtiğimiz haftalarda konu ettiğimiz Fransız Aydınlanmasından
etkilenmiş olsa da idealler ve yöntemler bakımından aynı doğrultuda ilerlemez. Söz gelimi
Fransız Aydınlanmasının önemli niteliklerinden biri olan yıkıcılığa Alman Aydınlanmasında
rastlanılmaz. Benzer biçimde Fransız Aydınlanma filozoflarının pek çok konuda birbirlerine
yakın görüşler ileri sürmelerine karşın aydınlanma konusunda görüşler ileri süren Alman
filozofları düşünsel olarak birbirilerinden uzaktır. Öyle ki homojen bir Alman
Aydınlanmasından söz etmek bile güçtür. Birbirlerinden çok farklı görüşlerdeki Alman
filozofu (örneğin Hegel, Nietzche ve yakın dönemde Adorno) aydınlanmanın ne olduğunu
araştırır. Bu tartışmalara kaynaklık eden isim ise Kant’tır. Kant’tan sonra aydınlanmaya
ilişkin görüşler mutlaka onun ileri sürdüklerine yönelik bir hesaplaşma içerir. O hâlde şimdi
Kant’ın aydınlanma görüşünü konu edelim.

6.2. Ergin Olma?
Kant, aydınlanmayı belli bir zihin durumdan kurtuluş olarak değerlendirir. Kurtulunan
bu durum Kant’ın deyişiyle ergin olmamadır. Ergin olmama, kendi aklını başkasının
kılavuzluğuna sokmadır. Bir başka deyişle kararları verirken özerk davranmamadır. Yaşamına
ilişkin düşünme ve yaşama sorumluğunu üstlenmemedir. Kant’a göre ergin olmamanın
yükümlülüğü bu durama düşen kimsededir. Böylesi bir kişi aklını başkalarına teslim etmenin
kolaylığına alışmış olduğundan kendi aklını kullanmaya cesaret edemeyen bir korkaktır! Oysa
Kant her sağlıklı kişinin kendi aklına güvenmesinden ve onu kullanmasından yanadır. Bu
bakımdan Kant, klasikleşen çağrısı “Sapare aude!” yoluyla herkesi kendi aklını kullanma
cesareti göstermeye çağırır. Dikkat edilirse Kant, aklını kullanma çağrısını yaparken insanlara
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nasıl düşünmeleri gerektiği konusunda en ufak bir buyruk vermemektedir. Onun tek söylediği
çakılı kazıklarından kurtularak bağımsız ve eleştirel düşünmektir.

6.3. Kimin Aklı?
Peki, bu ne tür bir akıldır? Herkeste ortak mıdır yoksa bazı seçkinlere mi özgüdür?
Daha önce dikkat çektiğimiz üzere Kant insanı bir olanak varlığı olarak görür. İnsanın türsel
varlığı çeşitli yetilerle donatılmıştır. Bu yetiler duyumsamayı sağlayan duyarlık, düşünmeyi
sağlayan anlama ve bütün yetilerin birlikte çalışmasına aracılık eden, onların tamlığını
oluşturan ve çıkarımlar yapan akıldır. Kant, bilme yetilerine ilişkin olanakların tüm insanlarda
ortak olduğunu belirtir. Bu bakımdan Kant’ın konu ettiği akıl ne seçkinlere özgüdür ne de
cinsiyetçidir. Tüm insanlar için geçerlidir. Öyleyse aklını kullanmanın önünde, kişinin kendi
istenci dışında bir engel bulunmaz. Kimse “Ben bu akıldan payımı almadım bu yüzden
kullanamıyorum.” diyemez! Bundan ötürüdür ki Kant aklını kullanmayan kimselere yıkıcı
eleştiriler yöneltir. Eleştirel düşünmekten payını almamış her tutum, bu yıkıcı eleştirinin
hedefindedir.
Kant’a göre bireysel açıdan bakıldığında aklını özerk kullanmama, kişinin yaşamda
savrulmasına yol açar. Toplumsal açıdan bakıldığında ise aklını kullanmayan kimselerin
başına yönetici olarak gelmek son derece kolaydır. Üstelik yöneticiler, aklı kullanmayı
sıkıntılı ve tehlikeli göstermek için ellerinden geleni yaparlar böylelikle kullanılmayan
akıllara hükmetmek kolaylaşır. Kant, yöneticilerin ergin olmayan kimselere koydukları
zihinsel bariyerleri şu keskin sözlerle anlatır: “Önlerine kattıkları hayvanlarını önce
sersemleştirip aptallaştırdıktan sonra bu sessiz yaratıkların kapatıldıkları yerden dışarıya
çıkmalarını kesinlikle yasaklarlar sonra da onlara, kendi kendilerine yürümeye kalkışırlarsa
başlarına ne gibi tehlikeler geleceğini bir bir gösterirler.”
Kant, tüm toplumların aydınlanma olanağı olduğuna dikkat çeker. Aydınlanma, kişisel
bir atılım gerektirir. Bunun yanı sıra toplumsal bir itki de söz konusu olabilir. Şöyle ki Kant’a
göre kalabalıklar içinde her zaman özerk düşünebilen ergin birileri bulunacaktır. İşte o
aydınlanmış biri çevresini de ışıtır. Demek ki aydınlanma içte yanan bir alev olsa bile kimi
zaman bu aleve dışarıdan har taşındığı da görülür. Ne var ki böylesi bir itkiye rağmen kendi
aklını kullanma sürekliliğini göstermeyen kişi, özerk ve aydınlanmış sayılamaz.
Aydınlanmanın toplumsallıkla ilgili yanına dikkat çeken Kant, bundan sonra insanın
ergin olmayışındaki diğer engelleri sıralar. Hatırlanacağı üzere ilk engel kişinin kendisi, diğeri
ise bu durumdan yararlanan yöneticilerdi. Şimdi bir başka engel olarak Kant dogmalar ve
kuralları belirler.
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6.4. Kısıtlamalar
Kant, aydınlanmanın önündeki kişisel engellerin yanı sıra toplumsal engellere de
dikkat çeker. İşte kurallar ve dogmalar bu toplumsal yaşamda aydınlanmanın önündeki
kısıtlamalardır. Bu bakımdan Kant, ifade özgürlüğünü aydınlanma gerekli koşulu olarak
görür. Şöyle der: “Kendi aklının kitle önünde, kamuoyu önünde ve hizmetinde serbestçe ve
açık bir biçimde kullanılması her zaman özgürce olmalıdır.” Kant ifade özgürlüğünü
savunurken her kısıtlamaya karşı çıkmaz. Bu bağlamda her kısıtlamanın aydınlanmaya zarar
vermediğini savunur. Kant kendi deyişiyle kişinin, kendi işi ve memuriyeti çerçevesinde,
kendisine emanet edilen topluma ilişkin bir hizmeti ya da belirli bir görevi yerine getirmesi
sırasında karşı karşıya kaldığı sınırlamaları destekler. Bu bakımdan diyelim ki bir kişi
sorumluluğu altındaki bir işini kimi bakımlardan eleştirsin. Kant bu kişinin eleştirilerine
rağmen işini yapmasını, eleştirilerini ise toplumla paylaşmasını öğütler. Yoksa eleştirilerinden
ötürü işinden geri durmasını hoş karşılamaz. Başka deyişle bir kimsenin eleştirilerinden ötürü
işinin gereğini yapmama özgürlüğü bulunmaz. Kant’ın kendi verdiği örnekler uyarınca asker
üstlerinden aldığı emre uyacak, yurttaş haksız olduğunu düşünse de vergisini ödeyecektir.
Anlaşılacağı üzere Kant’ın çağrısı, işiyle ilgili belli bir sorumluluğu olan kimsenin
yakınmalarının işini yapmasına engel olmamasına ilişkindir. Kant bu bağlamda bir başka
örnek olarak din adamlarını verir. Papaz, ödevi gereği belli inançları halka öğretir. Bir papaz
olarak ondan beklenen bunu yapmasıdır. Bu bakımdan onun biricik sorumluluğu işinin
gereğini yerine getirmesidir. Öte yandan aynı papazın bir bilgin olarak yaptığı işe ilişkin
eleştirel görüşlerini toplumla paylaşması engellenmemelidir. Kant böyle bir kısıtlamanın
aydınlanma karşıtı olduğunu savunur. Buna karşın toplumsal alanda sıklıkla “Düşünmeyin,
işinizi yapın!”larla karşılaşılır. İşte Kant, iş yapmayı benimser ancak düşünmemeyi
kabullenemez. Onun çağrısı düşünmek, düşündüğünü dile getirmektir.

6.5. İlerleme
Ana hatlarını ortaya koyduğumuz Kant’ın aydınlanma anlayışına ilişkin bir kaç
noktaya daha dikkat çekmek istiyoruz. Kant, önceki haftalarda konu ettiğimiz temel eserleri,
Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücü Eleştirisi’yle insanı doğru, iyi ve
güzel bağlamında yaşayan akıllı bir varlık olarak tasarlar. Böylesi bir varlık durmadan ilerler
ve yeni aydınlanmalara ulaşır. Kant açısından ilerleme, “İnsan doğasının köktenci amacı ve
belirlenim ilkesidir.”. Bu bakımdan aydınlanma bitimsiz ve kaçınılmazdır. Her zaman
ulaşılacak yeni aydınlanmalar bulunur. Ne var ki eleştirel akıl kullanımı olmadan aydınlanma
gerçekleşemez. Öyleyse eleştiri, aydınlanmanın en temel koşuludur. Aydınlanmayı taşıyacak
insan otonomdur/özerktir. Kendi sorumluğunu taşıyan, eleştirel düşünebilen, kendi eyleme
yasasını kendisi koyan kişi özerktir. Özerk kişi olabilmeyi başarmış kişi aynı zamanda
aydınlanmış öznedir.
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6.6. Eleştiriler
Kant’ın aydınlanma görüşü çeşitli bakımlardan da eleştirilir. Özellikle Kant sonrası
dönemde yoğunlaşan bu eleştiriler, II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan yıkımlardan sonra
doruğa çıkar. Söz gelimi Kant, akla yaptığı vurguyla insanı tek yönü olan, duyguları olmayan
bir varlık olarak ele almakla suçlanır. Bunun sonucunda insanın duygu ve akıl bütünselliğinin
bozulduğu öne sürülür. Bir başka eleştiri Kant’ın toplum tasarımına ilişkindir. Kant’ın
öngördüğü gibi akılcı bireylerden oluşan bir toplumun çeşitliliğini kaybedip tekdüzeleşeceği
iddia edilir. Böylesi bir toplumda aydınlanmanın hedeflediği modern ve akılcı toplumun
insanları ezen, onlar üzerinde egemenlik kuran bir duruma dönüştüğü savlanır. Diğer bir
eleştiri, özellikle Kant’ın olumladığı kısıtlamalara ilişkindir. “İşini yap, sonra kamuda
istediğini konuş.” biçiminde bir yaklaşımın kapitalist üretim ilişkilerini beslediği ve bunları
yeniden ürettiği öne sürülür. Burada Kant’ın öngördüğü akıl kullanımının sınıflı toplumun
çelişkilerini açığa çıkarmaktan uzak olduğu belirtilir. Yine bir başka eleştiri; Kant’ın kendi
bilgi kuramı açısından doğayı tasarımların bir toplamı olarak görmesini, doğanın aklın
egemenliğine sokulmasından sorumlu olarak görmesidir. Bundan ötürü doğanın özsel
değerinden uzaklaştırılıp yağmalanmadığına görüşüne ulaşılır. Kanımızca bu eleştirilere konu
edilen durumların pek çoğu olgusal açıdan doğruluk taşısa da bu olguların Kant’ın
aydınlanma anlayışının sonucu böyle olduğu düşüncesi kabul edilemezdir çünkü bu savların
pek çoğu Kant’ın aydınlanma sorununu tartıştığı bağlamı dışında kalmaktadır. Eserlerinden
yola çıkarak Kant’ın insanı örseleyen her türlü duruma karşı çıkacağını söylemek kolaylıkla
mümkündür. Onun insanı bir araç değil, amaç olarak görmesi, hiçbir toplumsal düzende insan
varoluşunun baskılanmasına izin vermeyeceği sonucuna ulaşmamıza rahatlıkla izin verir.
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OKUMA PARÇASI
Nejat Bozkurt tarafından çevrilen aşağıdaki okuma parçası Yazko Felsefe Dergisinin 6.
sayısından (s. 139-148) alınmıştır.
Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt8
Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan
kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna
başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür;
bunun nedenini de aklın kendisinde değil fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı
olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Sapere
aude! 9 Aklını kendin kullanmak cesaretini göster! Sözü imdi Aydınlanma’nın parolası
olmaktadır.
Doğa, insanları yabancı bir yönlendirilmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış
olmasına karşın (naturaliter maiorennes)10 ve korkaklık nedeniyledir ki, insanların çoğu bütün
yaşamları boyunca kendi rızalarıyla erginleşmemiş olarak kalırlar ve aynı nedenlerledir ki bu
insanların başına gözetici ya da yönetici olarak gelmek başkaları için de çok kolay olmaktadır.
Ergin olmama durumu çok rahattır çünkü. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın
yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum
oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünüp
düşünmemem de pek o kadar önemli değildir; bu sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni

8

Bu yazı Berlin'de yayımlanan aylık bir dergide (Berlinische Monatsschrift) Aralık 1784 yılında çıkmıştır. ss.
481 - 494.
9

“Bilmek ve tanımak yürekliliğini göster.” 1736 yılında Alman Aydınlanmasının önemli bir çevresini oluşturan
‘Doğrunun Dostları Topluluğu’nun benimsemiş olduğu bu özlü deyiş Romalı düşünür ve ozan Horatius’un uzun
bir şiirinden alınmıştır.
Sapere aude;
incipe! quı recte vivendi prorogat horam,
rusticus exspectat dum defluat amnis; at ille
labitur et labetur in omne volubilis aevum.
Yüreklice düşün;
Gir bu yola seve seve! İyi yaşamayı sonraya bırakan kimse,
Yolunda bir ırmakla karşılaşıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye benzer;
Oysa ırmak hiç durmadan akıp gidecektir.
10

naturaliter maiorennes: Doğal olarak, doğa sayesinde olgunluğa ve erginliğe ulaşanlar. büyüyenler.
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kurtaracaktır çünkü. Başkalarının denetim ve yönetim işlerini lütfen üzerlerine almış bulunan
gözeticiler [vasiler] insanların çoğunun, bu arada bütün latif cinsin ergin olmaya doğru bir
adım atmayı sıkıntılı ve hatta tehlikeli bulmaları için gerekeni yapmaktan geri kalmazlar.
Önlerine kattıkları hayvanlarını önce sersemleştirip aptallaştırdıktan sonra, bu sessiz
yaratıkların kapatıldıkları yerden dışarıya çıkmalarını kesinlikle yasaklarlar; sonra da onlara,
kendi kendilerine yürümeye kalkışırlarsa başlarına ne gibi tehlikeler geleceğini bir bir
gösterirler. Oysa onların kendi başlarına hareket etmelerinden doğabilecek böyle bir tehlike
gerçekten büyük sayılmaz çünkü bir kaç düşüşten sonra bunu göze alanlar sonunda yürümeyi
öğreneceklerdir, ne var ki bu türden bir örnek insanı ürkütüverir ve bundan böyle de yeni
denemelere kalkışmaktan alıkoyar.
Demek oluyor ki her birey için nerdeyse ikinci bir doğa yerine geçen ve temel bir yapı
oluşturan bu ergin olmayıştan kurtulmak çok güçtür. Hatta insan bu duruma seve seve
katlanmış ve onu sevmiştir bile; işte bu yüzden o, kendi aklını kullanma bakımından
gerçekten de yetersizdir; çünkü onun böyle bir deneyi gerçekleştirmesine asla izin
verilmemiştir, o aklını kullanmayı denemeye hiç bir zaman bırakılmamıştır. Dogmalar ve
kurallar, insanın doğal yetilerinin akla uygun kullanılışının ya da daha doğru bir deyişle
kötüye kullanılmasının bu mekanik araçları, erginleşme ve olgunlaşma için sürekli bir ayak
bağı olurlar. Biri çıkıp yürümeyi köstekleyen bu zincirleri atsa da, en dar hendekten bile
hemen öyle pek kolayca atlayamaz çünkü o henüz kendisine güven duyarak bacaklarını
özgürce hareket ettirmeye daha alışamamıştır. İşte bundan dolayı da ruhlarını, zihinsel
yanlarını kendi başlarına işleyip kullanarak ergin olmayıştan kurtulan ve güvenle yürüyebilen
pek az kişi vardır.
Oysa buna karşılık, kitlenin kendi kendisini aydınlatması daha çok olanak taşır; hatta
ona özgürlük, yani özgür olma hakkı tanınırsa bu durumun önüne geçilemez de. Çünkü
yığının içinde, kamuda -vasiler arasında bile- bağımsız düşünebilen bir kaç kişi her zaman
bulunacaktır: bunlar önce kendi boyunduruklarını atacaklar, sonra da insanın kendindekini
akıllıca değerlendirmesi yanında bağımsız düşünmenin kişi için bir ödev olduğu anlayışını
çevrelerine yayacaklardır. Ama eskiden kitleyi boyunduruk altına sokan ve kendileri de
aydınlanmaya öyle pek layık olmaya ve hak kazanmayan gözeticilerden bir kaçı şimdi çıkıp
da kitleyi boyunduruktan kurtulmaları için kışkırtırlarsa, öteki gözeticiler bunları boyunduruk
altında kalmaya zorlarlar; önyargıları yerleştirmenin işte böyle zararları vardır ve bu
önyargılar kendilerini yayanlardan sonunda öçlerini alırlar. Bundan dolayı kamu ancak yavaş
yavaş aydınlanmaya varabilir. Gerçi devrimler ile bir baskı rejimi, kişisel bir despotizm, bir
zorbalık yönetimi yıkılabilir; ancak yalnız bunlarla, düşüncelerde gerçek bir düzelme,
düşünüş biçimlerinde ciddi bir iyileşme elde edilemez; tersine, bu kez yeni önyargılar, tıpkı
eskileri gibi, düşüncesiz yığına, kitleye yeni birer gem, yeni birer yular olurlar.
Oysa aydınlanma için özgürlükten başka bir şey gerekmez ve bunun için gerekli olan
özgürlük de özgürlüklerin en zararsız olanıdır. Aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden
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kitlenin önünde apaçık olarak kullanmak özgürlüğü. Ne var ki her yandan “Düşünmeyin!
Aklınızı kullanmayın!” diye bağırıldığını işitiyorum. Subay, “Düşünme, eğitimini yap!”,
maliyeci “Düşünme, vergini öde!”, din adamı “Düşünme, inan!” diyorlar. (Şu dünyada yalnız
bir kişi var ki o da, “İstediğiniz kadar ve istediğiniz şeyi düşünün, ama itaat edin!” diyor).11
Her yerde özgürlüğün sınırlanışı var. Peki, hangi türde bir sınırlama aydınlanmaya karşıdır,
hangisi değildir ve hangi biçimde bir sınırlama tersine özgürlüğe yararlıdır? Yanıt vereyim:
kendi aklının kitle önünde, kamuoyu önünde ve hizmetinde serbestçe ve açık bir biçimde
kullanılması her zaman özgürce olmalıdır ve yalnızca bu tutum insanlara ışık ve aydınlanma
getirebilir; buna karşılık aklın özel olarak kullanılışı [der Privatgebrauch], genellikle çok
dikkatlice ve dar bir alanda kalacak bir biçimde sınırlandırılabilmiştir ve bu da Aydınlanma
için bir engel sayılmaz. Kendi aklını kamu hizmetinde kullanmaktan [der öffentliche
Gebrauch], bir kimsenin, örneğin bir bilginin bilgisini ya da düşüncesini yani aklını, onu
izleyenlere, okuyanlara yararlı olacak bir biçimde sunmasını anlıyorum. Aklın özel olarak
kullanılmasından da kişinin, kendi işi ve memuriyeti çerçevesinde, kendisine emanet edilen
topluma ilişkin bir hizmeti ya da belirli bir görevi yerine getirmesi diye anlıyorum. İmdi
kamunun çıkarlarını etkileyen bazı işlerde, yapay bir ortak anlaşma gereğince ve hükümet
tarafından kamu amaçlarına uygun biçimde ve hiç değilse onu ortadan kaldırmayacak şekilde,
kamunun bazı üyelerince kullanılabilecek bazı belirli işlemlere, belirli mekanizmalara
gereksinme duyulur. Bu gibi durumlarda aklı kullanma tartışmasına kuşkusuz izin verilmez,
itaat etme kesin emirdir. Fakat kendisini makinanın bir parçası sayan herhangi bir insan, yine
kendisini bir topluluğun üyesi, hatta evrensel uygar bir toplumun üyesi olarak tanıtması
durumunda, örneğin bir bilgin sıfatıyla, kendi düşünme yetisine dayanarak yazılarıyla kamuya
yönelir; her hâl ve durumda aklını kullanır, ama zamanında edilgin olarak da olsa görev
yaptığı durumları ve işleri de zarara uğratmadan yapar bunu. Üstlerinden aldığı bir emir
üzerinde, onun yararlılığı ya da yararsızlığına ilişkin olarak akıl yürüten bir subayın tutumu
tehlikeli ve zararlıdır, onun ödevi yalnızca itaat etmektir. Fakat eğer bu konuda doğru olmak
gerekiyorsa, bir bilgin olarak onun askerlik hizmetinin yanlışları üzerindeki eleştiri ve
düşünceleri ve bunları kamu önüne yargılanması için götürmek istemesi yasaklanamaz. Yine
bunun gibi yurttaş, kendisine düşen vergiyi ödememezlik edemez hatta bu gibi vergilere
ilişkin yapılan acımasız eleştirir ve ödememeye yönelik davranışlar, bu uymamaların
genelleşebileceği gerekçesiyle cezalandırılabilir. Bununla birlikte bir bilgin olarak aynı

11

Demek oluyor ki Kant’a göre, kültürel ve ekonomik gelişmenin de temelinde bulunan tarihsel gelişmenin
ölçütü özgürlük düşüncesidir, özgürlük düşüncesi de sıkı bir biçimde aydınlanma düşüncesine bağlıdır. İşte
aydınlanma düşüncesinin ortaya çıkması ve yayılıp gelişmesine önayak olan kimse de Prusya Prensi II. Büyük
Friedrich’tir, Kendisine ‘Philosophe de Sanssouci’ diyen Büyük Friedrich’in hüküm sürdüğü bu döneme
“Aydınlanma Dönemi” ya da “Friedrich Dönemi” (1740-1786) denir. “Dilediğini düşün, ama buyruklara uy!”
biçimindeki Friedrich’in yukarıda geçen uyarıcı ilkesi yavaş yavaş bütün uluslara yayılacak ve öteki uluslar da
giderek özgürlüğün toplumun birlik ve barışı için korkulacak bir şey olmadığını, insanların bağları çözüldüğü
oranda kendi gelişmelerini engelleyen sınırlamalardan (önyargılardan, güvensizlikten, çıkarcılıktan, iç ve dış
savaşlardan. laik olmayan dinlerin baskısından, doğa ve kültür ile birey ve devlet çatışmasından) kendilerini
kurtarabileceklerini göreceklerdir. Almanya’da Kant’ın ve büyük Friedrich’in yanında başlıca aydınlanmacı
düşünürler olarak Christian Wolff’u, Lessing’i ve Thomasius’u görüyoruz.
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vatandaş kamu önünde vergilerin uygunsuzluğu ve adaletsizliği üzerindeki düşüncelerini
açıkça belirttiği zaman asla yurttaşlık yükümlülüklerine karşı gelmiş sayılmaz. Yine aynı
şekilde bir papaz da hizmetinde bulunduğu kilisenin öğretileri ile uygunluk ve uyum içinde işi
gereği kilisenin inançlarını cemaatine ve halkına öğretmekle yükümlüdür. Fakat bir din bilgini
olarak o, bu inançları pekala eleştirebilme özgürlüğüne ve daha fazlasına sahiptir: Büyük bir
itina ve dikkatle ölçülüp-biçilmiş ve tartılmış düşüncelerini, çok iyi bir biçimde
yönlendirilmiş eğilimlerini kamuya iletmek sorumluluğuna sahiptir; bunlar, sözü geçen dinsel
öğretilerin yanlış yönleri üzerinde olabileceği gibi, dinin ve kilise işlerinin düzeltilmesine
ilişkin de olabilir; ve bunu yaparken de vicdanını rahatsız edecek hiç bir şey söz konusu
olamaz. Kilisenin sadık bir hizmetkarı olarak görev ve yükümlülüklerine uygun bir biçimde
vaaz verirken o, kendi kişisel kanılarına göre bunu yapmak özgürlüğüne sahip değildir; ama,
kendisinin yükümlü olduğu şekilde ve başka bir otorite adına dinsel telkinde bulunmak
zorundadır. O şöyle söyleyecektir: Kilisemiz bunları ya da şunları öğretir; işte kullandığı
kanıtlar da bunlardır. Cemaati yani dinsel topluluğu için kendisinin bile tam bir inançla bağlı
olmadığı dinsel kuralların pratik yararlarını ve avantajlarını gösterirken o, bunlar içinde saklı
bir hakikatin bulunmasının olanaksız olmadığını ve içsel dine karşı çıkan hiç bir şeyin
bulunmadığını söylemek durumunda kalır. (Bu gibi dinsel öğretilerde, her durum ve olayda
dinin özüne hiç bir şey karşı gelmemiştir, gelemez). Papaz eğer bunlardan hiç birini
öğretilerde bulamadığım düşünecek olursa, işte o zaman resmi görevlerini vicdanı rahat
olarak yürütemeyecek ve görevinden ayrılması gerekecektir. Sonuç olarak din adamının
cemaatinin önünde bir eğitimci imiş gibi aklı kullanması yalnızca aklın özel kullanımı
olmaktadır, çünkü burada cemaat ne kadar büyük ve kalabalık olursa olsun bir aile toplantısı
söz konusudur ve papaz olarak o kişi özgür değildir ve olmamalıdır: çünkü o kendisine
dışardan yüklenen bir görev ile bağımlıdır. Buna karşın, alanının bir bilgini olarak din adamı
yazılarıyla halka hitap ederken, dünyaya seslenirken, yani rahip olarak aklını kamu
hizmetinde kullanırken, aklın herkes için kullanımının ve kendi adına konuşmanın sınırsız
özgürlüğünden yararlanır. Zira halkın ruhani yani tinsel işleriyle ilgileneceklerin kendilerinin
de ergin olmamaları gerektiğini sanmak yakışık almayan ve saçmalıkları sürekli kılan bir
saçmalıktır.
Fakat bir kilise meclisinde ya da Presbiteryen kiliselerindeki kutsal yönetim kurulunda
(Hollandalıların böyle söylediği gibi) görüldüğü üzere, ruhbanlar sınıfı değişmez kesin bir
dinsel öğretiler manzumesini, hem kendi üyelerinin her biri üzerinde, hem de onların
aracılığıyla halk üzerinde, her zaman için değişmeyen bir koruyuculuğu güvenle sürdürmek
amacıyla, bir yemine dayanarak ortaya koymak hakkını kendilerinde bulmamalı mıdırlar?
Hemen yanıt vereyim bu kesinlikle olanaksızdır. Şöyle ki insan soyunun gelecekteki her yeni
aydınlanmasına engel olacak böyle bir anlaşma kesin olarak bir hiçtir, mutlak olarak boş ve
gelecekten yoksundur; kaldı ki böyle bir sözleşme, en üstün bir yetke ya da parlamentolar
veya en gösterişli ve görkemli barış antlaşmaları tarafından onanmış olsa bile. Çünkü hiç bir
çağ bir yemine dayanarak kendisinden sonra gelen dönemlerin, hem de pek önemli konularda,
bilgilerini genişletmemesi ve yanılgılarını düzeltmemesi ya da aydınlanmada ileri gitmemesi
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için herhangi bir anlaşmaya yönelemez. Böyle bir şey insan doğasına karşı işlenmiş bir kıyım
olur; çünkü sözü geçen bu durum, insan doğasının köktenci amacı ve belirlenim ilkelerinden
biri olan ilerlemeye aykırıdır ve bundan dolayı daha sonraki kuşaklar da bu gibi anlaşmaları
yetkisiz ve suçlu bularak bir kenara bırakmakta tamamiyle haklıdırlar. İmdi bir ulus için bir
yasa koyarken hep şu soru bir ölçü olarak benimsenebilir kanısındayım: Acaba aynı ulus karar
vermede kendi başına bırakılsaydı bu yasayı kendi kendisine de koyar mıydı? Gerçekten belli
bir düzeni getirmek amacıyla ve daha iyi bir yasanın beklentisi içinde kısa ve belirli bir süre
için bu yasa mümkün olabilirdi. Fakat bu ancak yurttaşlardan her birine ve özellikle de din
adamına, onun da bir bilgin olması nedeniyle, o anda var olan kurumun zayıflık ve
eksikliklerini işaret etmek, bunları yazılar yoluyla kamuoyuna göstermek ve kurulu düzeni
savunmayı bir yana bırakmak özgürlüğünün tanınması koşuluyla mümkündür. Bu arada yeni
kurulan düzen, yapısına ilişkin araştırma ve inceleme kamu tarafından oldukça
derinleştirildiği, ilerletildiği ve kendisini kanıtladığı zamana kadar var olmayı sürdürür; eğer
çoğunluğun onayıyla bu durum destek bulamaz ise, o zaman tacın ya da tahtın önüne yeni bir
tasarı getirilebilinir; bu öyle bir projedir ki, kendi kavramlarına ve anlayışlarına göre din
kurumunu değiştirmek için birleşmiş olan ve eskiye sadık kalmayı isteyenleri de karşısına
almayan dinsel toplulukları yani cemaatleri korumayı amaçlar. Fakat kimsenin kamusal bir
sorun olarak görmediği ve kuşkulanmak zorunda olmadığı sürekli geçerliliği olan dinsel bir
yasa ile birleşmek, birlik olmak, tek bir insan yaşamında olmuş olsa bile, böyle bir yasa,
insanlığın gelişmesindeki kısırlıkları ve engelleri ortadan kaldırmak bir yana, bu gelişmeyi
daha sonraları için zararlı bir duruma da sokar. İnsan kendi adına ve belli bir süre için bilmesi
gereken konularla ilgili olarak kendi aydınlanması için kendisinin göstereceği çabayı
erteleyebilir, onu bir müddet için sonraya bırakabilir. Ancak böyle bir aydınlanmadan
bütünüyle vazgeçmek demek, bu kendi adına ya da daha sonraki kuşaklar adına da yapılsa,
insanlığın kutsal haklarını ayaklar altına almak ve onu incitmek demektir. Bir ulusun kendi
kendisine bile yükleyemeyeceği herhangi bir şeyi, hükümdarı ya da yöneticisi ona haydi
haydi yükleyemez; yasa koyma yetkisi olan hükümdara bu yetki yalnızca hükümdarın, ulusun
iradesini kendi iradesinde toplamış olması nedeniyle verilmiştir. Yani halkın ortak iradesini
hükümdarın kendisinde toplamış olmasından ötürüdür bu. Hükümdar sivil toplum düzeni ile
uyuşan bütün gerçek ve hayati iyileştirmeleri ve düzenlemeleri kendi işi olmadığı hâlde
halkının ruhunun kurtuluşu için, ulusunun gerekenleri yapması amacıyla, halkını kendi
kendisinin önderi olmaya çağırır ve bu yolu açmaya çalışır; fakat onun asıl görevi ve
kendisinden sorumluluk isteyen işi, ellerinden geldiğince kendi kurtuluş yollarını belirleyip
bunları harekete geçirmek ve geliştirmek için en iyisini yapanlara güç kullanarak engel
olanları durdurmaktır. Fakat hükümetin denetimi sırasında din konusundaki düşüncelerini
açıklığa kavuşturmak amacıyla halkının bir girişimi olan yazıları söz konusu ederek bu dinsel
konulara hükümdarın müdahale etmesi onun itibarını zedeler. Ama bunun yanında eğer o

99

kendi yüceltilmiş ve kutsanmış kanılarına ve oyuna göre davranır -ve bu eyleminde şu
takılmalı deyişe göre kendisini ortaya koymayı sürdürürse: «Caesar non est supra
Grammaticos»12- ve dahası eğer o kendi tebaasına karşıt olarak devletinde birkaç tiranın tinsel
yani manevi baskısını ya da despotizmini desteklemek için kendi yüksek otoritesini alçaltırsa,
o zaman o hükümdar kendi değerinden kaybeder.
Şimdi acaba aydınlanmış bir çağda mı yaşıyoruz? sorusu sorulunca, yanıt şöyle
olacaktır: Hayır, aydınlanmış bir çağda değil, fakat aydınlanmaya giden bir dönemde, bir
aydınlanma döneminde yaşıyoruz. 13 Şimdiki zamanlarda olduğu gibi, insanlığın bir bütün
olarak, başkasının rehberliği olmaksızın, dinsel konularda kendi aklını iyi bir biçimde ve
güvenilir bir şekilde kullanması durumunda olması ya da bu duruma getirilebilmesi için kat
edilecek daha çok yolumuz var. Fakat bu yönde özgürce çalışmak için şimdi onların yolunun
temizlenip aydınlatıldığına ilişkin farklı göstergelere sahibiz; böylece evrensel aydınlanmaya
giden yoldaki engeller, insanın kendi suçu ile düşmüş bulunduğu bu ergin olmayış
durumundan kurtuluşu ile ilgili güçlükler yavaş yavaş da olsa giderek azalmaktadır. İşte bu
bakımdan çağımız bir aydınlanma çağıdır ya da Friedrich’in yüzyılıdır.
Bir prens din konularında, halkına herhangi bir emir vermemeyi ya da yükümlülük
yüklememeyi kendi görevi bakımından bir küçüklük ya da bir gerilik olarak görmez ve
halkını tüm bir özgürlüğe doğru yöneltirse, hatta bu prens hoşgörülü gibi kibirli bir sıfatı
kabul ederek bir zayıflık da gösterse, o aydınlanmış bir kimsedir. İşte böyle bir kimse
çağdaşlarınca ve kendisine borçlu olacak daha sonra gelenlerce, insanlığı ergin olmayıştan ilk
kez kurtaran, hükümeti ilgilendirdiği oranda ve bütün insanları vicdanları ile ilgili tüm
konularda akıllarını kullanma da özgür bırakan bir insan olarak onurlandırılmayı hak eder.
Onun yönetimi altında kilise ileri gelenleri kendi resmi görevlerinin yapılmasını gerekli
gördüğü konularda önyargılı davranmaksızın ve fazla ayak diretip karşı koymaksızın bir bilim
adamı gibi kendi güçleri ve olanakları elverdiği ölçüde özgür bir biçimde ve halka açık olarak
kendi kanılarını, düşüncelerini ve kararlarını dünyanın: yargısına, oyuna ve onayına
sunabilirler, hatta bu tutum yer yer şurda burada Ortodoks öğretiden sapmaları da beraberinde
getirse bile; işte bu durum herhangi resmi bir görevle sınırlandırılmamış diğer kimselere de
uygulanır. Bu özgürlük ruhu dışarıya doğru da bir açılma ve yayılma gösterir, öyle ki kendi

12

“Caesar gramercilerin üstünde değildir.” Burada Kant, belki de Prusya Kıralı II. Büyük Friedrich’in (doğ.1712
- öl. 1786) Voltaire’e vermiş olabileceği bir yanıta sataşmada bulunuyor. Büyük Friedrich’in söylediği sanılan
“Caesar est supra Grammaticams” (Caesar gramerin üstündedir.) sözü aslında 1414 yılında toplanan Constance
Konsilinde İmparator Sigismund tarafından şu biçimde söylenmiştir: “Ego sum rex Romanus et supra
grammaticam” (Roma imparatoruyum ve gramerin, yani dilin, üstündeyim.). Öyle sanıyoruz ki bu sözü de Roma
İmparatorluğu sırasında Caesar’a bir eleştiri olarak yöneltilen şu söze kadar geri götürebiliriz: “Et tu oaesare,
cıvıtate dare potes homını, verbo non potes” (Sen ey Caesar, insanlara yurttaşlık hakkı verebilirsin fakat
sözcüklere veremezsin.)
13

Bu bağlamda Kant bir başka yapıtında şunları söyler: “Çağımız bir anlamda ve bir dereceye kadar bir
eleştiricilik çağıdır. Her şeyin de alçak gönüllülükle bu kritisizme boyun eğmesi, ona bağlanması gerekir.”
(Kritik der Reinen Vernunft, İlk Baskıya Önsöz’den)
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işlevini yanlış anlayan, görevini kötüye kullanan ve rolünü başarıyla oynayamayan
hükümetlerce empoze edilen dış engellemelerle bile savaşmak zorunda kalır. Bu gibi
hükümetler, en azından ulusun birliğini ve halkın uyumunu tehlikeye düşürmeksizin
özgürlüğün böyle bir ortamda nasıl var olabildiğini gösteren parlak birer örnektirler. Artık
insanlar kendi rızalarıyla yollarının üstünden barbarizmin, bir tür büyüklük kompleksinin
yavaş yavaş kaldırılması için çalışacaklar ve bu da benimsenmiş, yapma ve uydurma birtakım
ölçülerin insanları bunların içinde tutmasının ortadan kaldırılmasıyla birlikte gerçekleşecektir:
Burada aydınlanmanın yani İnsanın kendi kabahati sonucunda karşı karşıya bulunduğu
olgun olmayış ya da kendi sorumluluğu sonucu düştüğü ergin olmayış durumundan
kurtuluşunun odak noktası olarak din konularını belirlemeye çalıştım. Çünkü bilimler ve
sanatlarla ilgili olarak yöneticilerimizin bu konular üzerinde söz sahibi olma ve koruyuculuk
yapma rolü oynamaları çıkarlarına uygun düşmez; ikinci olarak din bakımından ergin olmayış
her şeyden daha çok tehlikeli, zararlı ve onur kırıcıdır. Fakat bilimlerde ve sanatlarda
özgürlüğe öncelik tanıyan bir devlet başkanının düşünme biçimi daha ileri bir yayılım gösterir
ve kendi yasası açısından bile vatandaşlarının kendi akıllarını serbestçe ve herkese açık olarak
kullanmasına izin vermesinde hiç bir tehlikenin bulunmadığını bilir, herkesin önünde daha iyi
bir yasanın yapılması için onların düşüncelerini alır; bu durum yürürlükteki yasanın doğru,
içten ve açık bir eleştirisini getirse bile; önümüzde bu türe uygun çok parlak bir örnek vardır,
hiç bir yönetici bizim kendisini onurlandırdığımız bu kimseyi şimdiye değin aşamamıştır.
[Büyük Friedrich, ç.]
Ama kendisi aydınlanmış, hayaletlerden korkmayan bir yönetici elinde iyi örgütlenmiş
ve kalabalık bir orduyu toplumun güvenliğini sağlayabilmek için bulundursa da, devletin
cesaret edemediği şu sözü söylemek yürekliliğini kendinde bulabilir: “İstediğiniz kadar ve
istediğiniz konular üzerinde düşünün, ama itaat edin!” Bu durum ise insansal konularla ilgili
olması nedeniyle karşımıza tuhaf ve umulmadık bir durum olarak çıkar, tıpkı her şeyin hemen
hemen paradoksal olduğunu geniş anlamda aldığımızda buna benzer bir sonuca varmamız
gibi bir şeydir bu. Yüksek düzeye ulaşmış bir toplum özgürlüğünün kuşkusuz halkın zihinsel
özgürlüğü yanında bir önceliği vardır ve onun önüne aşamayacağı sınırlar koyar. Buna karşın
toplum özgürlüğünün daha aşağı bir düzeyde olması demek, onun zihin özgürlüğüne kendi
gücünü gösterebilmesi için yeteri kadar yer sağlaması demektir. 14 Doğa bir defalığına sert

14

Kant’ın bu bağlamdaki düşünceleri ile Hegel’in aşağıda alıntısını verdiğimiz düşünceleri arasındaki yakınlık
dikkat çekici: “ ... Felsefenin ortaya çıkması için özgürlük bilinci gereklidir ve felsefenin içinden çıktığı halk da
ilkece özgürlüğe sahip olmalıdır; pratik bakımdan ise bu, gerçek özgürlüğün, politik özgürlüğün gelişip
serpilmesine bağlıdır. Bu özgürlük ancak, bireyin kendisini kendi için birey diye bildiği, temel, özsel diye, birey
olarak sonsuz bir değere sahip diye bildiği yerde başlar; öznenin kişilik bilincine eriştiği, dolayısıyla da mutlak
olarak kendi için olan değerini olurlamak istediği yerde başlar. Nesneye -mutlak, tümel, özsel nesneye- ilişkin
düşünce de buraya girer. Düşünmek bir şey hakkında soru sormak ve o şeyi tümellik biçimine Sokmak, koymak
demektir; kendini düşünmek demek ise, kendini tümel diye bilmek, kendine tümelin belirlenimini vermek,
kendine ilişkin olmak demektir. Pratik özgürlüğün temel unsuru, ögesi bunun kapsamında bulunur ... İmdi tarihte
felsefe, yalnızca özgür devlet yapılarının oluştuğu yerde ve durumda ortaya çıkar. Tin (Geist), doğal
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kabuğu altındaki tohumu özgürlüğüne kavuşturmuş, bütün yumuşaklığı ile onu kollamış, yani
özgür düşünmeye yönelik bu eğilim ve hizmet sonunda giderek halkın zihniyetine, onda
yerleşmiş bulunan inançlara tepki göstermiş ve yavaş yavaş özgür eyleyebilme aşamasına
gelmiştir. Bu durum yani özgür düşünme ve eyleme, yönetimlerin yani hükümetlerin
ilkelerini de etkileyecek ve kendilerine göre insanı kullanarak onu sömürebilecekleri ya da
ondan yararlanabilecekleri düşüncesi, makinadan fazla bir şey olan insanın15 insansal onuruna
uygun davranma düşüncesine dönüşecektir.*
1784
* 30 Eylül olan bugün 13 Eylül tarihli Büsching’in Haftalık Haberler’inde
(Büschingschen Wöchentliche Nachrichten) bu ayki Berlin’in Aylık Dergisi (Berlinische
Monatsschrift) ile ilgili bir yazı okudum: Bu yazıda Mendelssohn’un ayın soruya benim şimdi
vermiş olduğum yanıta benzer bir yanıt verdiği bildiriliyor. Bu gazeteyi henüz görmedim,
yoksa yukarıdaki düşüncelerimi yayımlamazdım. Ama yine de iki ayrı kişinin birbirinden
haberli olmadan düşüncelerinin tesadüfen nasıl çakıştıklarını, aynı sonuçta birleştiklerini
göstermesinin kıyaslanması bakımından bu yazıyı yayımlıyorum.

isteklerinden, maddeye batmışlığından sıyrılmak zorundadır.” (Hegel, Vortesungen über die Geschichte der
Philosophie, s: 113).

15

Kant burada da 1709 ile 1751 yılları arasında yaşayan Fransız filozofu Julien Offray de Lamettrie’nin 1748
yılında yayımlamış olduğu L’Homme Machine adlı yapıtında savunduğu materyalizmine takılmakta ve bu
sistemi eleştirmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Kant’ın aydınlanma görüşünü konu ettik. Kant, aydınlanma sorununa
ilişkin yazdıklarıyla da kapsamlı tartışmalara konu edilir. Öyle ki kendi çağında olduğu gibi
günümüzde de aydınlanma sorunu mutlaka Kant’a atıf yapılarak ele alınmaktadır. Bu
noktadan hareketle çalışmamızda Kant’ın aydınlanma anlayışını ve ona yapılan eleştirileri ele
aldık.

103

Bölüm Soruları
1. Kant’a göre aydınlanmamış birinin sorumluluğu nerede aranmalıdır?
A-) devlette
B-) kişinin kendisinde
C-) toplumda
D-) ebeveynlerinde
E- ) eğitim kurumlarında

2. Kant açısından aydınlanmanın temeli ............. .
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A-) ailedir
B-) toplumdur
C-) akıldır
D-) duyarlıktır

3. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın ifade özgürlüğüyle ilgili düşüncelerine aykırıdır?
A-) Bir öğretmenin öğretmenlik yaptığı sırada her şeyi dile getirmeye hakkı yoktur.
B-) Bir din adamının vaiz verdiği sırada her şeyi dile getirmeye hakkı yoktur.
C-) Bir memurun memurluk görevini yerine getirdiği sırada her şeyi dile getirmeye
hakkı yoktur.
D-) İfade özgürlüğü önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır
E- ) Kimi ifade özgürlükleri kısıtlanabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Kant aydınlanma anlayışının bir özelliği değildir?
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A-) ilerlemeci olması
B-) tüm insanlar için önerilmesi
C-) özerk insana dayanması
D-) doğanın amaçlarına uygun olması
E- ) sonunun olması

5. Aşağıdakilerden hangisi Kant’ın aydınlanma görüşüne yönelik bir eleştiri değildir?
A-) toplumu tekdüzeleştirmesi
B-) toplumsal çelişkileri gizlemesi
C-) doğayı araçsallaştırması
D-) kapitalizme yaraması
E- ) hiçbir geçerliliğinin olmaması
6. Kant’ın aydınlanma tanımı nedir?
7. Kant’a göre insanlar ergin olmama durumuna neden katlanır?
8. Kant’a göre aklı kullanmanın önündeki engeller nelerdir?
9. Kant’a göre bağımsız düşünmek neden herkesin ödevidir?
10. Kant’ın aydınlanma anlayışına ne tür eleştiriler yöneltilir.
Yanıtlar
1.B 2.C 3.D 4.E 5.E
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7. ALMAN İDEALİZMİ I: FİCHTE VE SCHELLİNG
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kant ve İdealizmin Sorunu
Spinoza-Jacobi-Reinhold
Fichte
Schelling
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Alman idealizmi ne olabilir?
2. Doğanın bir ilkesi olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Kant ve idealizm
bağıntısını
anlamak.
Spinoza-JacobiReinhold
Fichte
Schelling
felsefelerinin genel
hatlarını tanımak.
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Anahtar Kavramlar
Spinoza-Jacobi-Reinhold, Fichte,Schelling , Alman idealizmi
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Giriş
Kant’tan sonra felsefenin gündemi onun bıraktığı sorunlar olur. Bu sorunların başında
ise metafizik gelir. Alman filozoflar Schelling ve Fichte, Kant’ın metafiziğe ilişkin
tartışmalarını geliştirerek dizgeci bir yeni metafizik kurmak ister. Çalışmamızda Schelling ve
Fichte’nin yeni metafiziklerini konu edeceğiz.
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ALMAN İDEALİZMİ I: FİCHTE VE SCHELLİNG
Kant’ın kendisinden sonra yapılan felsefeye etkileri nedeniyle çok büyük bir filozof
olduğunu daha önce belirtmiştik. İşte 19. yüzyılda ortaya çıkan Alman idealizminin çıkış
noktası, Kant felsefesidir. Bu felsefenin önde gelen filozofları Fichte, Schelling ve Hegel’dir.
Söz konusu filozoflar, Kant felsefesinde tartışılan kimi sorunları temele koyarak kendi felsefi
kavrayışlarını oluşturur.

7.1. Kant ve İdealizm Sorunu
Peki, Kant hangi bakımlardan Fichte, Schelling ve Hegel’e esin kaynağı olur? Önceki
haftalarda dikkat çektiğimiz üzere Kant, transendental felsefesi kapsamında bilinebilenin
sınırlarını çizmek ister. Bu bağlamda bilinebilinenin alanı görünüşlerden (Alm. Erscheinung,
İng. apperance) oluşur. Kant, görünüşlerden yaptığı mantıksal çıkarım sonucu görünüşlere
kaynaklık eden şeylerin de olması gerektiğini belirterek bunları kendinde şeyler (Alm. Ding
an sich, İng. thing in itself) olarak niteler. Ancak, insan bilgisi yalnızca görünüşleri bilebilir,
kendinde şeyleri bilemez. Kendinde şeyler hakkında ancak düşünülebilir. Kant görünüşlerin
bilgisinden yola çıkarak doğayı görünüşlerin toplamı olarak nitelendirir. Doğa olarak
tasarımladığımız bütün, bilme yetilerimizin aracılığıyla kurulur. Bu bakımdan insan yaşadığı
dünyayı kendisi oluşturur. Kant söz konusu anlayışından dolayı idealist nitelendirmesiyle
karşı karşıya kalır. Ne var ki geleneksel anlamda idealizme karşı çıkan Kant, bu yaftayı kabul
etmez. Hatta idealizmin temel tezi olan öznenin dışında şeyler olmadığı görüşüne karşı çıkar.
Dahası ille de bir idealizm yakıştırması yapılacaksa kendisine transendental idealist
nitelemesinin uygun düşeceğini belirtir. Bu bakımdan Kant, insandan bağımsız bir düş
dünyanın olduğunu savunur ancak bu dünya başta uzay ve zaman formu olmak üzere insanda
bulunan yetiler aracılığıyla kurulur.
Görünüş ile kendinde şey ayrımına dikkat çekmesinin yanı sıra Kant, felsefesinde
inanca yer ayırmak için bilginin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtir. Bu yaklaşımının
amacı, bilgi ile inancı, başka bir deyişle bilme ile gerekliliği birbirinden ayırmak istemesidir.
Gel gelelim Kant’a göre insan, görünüşler dünyası içinde sınırlanmışken aklı aracılığıyla bu
sınırları aşmak ister. Bu açıdan Kant, akıllı bir varlık olarak insanın görünüşler dünyasından
başka bir dünyanın da yasalarına bağlı olduğunu bildirir. Bir başka deyişle bir fiziki varlık
olarak görünüşler dünyasında belirlenim altında duran insan, bu belirlenimden kurtulup
dilediğince eyleme özgürlüğü taşır. Ancak bu sayede o, görünüşler dünyasındaki herhangi bir
varlık olmaktan kurtulur, özgür ve özerk (autonom) bir varlık olur. Bu özgürlüğün kaynağı
nedir? Kant’a göre özgürlüğe kaynaklık eden bu dünya, anlaşılabilir (intelligibi) bir dünyadır.
Kant bu dünyaya bir ‘noumenon’dur. Bu dünya, bilgi sınırımızın dışında olduğu için onu
bilemeyiz ama biz, bir akıl varlığı olarak onun idelerine sahip olabiliriz. İşte Kant’a göre
“özgürlük idesi” böyle bir idedir. Haklı bir inancı desteklediği ve bir uygulama alanı
bulabildiği için (Bu alan, insan eylemlerinin alanıdır, pratik aklın alanıdır.) Kant, böyle bir
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ideye izin verir. Bu bakımdan Kant “saf kuramsal akıl” için reddettiği inancı, belli bir ölçüde
de olsa “pratik akıl” için kabul ederek bir bilgi ve inanç birliğine zemin hazırlamış olur.
Kant’a kendine özgü bir idealizmin yolunu açan kendinde şey ve özgürlüğün kaynağı
sorunu Alman idealistleri için çıkış yolu olur. Bu noktalardan yola çıkan Alman idealistleri,
Kant’ın idealizmini mutlak idealizme dönüştürmek ister. Kant, aşkın olanın yolunu kapamıştı.
Oysa idealistler, deyim yerindeyse bu yolda dolu dizgin ilerler.
Her ne kadar, birbirlerinden farklı yaklaşımlar sergilemiş olsalar da bu filozofların
felsefe yapma tutumlarında kimi benzerlikler görülür. Bu benzerliklerden ilki her üç filozofun
da felsefi tutum olarak dizgeci/sistemci bir yöntemi benimsemeleridir. Bu filozoflar,
felsefenin farklı alanlarını tek bir ilkeden türetmeyi amaçlar. Bu tek ilke mutlaktır ve diğer
tüm ilkeleri önceler. Yine bir başka benzerlikleri, felsefi anlayışlarını metafiziği yeniden
yapılandırma üzerine kurmalarıdır. Onlara göre Kant, gelecekteki metafizikten söz etmiş
ancak bu metafiziği bütünüyle ortaya koyamamıştır. İşte Alman idealistleri, Kant’ın eksik
bıraktığı metafiziği tamamlama çabasındadırlar. Öyleyse oluşturmak istedikleri dizgeci
felsefe, dizgeci metafizik olarak da görülebilir. Kant’ın felsefi tutumunda eleştiri
merkezdeyken bu filozoflar dizgeciliği esas alır. Kant saf aklın kaynaklarını çözümleyen bir
felsefe yapmıştı. Alman idealistleri ise birleştirici ve bireşimcidir.

7.2. Spinoza-Jacobi-Reinhold
Kant’ın yaşadığı dönemde Almanya’da gündem olan felsefe sorunlarından biri Tanrı evren ilişkisi sorunudur. Spinoza (1632-1677 ), önceki yüzyılda Tanrı’yı temel alan bir felsefe
geliştirir. Buna göre bütün var olanlar, belli bir düzene göre Tanrı’dan türer. Tanrı evrenin
kendisidir. Tanrı ve doğa; bir ve aynı şeydir ve bütün varlıkları kaynağıdır. Spinoza, Ethica
(Geometrik yönteme göre kanıtlanmış ahlak) adlı eserinde matematiksel bir yöntem
kullanarak ahlakı kanıtlamak ister. Euklides’in geometride yaptığına benzer tanımlar,
aksiyomlar ve önermeler kurarak ahlakı temellendirmeye çalışır. Nasıl geometri açısından
uzay tüm geometrik cisimlerin kurucu ögesi ise aynı şekilde bilgi için de tüm olanaklar
Tanrı’dadır. Spinoza’dan sonra Alman filozoflar Moses Mendelssohn (1729-1786) ile
Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) arasında Spinoza hakkında tartışma başlar.
Spinoza’nın kanıtlamalı yöntemini eleştiren Jacobi, felsefi doğrulukları kanıtlamak istemenin
son derece hatalı olduğunu belirtir. Jacobi’ye göre Spinoza, kanıtlamalı aklın önemli bir
temsilcisidir. Bu bağlamda Jacobi, Kant ile Spinoza arasında paralellik kurar. Jacobi’ye göre
transendental idealizm dolaysız kesinliği kanıtlamalı doğruluğun altına koyarak gerçekliği bir
yanılsamaya dönüştürür. Karl Leonhard Reinhold (1757-1823), bu tartışmada Kant’ı savunur.
Ahlakı ve dini savunmak için Kantçı felsefenin önemli bir çıkış yolu olduğunu belirtir.
Reinhold Kant’ı savunmasına karşın Kant’ın felsefesinin temelleri konusunda sorunlar
olduğunu düşünür. Kantçı felsefeyi tek bir ilkeden türetmek ister. Bu ilke ‘bilinç” ilkesidir.
Tüm bilgiye temel olan bilinç ilkesine göre
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1) Bilgi bir özne yoluyla nesnenin bilinçli tasarımıdır
2) Bu tasarım hem özneye hem de bilginin nesnesine gönderme yapar.
Reinhold yeni bir kadro bulup Jena Üniversitesini bıraktığında, eski kadrosu Johann
Gottlieb Fichte’ye (1762-1814) verilir.

7.3. Fichte
Fichte, Kant’ın ahlaki ideali ile Spinoza’nın tüm tanrıcılığını birleştiren bir dizge kurar.
İnsanın ahlaki yönünden başlayan Fichte, doğayı ahlaki özgürlük temelinden kavrar. Fichte,
özne ile nesneler (doğa) arasındaki karşıtlığı düşünerek hangisinin bir diğerinin kurucusu
olduğunu soruşturur. Kant’ın özneyi merkeze alan görüşlerinin etkisiyle, nesneden başlayan
bir felsefenin bilinçli bir benin nasıl ortaya çıktığını açıklayamayacağını öne sürer. Nedensel
yasalarla belirlenmiş bir dizgede özgür özneye yer olamaz. Bu bağlamda Fichte, özgürlüğü
anlaşılabilir kılmak için başlangıç olarak bir bilinçten hareket eder. Kant, tüm tasarımlara
eşlik eden bir durum olarak transendental tam algıdan söz etmişti. Transendental tam algı
tüm tasarımların birlikli bir biçimde öznede kurulmasını sağlar. Bu transendental tam algı,
Fichte’nin söz ettiği bilincin farklı öznelere bölünmüş hâlidir. Öyleyse bilinç, herkese
dağıtılmıştır.
Bilinci açığa çıkaran ilke eylemdir. Bütün varlığı yaratan böyle bir ilke, mutlak-ilk,
hiçbir koşula bağlı olmayan, dolaysız bir ilkedir. Bu eylemin öznesi de bendir. Bütün varlığa
kendisinde sahip olan ben, yine kendisinden çıkardığı ben olmayanı kendi karşısına nesne
olarak koyar. Bütün gerçekliğin kaynağı bendir. Gerçeklik kavramı ben ile verilmiştir.
Gerçeklik, ben kendisini ortaya koyduğu için vardır. Buna göre, kendini koymak ile varlık bir
ve aynı şeydir. Fichte’nin beni eylemlilik içinde sürekli etkindir. O hâlde gerçek olan her şey
eylemde olandır ve eylemde olan her şey gerçek olandır. Görüldüğü gibi Fichte’nin felsefi
tavrının merkezi, kuram değil eylemdir.
Fichte felsefi dizgesi için kesin bir önerme ararken her özdeş önermenin kesin mutlak
bir önerme olduğunun ayırdına varır. Söz gelimi, “elma, elmadır”, “kalem, kalemdir” türünde
önermeler, bu tür kesin önermelerin örnekleridir. Fichte, böylesi kesin önermeleri
koyabilmeyi sağlayanın ben olduğunu savunur. Benin kendisini düşünmesi bir eylemdir.
Bununla birlikte Fichte’ye göre benin kendisini düşünmesi, aynı zamanda ben olmayanı da
düşünmesidir. ‘Ben’ ile ‘ben olmayan’ birbirini sınırlar ve daha sonra bireşime (sentez) gider.
Bu kavrayıştan yola çıkan Fichte, diyalektik yöntemi gündeme getirir. Kant’ta diyalektik,
yanlış düşünüşe ilişkin iken Fichte’de eylem yöntemi olarak kullanılır. Fichte’ye göre
bilgimiz, diyalektik süreçlerle ilerler. Bu süreç şöyledir:
Önce bir şey kavranır: “a, a’dır”
Sonra bu şey diğer şeylerden ayrılır: “a, a olmayan değildir”
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En son a ve a olmayan, bir kavramla sınırlanır.
Fichte’nin kendisi bu süreç için altın örneğini verir. Altın, altındır. Altın, bakır değildir.
Altın ve bakır bir metaldir.

7.4. Schelling
Schelling, Alman idealizminin romantik büyük filozofudur. Schelling, Fichte’nin benin
karşısına bir ben olmayanı, doğayı koyar ve bu ikisinin birliğini arar. Schelling, felsefesiyle
tinsel ve cisimsel dünyanın bireşimine ulaşmak ister. O, Fichte’nin felsefe tasarımında
doğanın eksik kaldığını öne sürerek bu eksikliği gidermek ister. Schelling doğayı ereklilik
taşıyan bir yapı olarak anlar. Bütün doğa, bir ereğe doğru gelişen, kendi içinde aşamaları olan
toplamdır. Schelling’e göre doğa uyku durumundan çıkıp gelişmeye doğru evrilen bir
örgenleşme taşır. Schelling, Fichte’den aldığı “zihinsel görü” (intellektuale Anschauung) ve
Spinoza’dan aldığı “yaratıcı doğa” (natura naturans) kavramlarıyla doğayı kendi kendini
durmaksızın açan, yaratan, üreten organik bir bütün varlık olarak kavrar. İşte doğadaki bu
örgenleşme, yaratıcı bir ilke olmadan düşünülemez. Söz konusu ilke, erekleri içerdiğine göre
cisimsel değil tinsel bir ilke olmalıdır. Schelling, doğayı yaratan ilkenin nesnel real doğanın
kendisine aktarır.
Schelling, doğa felsefesinin metafizik temelini özdeşlik ilkesi aracılığıyla oluşturur.
Ona göre doğa ile tin (Geist) özdeştir. Bütün doğa, baştan aşağı canlı bir organizmadır.
İnorganik varlıklar bile donmuş yaşam taşır.
Schelling, Fichte’nin diyalektik düşüncesini de doğaya uygular. Doğa diyalektik
yapıdadır. Doğadaki tüm şeyler bir ikilik içerir. İkilikler, karşıtlıklarını daha yüksek bir
bireşime taşır. Doğada aşağıdan yukarıya gelişen bir bireşim görülür. İnsan bu bireşimin
yüksek aşamasıdır. Schelling açısından doğadaki tin bilinçten yoksundur. Bu tin düşünmeden
yaratır, bütün yaratmaları kendi bilincine doğru bir yaklaşımdır. İnsan yoluyla tin, bilince
ulaşarak kendisini bulur. İşte doğada yaratılmış varlıklar arasındaki bağı görünür kılan şey
‘zihinsel görüdür’.
Doğayı bir sanat eseri olarak gören Schelling sanat eserini de bir evren olarak
değerlendirir. Nasıl doğada tin kendi açarsa, aynı biçimde sanat eserinde de açar. Sanatçı,
yaratıcılığının kaynağını tinden alır. Böylece sanat eseri yoluyla tin kendisini dışlaştırır.
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OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki okuma parçasını Ömer Naci Soykan çevirmiştir.
Schelling - Bir Doğa Felsefesi Üstüne (1797)
Birinci Baskıya Önsöz
Çağımızın şimdiye kadarki felsefe araştırmalarının salt sonucu olarak elde kalan şey;
kısaca şudur: “Şimdiye kadarki kuramsal felsefe (metafizik adı altında) tamamıyla ayrı
cinsten ilkelerin bir karışımı idi. Bunların bir bölümü, deneyin olanağına ilişkin yasaları
(genel doğa yasaları), diğer bir bölümü, tüm deneyi aşın ilkeleri (aslında metafizik ilkeler)
içeriyordu.”
“Şimdi bu sonunculardan kuramsal felsefede yalnız bir düzenleyici kullanımın
yapılabilmesi anlaşılmıştır. Bizi yalnız görünüş dünyası üstüne yükselten şey, bizim ahlaki
doğamızdır ve kurucu kullanımın ideleri ilkesinde olan yasalar, demek ki böylece kılgısal
yasalar olurlar. O hâlde şimdiye dek kuramsal felsefede metafiziksel olan ne var idiyse,
bundan böyle ancak ve ancak kılgısal felsefeye devrolur. Kuramsal felsefe için arta kalan şey,
yalnızca bir olanaklı deneyin genel ilkeleridir ve o, fiziği izleyen bir bilim (metafizik) olmak
yerine, gelecekte fiziği önceleyen bir bilim olacak.” (I, II, 3).
Kuramsal ve kılgısal felsefe (öğretim amacıyla aşağı yukarı ayrılabilirler, ama insan
zihninde asli ve zorunlu olarak birleşiktirler), salt ve uygulanımlı felsefe diye ayrılır. (I, II, 34).
Salt kuramsal felsefe, yalnızca, genellikle bilgimizin gerçekliği üstüne araştırma ile
uğraşır. Ama uygulanımlı felsefeye, bir doğa felsefesi adı altında, bilgimizin bir belirli
sistemini (yani tüm deney sistemini) ilkelerden çıkarmayı elde etmek düşer.
Kuramsal felsefe için fizik ne ise, kılgısal felsefe için tarih odur ve felsefenin bu iki ana
bölümünden ampirik bilgimizin iki ana dalı böyle çıkar.
Doğa felsefesi ile insan felsefesinin bir uyarlaması ile oradan tüm uygulanımlı felsefeyi
kuşatmayı umuyorum. Birincisi ile doğa öğretisi, ikincisi ile tarih, bilimsel bir temel elde
eder.
Eldeki yazı, bu planın bir gerçekleştiriminin yalnız başlangıcı olabilir. Bu yazının
temelini oluşturan, bir doğa felsefesi idesi üstüne Giriş’te açıklamada bulunacağım. O hâlde
bu yazının felsefi ilkelerinin sınanmasının bu Giriş’ten yola çıkacağı beklentisinde olmam
gerekir.
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Ama gerçekleştirmenin ne olduğunu başlık zaten söylüyor. Öyle ki bu yazı, hiçbir
bilimsel sistemi değil, yalnızca bir doğa felsefesine ilişkin düşünceleri içeriyor. O, bu konu
üstüne tek tek yazıların bir dizisi olarak görülebilir.
Bu yazının şu anki ilk bölümü, ampirik ve felsefi olmak üzere iki bölüme ayrılıyor.
Yazı boyunca fizik ve kimyanın yeni buluş ve araştırmaları çok sık göz önünde tutulacağı için
birinci bölümü başa koymayı zorunlu buluyorum. Ama böylelikle de ancak daha sonraki
felsefi ilkelerden çıkarıp kesinleyebileceğimi sandığım bazı şeylerin kuşkulu kalmak zorunda
olması nahoş durumu ortaya çıktı. (I, II, 4). (...)
Ereğimin felsefeyi doğa öğretisinde kullanmak olmadığı Giriş’te görülecektir. Soyut
ilkelerin daha önce var olan ampirik bir bilime bu tür bir uygulanışından daha acındırıcı bir
gündelikçi uğraşını kendim için düşünemiyorum. Benim amacım, daha çoğu, doğa biliminin
kendisinin öncelikle felsefi olarak meydana gelmesini sağlamaktır ve benim felsefinin
kendisi, doğa biliminden başka hiçbir şey değildir. Kimyanın bize ögeleri, fiziğin heceleri,
matematiğin doğayı okumayı öğrettiği doğrudur ama okunmuş olanın açıklanmasının
felsefeye ait olduğu unutulmamalıdır. (I, II, 6).
GİRİŞ
Felsefenin genellikle ne olduğu, öyle doğrudan doğruya yanıtlanmaya izin vermez.
Felsefenin belirli bir kavramının üstesinden gelmek öyle kolay olsaydı, hemen bir genelgeçer
felsefe kazanımının görülmesi için yalnızca bu kavramın çözümlenmesine gerek olurdu.
Mesele budur. Felsefe, zihnimize onun katkısı olmaksızın asli olarak ve doğaca konulan bir
şey değildir. O, tamamen özgürlüğün bir eseridir. O, her kim onu bizzat ne için yapmışsa o
kimse için yalnızca odur ve bundan dolayı felsefe idesi de yalnızca, sonsuz bir bilim olarak
aynı zamanda kendi kendisinin bilimi olan felsefenin sonucudur.16
Genellikle felsefenin ya da özellikle doğa felsefesinin herhangi bir kavramını daha
sonra kendi bölümlerine ayırmak amacıyla ondan başlamak yerine, her şeyden önce böyle bir
kavramın kendisinin okuyucunun gözü önünde meydana getirilmesine çaba göstereceğim.
Ne var ki herhangi bir şeyden hareket edilmesi gerektiğinden, yine de bir doğa
felsefesinin bir doğanın yani tüm görünüş dünyasının olanağını ilkelerden çıkarması
gerektiğini varsayıyorum. Ama bu kavramı çözümsel olarak ele almayacağım veya onu doğru
olarak varsaymayacağım ve ondan sonuçlar çıkarmayacağım, tersine her şeyden önce, ona
genellikle gerçekliğin verilip verilmediğini ve onun, kendini de gerçekleştirebilen bir şeyi
ifade edip etmediğini araştıracağım. (I, II, 11).

16

Birinci baskı: Felsefe idesi yalnız felsefenin kendisinin sonucu, ama genel geçer bir felsefe yüzkarası bir
kuruntu.
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Bir Doğa Felsefesinin Çözeceği Sorunlar Üstüne
Doğayı araştıran ve onun zenginliğinin salt tadına varan biri, bir doğanın ve bir
deneyin olanaklı olup olmadığını sormaz. Onun için doğanın burada olması yeterlidir; o onu
eylemin kendisiyle gerçek kılmıştır ve gerçekliği kendi elinde tuttuğuna inanmayan kimse
ancak neyin olanaklı olduğu sorusunu ortaya koyar. Bütün çağlar, doğanın araştırılması
üstünden akıp gitti ve henüz insan bundan yorulmadı. Bazıları bu uğurda yaşamını yitirdi ve
gizemli tanrıçalara da tapınmanın sonu gelmedi. Büyük kafalar, pervasızca kendi buluşlarının
ilkeleri için kendi dünyalarında yaşadı. Kafasında bir dünyayı ve hayal gücünde tüm doğayı
taşımış bir adamın yaşamına karşı kılı kırk yarıcı kuşkucunun tüm onuru nedir?
Bizim dışımızdaki bir dünyanın, bir doğanın ve onunla olan deneyin nasıl olanaklı
olduğu sorusunu biz felsefeye borçluyuz ya da daha çoğu, bir soru ile felsefe meydana geldi.
Önceleri insanlar, doğa durumunda (felsefi) yaşamışlardı. Vaktiyle insan, kendi kendisiyle ve
onu çevreleyen dünya ile birleşmişti. En yolunu şaşırmış düşünür bile bu durumu karanlık
anımsamalarla henüz göz önüne getirir. Birçoğu onu asla terk etmedi ve eğer kötü örnek
onları yoldan çıkarmasaydı, onlar kendi kendilerinde mutlu olurlardı; çünkü doğa hiç kimseyi
istemli olarak kendi velayetinden çıkarmaz ve özgürlüğün doğmuş çocukları hiç yoktur.17 (I,
II, 12). İnsanın günün birinde muzaffer olarak ve kendi kendisini bilmeden usunun
çocukluğunu geçirdiği o duruma kendi çabasıyla geri dönmesi için, ögesi özgürlük olan insan
tininin kendi kendisini özgür kılmaya çaba gösterdiğini bilmeseydik, insanın vaktiyle o
durumu nasıl terk etmiş olduğu da anlaşılmaz olurdu. (I, II 12-13).
İnsan kendi kendisini dış dünya ile çelişkiye sokar sokmaz (onun bunu nasıl yaptığına
daha sonra gelinecek), felsefeye giden ilk adım atıldı. Bu kopma ile ilkin kendi üstüne
katlanan düşünme başlar. Bundan böyle o, doğanın her zaman birleştirmiş olduğu şeyi ayırdı,
nesneyi görüden, kavramı imgeden ayırdı, sonunda (böylece o kendi kendisinin nesnesi
oluyor) kendi kendisini kendi kendisinden.
Ama bu ayırım yalnızca araçtır, amaç değil. Çünkü insanın özü eylemdir. Ama o, kendi
kendisi üstüne ne denli az düşünürse o denli etken olur. Onun en soylu etkenliği, kendi
kendisini bilmeyen etkenliktir. O kendi kendisini nesne yapar yapmaz, artık tam insan olmaz,
o etkenliğinin bir bölümünü, başka bir bölümü üstüne düşünebilmek için ortadan kaldırdı.
İnsan, hayalî bir dünya kuruntusuna karşı savaşta kendi tinsel gücünü yok etmek için
doğmadı, tersine onu etkileyen, gücünü ona hissettiren ve kendisinin tüm güçlerini uygulamak
üzere tepkide bulunabileceği bir dünya karşısında doğdu. O hâlde onunla dünya arasında
hiçbir uçurumu pekiştirmemeli: İkisi arasında temas ve karşılıklı etki olanaklı olabilmeli
çünkü insan ancak böyle insan olur. Güçlerin ve bilincin mutlak bir dengesi, insanda asli
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En büyük filozoflar daima bu noktaya ger dönmüş ilk filozoflardı ve Sokrates (Platon’un anlattığına göre)
bütün geceyi derin düşüncelere dalmış olarak geçirdikten sonra, sabah gün doğarken güneşe yakarırdı.
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olarak vardır. Ama o, bu dengeyi özgürlük yoluyla ortadan kaldırabilir, özgürlük yoluyla
yeniden kurmak için. Fakat yalnızca güçlerin dengesinde sağlık vardır.
O hâlde, kendi üstüne katlanan sırf düşünce insanın bir zihin hastalığıdır. Üstelik o,
bütün insanların üstüne egemenliğini koyduğu yerde, insanda çekirdek hâlinde bulunan daha
yüksek buradaki varlığını, yalnızca özdeşlikten ortaya çıkan onun tinsel yaşamını kökünden
öldürür. (I, II, 13). O, insanın kendisine yaşamda eşlik eden bir beladır ve düşünmenin daha
sıradan nesneleri için de insanın tüm görüşünü mahveder. (I, II, 13-14) Onun bozguncu
uğraşı, yalnız görünüş dünyasını kapsamaz. O, tinsel ilkeyi görünüş dünyasından ayırmak
suretiyle tinsel dünyayı kuruntularla doldurur. Tüm aklın ötesinde bulunduğu için ona karşı
bizzat hiçbir savaş olanaklı değildir. O, en son ayrımı ne görünüm ne hayal gücünün ne
anlayış yetisinin ne aklın erişebileceği kendi başına bir şey olarak addetmek suretiyle insan ile
dünya arasındaki bu ayrımı kalıcı kılar.
Onun karşısında, genellikle kendi üstüne katlanan düşünmeyi sırf araç olarak gören
doğru felsefe durur. Felsefe, o asli ayrımı varsaymak zorundadır. Çünkü onsuz felsefe
yapmak için hiçbir gereksinmemiz olmazdı.
Bundan dolayı felsefe, kendi üstüne katlanan düşünmeye yalnızca olumsuz değer ithaf
eder. Felsefe, insan tininde ilksel ve zorunlu olarak birleşik olan şeyi özgürlükle yeniden
birleştirmek için yani söz konusu ayrımı temelli ortadan kaldırmak için yine bu ilksel
ayrımdan hareket eder. Felsefenin kendisinin yalnızca bu ayrım yoluyla yapılmış -bizzat
yalnızca zorunlu bir baş belası- olması dolayısıyla kendisinde felsefe, yolunu şaşırmış usun
bir ana dalı olmuş olduğundan o, kendi kendisinin yok olmasına çalışır. (I, II, 14). (...)
Karmaşık sorunların en yalın deyimi, daima en iyi deyimdir. Kim ki kendisini dışsal
nesnelerden, böylece kendi tasarımlarını nesnelerden ve tersine olarak nesneleri tasarımlardan
ayırabilmeye ilkin dikkat etti ise o ilk filozoftu. İlk önce o, kendi düşünme mekanizmasını
durdurdu, özne ile nesnenin içsel olarak birlikte olduğu bilincin denge durumunu ortadan
kaldırdı.
Nesneyi tasarımlamam suretiyle, nesne ile tasarım bir ve aynı şey olmuştur. Ve bizzat
tasarım esnasında nesneyi tasarımdan ayırmadaki yalnız bu yetisizlikte, genel anlayış yetisi
için dış nesnelerin gerçekliği üstüne olan kanı bulunur.
İmdi filozof, nesne ile tasarımın özdeşliğini, dış nesnelerin tasarımlarının bizde nasıl
meydana geldiğini sormak suretiyle ortadan kıldırır. Bu soruyla nesneleri bizim dışımıza
koyarız, onları bizim tasarımlarımızdan bağımsız olarak varsayarız. Bununla birlikte, onlarla
bizim tasarımlarımız arasında bağıntı olmalıdır. Ama şimdi biz, çeşitli nesneler arasında
neden ile etki bağıntısından başka hiçbir gerçek bağıntı bilmiyoruz. O hâlde felsefenin ilk
denemesi de şudur: Nesne ile tasarımı neden-etki bağıntısına koymak. (I, II, 15)
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Biz, nesneleri bizden bağımsız olarak açıkça ortaya koymuştuk. Buna karşılık biz,
kendimizi nesnelere bağlı olarak duyumluyoruz. Çünkü bizzat bizim tasarımımız, biz zorunlu
olduğumuz takdirde, onun ile nesneler arasında uygunluğun kabul edilmesi için ancak
gerçektir. O hâlde nesneleri bizim tasarımlarımızın etkileri yapamayız. Buna göre geriye,
tasarımları nesnelere bağlı kılmaktan; nesneleri nedenler, tasarımları etkiler olarak görmekten
başka hiçbir şey kalmaz.
Ama şimdi, bu denemeyle istediğimiz şeye aslında erişmediğimiz ilk bakışta
görülebilir. Biz, nesne ile tasarımın bizdeki bölünmez birliğinin nasıl oluştuğunu açıklamak
istiyorduk. Çünkü dış nesnelere ilişkin bilgimizin gerçekliği ancak bu birlikte bulunur. Ve
filozofun asıl bu gerçekliği kanıtlaması gerekir. Ancak eğer nesneler, tasarımların nedenleri
iseler, öylece onlar tasarımlardan önce gelirler. Ama böylelikle ikisi arasındaki ayrım sürekli
(kalıcı) olur. Fakat biz nesne ile tasarımı özgürlükle ayırdıktan sonra, her ikisini yeniden
özgürlükle birleştirmek istiyorduk ve ikisi arasında asli hiçbir ayrımın niçin olmadığını
bilmek istiyorduk.
Dahası biz, nesneleri ancak bizim tasarımlarımızla ve tasarımlarımızda biliriz. O hâlde
onların tasarımımızı öncelemeleri yani tasarımlanmamış olmaları bakımından ne oldukları
hususunda asla hiçbir kavrama sahip değiliz.
Dahası, benim tasarımlamam nasıl meydana geliyor sorusunu sormakla ben, kendi
kendimi tasavvurum üstüne çıkarıyorum. Bizzat bu soru sayesinde ben, tüm tasarımlamadan
dolayı kendini aslı olarak özgür duyumlayan bir öz olurum; tasarımın kendisi ile kendi
tasarımlarının tüm bağıntısını kendisine bağlı olarak gören bir öz. Bizzat bu soru ile ben, dış
nesnelerden bağımsız bir öz olurum, kendi kendisinde bir varlığa sahip bir öz.
O hâlde ben, bu sorunun kendisi ile benim tasarımlarımın dizisinden dışarı çıkarım,
nesnelerin bağıntısın terk ederim, artık dışsal hiçbir gücün bana ulaşmadığı bir bakış
noktasına erişirim; şimdi iki düşmen öz olan ruh ile madde ilk olarak birbirinden ayrılır. (I, II,
16). Her ikisini, aralarında artık hiçbir bağıntının olanaklı olmadığı ayrı dünyaları koyarım. (I,
II, 16-17) Ben, benim tasarımlarımın dizisinden dışarı çıkmakla, neden ile etki, kavramlarının
kendileri bana bağlı olarak gördüğüm kavramlar olurlar. Çünkü bizzat her ikisi de terk etmiş
olduğum tasarımlarımın zorunlu art arda oluşumda ancak meydana gelir. O hâlde ben, bizzat
bu kavramları kendime yeniden nasıl bağlı kılabilirim ve benim dışımdaki nesnelerin beni
etkilemesini nasıl sağlayabilirim?
Ya da tersini deneyelim, dış nesneler bizi etkilemiş olsun şimdi açıklansın: Buna
rağmen bizdeki tasarımların nasıl olanaklı oldukları sorusuna nasıl varıyoruz?
Gerçi, nesnelerin beni (özgür bir varlığı) nasıl etkilediği asla anlaşılır şey değildir. Ben
yalnızca nesnelerin nesneleri nasıl etkilediğini kavrarım. Ama ben özgür olduğuma göre (ve
ben, kendimi nesnelerin bağıntısı üzerine çıkarıp, bu bağıntının kendisinin nasıl olanaklı
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olmuş olduğunu sormak suretiyle olanım), ben asla hiçbir şey, hiçbir nesne değilim. Ben
tümüyle kendime özgü bir dünyada yaşıyorum; ben, başka öz için değil, tersine kendi kendisi
için burada olan bir özüm. Bende ancak yapıp etme ve eylem var olabilir. Benden yalnız
etkiler çıkabilir; bende hiçbir elem var olamaz. Çünkü elem, yalnız, etki ile karşı etkinin
olduğu yerdedir ve bu yalnız, kendimi üstüne çıkardığım nesnelerin bağıntısındadır. (I, II, 17).
(...)
Felsefe yapabilmek için tüm felsefenin kendisiyle başladığı o soruyu sormaya yetkili
olunmalıdır. Bu soru, insanın kendi çabası olmaksızın, başkalarına sorabileceği bir soru
değildir. O özgürce ortaya çıkmış, kendi kendisini soran bir sorundur. Benim bu soruyu ortaya
koyma yetisinde olmam, benim bu olarak dış nesnelerden bağımsız olmanın yeterli kanıtıdır.
Çünkü bu nesnelerin benim için, benim tasarımımda nasıl olanaklı olduklarını başka nasıl
sorabilirdim. O hâlde düşünülmelidir ki ancak bu soruyu ortaya atan, kendi tasarımlarını dış
nesnelerin etkisiyle açıklamaktan da aynı şekilde vazgeçer. (...)
Bir kimse ki o şeylerin ve durumların ondan yaptığı şeyden başka bir şey değildir, o
kendi başına hiçbir şeydir. Kim kendisinin kendine özgü tasarımları üstüne gücü yetmeksizin
neden ile etkilerin akıntısınca ele geçirilir ve sürüklenirse o nereden geldiğini, nereye gittiğini
ve nasıl bir şey olduğunu ama nesnelerin karşılıklı etkisinin bir sonucu olduğunu söylemekte
bir kez haklı değildir. Çünkü bunu söyleyebilmek için onun kendi kendisini bildiğini yani
kendi kendisi için bir şey olduğunu varsayması gerekir. Ama o bu değildir. O, yalnız başka
ussal öz için buradadır; kendi kendisi için değil. Dünyadaki düpedüz bir nesnedir ve bu onun
için ve bilim için yararlıdır ki o başka bir şey hakkında hiçbir şey duymaz. Daha başka bir şey
kendini bir şey sanır. (I, II, 18).
Uzun zamandır insan ruhu (henüz gençken güçlü ve tanrılardan itibaren taze)
mitolojilerde ve şiirlerde dünyanın kaynağı üstüne kendini yitirmişti: Bütün halk dinleri ruh
ile madde arasındaki o çatışma üstüne temellenmişti. Talihli bir deha -ilk filozof- kavramları
bulmadan önce -bu kavramlardan sonra gelen tüm çağlar- bilgimizin iki ucunu kavradı ve
sıkıca tuttular. (I, II, 19-20). Eski Çağ’ın en büyük düşünürleri bu çelişmeyi asmaya
yeltenmediler. Platon, bile maddeyi Tanrı karşısında başka bir şey olarak 18 koyar. Ruh ile
maddeyi tam bilinçle bir olarak kabul eden, düşünce ile uzamı aynı ilkenin yalnızca
değişkenleri olarak gören ilk filozof Spinoza’ydı. Onun sistemi, yaratıcı bir hayal gücünün ilk
cesur taslağı idi. Sonsuz olanın idesinde böyle bir şey salt doğrudan doğruya sonlu olanı
kavrayan ve bunu yalnız sonsuz olanda bilen taslaktı. Leibniz karşıt yola girdi ve o yolda
ilerledi. Onun felsefesinin yeniden ortaya konmasının zamanı gelmiştir. Onun tini okul
zincirlerine hor bakar. Onun aramızdaki yalnızca az sayıda akraba ruhlarda yaşamış olması ve
geri kalanlar için çoktan beri bir yabancı olmuş olması, şaşılacak bir şey değildir. O, bilimi de
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özgür uğraş olarak ele alan az kişilerdendi. O, en çeşitli biçimlerde kendini açımlayan ve var
olduğu yerde yaşamı genişleten genel dünya ruhuna kendisinde sahipti. (I, II, 20). (...)
(...) Leibniz, tin dünyası sistemini önceden kurulmuş uyumda temellendirirken
Newton, bir maddi dünya sistemini dünya güçlerinin dengesinde bulmuştu. (I, II, 24). Ama
bilgimizin sisteminde başka türlü birlik varsa ve bu, bunun son aşırı uçlarının da birliğine
herhangi bir zamanda varacaksa biz, Leibniz ile Newton’un birbirinden ayrıldıkları tam bu
yerde günün birinde kuşatıcı bir ruhun orta noktayı bulacağını ümit etmeliyiz. Bu orta noktada
bilgi evrenimiz -iki dünya, aralarında şu anda bilgimizin henüz bölünmüş olmasına neden
olur- ve Leibniz’in önceden kurulmuş uyumu ile Newton’un yer çekimi sistemi bir ve aynı
şey olarak veya bir ve aynı şeyin yalnızca ayrı görünüşleri olarak görünecek. (I, II, 25). (...)
Düşüncelerimizin dışımızdaki nesnelerle bağıntısına daha gençliğinde ilgi duyan
Spinoza, öyle görünüyor ki bu ikisi arasına tesis edilmiş ayrıma katlanamıyordu. O, ideal olan
ile reel olanın (düşünce ile nesnenin) bizim doğamızda en içten birleşmiş olduklarını
kavramıştı. (I, II, 35) O, dışımızdaki nesnelerin tasarımlarına sahip olmamızı, bizzat
tasarımlarımızın bu nesneleri aşmalarını yalnızca bizim ideal doğamızdan çıkarabilirdi ama
bu tasarımların gerçek nesnelere karşılık olmasını o, bizdeki ideal olanın etkimeleri ve
belirlenimlerinden çıkarmalıydı. O hâlde biz, ideal olana karşı çelişkideki reel olanın bilincine
varamayacaktık. Aynı şekilde yalnızca reel olana karşı çelişkideki reel olanın bilincine
varamayacaktık. Aynı şekilde yalnızca reel olana karşı çelişkideki ideal olanın bilincine de…
Böylece gerçek nesnelerle onların bizdeki tasarımları arasında hiçbir ayrım vuku bulamazdı.
Ona (Spinoza’ya) göre kavramlar ile nesneler, düşünce ile uzam bir ve aynı şeydir, her ikisi
bir ve aynı ideal doğanın yalnızca değişkenleri idi. (I, II, 36).
(...) Sonsuz ve sonlu olanın bizim dışımızda değil, tersine bizim içimizde asli olarak
aynı zamanda ve ayrılmamış olarak olduklarını, bizim tinimizin ve bizim tüm tinsel
varoluşumuzun doğasının tam da bu asli birleşmeye dayandığını bilmek için bu sistemi
(Spinoza’nın sistemi) kendi içimizde kavramış, kendimizi onun sonsuz tözü yerine koymuş
olmamız gerekir. (I, II, 36-7). Çünkü biz dolaysız olarak yalnız bizim kendi varlığımızı biliriz
ve yalnız biz kendimiz bizi anlayabilir. Benim dışımdaki bir mutlak olanda etkilemelerin ve
belirlenimlerin nasıl olduklarını ve olabilmelerini ben anlamam. Ama benim içimde, aynı
zamanda bir sonlu olan olmaksızın, sonsuz olan hiçbir şeyin de olamayacağını anlarım.
Çünkü benim içimde ideal ve reel olanın, mutlak etki ve edilginin (acının) o zorunlu birliği
(bunu Spinoza benim dışımdaki sonsuz bir töze koyar) benim katkım olmaksızın asli olarak
vardır; burada ve tastamam benim doğam oluşur.
Leibniz bu yoldan gider ve onun Spinoza’dan ayrıldığı ve onunla birleştiği nokta
buradadır. Bu noktayı saptamaksızın Leibniz’i anlamak olanaksızdır. Jacobi, onun tüm
sisteminin bireysellik kavramından yola çıktığını ve yeniden bu kavrama geri döndüğünü
gösterdi. Tüm geri kalan felsefenin ayırdığı şey, olumlu olan ile olumsuz olan, doğamızın
etkin olanı ile edilgin (acı çeken) olanı bireysellik kavramında asli olarak birleşiktir. Spinoza,
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bizim dışımızdaki sonsuz olanda belirlenimlerin nasıl olabilmesini anlaşılır kılmayı
bilmiyordu ve o, sonsuz olandan sonlu olana bir geçişten sakınmayı boş yere aradı. Bu geçiş,
yalnızca burada, sonlu ile sonsuz olanın ilksel olarak bir oldukları yerde bulunmaz ve bu
ilksel birleşme, bir bireysel doğanın varlığında olduğundan başka hiçbir yerde değildir.
Demek ki Leibniz, ne sonsuz olandan sonlu olana ne de sonlu olandan sonsuz olana geçmiştir.
Tersine ona göre her ikisi bir defada -sanki doğamızın bir ve aynı gelişimi yoluyla- tinin bir
ve aynı eylem tarzı yoluyla gerçek kılınmış idi. (I, II, 37).
Bizdeki tasarımların birbiri ardı sıra gelmesi, bizim sonluluğumuzun zorunlu
sonucudur ama bu sıralamanın sonsuz olması onun doğasında sonluluk ile sonsuzluğun bir
olduğu bir özden yola çıktığını kanıtlar. (I, II, 37-38).
Bu art arda oluşun zorunlu olduğu, Leibniz felsefesinde şuradan çıkar. Nesneler aynı
zamanda tasarımlarla birlikte, doğamızın yalan yasaları gereğince, bizdeki bir içsel ilkeye
göre, kendine özgü bir dünyadaki gibi meydana gelirler. (...)
Tasarımların art arda oluşu sonlu tinin doğasından çıktığı için, deneyimlerimizin tüm
dizisi de buradan çıkartılmalıdır. Çünkü bizim türümüzdeki tüm canlıların dünya
görünüşlerini aynı zorunlu art arda oluş dizisinde tasarımlamaları, ancak ve ancak bizim ortak
doğamızdan anlaşılabilir. Ama doğamızın bu uyumunu önceden kurulmuş bir uyum yoluyla
açıklamak, gerçekte açıklama demek değildir. Çünkü bu söz, yalnızca böyle bir uyumun vuku
bulduğunu söyler ama nasıl ve niçin olduğunu değil. (I, II, 38). (...)
Demek ki Leibniz, önceden kurtulmuş uyum ile bu suretle alışkanlıkla bağlanan ideyi
bağlayamadı. Çünkü o, hiçbir ruhun meydana gelemeyeceğini yani neden ile etki
kavramlarının bir ruhu asla uygulanamayacağını açıkça öne sürdü. (I, II, 39).
Doğanın oluşturduğu şey, en geniş çerçevede yalnız mekanizma değildir. Organik
doğanın alanına girer girmez neden ile etkinin tüm mekanik bağıntısı bizim için sona erer.
Her organik ürün, kendi kendisi için meydana gelir. Onun varoluşu, başka hiçbir varoluşa
bağlı değildir. Ama demek ki neden, etki ile aynı şey değildir. Yalnız tümüyle ayrı şeyler
arasında bir neden ile etki bağıntısı olanaklıdır. Ama örgenleşme, kendi kendisini meydana
getirir, kendi kendisinden çıkar. Her tek bitki, kendi türünün bir bireyinin yalnız ürünüdür ve
her tek örgenleşme yalnız kendi türünü sonsuza doğru öylece üretir ve yeniden üretir. O hâlde
hiçbir örgenleşme ileri gitmez, tersine sonsuzca daima kendi içinde bir şeyin ne nedeni ne
sonucudur. O hâlde mekanizma bağlamında kavranacak bir şey değildir. Her örgensel ürün,
kendi varoluşunun nedenini kendi kendisinde taşır. Çünkü o, kendi kendisinin neden ve
sonucudur. (I, II, 40). (...)
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Buna göre, örgenleşme yalnız örgenleşmeden oluşur. Örgensel üründe tam bu nedenle
biçim ile madde ayrılmazlar. Bu belirli madde yalnızca aynı zamanda bu belirli biçim ile
birlikte tersi oluşabilir ve meydana gelebilirdi. O hâlde her örgenleşme bir bütündür. Onun
birliği kendi kendisinde bulunur. Onu bir olan ya da çok olan olarak düşünmek bizim
keyfimize bağlı değildir. Neden ile etki geçici bir şeydir, giderek yok olabilen bir şeydir,
(sözcüğün alışılmış anlamında) düpedüz görünüştür. Ama örgenleşme düpedüz görünüş değil,
tersine nesnenin kendisidir ve bu da kendi kendisiyle meydana gelen, kendi kendisinde
bütünlüklü, ayrılabilir olmayan bir nesnedir ve onda maddenin biçimi ayrılamaz olduğu için
böyle bir şey olarak bir örgenleşme kaynağı maddenin kendisinin kaynağı olarak mekanik
biçimde açıklanamaz. (I, II, 41).
(...) Burada (ide ile madde arasında) üçüncü bir şey sayesinde olandan başka hiçbir
bağıntı olanaklı değildir ki madde ile kavram onun tasarımlarına aittir. Ama böyle bir üçüncü
şey, yalnız gören ve düşünen bu tindir. O hâlde teslim ve kabul etmelisiniz ki genellikle
örgenleşme yalnızca bir tine ilişkin olarak tasarlanabilirdir. (I, II, 42). (...)
Kavram ile maddenin bu birliğini kavramak için daha yüksek, tanrısal bir anlayış yetisi
gereklidir; kendi yaratmalarını ideal olanda tasarlamış ve bu ideal olana uygun olarak doğayı
meydana getirmiş bir anlayış yetisi. Fakat kendisinde eylem kavramının, gerçekleştirme
tasarısının önceden bulunduğu bir töz, meydana getiremez, yalnızca artık burada olan
maddeye biçim verebilir, onu düzenleyebilir, anlayış yetisinin ve erekselliğin damgasını
maddeye yalnızca dışarıdan vurabilir. Onun meydana getirdiği şey, kendisinin kendi içinde
değil, tersine rastlantısal tarzda erekseldir. (I, I, 44). (...)
Genellikle doğa nesnelerinin erekli oldukları, keza her sanat yapıtının da erekli olduğu
değil, tersine bu erekliliğin onlara dışardan asla katılamayacak bir şey olduğu, onların
kökensel olarak kendi kendileri yoluyla erekli oldukları, işte bunlar, bizim açıklamak
istediğimiz şeylerdir. (I, II, 44-5).(...)
O hâlde bu felsefe, yaşamın basamaklı bir silsilesinin doğada var olduğunu kabul
etmelidir. Yalın örgenleşmiş maddede de yaşamın olduğunu, ancak daha sınırlı biçimde bir
yaşamın. (I, II, 46). Bu düşünce çok eskidir ve şimdiye değin girdiği en çeşitli biçimler içinde
günümüze kadar kendisini aynen öylece korudu. (Daha en eski çağlarda, dünya ruhu denen
canlı bir ilke bütün dünyanın içine nüfuz ettirilirdi ve daha sonraki Leibniz çağı, her bitkiye
kendi ruhunu veriyordu.). Bizzat insan ruhunda bu doğa inancının bir temeli bulunması
gerektiği, peşinen zannedilebilir. (I, II, 46-7). (...)
Ben kendim doğa ile özdeş oldukça, canlı bir doğanın ne olduğunu, kendi öz yaşamını
anladığım kadar iyi anlarım. Doğadaki bu genel yaşamın nasıl en çeşitli biçimlerde, basamaklı
gelişimlerde, derece derece yaklaşımlarla kendisini özgürlüğe açtığını kavrarım ama ben
kendimi ve kendimle birlikte tüm ideal olanı doğadan ayırdıkça bana ölü bir nesneden başka
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hiçbir şey geri kalmaz ve benim dışımda ve yaşamın nasıl olanaklı olduğunu kavramaktan
vazgeçerim. (I, II 47-8). (...)
O hâlde burada biz, bir ve aynı özdeki doğa ile özgürlüğün o birleşmesi ile yeniden
karşılaşıyoruz. Ccanlı örgenleşme doğanın ürünü olmalıdır ama bu doğa ürününe düzenleyici,
bir araya getirici bir tinin hükmetmesi gerekir. Onda bu iki ilkenin asla ayrılmış olmaması,
tersine en içten birleşik olması gerekir. Her ikisi görüde asla ayrılamazlar, ikisi arasında hiçbir
önce olan ve hiçbir sonra olan olmaması, tersine mutlak aynı zamanlılık ve karışlıklı etki
olması gerekir. (I, II, 48).
Felsefe, bu içsel bağıntıyı ortadan kaldırır kaldırmaz, tamamıyla birbiri karşısına
konulmuş iki sistem meydana gelir. Onlardan hiçbiri diğerini çürütemez çünkü onların her
ikisi de uzaklaştıkça ona yaklaştıklarını zannettikleri yaşamın tüm idesini temelden yok
ederler. (I, II, 49).
(...) Biz, yaşam gücünü tinsel ilke olarak kavramak istediğimizde böylelikle bu
kavramı tamamen ortadan kaldırırız. Çünkü güç, doğa biliminin tepe noktasına en azından
ilke olarak koyabileceğimiz şey demektir ve onun kendisi gösterilebilir olmamakla birlikte,
yine de o, onun etki tarzına göre fiziksel yasalar yoluyla belirlenebilir. Ancak bir tinin fiziksel
olarak nasıl etkide bulunabileceği konusunda en küçük kavrama bile sahip değiliz. O hâlde
tinsel bir ilke de yaşam gücü diye adlandırılamaz. Kendisi yoluyla daima en azından ümit ima
edilen bir deyimi, bu ilkeyi fiziksel yasalara göre etkili kılmak için. (I, II, 50). (...)
Yaşam ilkesi olarak tin, ruh adını alır. Düalist felsefeye karşı uzun zamandan beri
yöneltilmiş itirazları yinelemeyeceğim (...) Ruh ile beden arasında bir bağıntısının genellikle
nasıl olanaklı olduğunu sormuyoruz (onu soranın kendisi onu anlamadığı için o haklı bir soru
değildir). Tersine anlaşılabilir ve yanıtlanması gereken şey, genellikle böyle bir bağıntı
tasarımının bizde nasıl meydana gelmiş olduğudur. (...)
Var oluyor (düşünüyor, istiyor vb.) olmam, bilmem gereken bir şeydir. Eğer yalnızca
genellikle bir şey biliyorsam... O hâlde benim kendi varlığım ve yaşamım hakkında ben de bir
tasarımın nasıl meydana geldiğini anlarım. Çünkü eğer ben sadece genellikle anlıyorsam bunu
anlamam gerekir. (I, II, 51). (...)
Fakat ben, benim dışımdaki nesnelere varlık, yaşam vb. atfetmeye nasıl varıyorum.
Çünkü bu olur olmaz, benim dolaysız bilgim hemen dolaylı bir bilgiye dönüşür. Ben varlık ile
yaşam hakkında yalnız dolaysız bir bilgiye dönüşür. Ben, varlık ile yaşam hakkında yalnız
dolaysız bir bilginin olanaklı olduğunu ve var olan ve yaşayan şeyin, yalnız var olması ve
yaşaması bakımından, öncelikle ve tüm diğer şeylerden önce kendi kendisi için burada
olduğunu, onun yaşamı yoluyla kendi yaşamının bilincinde olacağını öne sürüyorum. (...)
Benim dışımdaki bir yaşam ve öz bilinç hakkında yalnızca pratikte kanaatim olacağı da
apaçıktır. (I, II, 52). (...)
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(...) Ve yalnız orada, etkilerin çeşitliliğini ve ortamın birliğini gördüğümüz yerde biz
kendi dışımızda bir doğaya inanırız.19 (I, II, 55). (...)
Doğa görülebilir tin, tin görülebilir olmayan doğa olmalıdır. O hâlde burada, bizim
içimizdeki tin ile bizim dışımızdaki doğanın mutlak özdeşliğinde, bizim dışımızda bir doğanın
nasıl olanaklı olduğu sorunu çözülür olsa gerekir.
Bunlar, çözümleri bu yazanın ereği olması gereken ana sorunlardır. Ama bu yazı,
yukarıdan (ilkler koymakla) değil, tersine aşağıdan (deneyimler ve şimdiye kadar ki
sistemlerin sınanmasıyla) başlar.
Başlangıçta, eğer ben önüme koyduğum ereğe ulaştıysam süregiden yolu geriye doğru
yinelememe izin verilecek. (I, II, 56).
GİRİŞE EK
Genellikle felsefenin ve bunun zorunlu ve bütünleyici bölümü olarak özellikle doğa
felsefesinin genel düşüncesinin betimlemesi.
(...)
Felsefe için ilk adım ve onsuz felsefeye bir kez bile varılamayacak koşul şu kavrayıştır:
mutlak-ideal olanın mutlak reel de olması, genellikle mutlak ideal olanın dışında yalnızca
duyusal ve koşullu, ama hiçbir mutlak ve koşulsuz gerçeklik olmaması. (...)
Biz, bir kimsenin bu kavrayış için yücelteceği olanaklı tarzlardan birini gösteriyoruz.
Felsefe, bir mutlak bilimdir. ... (I, II, 57-58).
Tek sözcükle mutlak ideal olanın mutlak reel olduğu kavrayışı, tüm daha yüksek
bilimlerin koşuludur. Yalnız felsefede değil, aynı zamanda geometri ve tüm matematikte.
İkincil anlamda matematiksel bilimlerin ortadan kaldırdıkları, reel ile ideal olanın bu
ayrımsızlığını yalnız felsefe en yüksek ve en genel anlamıyla yapar (ama) tüm duyusal ilginin
ondan uzaklaşmasından sonra kendi kendisinde geçerli olarak. Daha yüksek bilimlere özgü
olan o apaçıklık felsefeye dayanır. Yalnız bu zeminde, mutlak gerçeklik için mutlak
idealiteden başka hiçbir şeyin gerekmediği yerde geometrici, pekâlâ ideal bir şey olan kendi
yapısına mutlak gerçekliği katabilir ve bu yapıda biçim olarak geçerli olanın nesne hakkında
da ebedî ve zorunlu geçerli olduğunu öne sürebilir. (I, II, 60).(...)
Aşağıda tüm ortaya konulan şeyde, kendisi bir mutlak bilgi olan, mutlak ideal olan ile
mutlak reel olanın ayrımsızlığının bu bilgisini varsayıyoruz. Biz herhangi birine, eğer o bunun
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Etkilerin sonsuzluğunu ve araçların sonluluğunu gördüğümüz yerde.
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dışında bir başka mutlak olanı da düşünür veya isterse bu hususta yalnız hiçbir bilgi temin
etmemekle kalmadığımızı, aynı zamanda mutlak olan hakkındaki bizim kendi bilgimizde de
bu hususu anlaşılır kılabilmemizin olanaksız olacağını garanti etmeliyiz.
Biz, mutlak-ideal olanın bu idesinden yola çıkıyoruz. Bunu mutlak bilgi, mutlak bilgi
edimi olarak belirtiyoruz.
Bir mutlak bilgi, orada öznel ve nesnel olan karşı karşıya konulmuş birleşik bilgi değil;
tersine orada tüm öznel olanın tüm nesnel olan, tüm nesnel olanın tüm öznel olan olduğu bir
bilgidir ancak. (I, II, 61). (...)
(...) Felsefe mutlak olanın bilimidir ama mutlak olan kendi ebedî eyleminde biri reel,
biri ideal diye iki yanı nasıl zorunluca kavrarsa felsefe de biçim bakımından kendini
zorunluca iki yana ayırır. Onun özü, iki yanı mutlak bilgi ediminde bir olarak görmekten
ibaret olmasına karşın. (I, II, 66)
Bu ebedî eylemin reel yanı doğada aşikâr olur. Kendi başına doğa ya da ebedî doğa;
aynı biçime girmiş, Tanrı özü olan nesnel olanda doğmuş tindir. Hiç değilse bu giriş, onda
(Tanrı’da) doğrudan doruya diğer birliği (ideal yanı) kavrar. (I, II, 66-7). Buna karşılık
görünen doğa, biçim almış özün böyle bir şey olarak imgelemi veya özel olanda görünen
imgelemidir. O hâlde o, kendi kendisine beden verdiğinde ve böylece kendi kendisini kendi
kendisi yoluyla özel biçim olarak ortaya koyduğu takdirde ebedî doğadır. Doğa, şayet o doğa
olarak, yani bu özel birlik olarak göründüğü takdirde, artık mutlak olanın dışındadır. Mutlak
bilgi ediminin kendisi olarak doğa (Natura naturans) değil, sırf beden veya bunun simgesi
olarak doğadır(Natura naturata). Mutlak olanda o, ideal dünyanın birliği olan karşı karşıya
konulmuş birlikle bir olan birlik olarak vardır ama tam bu nedenle ötekinde ne doğa olarak
doğa ne ideal dünya olarak ideal dünyada, tersine her ikisi bir olan dünya olarak vardır. (I, II,
67) (...)
Doğa felsefesinin genellikle Yeni Çağ ve modern dünyaya ilişkin daha yüksek ilgisi
üstüne bazı düşüncelerle sözlerimizi bitiriyoruz.
Spinoza, yüzyıla aşkın bir zamandır bilinmeden kaldı. Onun felsefesinin bir yalın
nesnellik öğretisi kavrayışı olarak kavranması, onda hakiki mutlak olan bilmeye izin vermedi.
(I, II, 71). (...)
Her şeyden önce özne-nesnelliğin genel biçimini felsefenin bir ve her şeyi olarak
yeniden geçerli kılan Fichte felsefesi, kendi kendisini ne denli açarsa bu özdeşliğin de o
derecede yeniden öznel bilinçte bir özellik olacağını savunuyordu. Bu, mutlak ve kendi başına
ama sonsuz bir ödevin nesnesi için mutlak talep olarak görülüyordu. Böylelikle
spekülasyondan tüm tözün çıkarılması bakımından, nasıl Kant öğretisi, mutlaklığı eylem ve
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inanma yoluyla yeniden en derin öznelliğe bağlıyor görünüyorsa, özdeşliğin kendisi boş
süprüntü olarak geride bırakılmış görünüyordu.
Felsefe daha yüksek talepleri gerçekleştirmeye ve ister inançta ister inanmamada olsun,
rezil ve doyumsuz olarak yeterince uzun zaman yaşamış olan insanlık, sonunda bakmanın
içine girmeye haizdir. Tüm modern çağın karakteri idealistir. Egemen olan ruh, kendi içine
geri dönüştür. (I, II, 72). İdeal dünya, ite kaka, güçlü olarak aydınlığa gidiyor ama o, doğanın
gizem olarak geri çekilmiş olması suretiyle henüz alıkoyuluyor. Doğada bulunan gizler,
doğanın ifade edilmiş gizlerinde gerçekten nesnel olamıyorlar. İdeal dünyaya neden olan,
henüz bilinmeyen tanrılıklar, onların doğayı ele geçirebilmesinden önce tanrılıklar olarak
ortaya çıkamazlar. Tüm sonlu biçimler yok olduktan sonra ve engin doğada insanların ortak
görü olarak birleştirdiği artık hiçbir şey olmadığında, mutlak özdeşlik görüsü en yetkin nesnel
bütünlükte ancak var olabilir. Bu özdeşlik görüsü, yeniden ve dine ilişkin en son oluşumda bu
bütünlüğü ebediyen sağlar. (I, II, 73).
Von der Weltseele
Dünya Ruhu Üstüne
Yalnız bizim doğa idesi üstüne düşüncemiz, bir bütünün idesi olarak kendisini ortadan
kaldırır kaldırmaz, mekanizma ile doğa biliminin ilerlemesini yeterince uzun zaman
durdurmuş olan ve bizim denememizde de bazılarının hoşuna gitmeyebilecek olan organizma
arasındaki karşıtlık kaybolur.
Örgenleşme ve yaşamın doğa ilkelerinden açıklanabilir olmadığı eski bir kuruntudur.
(I, II, 348).
Mekanizma kendi başına var olan bir şey midir veya organizmanın bizzat olumsuzu
değil midir? Organizmanın mekanizmadan, olumlu olanın olumsuz olandan daha önce var
olmaması mı gerekirdi? (...) Hiçbir mekanizmanın olmadığı yerde, organizma vardır denemez
fakat tam tersine, hiçbir organizmanın olmadığı yerde mekanizma vardır.
Bence örgenleşme; genellikle neden ile etkilerin durdurulmuş akıntısından başka bir
şey değildir. Ancak doğanın bu akıntıyı engellemediği yerde, akıntı ileri akar (aynı çizgide).
Onun onu engellediği yerde, o (bir daire çizgisinde) kendi kendisinde geri döner. (I, II, 349).
Örgenleşme; bir ve aynı ilkenin cansız ve canlı doğayı birleştirmesidir. (I, II, 350).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kant’tan sonra felsefenin gündemi onun bıraktığı sorunlar olur. Bu sorunların başında
ise metafizik gelir. Alman filozoflar Schelling ve Fichte, Kant’ın metafiziğe ilişkin
tartışmalarını geliştirerek dizgeci bir yeni metafizik kurmak ister. Çalışmamızda Schelling ve
Fichte’nin yeni metafiziklerini konu ettik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Alman İdealimizmi’nin Kant felsefesindeki kaynaklarıyla
ilgili olamaz?
a.
b.
c.
d.
e.

Kendinde Şeyler
Monadlar
Görünüşler
Akıl
Anlama Yetisi

2. Alman idealizmi filozofları felsefenin farklı alanlarını tek bir .…….... türetmeyi
amaçlar
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a.
b.
c.
d.
e.

kişiden
akıldan
inanıştan
ilkeden
filozoftan

3. Fichte, özgürlüğü anlaşılabilir kılmak için başlangıç olarak bir .……. hareket eder
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
a.
b.
c.
d.
e.

bilinçten
tavırdan
yaklaşımdan
anlayıştan
nesneden

4. Fichte’ye göre bilinci açığa çıkaran ilke …......
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a.
b.
c.
d.

çelişmezliktir
eylemdir
kuramdır
hayaldir
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e.

anlamadır

5. Schelling’e göre doğa ......... yapıdadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
a.
b.
c.
d.
e.

kavramsal
tek düze
rasyonel
diyalektik
durağan

6. Fichte’ye göre bütün gerçekliğin kaynağı nedir?
7. Schelling doğayı nasıl ele alır?
8. ‘Yaratıcı doğa’ ifadesi hangi filozofa aittir?
9. Alman idealistlerinin ortak yönleri nelerdir?
10. Eylemi öne çıkaran Alman idealisti hangisidir?

YANITLAR
1.B 2.D 3.A 4.B 5. D
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8. ALMAN İDEALİZMİ II: HEGEL FELSEFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tin Felsefesi
Diyalektik Yöntem
Tarih
Doğa
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tarihe yön veren bir felsefi ilke olabilir mi?
2. Diyalektik nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Hegel
felsefesini
genel hatlarıyla tanımak.

Diyalektik
öğrenmek.

yöntemi
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Anahtar Kavramlar
Hegel, Tin, Diyalektik
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Giriş
Bu bölümde Alman İdealizminin etkisi en büyük düşünürü olarak Hegel’i konu
edeceğiz. Hegel felsefesinin temel öncülleri ortaya konulduktan sonra Hegel’in önemli bir
kavramı olan Tin üzerinde duracağız. Ardından, Tin’in diyalektik yöntemle nasıl geliştiğini
göreceğiz.
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ALMAN İDEALİZMİ II: HEGEL FELSEFESİ

8.1. Yaşamı
Alman idealistlerinin etkisi, onların en büyük filozofu olan Georg Wilhelm Friedrich
Hegel (1770-1831)’de görülür. Hegel, yüksek görevlerde bulunmuş bir devlet memurunun
oğlu olarak 1770’te Stuttgart’da doğar. 1788’de girdiği Tübingen Protestan Üniversitesi’nde
felsefe ve teoloji öğrenimini 1793’te tamamlar. Orada Prusya’nın gelecekte büyük
şairlerinden biri olacak Hölderlin’le tanışır. Hegel, Hölderlin’den önemli ölçüde etkilenir.
Daha sonra ikilinin arasına Schelling katılır. Kurulan üçlü dostluk Hegel’in düşünsel
gelişimine önemli katkılar yapar.
1793 yılında teoloji diplomasını alan Hegel bir aralık Bern ve Frankfurt’ta özel
öğretmenlik yapar. O sırada yoğun olarak Kant okur. Kant etkisiyle ilk önemli yapıtı olarak
kabul edilen İsa’nın Hayatı (Das Lebens Jesus) araştırmasıyla akılcılığı savunur.
Üç yıl İsviçre’de kaldıktan sonra Almanya’ya geri döner. Bu sıralar, yine Hıristiyanlık
üstüne önemli bir yazı yazar.
1795 ve izleyen yıllarda Fichte ve Schelling etkisine girer. Üzerindeki Kant etkisinde
değişme olur. Önceleri bağlı olduğu Kant’ın ahlak yasası ona artık Hıristiyanlığın özü olarak
görünmez, mistik bir tümtanrıcılığa (panteizm) yönelir. Jena’ya yerleşmesinden sonra ilk
yapıtı olan Fichteci ve Schellingci Felsefe Dizgesi Ayrımı (1801) adlı eseriyle SchellingFichte çatışmasında, Schelling’in yanında yer alır. Ama bir yandan da kendi dizgesini
geliştirme çabasında olur. Hegel, Schelling’le birlikte Felsefe İçin Eleştirel Dergi adlı bir
dergi yayımlar. Bu derginin ikinci sayısında “İnanmak ve Bilmek” adlı bir makale kaleme
alır. Bu makalede Hegel; Kant’ın, Jacobi’nin ve Fichte’nin felsefelerini düşünüm felsefesi
olarak niteler. Düşünüm felsefesinde sonlu olanla sonsuz olan uzlaşmaz bir karşıtlık içinde
durur. Hegel’in kendi spekülasyon felsefesinde ise sonlu olan ve sonsuz olan birlik içinde
durur.
İlk kez 1800 yılında kendi felsefi dizgesinin bir taslağını yapar. 1801’de Jena’ya gider,
yerleşir. Politik araştırmalara girişir, 1801-2’de Alman Anayasası üzerine bir yazı kaleme alır.
Din ve devlet felsefesi sorunları, Hegel’in gençlik yıllarının başlıca uğraşıdır.
1801’de Jena Üniversitesi’nde De Orbitis Planetarum adlı habilitasyon tezini verdikten
sonra akademik öğretmen olarak görev alır, Schelling’le ortak çalışmalarını burada 1803’e
değin sürdürür. Jena yıllarından kalma elyazması İlk Dizge (1802), mantık, metafizik ve doğa
felsefesini kapsar. Bu yapıt, gelecekte oluşturacağı felsefe dizgesinin bir taslağı olarak
değerlendirilir. Önceleri en yüksek olanı dinde bulduğu mistik eğiliminde değişme olur: dinin
yerini felsefe alır. 1807 yılında yayınlanan Tin’in Fenomenolojisi (Das Phänomenologie des
Geistes) adlı ilk büyük yapıtında, Schelling’den kesin biçimde ayrılır. Bu yapıtıyla birlikte
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Hegel, Tin (Geist) kavramını felsefeye katar. Hegel, Tin için şöyle der: “Tin soyutlanmış bir
şey değildir, insan doğasından yapılmış bir soyutlama değildir, fakat bütünüyle bireyseldir,
etkindir, en yalın anlamında canlıdır: Bilinç, ama aynı zamanda bilincin nesnesi —Tin’in
varoluşu, kendi kendini nesne olarak almasıdır.”

8.2. Tin
Tin, erekleri olan ve bu erekleri çeşitli aşamalardan geçerek gerçekleştiren bir varlıktır.
Hegel felsefesinde “akıl” kavramını “tin” kavramıyla eş anlamlı kullanır. Hegel akla bir erek
yükler. İşte bu ereğe Tin ya da Mutlak İde adını verir. Tin kendisini zaman içinde deneyim
yoluyla geliştirir.
Hegel Tin’in Fenomenolojisi’nde bireysel bilincin oluşum evrelerini betimler:
Dolayımsız duyusal kesinlikten, öz bilince ve öz bilinçlerinin karşıtlığından Akıl’da
uzlaşımına doğru ilerlemedir söz konusu olan. Bu evreler, aynı zamanda, kültürünün evrensel
(nesnel) oluşu içinde Tin’in de evreleridir. Bu uzun gelişim yolu, özne ile nesne ve bilinç ile
dünya arasındaki bütün bağlantı ve karşıtlık biçimlerinden geçer: Tin tarafından yaratılmış ve
aşılmış olan yabancılaşmaların ve çelişkilerin tarihidir. Böylece, Tin olgusal bilgiden mutlak
bilgiye doğru ilerler.
Tin’in Feneomenolojisi yapıtında insan bilincinin evrimini, bu evrimde görülen ilk
belirtilerden, bilimin ve bilimsel yöntemin bilinçli bir şekilde gelişmesine kadar inceler.
Hegel’in anladığı anlamda fenomenoloji, gelişmesi açısından bilinç fenomenlerinin
öğretisidir. Bu yapıt, aynı zamanda, Hegel’in yöntemin temel ilkelerini; varlık ile düşüncenin
özdeşliği, yani bütün dünyanın temeli ve özü olarak kendinden-gelişen Mutlak İde’nin bir
açıklamasını da içerir.
Hegel 13 Ekim 1806 yılında bir arkadaşına yazdığı mektupta, “bugün Tin’i at üstünde
Jena’da gördüğünü” yazar. Hegel, Napolyon’u Tin’in cisimleşmiş hâli olarak görür.

8.3. Diyalektik Yöntem
Hegel ikinci büyük yapıtı olan Mantık Bilimi’ni (Wissenschaft der Logic) 1812’de
yazmaya başlar. 1812-1816 yılları arasında kaleme almış olduğu Mantık Bilimi kitabında
Hegel, eski metafiziğin yerine kendi mantığını getirmektedir. Bu yeni mantık, Saf düşünce
(İde) ve onun belirlenimlerinin diyalektik gelişiminin incelenmesiydi. Bu yeni mantık, saf
(kendinde ve kendi-için) İde’nin incelenmesi olarak, Hegel’in 1817 yılında yayınladığı
Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi’nin ilk bölümünü oluşturur.
1816 yılında Heidelberg Üniversitesi’ne atanır ve kendisini birdenbire büyük üne
kavuşturan Felsefe Bilimleri Ansiklopedisi’ni 1817’de yayınlar. Bir yıl sonra Berlin
Üniversitesi’ne atanır ve bir başka önemli yapıtı olan Hukuk Felsefesinin İlkeleri’ni yayınlar.
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Bu eserini ancak ölümünden sonra 1837’de Tarih Felsefesi Üzerine Dersler başlığı altında
yayınlanacak olan bir başka önemli yapıtı izler.
Önemli eserlerinin yayımlanmasından sonra Hegel oldukça ünlenir ve ona çok fazla
değer verilir. Öyle ki, daha yaşarken Halle Üniversitesi, Hegel’in dizgesini tümüyle
benimseyerek tüm öğretim alanlarına uygular. Avrupa’nın dört bir yanından öğrenciler, onun
derslerini dinlemek için Berlin’e akın eder.

8.4. Tarih
Hegel Felsefesi, bütün bilgi alanlarını kapsama çabasındadır. Hegel, diyalektik yöntemi
kullanarak insan ile evreni bir tüm hâlinde ve tarihsel bir açıdan değerlendirmesinden ileri
gelir. Ona göre düşüncenin diyalektiğin ile varlığın diyalektiği arasında kökensel bir ayrılık
yoktur, aynı gerçeğin iki ayrı yüzüdür.
Evrensel varlık, bir gelişme, bir oluştur. Her şeyin temelinde Hegel’in İde olarak
nitelediği bu mutlak varlık bulunur. Evrenin gerçekliği, İde’nin tek tek varlıklar hâlinde
belirmesinden, biçimlenmesinden doğar. Ama İde, tek tek varlıkların çeşitliliği içinde
kaybolmaz, düşünen zihinde yeniden kendisini bulur. Bütünsel varlık, tarih planında Devlet
olarak gerçekleşmektedir.
Hegel’in felsefi çabası deneylere dayalı olumluluğu ve çelişkileri içinde tarih ile birlik
ve evrensellik zorunluluğu içinde aklı uzlaştırmak, gerçek ile düşünce arasındaki karşıtlığı
çözmektir.

8.5. Doğa
Hegel’in sistemi, tüm bilimler alanına yayılır. Üçlü bir moment uyarınca gelişen
Mutlak’ı dile getirir: Kendinde konulan ve düşünülen mutlak (mantık), kendi-dışında ve
kendi-için nesnelleşmekte (doğa felsefesi) ve yine kendinde artık aynı zamanda hem kendinde
ve hem de kendi-için olan kendine dönmektedir.
Hegel, ağır ağır işlediği düşünceleriyle son büyük dizgeci filozof olur. Hegel’den sonra
felsefede tüm alanların bir dizgede çepeçevre kuşatma denemesine girişilmez. Onun dizgesi,
kendi tarihsel gelişimi içindeki tüm tinsel gerçekliği kapsar: Ahlak, hukuk, devlet, sanat din
ve felsefe. Doğa biliminde önemli gelişmeler yaşandığı bir dönemde, hiç de uygun
düşmemekle birlikte doğa da bu dizge içine girer. Yöntemi diyalektiktir. Şimdi Hegel
Felsefesinin ayrıntılarına bakalım.
Alman İdealistlerinin dizgeci tutumu Hegel’de de görülür. Hegel, ana bir ilkeye bağlı
kalarak tüm dizgesini oluşturmak ister. Hegel’in ana ilkesi Tin’dir. Hegel felsefi dizgesi
içinde Tin’le eş anlamda Akıl, Mutlak, Bir terimlerini de kullanır.
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Hegel tüm gerçekliği yalnızca düşünmenin sınırları içinde kalarak açığa çıkarmak ister.
Bu çerçevede Hegel felsefi bilgiyi üçe bölümler.
1) Göreli ve değişken olan fenomenal dünyaya ilişkin
2) Durağan olan Mutlak’a ilişkin
3) Canlı olan Mutlak’a ilişkin.
Hegel bu canlı olan Mutlak’ı salt düşünme yoluyla, onun özdeşlik durumundan alarak,
kendi-kendisine yabancılaşmasından durumundan geçirerek ve sonunda yeniden özdeşlik
durumuna getirir. Peki, bu ne tür bir düşünmedir? Bu tür düşünmenin özelliklerini şöyle
sıralayabiliriz:
i) Kavramlar dizgesi oluşturmaya yönelik bir düşünmedir.
ii) Belirli bir yöntem uyarınca gerçekleşir.
iii) Kavramlar birbirlerinden türetilir.
iv) Türetilen kavramlar bir dizgeye sokulur
v) Dizgenin sonunda evren ( tüm gerçeklik) bulunur.
vi) Evren en kuşatıcı, kapsayıcı, tüm varlığı içine alan kavram olarak bilinir.
Bu bağlamda Hegel açısından felsefe varlığın kendi kendini düşünmesidir. Görüldüğü
gibi Hegel, bilgiyi, salt düşünme ve akıl yoluyla sağlar. Mutlak olan gelişmedir. İşte Hegel
açısından felsefe bu gelişmenin ortaya konulmasıdır.
Hegel bu üretken düşünmeyi belli bir yöntem uyarınca gerçekleştirir. Bu yöntem
diyalektiktir. Felsefe tarihi boyunca, başlıca Platon, Aristoteles, Kant olmak üzere filozoflar
diyalektikten söz etmişlerdir. Ne var ki diyalektik, söz konusu filozoflarda aynı anlamda
kullanılmamıştır. Bu bakımdan Hegel’in diyalektiği kendine özgü bir bağlamda ele alır.
Mantık Bilimi’nde ortaya konan Hegel diyalektiği, felsefeye son derece değerli
katkılarda bulunmuştur. Sözü geçen bu yapıtında Hegel, niceliksel değişimlerin niteliksel
değişmeler hâline gelmesini belirtir. Bütün gelişmenin devindirici ilkesi yadsımanın
yadsınmasıdır / çelişkinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu ilke form ve içerik diyalektiğini, parça
ve bütün diyalektiğini tanımlar.
Hegel açısından diyalektik hem düşünmenin hem de varlığın gelişme biçimidir. Bu ilke
gelişmesinin 3 aşamasını/momenti kendinde taşır. Bu üç aşamada ilkin bir kavram belirlenir,

141

ardından bu kavramın kendi içinden değillemesi/olumsuzlaması yapılır ve sonra kavram ile
olumsuzlaması birleştirilir. Dolayısıyla Hegel’de diyalektik karşıtların devinimini gösterir.
Bu devinimin itici gücü çelişkidir. Gerçeklik çelişkilerle doludur. Gerçeklik mekanik
nedensellik ilkesi aracılığıyla değil ereksel nedensellik aracılığıyla bilinebilir. Bir çelişki iki
karşıt yanı barındırır. Hegel’in kendisi tez, anti-tez, sentez deyişlerini kullanmasa da ondan
sonra gelenler onun diyalektiğinde önemli yer tutan ortadan kaldıracak aşma (aufheben)
anlayışını tez, anti-tez, sentezle ilişkilendirirler. Önce bir tez ortaya çıkar, sonra teze karşıt bir
anti- tez tezin içinden çıkar, ardından karşıtlığı ortadan kaldıracak aşma (aufheben) biçimde
sentez yapılır. Sentez, tezin ve anti-tezi kapsayan onlardan daha ileri bir aşamadır. Böylelikle
düşünmede ve varlıkta karşıtlar uzlaştırılır ama uzlaşma yeni karşıtlıklar oluşturur.
Diyalektik düşünceye göre gerçekliği kavrayabilmek için, gerçeklikte bulunan
çelişkileri ortadan kaldırmak değil; tam tersine, bu çelişkileri temel ve sürekli şeyler olarak
ortaya koymak gerekir. Bu durumda insanı anlamak, bilincin doğaya karşı (yada doğanın
bilince karşı) üstün olduğunu (öncelikli olduğunu) ortaya koymak değil; tam tersine, bilincin
ancak kendi karşıtı olan bedenle, doğa ile var olduğunu (doğanın da ancak kendi karşıtı olan
bilinçle var olduğunu) koymaktır.
Hegel açısından gerçeklik, organik bir bütündür. Bu aynı zamanda Tin’dir. Tin
diyalektik bir devinimi içinde bilinir. Gerçeklikte, İde Dünya ve Tin’i ayırsak da onlarda
aslında birdir. Hegel şöyle bir sıradan söz eder:
İde – Öznel Tin
Doğa – Nesnel Tin
Tin – Mutlak Tin
Hegel, Tin’in gelişimini duyumdan başlayarak mutlak bilgi olan felsefi bilgiye uzanan
bir süreç olarak görür. Bu aynı zamandan Dünya-tininin tarihsel gelimine karşılık gelir.
Hegel’in Tin’in Fenomenolojisi adı eserinde İde’nin gelişim sürece şu sırayla anlatılır:
Tin Felsefesi
1. Öznel Tin
1.1. Antropoloji
Doğal Ruh
Duyulayan Ruh
Edimsel Ruh
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1.2. Tin’in Fenomenolojisi (Bilinç)
Bilinç
Öz-Bilinç
Akıl
1.3. Psikoloji (Tin)
Kuramsal
Pratik Tin
Özgür Tin
2. Nesnel Tin
2.1.

Yasa

2.2. Ahlak
2.3. Sosyal Ahlak
Aile
Sivil Toplum
Devlet
3. Mutlak Tin
3.1. Sanat (Sezgi)
3.2

Din (Tasarım = Sembol)

3.3

Felsefe (Somut Kavram)

Böylesi bir dizge oluşturmak için Hegel en tümel, kapsayıcı kavram olan varlıktan
başlar. En kuşatıcı varlık, aynı zamanda yokluktur. Varlıktaki bu çelişki oluş ile aşılır. Oluş
ile varlığa içerik kazandırılır. Yukarıda belirttiğimiz gibi diyalektik aracılığıyla her kavramın
içinde bir başka kavram bulunur. Böylece bütün varlık bir kavramlar dizgesi içinde bulunur.
Dedik ki diyalektik hem düşünmenin hem de varlığın ilkesidir. Hegel bu bağlamda
varlığın belli bir ereğe göre devindiğini söyler. Varlık, Tin ya da Akıl gelişerek kendi
kendisini araştırarak, bilinç ve özgürlüğe ulaşır. Tin yukarıda da görülebileceği üzere
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deviniminin her aşamasında 3 basamaktan geçer. Her basamak içinde kendi içinde üçlü
devinim taşır.
Tin ilk önce kendi kendinedir: Bu aşamada Tin olanak durumundadır, kendisine
gerçeklik kazandırması gerekir. İlkin kendini doğada gerçekleştirir. Ancak doğada Tin
kendine yabancılaşır. Yabancılaşmanın getirdiği çelişki kültür dünyasında ortadan kalkar. Bu
aşamada Tin özgürleşir. Tin’in doğada uymak durumunda kaldığı zorunluluk kültür
dünyasında yerini özgürlüğe bırakır.
Tin’in gelişmesindeki 3 aşamada 3 varlık alanı meydana gelir:
1. Matematik ve mantık ya da ideal nesneler alanı: İnsandan bağımsız bu alanda
sayılar, kavramlar keşfedilir.
2. Doğa: Birinci alandaki her kavram kendi kendindedir. Doğada ise bir şeyin varlığı
her zaman bir başka varlık yüzündendir. Çünkü uzay ve zaman içinde doğa nesneleri nedenetki ile birbirlerine bağlıdır. Doğada da Tin bulunur ancak burada Tin’in buradaki durumu
akıldan yoksundur.
3. Tin’in düşünce ve tarihte gelişmesi: Bu evrede, mutlak ide kendi içine kapanıp,
içeriğini değişik akıl yürütme ve etkinlik formları içinde kavrar. Hegel kendi sisteminin,
mutlak İde’nin kendinden-gelişmesinin, aynı zamanda da kendini-bilmesini tamama erdirdiği,
yani son noktasına eriştiği düşüncesindedir.
Hegel, gerçekliği değilleme yoluyla, aşama aşama, tarihsel bir akış içinde Tin’in
evrilmesi ve kendini gerçekleştirmesi olarak ortaya koyar. Böylelikle gerçeklik, karşıtların
devinimi yoluyla anlaşılır. Hegel’e göre akli olan gerçektir, gerçek olan aklidir. Hegel
gerçeklik ve Tin ilişkisini iki farklı düşüncenin bileşimi üzerinden anlar. Başlangıçta Mutlak
ya da Mantıksal İde (das Absolute oder die logische İdee) fiilî, gerçek, somut dünyadan
bağımsız biçimde; soyut kavramların bir dizgesi olarak var olur. Daha sonra bu Mutlak,
doğada kendini açar fakat bu sırada bilinçsizdir. Ardından uyanır, bilincinin farkına varır, alt
aşamadan yukarı aşamaya doğru, sırasıyla duyum, algı, bilinç ve öz-bilinç (insanda) kazanır.
Sosyal yapılar için Mutlak İdea kendini gerçekleştirerek içerik kazanır. Felsefe, din ve
sanatlar yoluyla kendini zenginleştirir; nihayet tamamlanmış, gerçekleşmiş ve işlenmiş olarak
kendine döner. Böylelikle Tin başlangıçtaki mutlaklık aşamasını geri kazanır. Burada söz
konusu olan mutlaklığı en iyi ifade eden felsefedir.
Görüldüğü gibi Hegel, felsefi araştırmanın konusunu Mutlak İdea ya Tin olarak
belirler. Felsefenin ödevi kavramları, erekleri ve çeşitli fenomenlerin anlamlarını açık
kılmaktır ve tüm bunları bir bilimler dizgesi içine yerleştirmektir. Bu sırada neyin nerede
bulunacağı ve hangi gelişme evresinde durduğu ortaya konur. Bu yerleştirme diyalektik

144

yöntemle yapılır. Yöntem ereksel ve eleştireldir. Felsefede mekanik açıklama yerine
kavramsal ve ereksel açıklama elde edilir.

Öte yandan Hegel Felsefesi aynı zamanda özdeşlik felsefesidir. Her gerçek olan bir ve
aynı mutlak, yaşayan Tin’dir. Bir şey Tin’in gelişim aşamalarında bir yerde ise düşünce ve
varlık bir ve aynı şeydir.
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OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki metin Hegel’in Berlin’de 1823’ten 1831’e kadar dört kez yinelediği ders
notlarından bir bölümdür. Bu notlar Johannes Hoffmeister tarafından Tarihte Akıl (Die
Vernunft in der Geschichte) olarak kitaplaştırılmıştır. Yapıtı Türkçeye Önay Sözer
çevirmiştir.
Tin’in Tarihte Gerçekleşmesi
Akıl, dünya ile bağıntısında ele alındığında, aklın kendinde belirleniminin ne olduğu
sorunu, dünyanın son-ereğinin ne olduğu sorunuyla özdeştir; daha yakın bir bakışla, burada
söz konusu olan, son-ereğin gerçeklik kazanması, gerçekleşmesindeki zorunluluktur. Burada
iki türlü inceleme yapmak gerekir: bu son-ereğin içeriği, son-erek olarak belirlenimi ve bir de
gerçekleşmesi.
İlkin, inceleme konumuz olan dünya tarihinin Tinsel zemin üzerinde geçtiğine dikkat
etmemiz gerekir. Dünya ruhsal ve fiziksel doğayı kendisinde bir araya getirmektedir. Fiziksel
doğa aynı zamanda dünya tarihini de içine alır. İşte daha başlangıçta, doğanın belirlenmesiyle
ilgili bu temel koşullara dikkati çekiyoruz. Beri yandan Tin ve onun gelişim süreci, tözseldir.
Burada doğanın nasıl kendinde ele alınınca aynı zamanda aklın bir dizgesini oluşturduğunu,
özel, kendine özgü bir öğe olarak ortaya çıktığını incelememiz gerekmiyor, doğayı yalnızca
Tin’le olan bağıntısı içinde göreli olarak düşünmeliyiz.
Doğanın yaratılmasından sonra insan ortaya çıkar ve doğal dünyaya karşıtlık oluşturur:
varlığıyla ikinci dünyayı kurar. Genel bilincimize göre iki dünyalıyız: doğa dünyası ve Tinsel
dünya. Tin dünyası insanın meydana getirdiği dünyadır. İnsan istediği kadar Tanrı’nın
dünyasını tasarlayıp dursun, daima Tinsel bir dünyadır bu, insanda gerçekleşmesi, onun
tarafından var kılınması gerekir.
Tin’in temelleri her şeyi kapsar, insanı ilgilendirmiş ve ilgilendirmekte olan her şeyi
içine alır. İnsan etkinse orada etkindir: istediğini yapabilir, böyle yapabilmesi onda Tin’in
eylemde bulunmasındandır. Bu nedenle tarihin gidişi içinde Tinsel doğayı varlığına göre, yani
Tin’in doğayla birleşme tarzına, giderek insan doğasına göre tanımak yararlı olabilir. İnsan
doğasından söz edildiğinde, en başta kalıcı bir şey tasarlanmıştı. İnsan doğasının serimi bütün
zamanlara uymalıdır, önceki zamana da, şimdiye de. Bu genel tasarım sonsuz çeşitlilikte
kılıklara (modifikation) girebilir, fakat gerçekte genel-olan çeşitli kılıklarında bir ve aynı
özdür. Ayrımları bir yana atmak, bütün durumlarda aynı tarzda etkin olması, kendini aynı
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ilgiyle göstermesi gereken genel-olanı saptamak düşünmenin işidir. Genel tip ondan en uzak
gözükende de kendini gösterebilir: en çarpık oluşumda bile insana ait bir iz bulunabilir. Böyle
bir durumda da insan karakterine rastlanması bizi avundurur ve dünya ile barıştırır. Bu açıdan
dünya-tarihinin ele alınışında ağırlık, insanların aynı kalmasına, bütün koşullar altında
ahlaksızlıkların ve erdemlerin hep bulunmuş olmasına verilir. Gerçekten Salome ile birlikte
“güneş altında yeni bir şey yok” diyebiliriz.
Örneğin bir insanı bir put önünde diz çökmüş yakarırken görürsek, her ne kadar bu
tapındığı şey akıl açısından reddedilir olsa da, buradaki canlı duyguyu göz önüne alarak,
bunun Hıristiyan’ın doğruyu yansıtan duygularıyla, filozofun akli düşünmeyle öncesizsonrasız doğruya eğilmesindeki duygularıyla eş değerde olduğunu söyleyebiliriz. Yalnızca
konular birbirinden ayrıdır, ama öznel bir ve aynıdır. Haşhaşinler’in öyküsünü, bunların
efendileri olan yaşlı dağ adamıyla ilişkisini anımsamakla birlikte, efendilerinin günahları için
kendilerinden nasıl esirgemezlikte bulundukları gözümüzün önünde canlanır. Öznel açıdan bu
Curtius’un anavatanını kurtarmak için kendini uçuruma atmasındaki aynı vazgeçiştir. Bu
noktaya bağlı kalarak dünya-tarihinin büyük tiyatrosuna yönelmeye gerek olmadığı
söylenebilir. Ünlü fıkraya göre Sezar küçük bir kentte, Roma’daki büyük gösteri meydanında
karşılaştığı aynı umutları ve etkinlikleri bulmuş. Aynı güdüler ve çalışıp çabalamalar
kocaman dünya-tiyatrosunda olduğu gibi küçük bir kentte de karşımıza çıkıyor.
İçeriğin bu türlü ele alınışında insan etkinliğinin ereklerinden soyutlama yapıldığını
görüyoruz. Nesnelliğe karşı bu özenli kayıtsızlığı özellikle Fransızlar’da ve İngilizler’de
bulabiliyoruz: onlar buna felsefi tarih yazımı diyorlar. Fakat kültürlü bir bakış açısı yine de
küçük çevrelerdeki eğilim ve güdülerle dünya-tarihinin çıkar yarışındaki eğilim ve güdüleri
birbirinden ayırt edecektir. Gerek genel erekler, gerekse onu temsil eden bireyler olarak bizi
etkileyen nesnel ilgi ve yarar, tarihi bizim için çekici kılan şeydir. Bu erek ve bireylerin
yitimi, çöküşü bizi yasa boğar. Yunanlar’ın Persler’e karşı savaşını ya da İskender’in her yere
egemen oluşunu göz önüne alırsak, bizi ilgilendiren şeyin ne olduğunun bilincine varırız:
Yunanların barbarların elinden kurtulduğunu görmektir bu; Yunan Devleti’nin korunmasına,
Yunanların başına geçerek Asya’yı avcunun içine alan hükümdaradır ilgimiz. İskender
girişiminde başarısızlığa ne olacağını düşünelim: eğer yalnızca insan tutkuları söz konusu
olsaydı, kuşkusuz yitireceğimiz hiçbir şey olmayacaktı. Bu durumda tutkuların bir oyununu
görmekten bizi hiçbir şey alıkoyamazdı, ama bununla kendimizi memnun olmuş
duymayacaktık. Tarihe duyduğumuz ilgi maddesel, nesnel bir ilgidir.
Tin’i böyle özlü içeriğe kavuşturan tözsel erek ne türdendir öyleyse? Buradaki ilgi
tözsel ve belli türdendir, belli bir din, bilim, sanattır. Tin böyle bir içeriğe nasıl varıyor, bu
içerik ona nereden geliyor? Bu soruya empirik bir yanıt vermek kolaydır. Her birey yaşadığı
şimdiki zamanda böyle özsel bir ilgi içindedir: bir anavatanı, belli bir dini vardır, haklıyı ve
ahlaklıyı ayırt eden belli bir bilgi ve tasarımlar çevrelemektedir onu. Yalnızca bağlanacağı
şeyleri seçmek ona bırakılmıştır. Ama toplumları böyle bir içerikle uğraşır ve böyle ilgilere
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sahip olarak bulmamız, içeriğini araştırdığımız dünya-tarihi alanında olduğumuzu
göstermektedir. Empirik yaklaşımla yetinmemeliyiz, daha derine giden soruyu, Tin’in böyle
Tin olarak, yani bireyler ya da halklar olarak bu içeriğe nasıl vardığını sormalıyız. İçeriği özel
kavramlar dışında hiçbir şeyden türetmemeliyiz. Şimdiye kadar söylenenler alışılmış
anlamında bilinç için geçerli olan şeylerdir. Şimdi ele alınması gereken kavram başka bir
şeydir —bunun bilimsel olarak çözümlenmesinin yeri burası olmasa da felsefe her ne kadar
alışılmış tasarımı tanırsa da, ondan sapmak için kendi nedeni vardır.
Dünya tarihini son ereğine göre incelemeliyiz: bu sönerek dünyada istenen şeydir.
Tanrı’ya gelince, onun en yetkin olduğunu biliyoruz: o bundan ötürü yalnız kendini ve
dengini isteyebilir. Tanrı ve onun istencinin doğası birdir: felsefede buna ide diyoruz. Böylece
ide kendi başınadır, ama incelememiz gerekir, insan tini öğesidir, daha belirli olarak ide, insan
özgürlüğü idesidir. İdenin kendini en salt açma biçimi düşüncenin kendisidir: ide mantıkta
böyle ele alınır. Başka bir biçimi ile fiziksel doğadır, üçüncüsü ise sonuncusu ve Tin
dediğimiz şeydir.
Beri yandan Tin, kendisini seyrettiğimiz tiyatro sahnesinin üzerindedir, yani dünya
tarihindedir, kendisinin en somut gerçekliğindedir. Ancak ilkin, bu noktayı göz önünde
bulundurmaksızın ya da daha çok somut gerçekliğin bu tarzında geneli kavramak üzere,
Tin’in doğasına değin bazı soyut belirlenimler önermemiz gerekmektedir. Aynı zamanda
burada bu konu üzerinde yalnızca değinilerek konuşulabilir, çünkü Tin idesini spekülatif
olarak derinleştirmek şöyle dursun, söylediklerimizi dinleyicilerin zihinlerinde daha önce
bulunan alışılagelmiş tasarıma uygun bir biçimde vermenin bile zamanı ve yeri burası
değildir. Bir girişte söylenebilecek olan şey, genel olarak bir yerde tamamlanıp kanıtlanmış
olan ya da tarih bilimindeki çalışmaların sonucu da hiç değilse onanması gereken bir
varsayım olarak kabul edilmelidir.
Tin’in Belirlenimi
O hâlde üzerinde duracağımız ilk konu, Tin’in soyut belirlenimidir. Onun için şunu
söylüyoruz: Tin soyutlanmış bir şey değildir, insan doğasından yapılmış bir soyutlama
değildir, fakat bütünüyle bireyseldir, etkindir, en yalın anlamında canlıdır: bilinç, ama aynı
zamanda bilincin nesnesi —Tin’in varoluşu, kendi kendini nesne olarak almasıdır. O hâlde
Tin düşünendir, var olan bir şeyin düşünmesidir, var olduğunu ve nasıl var olduğunu
düşünmesi. Tin bilendir: fakat bilme aklı olan bir nesnenin bilincidir. Ayrıca Tin, kendisininbilinci (Selbst-bewusstsein) olduğu ölçüde, bilince sahiptir. Yani ben bir nesneyi, onda aynı
zamanda kendimi bildiğim, olduğum şeyin benim için aynı zamanda nesne olduğunu, şu ya da
bu şey olmadığımı, kendisi üzerinde bildiğim şey olduğumu bana söyleyen kendi
belirlenimimi bildiğim ölçüde biliyorum. Kendi nesnem üzerine biliyorum ve kendim üzerine
biliyorum: bunlar birbirinden ayrılır gibi değil. Tin böylece özü gereği olduğu şey üzerine,
kendi doğası üzerine belirli bir tasarım edinir. İçeriği yalnızca Tinsel olabilir: Tinselliktir
içeriği, Tinselliğedir ilgisi. Böylece Tin kendi içeriğine erer: kendi içeriğini önceden hazır
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bulmaz, fakat kendini kendi için nesne, içerik yapar. Bilme onun biçimidir, davranışıdır,
içeriği de Tinselliğin kendisi. Böylece Tin doğası gereği kendindedir ya da özgürdür.
Tin’in doğası kendini tam karşıtında bildirir bize. Tini maddenin karşısına koyuyoruz.
Nasıl ağırlık maddenin tözü ise, bunun gibi, özgürlüğün de Tin’in tözü olduğunu
söylemeliyiz. Herkes Tin’in başka özellikler yanında bir de özgürlüğe sahip olduğuna
doğrudan doğruya inanır. Felsefe ise bize, Tin’in başka bütün özelliklerinin özgürlükten ileri
geldiğini, hepsinin özgürlüğe aracı olduğunu, hepsinin özgürlük ardında olup onu meydana
getirdiğini öğretir. Özgürlüğün Tin için tek doğru olduğu yolundaki bilgi spekülatif felsefenin
bilgisidir. Kendisinde merkeze doğru bir güdülme olduğu ölçüde madde ağırdır: özü gereği
bir araya getirilmiş bir şeydir madde, hepsi merkeze doğru çekilen tek tek parçalardan oluşur.
Öyleyse maddenin birliği yoktur. Dış dışa bir yapıdadır ve birliğini arar: kendi kendini
ortadan kaldırmaya (aufzuheben) çalışır ve karşıtının ardındadır. Bunu bulsaydı, madde
madde olmaktan çıkardı, böylece sonu gelmiş olurdu: idealite ardındadır, çünkü birlik içinde
kavranılır bir hâle gelir. Tersine Tin merkezi kendinde olan şeydir: o da merkeze yönelir ama
merkezi kendi içindedir. Birliği kendi dışında değildir. Onu sürekli kendinde bulur, kendi
içinde ve kendindedir. Maddenin tözü kendi dışındadır. Buna karşılık Tin kendi kendinde
olma durumudur, bu da onun özgürlüğüdür. Çünkü eğer bağımlıysam, ben olmayan bir
başkasıyla bağlantım var, dışımdaki yoksa ben de yokum demektir. Kendi kendimdeysem,
özgürüm.
Tin’in kendi merkezine yaklaşmaya çalışması demek, kendi özgürlüğünü eksiksiz
kılmaya çalışması demektir. Bu çaba onun özüdür. Tin vardır, denildiğinde ilkin bunun
anlamı Tin’in olmuş bitmiş bir şey olduğudur. Fakat o, eyleyen şeydir. Özü eylemdir:
kendinin ürünüdür, kendisinin hem başı, hem sonudur. Özgürlüğü durup duran bir varlık
olmakta değil, özgürlüğünü ortadan kaldırmaya yönelen şeyi sürekli yadsımaktadır. Kendini
üretmek, kendini kendine nesne yapmak, kendi üzerine bilmektir Tin’in işi: böylece o kendi
kendisi içindir.
Doğal şeyler kendileri için değildir: bu nedenle de özgürlükleri yoktur. Tin kendi
üzerindeki bilgisine göre kendini üretir, gerçek kılar: kendi üzerine bilgisinin aynı zamanda
gerçekleşmesini sağlar. Her şey Tin’in kendi üzerindeki bilincine bağlıdır: eğer Tin kendisinin
özgür olduğunu biliyorsa, bu onu bilmemesinden çok ayrıdır. Çünkü bilmiyorsa köledir,
kölelikten memnundur, bunun kendine yakışmadığını bilmemektedir. Her ne kadar kendinde
ve kendisi için daima özgürse de ilkin özgürlüğünü duyması Tin’i özgür kılar.
Tin’in kendi üzerindeki ilk bilgisi, girdiği insan bireyi kılığında duyan varlık olmasıdır.
Bu aşamada henüz hiçbir nesne ile ilişkisi yoktur. Kendimizi şu ya da bu biçimde belirlenmiş
buluyoruz. Şimdi bu türlü belirlenmişliği kendimden ayırmaya bakıyorum ve kendimle
ikileşiyorum. Böylece duygularım dış ve iç dünya olarak bölünüyor. Aynı zamanda varlık
belirlenimim özellik kazanıyor, kendimi eksik, olumsuz bir varlık duyuyorum, kendimde beni
kemiren bir çelişki buluyorum. Ama ben varım: bunu biliyorum ve bu bilgimi
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olumsuzlanmanın, eksikliğin karşısına koyuyorum. Kendimi koruyup eksikliğini kaldırmaya
çalışıyorum: işte böylece varlığım içgüdüye dönüştü. İçgüdünün yöneldiği nesne beni tatmin
eden nesnedir, kendi birliğimi yeniden kuracak nesnedir. Her canlının içgüdüleri vardır.
Böylece doğal varlıklar oluyoruz, çünkü içgüdü başlıca duyusal bir şeydir. Kendilerine
içgüdümle yaklaştığım nesneler benim kendimle bütünleşmeme aracıdır: bu da teorinin ve
pratiğin temelini meydana getirir. Ancak içgüdülerimizin yöneldiği nesnelerle ilgili görüler
bizi doğrudan doğruya kendi dışımıza koyar, biz de dışsal oluruz. Görüler tek tektir, duyusal
şeylerdir. İçgüdü de içeriği ne olursa olsun böyle bir şeydir. Bu belirlenimi açısından insanın
hayvandan bir ayırımı yoktur, çünkü içgüdüde kendisinin bilinci bulunmaz. İnsanın kendisiyle
ilgili bir bilgisi vardır, burada hayvandan ayrılır. O düşünendir; düşünme ise genel-olanın
bilinmesidir. Düşünme yoluyla içerik yalınlaşır, insan da yalınlaşır, içsel, kavranılır bir şey
olur. Ama ben daha çok içerdekiyim, yalınım. Ancak içeriği bu türlü yalınlaştırırsam, genel,
kavranılır bir şey olur.
İnsan reel olarak olduğu şeyi, kafasında da olmalıdır. Reel-olanı kavranılır bir şey
olarak bildiği ölçüde, insan salt doğal bir varlık olmaktan çıkar, dolaysız görülerinin ve
içgüdülerinin, onların tatmin ve üretiminin kölesi olmaktan kurtulur. Bunu bildiği,
içgüdülerini baskı altına alınmasında ortaya çıkar: içgüdüsü itkisiyle tatmini arasına kavranılır
olanı, düşünceyi koyar. Hayvanda itki ile tatmini bir aradadır: bu bir aradalığı acı ve korkunun
dışında kendiliğinden bozmaz. İnsanda içgüdü tatminden önce ya da hiç tatmin olmaksızın
ortaya çıkar. İnsan içgüdülerini baskıya alabiliyor ya da serbest bırakabiliyorsa, bu onun
ereklere göre eylemesinden, kendisini genel-olana göre belirlemesinden ileri gelir. Kendisi
için hangi ereğin geçerli olması gerektiğini belirleyebilir: Hatta en-genel-olanı kendisine erek
yapabilir. Burada onu belirleyecek olan, kendisiyle ve ne yapmak istediğiyle ilgili
tasarımlandır. İnsanın bağımsızlığı buradadır: kendisini belirleyecek şeyi bilmektedir.
Böylece yalın kavranılan, kendi olumlu özgürlüğünü kendine erek edinebilir. Hayvanın da
tasarımları vardır, ama o bunlara kavradığı bir gerçeklik olarak sahip değildir: bu vaizden iç
bağımsızlıktan yoksundur. Canlı varlık olduğu için hayvanın devinimlerinin kaynağı
kendindedir. Ama dürtü zaten kendinde değilse, dışarıdan uyarılmaz: kendi içindekine karşılık
olmayan şey hayvan için yoktur. Hayvan kendinde kendisinden ötürü ikileşir. İçgüdüsüyle
onun tatmini arasına bir şey koyamaz: istenci yoktur, kendini tutmayı bilmez. Uyarı onun
içinde başlar ve içkin bir gerçekleşmeyi var sayar. İnsana gelince: o, devinim kendisinde
başladığı için değil, devinimlerini tutabildiği, dolaysızlığı ve doğallığı engellediği için
bağımsız olur.
Bir ben olduğunu düşünme, insan doğasının köküdür. Tin olarak insan dolaysız bir
varlık değildir, tersine özü gereği kendi üzerine dönen bir varlıktır. Bu dolayım devinimi
Tin’in özsel öğe ve aşamasıdır. Eylemi, dolaysızlığı aşmak, bunu yadsıyarak kendine
dönmektir: o, eylemle kendi kendini yaptığı şeydir. İlkin kendine döndüğünde, özne,
kavranılır gerçeklik olur. Tin yalnızca onun sonucudur. Tohum örneği bu durumu
açıklayabilir. Bitki tohumla başlar, ama tohumu aynı zamanda bitkinin tüm yaşamının
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sonucudur: bitki tohumu meydana getirmek için büyür. Fakat tohumun bireyin başlangıcı ve
aynı zamanda sonu olması, çıkış ve sonuç olarak ayrı, yine de aynı olması, bir bireyin
ürününün bir başkasının başlangıcını meydana getirmesi yaşamın güçsüzlüğünü gösterir. Bu
iki yan yaşamda tıpkı buğday tohumunun yalın biçiminin bitkinin gelişim sürecinden ayrıldığı
gibi ayrılmaktadır.
Daha yakın bir örnek her bireyin kendisindedir. İnsan olması gerektiği şeyi yalnızca
eğitim ve terbiye yoluyla olur. Dolaysız olarak olduğu şey, yalnızca aklın, özgür olmanın
olanağıdır, yalnızca gerekirlik belirlenimidir. Hayvan gözünü açıp kapayacağı kadar bir süre
içinde yetişimini tamamlar: ancak bunu doğanın hayvana bir lütfü sanmamalı. Hayvanın
büyümesi yalnızca sayısal bir güçlenmedir. Buna karşılık insan olması gerektiği şeyi kendisi
olmalıdır: tam da Tin olduğu için, her şeyi ilkin kendisi kazanmalı, doğallığını silkinip
üzerinden atmalıdır. Öyleyse Tin kendi kendisinin sonucudur.
Bu durumun en yüce örneğini Tanrı’nın doğası verir: Aslında bu örnek mörnek değil,
kendisi için başka herşeyin örnek sayıldığı genelin, doğrunun kendisidir. Eski dinler de gerçi
Tanrı’yı Tin olarak adlandırdılar, ama bununla Tin’in doğasını açıklamış olmadılar. Musevilik
dininde de Tanrı ilkin yalnızca genel bir şey diye tasarlandı. Buna karşılık Hıristiyanlıkta
Tanrı kendini Tin olarak açtı: ilkin baba, güç, kendini henüz saklayan soyut genellik olarak,
sonra da kendi nesnesi, kendisinden başkası, kendi ikiliği, yani oğul olarak. Bu kendisinden
başkası aynı zamanda doğrudan doğruya kendisidir: o burada kendisini bilir, burada kendisini
görür —işte üçüncü olarak bu kendini bilerek görme ile Tin kendisi olur. Yani, tek başına ne
biri, ne öteki, fakat ikisinin bütünü Tindir. Tanrı duyum düzeyinde ele alındığında, başkasına
kendisi olarak sahip olmanın öncesiz-sonrasız sevgisidir. Bu üçleme nedeniyle Hıristiyanlık
öteki dinlere üstündür. Bu öyle olmasaydı, düşünce dediğimiz şey öteki dinlerde daha çok
bulunabilirdi. Bu üçleme dinin spekülatif yanıdır, felsefe de aklın idesini onda bulur.
Bundan sonraki adım, özünde kendi üzerine olan bilinciyle ele aldığımız Tin’i, alacağı
biçimlere göre tek insan bireyi olarak düşünmememizdir. Tin özünde bireydir, ama dünyatarihinde tikellerle, sınırlı tikel bireyselliklerle işimiz yok. Tarihteki Tin bir bireydir, ancak
genellik taşıyarak belirlilik kazanan bir birey, yani Halk-Tini (Volksgeist). Halk-Tinleri ise
yine kendi üzerlerine sahip oldukları tasarıma göre, Tini kavrayıp temellendirmelerindeki
yüzeyselliğe ve derinliğe göre birbirlerinden ayrılırlar. Halkların ahlaki hakları (das Recht des
Sittlichen) Tin’in kendi üzerine olan bilincidir: bu hak ve hukuk Tin’inin kendisiyle ilgili
olarak sahip olduğu kavramı oluşturur. Demek ki Tin’in tasarımıdır tarihte gerçekleşen.
Halkın bilinci Tin’in kendisi üzerindeki bilincine bağlıdır. Her şeyin gelip kendisine
dayandığı son bilinç aşaması ise insanın özgür olduğudur. Tin’in bilinci dünyada oluşmalıdır.
Bu gerçekleşmenin malzemesi, tabanı genel bilinçten, halkın bilincinden başkası değildir. Bu
bilinç halkın bütün erek ve ilgilerini kendinde taşır, bu erek ve ilgiler de bilinçlenmeye
yönelir: bu bilinçtir halkın haklarını, töresini, dinini oluşturan. Bireyler onu bilmese bile,
halk-Tini’nin bu tözü bir varsayım olarak orada durur. Bir zorunluluk gibidir bu bilinç: birey
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bu hava içinde eğitim görür, başkasını bilmez, yine de düpedüz bir öğrenim ve onun sonucu
değildir, tersine bu bilinç bireyin kendisinden yola çıkılarak geliştirilir, ona öğretilmez: Birey
bu tözün içindedir. Bu genel töz dünyalık şeylerle (das Weltliche) ile bir değildir: dünyalıklar
güçsüz olarak ona direnirler. Hiçbir birey bu tözün dışına çıkamaz, kendini başka bireylerden
ayırt edebilir, ama halk-Tini’nden değil. Bir birey birçoklarına göre daha akıllı olabilir, ama
halk-Tini’ni geçemez. Akıllılar, halkın Tini’ni bilip ona göre davranmayı bilenlerdir. Bunlar
halkın içinden gelen büyük insanlardır, halkı genel Tin’e göre yönetirler. Bu demektir ki
bizim için bireysellikler yitiyor ve yalnızca halk-Tini’nin isteğini gerçekleştiren bireyler
geçerlik kazanıyor. Tarih, felsefi olarak ele alınacaksa şöyle konuşmaktan kaçınılmalı: şunu
yapan birisi iktidara gelseydi, bir devlet batmazdı vb. Tözselin önünde bireyler yiter: tözsel,
kendi erekleri için gereksediği bireyleri kendi bulur. Bireyler tarihte geçmesi gereken olayın
geçmesini hiçbir zaman engellemezler.
Halk-Tini hem özünde özel bir Tindir, hem de saltık genel Tinden başkası değildir —
çünkü o tektir. Dünya-Tini, kendisini insan bilincinde açıkladığı biçimiyle dünyanın Tinidir:
insanların onunla ilişkisi tek tek şeylerin tözsel bütünle olan ilişkisi olarak anlaşılmalıdır.
Dünya-Tini, saltık olan tanrısal Tin’in yapısındadır. Tanrı, her yerde ve her zaman olduğu
ölçüde, her insandadır, herkesin bilincinde ortaya çıkar: bu da dünya-Tinidir. Bir halkın özel
Tin’i yok olup gidebilir, fakat o dünya-tarihinin ilerleyiş zincirinde bir halkadır, bu genel Tin
ise yok olamaz. Halk-Tini özel biçime girmiş genel Tin’dir. Genel Tin kendisinde bu özel
biçimi aşar, ama var olduğu sürece de bu özel biçimiyle görünür: çünkü varoluşla birlikte
özellik de başlar. Halk-Tini’nin özelliği, Tin üzerindeki bilincinin tarzında ortaya çıkar.
Günlük yaşamda şöyle konuşuyoruz: bu halkın şöyle bir Tanrı tasarımı vardı, şöyle bir dini,
şöyle bir tüzesi; törellikle ilgili tasarımlan şu ve şu idi. Her şeye bir halkın kendi dışında sahip
olduğu nesneler gibi bakıyoruz. Ama şöyle yüzeysel bir bakışta bile bu şeylerin Tinsel
nitelikte olduğunu. Tinden, Tin’in Tin üzerindeki bilincinden başka bir gerçeklikleri
bulunmadığını fark ediyoruz.
Ama, söylediğimiz gibi, Tin aynı zamanda kendisinin-bilincidir. Burada kendisininbilincinden şimdiki bireysel varlığımın bilincini anlarsam bir yanlışlık yapanın. Felsefenin
güç yanı da burada, çünkü çoğunluk birey deyince bireyin özel, empirik varlığını anlıyor.
Oysa Tin, Tin’in bilincinde özgürdür: zamanlı, sınırlı varlığı omda ortadan kalkar ve kendi
özü olan salt özle ilişkiye geçer. Tanrısal öz insanın ve doğanın özüyle aynı olmasaydı, bir
hiçti. Buradan da anlaşılıyor ki, kendisinin-bilinci, ancak felsefenin gösterdiği yolda tam
tamına belirlenebilecek felsefi bir kavramdır. Bunu akılda tuttuktan sonra şuna dikkat etmeli:
belli bir halk-bilinci o halkın özü üzerine olan bilinçtir. Tin ilkin kendine nesnedir, ama bizim
için var olmakla birlikte henüz kendini orada tanımamışsa, gerçek anlamında bilgi-nesnesi
olamamıştır. Fakat ereği bilinmektir, yalnızca kendinde ve kendisi için neyse onu bilmesi,
kendisi için doğru olan noktada kendisini göstermesidir —yani kendi kavramına uygun Tinsel
dünyayı meydana getirmesi, kendisi için doğru olanı gerçekleştirmesidir, din ve devleti, kendi
kavramına uygun olacak, dosdoğru kendi kavramı ya da kendi idesi olacak biçimde
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kendisinden üretmesidir —ide, kavrama tutulmuş bir aynadan başka bir şey olmayan
realitedir—. İşte Tin’in ve tarihin genel amacından bütün bunları anlamak gerekir. Nasıl
ağacın bütün yapısı, meyvelerin tadı ve biçimi çekirdekte içeriliyorsa, Tin’in ilk izleri de öyle
gizil olarak tüm tarihi kendinde taşımaktadır.
Bu soyut belirlenime göre dünya-tarihi için şu söylenebilir: Tin’in kendini gösterip
açması, kendinde olduğu şeyin bilgisine varmak için kendisini işlemesi ile olur. Doğulular,
Tin’in ya da Tin olarak belirlenen insanın kendinde özgür olduğunu bilmezler. Bilmedikleri
için de özgür değildirler. Yalnızca tek kişinin özgür olduğunu kabul ederler: ama bu türlü
özgürlük, başına buyrukluk, yabansılık, doğal bir rastlantı ya da başına buyrukluktan başka
bir şey olmayan bir tutku uyuşukluğu ya da tutkunun dizginlenip yumuşatılmasıdır. Bu tek
kişi yalnızca bir despottur, özgür bir adam, bir insan değildir. İlkin Yunanlar’da özgürlüğün
bilinci doğmuştur ve bu yüzden de Yunanlar özgür olmuşlardır; ama onlar da Romalılar gibi,
kendisiyle tanımlanan insanın değil, yalnızca bazı kişilerin özgür olduğunu kabul ediyorlardı.
İnsanın insan olarak özgür olduğunu Platon da, Aristoteles de bilmediler; bu nedenle de
Yunanlar’ın yaşamaları ve güzelim özgürlükleri salt köle edinmeleri yüzünden sınırlanmış
olmakla kalmadı, ama aynı zamanda özgürlükleri, kısmen rastlantısal, bakımsız, solmaya
yargılı yetersiz bir çiçeğe, kısmen de insanın insana zorlu bir köleliğine dönüştü. Hıristiyan
dünyasında ilkin Germen ulusları, insanın insan olarak özgür olduğunun, Tin özgürlüğünün
insanın doğasını meydana getirdiğinin bilincine vardılar. Bu türlü bilinç, ilkin dinde, Tin’in
bu en derin bölgesinde doğmuştur; ama bu ilkeyi dünyalık öze sokmak, çözümlenmesi,
uygulanması güç ve uzun bir kültür çabası isteyen daha geniş çapta bir sorundu. Örneğin
Hıristiyanlık dininin kabulüyle kölelik hemen ortadan kalkmadığı gibi, devletler de özgürlüğe
göre yönetilmiyor, ne hükümetler ve anayasalar akla uygun bir biçimde örgütleniyor ne de
özgürlük ilkesi üzerine temellendiriliyorlardı. Bu ilkenin dünya işlerine uygulanması,
dünyada nüfuz etmesi ve biçim vermesi, tarihi meydana getiren olayların uzun zincirinin ta
kendisidir. İlkenin soyut ilke olarak kalmasıyla uygulanması, yani Tin’in ve yaşamın
gerçekliğine sokulması ve yürütülmesi arasındaki ayrıma daha önce dikkati çekmiştim. Şimdi
tekrar bu noktaya dönüyoruz. Bu ayrım bizim bilimimizde temel bir belirlenimdir ve akılda
tutulması önemlidir; Hıristiyanlık ilkesi, özgürlük bilinci bakımından olduğu kadar genellikle
özgürlük ilkesi bakımından da önemlidir. Dünya-tarihi, özgürlük bilincinde ilerlemedir,
zorunluluğunu tanımamamız gereken bir ilerlemedir.
Özgürlüğü bilmedeki basamaklar üzerine genel olarak söylediklerimle —yani
Doğuluların yalnızca bir kimsenin, Yunan ve Roma dünyasının ise bazı kimselerin özgür
olduğunu bildiğine, bizim ise bütün insanların insan olarak özgür olduğunu bildiğimize dair
sözlerimle— dünya-tarihinde yaptığımız bölümleme ortaya çıkmaktadır. Tarihi bu
bölümlemeye uygun olarak ele alacağız. Şimdilik buna şöylece değiniyoruz, çünkü daha önce
bazı kavramları açıklamamız gerekmektedir.
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Tözsel ve fizik dünya, Tinsel dünyaya bağlı olduğundan —ya da spekülasyon
terimlerini kullanacak olursak— fizik dünyanın Tinsel dünyasına karşısına çıkaracağı hiç bir
doğru olmadığından, Tinsel dünyanın belirleniminin ve dünyanın genel son ereğinin Tin’in
kendi özgürlüğünün bilinci ve ancak bu bilinçle olanaklı olan genel anlamda özgürlüğün
gerçekliği olduğunu varsayıyoruz. Ama ileri sürülmüş olan biçimiyle, bu özgürlüğün belirsiz
ya da çok anlamlı bir sözcük olduğu, en yüksek iyi olarak kendisiyle birlikte sonsuz
anlaşmazlıklar, karışıklık-lar, yanılmalar getirdiği ve akla gelebilecek her türlü aşırılıkları
içine aldığı da hiç bir çağda, günümüzde olduğu kadar iyi bilinmemiş, yaşanmamıştır. Ama
şimdilik genel belirlemeyle yetineceğiz. Bundan başka, kendinde olanın soyut ilkesi ile
gerçek olan arasındaki sonsuz ayrımın önemine dikkat çekilmişti. Kendisinin bilincine varma
—çünkü kavramı gereği, özgürlük kendini bilmedir— ve böylece kendi gerçekliğine
erişmenin sonsuz zorunluluğunu kendi içinde taşıyan, yine özgürlüğün kendisidir. O, kendi
kendisinin ereğidir. Tin’in biricik ereğidir.
Tin’in tözü özgürlüktür. Tin’in tarih, sürecindeki ereği böylece söylenmiş oluyor:
öznenin özgürlüğü. Yani ereği kendi vicdanına ve ahlakına sahip olmasıdır, öznenin sonsuz
değer kazanmasını ve bu sonsuzluğun bilincine varmasını sağlayacak genel ereklere sahip
olmasıdır. Dünya-Tin’in ereğinin içerdiği bu töze herkesin özgür olmasıyla erişilir.
Halk-Tinleri, Tin’in kendi kendisinin özgür bilgisine varma sürecindeki basamaklardır.
Halklar ise kendi başlarına varlıklardır —Tin’in kendinde varlığını temsil etmezler—, böyle
oldukları için doğal bir varoluşla karşımıza çıkarlar. Uluslardır bunlar, böyle oldukları ölçüde
de dayandıkları ilke doğal bir ilkedir. İlkeler birbirinden ayrı olduğu için, halklar da doğallıkla
birbirinden ayrıdır. Her halkın ilkesi kendinedir ve ona erişmeye çalışır. Ereğine vardı mı,
dünyadaki işi sona erer.
Bir halkın Tini, karanlık bir içgüdü gibi saklıdır, ama kendisini işleyen, nesnellik
kazanmaya çalışan ilkenin gelişmesi olarak anlaşılabilir. Böyle bir halk-Tini belli bir Tin’dir,
somut bir bütündür: kendi belirlenimine göre tanınması gerekir. Tin olduğu için kendini
yalnız Tinsel olarak, düşünce yoluyla bildirir. Bu düşüncelerin sahibi biziz. Ayrıca halk-Tini
kendi kendisini düşünerek kavrar. Öyleyse bu Tin’in somut kavramını, ilkesini göz önünde
bulundurmalıyız. Kendi içinde bu ilke çok zengindir ve çeşit çeşit gelişme gösterir, çünkü Tin
canlıdır ve etkindir, işi kendi ürünleriyledir. Halkın tüm eylem ve eğilimlerinde kendini o
belli eder, kendini gerçekleştirir, kendinden memnunluk duyar, kendini kavrar. Gelişmesi,
din, bilim, sanatlar, insan yazgıları ve olaylar biçiminde olur. Budur halka karakterini veren,
yoksa doğal durumu (nation sözcüğünün nasci’den türemiş olmasının akla getirebileceği gibi)
değil. Gerçekleştirdiği şeylerde halk-Tini ilkin kendi üzerine değil, yalnızca kendi belirli
gerçekliğinin erekleri üzerine bilgi edinir. Fakat onun içgüdüsü, düşüncelerini geliştirmektir.
En yüksek etkinliği düşünmektir, düşünerek kendisini kavramasının en yüksek
gerçekleştirilme biçimine varır. Tin’in erişebileceği en yüksek nokta, kendini bilmedir,
kendini gölüyle değil, düşünceyle kavramadır. Bunu yapmalıdır, yapacaktır da. Ama bunu
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yaptığı anda da sonu gelir, başka bir aşamaya, başka bir Tin aşamasına geçer. Tek bir halkTini başka bir halkın ilkesine geçtiğinde kendisini tamamlamış olur: böylece halkların ilkeleri
ortaya çıkar, ilerler ve çözülür. Bu devinimin bağlamının nerede olduğunu göstermek felsefi
tarihin işidir.
Halk-Tini’nin soyut biçimdeki ilerleyişi zaman içinde duyularımızla kavradığımız
biçimde ilerleyişidir, ilk akla gelen etkinlik budur. Daha somut olan devinim Tinsel
etkinliktir. Bir halk kendi içinde ilerlemeler yapar; ilerler ve geriler. Böylece kültür
kategorisine geliyoruz, kültürün zenginleşmesine ve kül türsüzleşmeye, Kültürsüzleşme
halkın bozulmasının hem sonucudur, hem de kaynağı. Kültür sözcüğüyle halk-Tini’nin tözsel
içeriği üzerine henüz bir şey söylenmiş olmuyor: kültür biçimsel bir şeydir ve başlıca genelin
ona verdiği biçime göre belirlenir. Kültürlü insan, davranışlarına genelin damgasını vurmayı
bilen, tikel yanından vazgeçmiş, genel ilkelere göre eyleyen kişidir. Kültür düşünmenin aldığı
biçimdir. Daha yakın bir bakış şunu ortaya koyar: kültür sayesinde insan kendini dizginlemeyi
öğrenir, eğilimi ve isteklerine göre davranmak yerine onları tutar. Nesne karşısında özgürleşir,
kuramsal davranmaya alışır. Buna bağlı olarak tek tek yanları böyle oldukları gibi kavrama,
durumları birbirlerinden ayırma, ayrılan yanları yalıtlama, bu yanların her birine genelin,
biçimini vermek üzere soyutlama alışkanlığı doğar. Kültürlü insan nesneleri çeşitli yanlarıyla
tanır: bu yanlar onun için vardır, kültüre dayalı düşüngeme onlara genelin biçimini vermiştir.
Davranışlarında her tek tek yanı göz önünde bulundurur. Buna karşılık kültürsüz insan ana
noktayı yakalayayım derken iyi niyetle de olsa bir sürü başka yanı bozar. Kültürlü insan
çeşitli yanları saptarken, somut olarak davranır: genel bakış açılarına, ereklere göre davranma
alışkanlığındadır. O hâlde kültür bir içeriğe genellik karakterinin kazandırılması yolundaki
yalın belirlenimi anlatır.
Beri yandan Tin’in gelişimi kültürü doğuran devinim olarak daha somut biçimde
kavranmalıdır. Tin’in genelliği, kendinde sahip olduğu belirlenimleri koymasındadır (setzen).
Bu da yine öznel anlamda anlaşılabilir. Tin’in kendinde olduğu şeye yetenek, bunun
konulmuş durumuna da özellikler, yatkınlıklar denir. Ortaya çıkan şeyin kendisi de böylece
öznel olarak kavranır. Fakat tarihte her şey Tin’in meydana getirdiği nesne, eylem, yapıt
olarak kavranır. Halk-Tini bilmedir, bir halk-Tini’nin realitesi üzerindeki düşünce etkinliği,
bu düşünce ürününün artık yalnızca öznel değil, nesnel olarak bilinmesi sonucunu verir. Bu
belirlenimler açısından, sık sık insanın içerden olduğu şeyle eylemleri arasında bir ayırım
gözetildiğini hatırlatalım. Tarihte bu ayırıma yer yoktur: eylemlerinin dizisi insanın
kendisidir. Eyleme dökülmese bile niyetin, amacın önemli olacağı sanılır. Tek tek olaylarda
insan kendisini tanınmaz hâle getirebilir, ama bu bütünüyle özel bir durumdur. İşin doğrusu,
dışın içten ayrı olmadığıdır. Özellikle tarihte içle dışı geçici olarak ayıran bu türlü kılı kırk
yarmalara yer yoktur. Eylemleri ne ise halklar da odur. Eylemler onların ereğidir.
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Tin ne eylerse özüne uygun eyler, kendisini kendinde olduğu, şey yapar, kendini
eyleme, yapıta dönüştürür: böylece kendi kendisinin nesnesi olur, kendisini kendi önüne
varoluş diye koyar. Halkın-Tini böyledir. Eylemi, kendini, var olan hem de uzamda var olan
bir dünyaya dönüştürmektir: dini, kültürü, töreleri, görenekleri, sanatı, anayasası, politik
yasaları, eğilimlerinin bütün kapsamı ve eylemleriyle kendi yapıtıdır —işte halk budur. Birey
bu durumda halkı zaten hazır, olmuş bitmiş bir dünya olarak bulur, ona düşen buna
katılmaktır. İşi bu tözsel varlığı kendinsemektir, öyle ki sonunda kendi varlık tarzı, kendi
yatkınlığı ortaya çıksın, o da bununla var olsun. Yapıt ortadadır, bireylere düşen kendilerini
ona uydurmaktır. Bu oluşum dönemini inceleyecek olursak, burada halkın kendi Tinsel ereği
için çalıştığını görürüz, böyle bir halka da törel, erdemli, gücü yerinde deriz, çünkü halk
böylece kendi Tin’inin içindeki istenç neyse onu gerçekleştirir ve yapıtını nesneleştirme
süreci içinde dışarıdan gelebilecek şiddete karşı savunur. Burada bireyler henüz bütünden
ayrışmamıştır. Halk kendini bir yapıt hâline getirirse, kendinde varlık olarak taşıdığı özüyle
onun gerçekleşmesi arasındaki ikilik ortadan kalkar, kendisi de tatmine kavuşur.
Kendindekini şimdi kendi dünyası hâline getirmiş olur. Kendi yapıtında, Tin kendi dünyasının
tadına varır.
Şimdi de Tin istediğine sahip olursa, ne olacağını göz önüne alalım. Bu durumda
etkinliği artık durur, tözsel ruhu artık etkin olmaktan çıkar. Eylemi ile en yüksek ilgileri
arasına uzaklıklar girer. Bir şey benim için saklılığını koruyorsa, henüz tatmine kavuşmamış
ereklerim açısından onu gereksiyorsam, o şey için ilgi duyarım. Halk kendi kendine biçim
vermiş, ereğine ermişse, derindeki ilgisi söner. Halk-Tini doğal bir bireydir: doğallık içinde
yetişir, güçlenir, zayıflar, derken ölür. Sınırlı bir varlığı olan Tin’in göçüp gitmesi doğanın
sınırlı oluşundandır. Tin canlıdır ve bu ölçüde de özce etkindir: işi uğraşı kendini meydana
getirmektir, kendini […] üretip gerçekleştirmektir. Gerçeklik henüz kavramına uygun değilse,
Tin’in iç kavramı kendi kendisinin-bilinciyle kavranmamışsa ortaya karşıtlık çıkar. Fakat Tin
yaşamında kendi kendisine nesnellik verdiği anda, kendi kavramını sonuna kadar işlediği ve
gerçekleştirdiği anda, dediğimiz gibi, kendisinin tadına varmış demektir. Bu tatta artık
etkinlik yoktur, hiçbir dirençle karşılaşmaksızın kendini kendisiyle anlatması söz konusudur.
Tin’in henüz etkin olduğu dönem, en güzel zamandır, bir halkın gençlik dönemi: bireyler bu
dönemde anavatanlarını koruma, halklarının ereği ne ise onu geçerli kılma isteği içindedirler.
Bu sona erdi mi. yaşama alışkanlık girer: nasıl yaşamı alışkanlık hâline gelince insan
canlılığını yitirirse, burada da, halk-Tini kendi varlığının tadını çıkarmaya başlayınca, öyle
olur. Halk-Tini etkinliğine son verdi mi, kıpırdanma ve ilgi de kesilir: artık halk gençlikten
yaşlılığa geçer, elde ettiklerinin tadını çıkaracak döneme varır. Daha önce bir gereksinim, bir
yoksunluk söz konusuydu, bir yerden bu gereksinim karşılanır ve artık gereksinim olmaktan
çıkar. Gereksinim karşılanması diye de bir şey kalmaz ve hiç bir şeyin gerekmediği şimdiki
zaman başlar. Bu arada halk ereğinin bir parçasından vazgeçerek geriye kalanla yetinmiş
olabilir. Eğer hayal-gücü gerçekliği aşmışsa, o da bu aşan bölümü istemekten vazgeçer,
ereğini gerçeklikle sınırlar. Elde ettiğinin tadına vararak yaşar, içinde artık hiçbir canlılık
taşımayan alışkanlığa teslim olur, doğal ölümünü böyle karşılar. Daha içerde ve dışarıda çok
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savaş ve barış görebilir: bitkisel yaşamını çok sürdürebilir. Didinip durur: ama bu didinme
durma yalnızca bireylerin yarar ve ilgisine hizmet eder, yoksa artık halkın yararına değil. En
büyük, en yüksek yaşam ilgisi yitip gitmiştir, çünkü ilgi yalnızca karşıtlıkla birlikte var olur.
Halk-Tini’nin doğal ölümü kendini politikada hiç olup gitme olarak gösterebilir. Bu
ölüm, alışkanlık dediğimiz şeydir. Saat kurulmuştur ve kendiliğinden ilerlemektedir.
Alışkanlık karşıtı olmayan bir eylemdir, yalnızca sürüp gider, ereğin doluluğu ve derinliğine
artık gerek kalmaz —olgularda derinleşmeyi bir yana bırakan, neredeyse yüzeysel, duyusal
bir varlık. İnsanlar böyle ölür, halklar doğal ölümleriyle böyle ölür. Yine de ayakta kalırlarsa,
gereksinimleri karşılandığı için kendi kurumlarını gereksemeyen, yaşama ilgi göstermeyen bir
varlığa dönüşürler —politik bir hiçlik ve can sıkıntısı. Bu durumda olumsuz-olan ikiye
bölünme, savaş olarak gözükmez: kendileri de ne olduğunu anlamadan suçsuz suçsuz ortadan
kalkan eski Alman imparatorluğu devletlerinde olduğu gibi. Böyle bir ölümde —her ne kadar
ide yaşamından kopmuşsa da— bir halk kendini iyi duyabilir. Böylece daha yüksek bir ilkeye
malzeme olur, daha yüksek bir ilkeye göre yaşayan başka bir halkın eyaleti hâline gelir.
Ancak bir halkın vardığı ilke gerçek bir şeydir: alışkanlıkta ölümünü bulsa da, Tinsel varlığı
bununla ölmez, tersine daha yükseğe doğru tırmanır. Geçicilik bizi korkutabilir, ama bu
geçiciliğin Tin’inin yüksek idesi açısından derin bir zorunluluk olduğunu görürüz. Burada Tin
böylece saltık son ereğine varır: bizim de geçicilik düşüncesiyle barışmamız gerekir.
Tikel halk-Tini geçiciliğe yargılıdır, sona erer, dünya-tarihi için anlamını yitirir, Tin’in
kendi üzerine geliştirdiği en yüksek kavramın taşıyıcısı olmaktan çıkar. Çünkü Tin’in en
yüksek kavramını geliştiren halk her seferinde zamana ve ortalığa egemen olur. Halkların
böyle yüksek kavramlara erişemediği de görülebilir: bu tür halklar dünya-tarihinde bir yana
itilirler.
Fakat Tin genel bir şey, bir tür olduğu için, daha başka bir belirlenime de sahiptir.
Halk-Tini tür olarak kendisi için var olan bir şeydir: buradan da ondaki genelliğin bu varlıkta
karşıtlık olarak gözükmesi olanağı doğar. Kendinin olumsuzu olan şey yine onda ortaya çıkar:
düşünme kendisini dolaysız etkinin üstüne yükseltir. Böylelikle kendi doğal ölümü öldürülme
olarak görünür. Bir yandan halk-Tini’nin kendisinin hazırladığı yok-olup-gitmeyi görüyoruz.
Bu yok-olup-gitme çeşitli biçimlerde ortaya çıkar: bozukluk içerden patlak verir, istekler
meydanı boş bulur, herkes kendi yararının ardına düşünce tözsel Tin buna yetişemez ve
yıkıntı hâline gelir. Tek tek ilgi ve çıkarlar, daha önce bütüne adanmış olan yetenek ve güçleri
parçalarlar. Böylece olumsuz-olan, içerden gelen bir bozulma ile tek tek özel çıkarlar hâlinde
ortaya çıkar. Halkın egemenliğinin elinden alınması dış şiddete bağlı gözükür. Ancak bu dış
şiddet görünüştedir: hiçbir güç, halk-Tini zaten kendiliğinden canlılığını yitirmiş, ölmüş
olmadıkça, ona kendini onu yıkarak kabul ettiremez.
Geçicilik öğesinden sonra yaşamın, sonu konusuna geliyoruz. Doğada tomurcukların
nasıl düştüğünü ve yerlerine yenilerinin geldiğini biliyoruz. Ama Tinsel yaşam başkadır.
Ağaç hep kalır, filizlenir, yapraklanır, çiçek açar, meyve verir ve daima yeniden başlar. Bir
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yıllık bitki meyvelerinden sonra yaşamaz; ağaç yıllarca sürer ama bir gün o da ölür. Doğadaki
yeniden canlanma yalnızca aynı şeyin yinelenmesidir: hep aynı döngüyle gelen can sıkıcı bir
tarih. Güneş altında yeni birşey yoktur. Ama Tin’in güneşiyle iş değişir. Onun gidişi, devinişi
bir kendini yineleme değildir, tersine Tin’in daima başka başka biçimlere girmesiyle değişen
görünüşü, özünde ilerlemedir. Bu nokta halk-Tinlerinin düşünsel olumsuzlanması bağlamında
şöyle ortaya çıkar: varlığın bilgisi, düşünme yoluyla kavranılışı, yeni bir oluşumun kaynağı ve
doğum yeridir. Bu yeni oluşum, kısmen koruyan, kısmen de yükselten bir ilkenin sonucu
olarak, aynı zamanda daha yüksek bir oluşumdur. Belli bir Tinsel oluşum doğal bir şey gibi
zamanla geçip gitmez, tersine kendisinin-bilincini kendisi gerçekleştiren ve kendisini bilen
etkinliğiyle kaldırılır (aufgehoben). Bu kaldırılma, düşünce etkinliği söz konusu olduğu için,
aynı zamanda saklama ve yükseltmedir. Tin bir yandan realiteyi, olduğu şeyi kaldırırken aynı
zamanda olmuş olduğu şeyin özünü, düşüncesini, genel yanını kendisine kazanıp saklar. İlkesi
artık, nasıl ol- muş-olduğu ile ilgili bu dolaysız içerik ya da öyle olmuş-olmasındaki erek
değil, bütün bunların özüdür.
Bir halk-Tini’nden ötekine geçiş konusunda şuna dikkat edilmelidir: genel Tin hiçbir
zaman ölmez. Fakat dünya-Tini’nin bir parçası olan halk-Tini’nin kendi yapıtının bilgisine
düşünmesiyle varması gerekir. Bu düşünmenin, bu düşüngemenin, özel ilkesini tanıdığı
dolaysız şeylere artık saygısı kalmaz: öznel Tinle genel Tin arasında bir ayrılık belirir.
Bireyler kendi içlerine çekilir, kendi ereklerinin ardına düşerler. Bunun, halkın bozulması
demek olduğuna dikkati çekmiştik. Herkes kendi tutkularına göre ereklerini seçer. Tin’in bu
kendi içine çekilmesiyle aynı zamanda düşünme özel bir gerçeklik kazanır, bilimler ortay’a
çıkar. Böylece bilimlerle bir halkın bozulması, çöküşü daima el ele gider.”
Ama bu da daha yüksek bir ilkenin başlangıcı demektir. Tin tek olduğu için, ikilikten
birlik kurma gereksinimi doğar. Tin, birliği kuracak derecede canlı ve yeterince güçlüdür.
Tin’in daha aşağıdaki ilkeyle karşıtlık ve çelişkisi onu daha yüksekteki ilkeye götürür. Örnek
olarak Yunanlar bayındır oldukları dönemde, törelerinin en parlak zamanında genel özgürlük
kavramına sahip değillerdi. Gerçi kathekon, yani uyum nedir biliyorlardı, ama ahlaklılık
(Moralität), vicdan tanımıyorlardı. Ahlaklılık yani Tin’in kendine dönüşü, düşüngeme, Tin’in
kendini araması yoktu: bunların hepsi ilkin Sokrates’le başladı. İşin içine düşüngeme karışıp
bireyin kendi içine çekilmesi, kendi içine kapalı ve kendi belirlenimlerine göre yaşamak üzere
törelerden kopmasıyla da hemen bozulma, çelişki başladı. Ancak Tin çelişki içinde kalamaz,
birleştirmeyi ister ve daha yüksek ilkeye geçiş birleşmeyle olur. Tin’in bu kendisiyle, kendi
kavramlarıyla dayanışma süreci tarihtir. İkilik kendinde daha yüksek bir bilinci taşır. Fakat bu
daha yükseğin de bilince yansımayan bir yanı vardır. Çünkü ilkin kişisel özgürlük ilkesinin
gelmesiyle, karşıtlık, bilincin içine alınabilir.
Bu gidişin sonucu, Tin’in kendini nesnelleştirip böylece ortaya çıkan kendi varlığını
düşünmesiyle birlikte, bir yandan belirlenimlerinin sarsıntıya uğraması, öbür yandan
varlığının genel yanını kavraması ve böylece kendi ilkesine yeni bir belirlenim
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kazandırmasıdır. Bu yoldan bu durumdaki halk-Tini’nin tözsel belirlenimlerinde değişiklik
olur, yani dayandığı ilke başka, daha yüksek bir ilkeye geçiş sağlar.
Bu geçişin üzerine eğilip onu tanımak, tarihin felsefi kavranışında en önemli noktadır,
ruhu ve özü buradadır. Birey çeşitli basamaklardan geçer ve birey olarak kalır: halk da
öyledir, kendi Tini için en çok genellik taşıyan basamağa kadar çıkar. Değişmenin iç
kavramsal zorunluluğu buradadır. Yaşamın güçsüzlüğü ise —daha önce işarette
bulunduğumuz gibi— başlangıçla sonucun birbirinden kopmasında belli eder kendini.
Bireylerin de, halkların da yaşamında bu böyledir. Belirli bir halk-Tini dünya-tarihinin gidişi
içinde yerini alan bir bireydir. Halkın yaşamı bir meyveyi olgunlaştırır, çünkü etkinliği kendi
ilkesini gerçekleştirmeye yönelir. Ancak bu meyve gerisin geriye ana kucağına düşmez, bu
yaşamda o meyvenin tadına varma fırsatı doğmayacaktır, tersine o meyve ona acı gelecektir.
Yine de ona uzanmaktan geri kalmaz, çünkü susamıştır ona, ama ısırdığı anda da sonu gelir,
aynı zamanda da daha yüksek bir ilkeye geçer. Meyve yeniden tohum olur, ama bir öncekini
olgunlaştıracak olan başka bir halkın tohumu.
Tin özünde kendi etkinliğinin sonucudur: etkinliği dolaysız ne varsa onu aşmak,
yadsımak ve kendine dönmektir.
Tin özgürdür: dünya-Tini, dünya-tarihinde kendi özünü gerçekleştirmeye, üstün olduğu
noktaya varmaya çabalar Eylemi kendini bilip tanımaktır, bu da bir solukta olmaz, basamak
basamak gerçekleşir. Her tek tek yeni halk-Tini, dünya-Tini’nin kendi bilincini, özgürlüğünü
kazanması yolunda yeni bir basamaktır. Bir halk-Tini’nin ölümümü yeniden yaşama geçiş
demektir, ama doğadaki gibi bir canlının ardından benzerinin dünyaya gelmesi gibi değil.
Dünya-Tini tersine daha aşağıdaki belirlenimlerden daha yüksek ilkelere, kendi kavramlarına,
kendi idesinin daha gelişkin sunuluşlarına doğru ilerler.
Öyleyse burada söz konusu olan, insanlığın sahip olduğu, Tin’in dünyada erişmeyi
tasarladığı, saltık bir şiddetle sonsuz olarak gerçekleştirmeye güdüldüğü sonerektir. Bu
sonereği daha yakından belirlemek için daha önce halk-Tini ile ilgili olarak söylediklerimizi
hatırlayalım. Demiştik ki, Tin’in bütün işi gücü kendisiyledir. Tinden daha yükseği yoktur,
onun nesnesi olmaktan da daha değerli bir şey yoktur. Kendisinin ne olduğunu öğrenene dek
durup dinlenme nedir bilmez, hep bunu öğrenmeye bakar. Elbette gene, soyut bir düşüncedir
bu ve Tin’in en yüksek, biricik ilgisi olarak belirlediğimiz düşünceyle tarihte gördüklerimiz,
yani halkların ve bireylerin ilgileri arasında derin bir uçurum vardır. Empirik olarak halkların
yüzyıllarca uğraştıran özel amaçları, tikel ilgileri görüyoruz, örneğin Roma ile Kartaca
arasındaki çatışmayı hatırlayalım. Tarihteki bu görünüşlerden özlü ilgilerce beslendiğini
söylediğimiz düşüncelere kadar çok uzun bir yol var. Buradaki karşıtlığı, yani ilkin kendini
kabul ettiren çıkar ve ilgilerle Tin’in saltık ilgisi olarak tanımladığımız şey arasındaki
karşıtlığı daha sonra ele alacağız. Şimdilik daha kolay olan, kavramın genel çizgileriyle
yetinelim: özgür Tin, bu özgürlüğünden ötürü, kendi kendisiyle ilişki içindedir, yoksa bağımlı
olacak, özgürlüğünü yitirecekti. Eğer amaç, Tin’in kendisinin-bilincine varması ya da dünyayı
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kendine uydurması ise (bunların ikisi de aynı kapıya varır: Tin’in nesneleri kendine kattığı ya
da tersine kavramını kendisinden meydana getirdiği, onları nesnelleştirip böylece kendisini
var kıldığı söylenebilir. Tin nesnelerde kendisinin-bilincindedir, bundan da mutludur, çünkü
nerede nesneleri içteki çağrıya karşılık veriyorsa, orada özgürlük vardır), eğer böylece
amacını belirlemişse, Tin’in ilerlemesi de daha yakın belirlenimini kazanır, yani bu ilerleme
salt bir sayıca çoğalma olarak kavranamaz artık. Buna hemen şunu da ekleyebiliriz: alışılmış
anlamındaki bilincimiz açısından da işler böyle gitmektedir, yani bilinç kendi özünü bilmek
için eğitim basamaklarından geçmek zorundadır.
Öyleyse dünya-tarihinin amacı Tin’in aslında olduğu şeyin bilgisine varması, bu bilgiyi
nesnel kılması, var olan bir dünyada gerçekleştirmesi, kendini nesnel olarak meydana
getirmesidir. Aslolan nokta, bu amacın kendisinin meydana getirilmiş bir şey olmasıdır. Tin
hayvan gibi doğal bir şey değildir: hayvan olduğu gibidir, dolaysızdır. Tin ise hayvandan
kendini meydana getirmesiyle, kendini olduğu şey yapmasıyla ayrılır. Bu nedenle de onun
gerçekliği yalnızca kendi ettikleridir. Varlığı yapma-etmedir, durgun bir varoluş değil, fakat
şu meydana getirilmişlik, kendisi için oluşmuş olmak, kendisiyle kendisini yapmış olmak.
Onun aslı, kendi kendini meydana getirmiş olmaktır: varlığı saltık süreçtir. Kendisinin
yalnızca kendisiyle kendi üzerinden dolayımı olan bu süreçte, o ayrı öğe ve aşamalar edinir,
devinim ve değişimler yaşar, bir öyle bir böyle belirlenir. Yani bu süreç özü gereği basamak
basamaktır. Dünya tarihi, Tin’in kendini, kendi asıl doğrusunu bilip gerçekleştirdiği tanrısal
sürecin, basamaklı gidişin serimidir. Bütün bunlar kendini tanımadaki basamaklardır: Tin’in
özüne seslenen en yüksek buyruk, “kendini tanı”dır, kendi neyse onu bilip meydana
getirmektir. Bunu da Tin dünya-tarihinde meydana getirir: kendini belli oluşumlar tarzında
meydana getirir, bu oluşumlar dünya tarihindeki halklardır. Her biri belli bir basamağa
karşılık olan yapılardır bunlar: Dünya tarihindeki dönemleri gösterirler. Daha yakından
bakıldığında, bunlar Tin’in kendisinde bulduğu ve gerçekleştirmek zorunda olduğu ilkelerdir.
Böylece, yalnızca Tin’in doğasını dışlaştıran özlü bir bağlam belirir.
Dünya tarihi, Tin’in tanrısal, saltık sürecinin en yüksek oluşumlarına göre serimidir:
orada Tin’in doğruya, kendi üzerinden kendisinin-bilincine varmasının basamaklı yolu
gösterilir. Bu basamaklardaki oluşumlar dünya-tarihinde ortaya çıkan halk-Tinleri’dir, onların
törel yaşamının, anayasalarının, sanat, din ve bilimlerinin belirlenimleridir. Bu basamaklardan
geçmek, dünya-Tin’inin sonsuz içgüdüsünün, karşı konulmaz isteğinin gereğidir: çünkü hem
bu bölümlenme, hem de onların tümünün gerçekleştirilmesi Tin’in kavramında içerilmiştir —
dünya tarihi, Tin’in nasıl yavaş yavaş bilinçlenip doğruyu istemeyi öğrendiğini gösterir
yalnızca. Bir başlangıç yapar, ana-noktaları bulur, sonunda tanı bilince kavuşur. Bu
ilerlemenin sonereğini yukarda anlatmıştık. Zorunlu basamaklanışı içindeki halk-Tini ilkeleri,
genel bir Tin’in öğeleridir, öyle bir genel Tin ki bu genel öğeler üzerinden tarih, kendini içine
alan bir totaliteye varır ve aynı zamanda bu süreci sona erdirir.—
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Tin’in tarihte kendi amacını gerçekleştirme süreci ile ilgili bu düşüncenin tam
karşısında, idealler ve onların gerçeklikle ilişkisi konusunda çok yaygınlaşmış başka bir
tasarım vardır. Pek sık olarak ideallerin gerçekleştirilemeyeceğinden sızlanıldığını işitiriz. —
Bunlar ayrım gözetilmeksizin fantazinin ya da aklın idealleri olabilir—. Özellikle gençlik
ideallerinin katı gerçeklik karşısında düşler gibi uçup gittiği söylenir. Gerçeğin kayalarına
çarpıp parça parça olan bu idealler ilkin yalnızca öznel ve tek kişinin kendini beğenmiş
bireyselliğinin ürünü olabilirler. Onları burada göz önünde bulundurmuyoruz. Çünkü bireyin
kendisi için püsküllendirdiği şeyler genel gerçeklik için kural olarak alınamaz, bunun gibi
dünya için geçerli kural tek tek bireylerin küçük yaşamlarının anlatımı olamaz. Böyle idealler
pekâlâ gerçekleşmeyebilir. Birey çoğun kendi kendine hayaller kurar, gerçekleştirmek istediği
yüksek amaçlan, olağanüstü eylemleri tasarlar, kendisinin önemli olduğuna, iddialarının
haklılığına, dünyayı kurtaracağına inanır. Böyle tasarımlar ait oldukları yerde kalmalı. İnsan,
kendi değerleri üzerine abartılı tasarımlardan başka bir şey olmayan düşler kurabilir. Bireye
haksızlık yapılıyor da olabilir, ama bütün bunların, bireyleri kendi ilerlemesi için araç olarak
kullanan dünya tarihi ile bir ilişkisi yoktur.
Fakat ideal denilince bundan aklın idealleri, gerçekleştirilmeyi bekleyen iyinin,
doğrunun, dünyadaki en-iyinin ideleri de anlaşılır. Bunların gerçeklik alanına girmemeleri
nesnel bir haksızlıktır. Schiller gibi şairler bu konuda duydukları kederi duygulu ve dokunaklı
bir biçimde ortaya dökmüşlerdir. Buna karşılık biz genel aklın kendi işini yürüttüğünü
söylüyorsak, bunun kuşkusuz empirik tek tek olaylarla bir ilişkisi yoktur. Bunlar biraz daha
iyi ya da biraz daha kötü olabilir, çünkü böylece rastlantının, tikelliğin kavramlaştırılıp zorla
yetkili kılındığı alana girmiş oluyoruz. Özellikle tikel şeylere bakarak insan dünyada
haksızlıklar olduğunu sanabilir. Giderek görünüşler dünyasında insan pek çok kusur bulabilir.
Ama bizim işimiz empirik tikellikle değil: orada rastlantı egemendir, biz bununla
uğraşmıyoruz. Kusur bulmaktan, kusur bularak kendisinin daha iyi bildiği, amacının iyi
olduğu izlenimi yaratmaktan daha kolay bir şey yoktur. Genel aklı hiçe sayarak ve yalnız
tikeli ve ondaki eksikliği göz önünde bulundurarak böyle özne bir biçimde kusur bulmak
kolaydır. Kusur bulan kişi, iyi niyet gösterisiyle bütünün iyiliğine çalıştığı ve kalbinin iyi
olduğu izlenimini yarattığı ölçüde çok da kurumlanıp caka satabilir. Bireylerde, devletlerde
dünya yönetiminde eksiklikler bulmak, onların durumunu doğru olarak görmekten daha
kolaydır. Çünkü olumsuz ders veren hiçbir şeye bulaşmaz, olayın üstünden onun olumlu
yanını kavramadan bakar. Elbet suçu yükleyenin nedenleri olabilir, ancak eksiği bulup ortaya
çıkarmak, tözsel olan bir şeyi göstermekten (örneğin sanat yapıtlarında) çok daha kolaydır.
İnsanlar zayıf noktayı haklı olarak yakaladılar mı son sözü söylediklerine inanırlar. Herhâlde
haklıdırlar, ama olumlu yanı görmemezlikten geldikleri için de haksızdırlar. Her yerde
kötülük görmek, olumluyu, sahiciyi gözden kaçırmak, en büyük sığlık belirtisidir. İnsan
yaşlanınca genel olarak daha ölçülü olur, gençler daima güç beğenir: yaşlılık insanların
yargısına olgunluk verir, kayıtsızlıktan ötürü en kötü olanda karar kılmak değildir bu, tersine
güngörmüş olarak, olayların tözsel ve kalıcı yanına eğilmek demektir. Ucuza getirmek değil,
hakkını vermedir söz konusu olan.
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Asıl ideale, aklın kendi idesine gelince, felsefenin kendisiyle dayanışacağı görüş,
gerçek dünyanın olması gerektiği gibi olduğu, akla dayalı istencin, somut iyinin gerçekten de
en güçlü olarak, yapıcı saltık güçle ortaya çıktığıdır. Asıl iyilik, genel tanrısal akıl, aynı
zamanda kendini meydana getirme gücüdür. Bu iyilik, en somut tasarımıyla bu akıl Tanrı’dır.
Tanrı dediğimiz şey, salt iyiliğin idesi değil, fakat bir gerçekliktir. Felsefenin getirdiği görüş,
iyiliği yani Tanrı’nın gücünü yolundan saptıracak bir şiddetin asla olamayacağı yolundadır;
buna göre Tanrı haklıdır ve dünya-tarihi tanrısal öngörünün planından başka bir şey
sergilemez. Tanrı dünyayı yönetir: onun yönetiminin içeriği, planının uygulamaya konulması,
dünya-tarihidir. Bunu kavramak dünya tarihi felsefesinin görevidir. Onun da ön-dayanağı,
idealin kendisini gerçekleştirdiği, yalnızca ideye uygun olanın gerçeklik kazandığıdır.
Yalnızca bir ideal olarak kalmayan bu tanrısal idenin salt ışığı altında, dünyanın gidişinin deli
bozuk bir şey olduğu yanılsaması ortadan kalkar. Felsefe tanrısal idenin içeriğini, gerçekliğini
tanımak ve hor bakılan gerçekliği savunmak ister. Çünkü tanrısal yapıtı algılamak aklın işidir.

Bunun dışında gerçeklik denen şeyi felsefe kuşkuyla karşılar: bir şeyler görünmektedir,
ama kendinde ve kendi için gerçekliği yoktur. Felaket ve olayların çılgın gidişi karşısında bir
avuntu söz konusu olabilir. Beri yandan avuntu, olmaması gereken bir kötülüğü olsa olsa
unutturur. Avuntunun yeri sonlu şeylerin dünyasıdır. Oysa felsefe bir avuntu değildir: daha
fazla bir şeydir, felsefe uzlaştırır, haksızlık gibi gözüken gerçekliği akıl düzeyine yükseltir,
onun idede temellendiğini, aklın bununla tatmin olduğunu gösterir. Çünkü akıl tanrısaldır.
Akla temel olan içerik tanrısal idedir ve özü gereği Tanrı’nın planıdır. Dünya-tarihinde akıl,
öznenin istenci açısından ideye denk değildir, yalnızca Tanrı’nın etkinliği ideye denktir. Oysa
tasarımlarımıza göre akıl idenin algılanmasıdır, zaten etimolojik olarak sözün, hem de doğru
sözün (Logos) algılanmasıdır. Doğrudaki doğruluk (Die Wahrheit des Wahren) —bu
Tanrı’nın yarattığı gibi olan dünyadır. Tanrı söyler: ne derse kendini söyler, kendini söyleme,
kendini bildirme onun gücüdür. Aklın algıladığı da kendi kendini yansıtan tanrısal
doğruluktur. Felsefenin çıkışı da buradadır: ideal boş birşey değildir, tersine gerçektir— ide
kendisini bize algılatır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Alman İdealizminin etkisi en büyük düşünürü olarak Hegel’i konu ettik.
Hegel felsefesinin temel öncülleri ortaya konulduktan sonra Hegel’in önemli bir kavramı olan
Tin üzerinde durduk. Ardından, Tin’in diyalektik yöntemle nasıl geliştiğini gördük.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Hegel Felsefesinin başında yer alır?
A-) Arkhe
B-) Din
C-) Dil
D-) Tin
E- ) Madde

2- Aşağıdakilerden hangisi Hegel’e göre hem varlığın hem de düşünmenin
gelişme biçimidir?
A-) Pratik
B-) Diyalektik
C-) Rastlantısal
D-) Kaotik
E- ) Sofistik

3- Aşağıdakilerden hangisi Hegel Felsefesini tanımlayan bir ifadedir?
A-) Deneysellik
B-) Mekanik nedensellik
C-) Erekselci nedensellik
D-) Görelilik
E- ) Transendentallik

4- “Akli olan gerçektir, gerçek olan aklidir” sözü aşağıdaki filozoflardan
hangisine aittir?
A-) Leibniz
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B-) Spinoza
C-) Fichte
D-) Hegel
E- ) Marks

5- Aşağıdakilerden hangisi Hegel Felsefesinde Geist’ın en ileri aşamasıdır?
A-) Duyum
B-) Algı
C-) Doğa
D-) Madde
E- ) Öz-bilinç
6. Hegel açısından Tin nedir?
7. Hegel gerçekliği nasıl görür?
8. Hegel Felsefesinde diyalektiğin işlevi nedir?
9. Hegel açısından akli olmak ne demektir?
10. Tin gelişimini hangi aşamada tamamlar?
Yanıtlar:
1.D 2.B 3.C 4.D 5.E
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9. MARKS VE TARİHSEL MADDECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kısaca Marks’ın Yaşamı ve Eserleri
Maddeci Tarih Anlayışı
Diyalektik
Yabancılaşma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Hegel’i Marks hangi bakımlardan etkilemiştir?
Tarihte ilerleme nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Marksçı
tarih
anlayışının anlaşılması.

Yabancılaşmanın
Marks’taki anlamı.

Hegel ile Marks’ın
diyalektik
anlayışlarının
farkları.
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Anahtar Kavramlar
Marks, Hegel, Üretici Güçler, Tarihsel Maddecilik, Diyalektik
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Giriş
Bu bölümde Marks’ın maddeci tarih anlayışını inceleyeceğiz. Marks, Hegelci bir
gelenekten gelmesine karşın Hegel’in tam karşıtı bir yönde felsefe yapar. O, Hegel gibi
düşüncenin ve varlığın ilkesini diyalektik olarak görmekle birlikte maddi gerçekliği aslolan
varsaymaktadır.
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9. Marks ve Tarihsel Maddecilik
Hegel’in hemen ardından felsefede ve toplumsal yaşamda etkisi görülen bir başka
düşünür Marks’tır. Marks, önceleri keskin biçimde Hegel’in etkisinde kalmasına karşın
zamanla bu etkiden kurtularak kendi görüşlerini ortaya koyar. Hatta Hegel’den kopuşunu şu
çok bilinen sözleriyle belirtir:
“Benim diyalektik metodum, Hegel’in yönteminde sadece temeli bakımından ayrılmaz;
onun metodunun tam karşıtıdır, çünkü ben maddeciyim, Hegel’se idealist. Hegel’in
diyalektiği, her türlü diyalektiğin temel formudur; ama o mistik hâlinden sıyrılıp kurtarılmak
koşuluyla. İşte benim yöntemimi onunkinden ayırt eden de budur. Hegel’de diyalektik baş
aşağı yürür; bu diyalektiğe akla uygun görünüşünü kazandırmak için, onu tutup ayakları
üzerine oturtmak yeterlidir.”
Marks’ın felsefi gelişimi üzerinde üç etki görülür. Bunlar; 1. klasik Alman felsefesi 2.
İngiliz klasik politik ekonomisi 3. Fransız maddeci düşüncesi. Bu etkilerin felsefesinde nasıl
açığa çıktığını ele almadna önce kısaca Marks’ın yaşamına değinelim.

9.1. Yaşamı
Marks, Trier’de doğdu. 1841’de Berlin Üniversitesi’nde Epikür üstüne bir tezle
doktorasını verdi. 1842-3 yıllarında, ekonomik sorunlarla ilgilenmesinin ilk vesilesi olan
“Reinischen Zeitung”un düzeltmenliği görevini üstlendi. Prusya’dan kovulduğu 1844’te
Arnold Ruge ile Paris’te “Alman-Fransız Yıllıkları”nı çıkardı. Yıllıklar’da, Hegel’in hukuk
felsefesinin bir yenilenmesine girişi yayımladı. Burada o, öteden beri süregelen hukuksal
ilişkileri ve devlet biçimlerini maddi hayat bağıntılarına geri götürür. Paris’te Heinrich Heine
ve diğerleriyle birlikte “Vorwärts “i de yönetir, Proudhon’la tanışır, sonra Brüksel’e gider,
1844’te oradan da kovulur, Almanya’nın çeşitli yerlerinde kısa süreli kalır, sonra yeniden
Paris’e döner, tekrar kovulur, Londra’ya gider, ölümüne (1883) dek orada yaşar. Bu sürekli
sürgünler Marks’ı ağır yaşam koşulları içinde bırakıyordu. Bu koşullar kimi zaman öylesine
ağırlaşır ki açlıktan dolayı çocuklarını kaybeder.
Marks’tan söz edince anılması gereken bir başka isim Friedrich Engels (18201895)’tir. Marks’ın kimi eserlerine katkısı, sıkı dostlukları ve ortak çabaları Engels’in
Marks’la birlikte anılmasının nedenleridir. Engels bir fabrikatörün oğlu olarak doğar. 184548’de Marks’la birlikte Brüksel ve Paris’te, 1848-49’da Köln’de bulundu, 1849’da Güney
Alman ayaklanmasında yer aldı. 1870’ten itibaren ölümüne dek Londra’da yaşadı. Marksist
dizgenin özellikle felsefi temelleri bakımından Engels’in katkısı büyük olur. Yaklaşık kırk yıl
süren bir birliktelik içinde olan Marks ve Engels, kendi felsefelerini maddeci diyalektik
olarak adlandırır. Bu adlandırmaya karşın Marks ve Engels, idealist olup olmadığına
bakmaksızın felsefe tarihi mirasını kendi ilgileri doğrultusunda ele almaktan geri durmazlar.
Öyle ki Engels, Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişmesi adlı eserine yazdığı önsözde, “biz
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Alman sosyalistleri, yalnızca Saint-Simon, Fourier ve Owen’den değil, aynı zamanda Kant,
Fichte ve Hegel’den geldiğimiz için gurur duyuyoruz,” demektedir.

9.2. Eserleri
•

Marks’ın Engels’le birlikte yayımladığı eserler:

•

Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi (1845)

•

Komünist Parti Manifestosu (1848)

•

Marks’ın başlıca eserleri:

•

Politik Ekonominin Eleştirisi Üstüne (1859)

•

Kapital, 1. cilt: 1867, 2. cilt:1885, 3. cilt, iki bölüm (1894)

•

Engels’in başlıca eserleri:

•

Ekonominin Eleştirisine İlişkin Taslaklar (1844),

•

Bay Eugen Dühring’in Bilimi Altüst Etmesi (Anti-Dühring) (1878)

•
•

Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni (1884),
Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (1888)

•

Sosyalizmin Ütopyadan Bilime Gelişimi (1883)

9.3. Maddeci Tarih Anlayışı
Kökensel olarak Hegel’den hareket etmesine karşın Marks, Hegelci felsefeden
bütünüyle uzakta bir noktada yer alır. Marks’ın büyük ölçüde politik ekonomiyle
ilgilenmesine karşın, bu konuda yazdığı eserlerinin zemininde o zamana kadar görülmemiş bir
felsefi bakış yer alır. Bu bakış maddeci tarih kavrayışıdır. Bu anlayışın oluşmasında Hegel’in
etkisi olduğu yadsınamaz. Marks, Hegel’in idealist tarih anlayışının verimli düşüncelerini
alarak kendi felsefesine katar. Hegelci felsefede Tin/İde/akıl kendi kendini açar, her evre
ancak gelip geçicidir ve her sonraki evrenin bir etkeni olarak ona sokulur; bu devinimde her
şey zorunlulukla geçer, anlamlı ve değerli olan her şey kendiliğinden doğar. Bu temel
düşünceler eleştirici ve devrimci düşünen Marks’a da uymaktadır. Ancak bir farkla Hegel’e
göre dünya tarihi İde’nin gelişmesini, açılmasını ortaya koyar. Oysa Marks, tarihi, idelerden
kalkarak değil, tersine insanın yapıp etmelerinden yola çıkarak belirler.
Tarihin belli bir çağının, belli bir döneminin özelliğimi belirleyen nedir? Maddeci
anlayışa göre tarihsel süreçte toplumların değişmesindeki başat etmen üretci güçlerin
durumudur, daha düz bir deyişle ekonomidir. Tarih, üretici güçlerin birbirleriyle doğrudan ya
da dolaysız olarak çelişmelerinden oluşur. Hegel’de gördüğümüz tarihsel gelişimi bir devinim
olarak ele alma Marks’ta da bulunur. Ne var ki Marks, Hegel’den farklı olarak tarih Tin’in
kendini gerçekleştirdiği bir alan olarak görmek yerine somut güçlerin çatıştığı bir alan olarak
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tanımlar. Bu bakımdan tüm tarihsel süreç, bir çatışmadır. Bu yüzden Marks’a göre “tüm tarih
sınıf çatışmalarının bir tarihi olmuştur.”
Marks açısından kapitalist toplum kendinde taşıdığı çelişkilerle, bir başka topluma
evrilecektir. Bu toplum Marks’a göre üretim araçlarının mülkiyetinin ortak olduğu bir
toplumdur.
Marks açısından üretici güçlerin gelişmişlik düzeyi yalnızca toplumsal durumu değil,
aynı zamanda tüm tinsel-kültürel yaşamı da belirler. Marks, yapıtları içinde pek az geçirdiği
ancak neredeyse onunla özdeşleşen bir biçimde söylersek, üretici güçlerin durumu olarak
nitelenebilecek altyapı, bir toplumdaki tinsel-kültürel her türlü oluşumu içine alan üst-yapıyı
belirler. Ancak buradaki belirleme mekanik bir nedensellik içermez. Marks, altyapı, üst-yapı
ilişkisini diyalektik bir süreç olarak görür. Bunun anlamı aradaki etkinin tek yönlü değil
karşılıklı olması ve çeşitli dolayımlar kazanmasıdır. Bu açıdan maddeci tarih kavrayışı, tüm
tarihsel olayları ve tasarımları, tüm politikayı, felsefeyi, dini, ilgili tarihsel dönemin maddi
ekonomik yaşam ilişkilerine dayanan bir zemin üzerine kurmak ister. Marks şu ünlü sözüyle
“İnsanların varlığını belirleyen şey onların bilinci değil; tersine onların toplumsal varlığı,
bilincini belirleyen şeydir,” maddeci tarih anlayışının bir başka sonucu bildirir. Bu sonuç aynı
zamanda bir Hegel eleştirisidir. Hegel, birci bir dizge kurarak, doğayı dolayısıyla insanı
Tin’den türetmişti. Tin ise bir İde’ydi. Bu bakımdan Hegel açısından insan İde’nin, yani
bilincin bir sonucuydu. Şimdi Marks, ilişkiyi ters yüz ederek, İde’yi insanları bir sonucu
yapar. Bu insan ise tek başına bulunan bir insan değil, belli toplumsal ilişkileri olan ve üretici
güçler içerisinde bir yeri olan insandır.
Marks’ın maddeci tarih anlayışının gelişmesinde Fransız-maddecileriye birlikte
Feuerbach’ın da büyük etkisi olmuştur. Marks, Feuerbach’ın çığır açıcı önemini doğrudan
doğruya Hegel idealizminden kesin olarak ayrılmasına ve 18. yüzyılda Fransa’da yalnızca
politik kurumlara karşı ve yalnızca dine, teolojiye karşı değil, aynı zamanda en çok da her
türlü fizik ötesine karşı savaş açan maddeciliği açığa vuruşunda bulur.

9.4. Diyalektik
Marks kendi diyalektik anlayışı ile Hegel’in diyalektik anlayışını Kapital’in Almanca
ikinci baskısına yazdığı şu ünlü sözlerde şöyle karşılaştırmaktadır: “Benim diyalektik
yöntemim, Hegelci yöntemden sadece temelde ayrılmakla kalmaz, ama onun tastamam
karşıtıdır da. Hegel için, onun ide adı altında kişileştirdiği düşünce hareketi. İde’nin
görüngüsel biçiminden başka bir şey almadığı gerçekliğin yaratıcısıdır. Benim içinse tersine,
düşünce hareketi gerçek dünyanın insan beynine taşınmış ve götürülmüş yansımasından
başka bir şey değildir. Ben Hegelci diyalektiğin gizemci yanını, bundan otuz yıldan çok bir
süre önce, hegelci diyalektik henüz moda olduğu bir çağda, eleştirdim. (...) Ama, Hegel birini
başkası sanması yanlışlığı yüzünden, diyalektik gizemcilik ile bozmasına karşın, gene de onun
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genel hareketini açıklamış bulunan ilk kişi olmaktan geri kalmaz. Onda diyalektik tepesi
üstüne yürür; onun ussal çevresini bulmak için ayakları üzerine koymak yeter.”
Yukarıda değindiğimiz üzere Marks’ın ontolojisi maddecilik üzerine kurulmuştur. Bu
çerçevede madde, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız gerçeklik olarak koyutlanır. Evrenin
(maddenin) varoluş biçimi ise devinimseldir. Devinim olmadan maddi süreçler açığa çıkamaz.
İşte diyalektik Marks açısından oluşun gerçekleşmesinin evrelerinde karşımıza çıkar. Ona
göre evren olmuş bitmiş bir şey değil, diyalektik biçimde ilerleyen bütünsel bir süreçtir.
Dolayısıyla Marks bağlamında diyalektik maddi süreçlerin gerçekleşme tarzıdır.
Diyalektik özü devinim olan maddenin zorunlu gelişme yasalarına karşılık gelir.
Gelişme süreci yalnızca niceliksel bir değişme olarak değil, niceliksel değişmelerden
niteliksel değişmelere geçen bir ilerleme olarak belirir. İnsanın bilinci de gerçekliğin
diyalektik yapısı ile bağlantı içindedir. Düşünce, gelişmesinde yetkinliğinin en yüksek
derecesine erişmiş olan bir maddenin, başka bir deyişle kendisi de bir doğa ürünü olan insanın
beyninin ürünüdür.

9.5. Yabancılaşma
Yabancılaşma, Marks’ın Hegel felsefesinden alıp kendine özgü bir anlam kazandırdığı
bir başka terimdir. Önceki bölümlerde gördüğümüz üzere Hegel felsefesinde tüm oluş Tin’in
(Tanrı, ruh) dönüşümleridir. Hegel’e göre olup biten her şey diyalektik süreçlerle ilerler.
Diyalektik süreç, bir olgunun içinden karşıtının çıkması ve bir bileşim oluşturmasıdır. Tin
başlangıçta, kendine yabancılaşarak, içinden kendi anti-tezini; doğayı çıkarır. Hegel’de
yabancılaşma tinin edimlerine ilişkindir. Tinin gelişme evrelerinde etkin olduğundan
yabancılaşmaya, Hegel olumlu bir anlam yükler.
Sol Hegelci Feurbach ise yabancılaşmayı olumsuzlar. Ona göre insan kendi
yaratıcılığını mutlaklaştırıp soyutlayarak, kendi dışında aşkın bir varlığa yükler. Böylelikle
insan Tanrı’yı yaratarak kendi kendine yabancılaşır. Kendi özünden çıkardığı Tanrı’yı kendi
dışına koyup, karşısında edilgenleştiği için insan yabancılaşır.
Marks, Feurbach’ın görüşlerini onaylamakla birlikte yabancılaşmayı üretim
ilişkilerinin içinde ele alır. Emek insan için kendi yaratıcı gücüdür. Emek ürünü insandaki
yaratıcılığın somutlaşmasıdır. Marks’ta yabancılaşma, insanın ürettiğinin, kendisinden
bağımsızlaşarak kendi karşına dikilmesidir. Kapitalist toplumda kişi, kendi emek gücü
aracılığıyla ürettiği meta üzerindeki denetimini yitirir ve metanın denetimi altına girer.
Sözgelimi, araba üretir sonra ürettiği arabayı satın almak için para öder.
Marks’a göre yabancılaşmış emek insandaki yaratıcılığa ket vurur. İnsan, emek ürünü
karşısında özgür davranamaz ve belirlenmiş üretim ilişkilerinde bir otomat durumuna gelir.
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Böylelikle yabancılaşma, insanın değerden düşmesidir. Nesneler dünyası ne kadar çok değer
kazanırsa, insanların dünyası o kadar değersizleşir.
Marks açısından kapitalist düzende emek yalnızca meta üretmez, meta ürettiği ölçüde
işçiyi meta olarak üretir. Bunun anlamı işçinin ürettiği nesnenin, emek ürününün, yabancı bir
varlık olarak, kendinden bağımsızlaşarak ona karşı koymasıdır. Emek ürünü, bir nesne içinde
somutlaşan emektir. Ancak somutlaşan emek işçinin elinden alınır. İşçi kendi emek ürününü
yönetemez. Böylelikle emeğin somutlaşması, işçi için kendi gerçekliğinin yitirilmesidir.
Üretim araçlarının mülkiyeti elinden alınan işçi yalnızca yaşamak için en gerekli nesnelerden
değil, aynı zamanda çalışma nesnelerinden de yoksun bırakılır. Üretir ama ne ürettiğini, nasıl
ürettiğini bilmez. İşçi kendi emek ürünü karşısında, yabancı bir nesne karşısındaymışçasına
konumlanır. İç dünyası yoksullaşır.
Marks yabancılaşmış emekte şunları görür:
• İşçi ne kadar çok üretirse, o kadar az tüketir.
• İşçi ne kadar çok değer yaratırsa, o kadar çok değerden düşer.
• Ürünü ne kadar biçimlenirse, kendisi o kadar biçimsizleşir.
• Ürünü ne kadar uygarlaşırsa, kendisi o kadar barbarlaşır.
• İş ne kadar güçlenirse, kendisi o kadar güçsüzleşir.

Marks’a göre kapitalizmde emek işçinin kendi öz malı olmaktan çıkar bir başkasının
malı durumuna gelir. Yabancılaşmış emeğinde işçi kendini yadsır, mutlu değildir,
yaratıcılığını köreltir, bedenini ve zihnini yıpratır. Çalışma kendi istemiyle değil zorla
gerçekleşir. Böyle olunca işçi çalışma anında kendisiyle bütünlük hissetmez, ancak çalışma
dışında kendi kendisinin yanında hisseder. Emeğin yabancılaşması, zorlayıcı bir etki ortadan
kalkınca çalışmadan kaçılması olgusunda açıkça görünür. Yabancılaşmış emekle insan
çalışmaya da yabancılaşır.
Marks açısından emek, gereksinimlerini gidermenin, varlığını korumanın yanı sıra
kendindeki olanakları gerçekleştirmesi için de araçtır. Yaratıcı çalışma ile insan bilincini,
yetilerini ve toplumsal doğasını geliştirir. Bu yüzden çalışma salt geçim aracı olarak
düşünülmez. Özgür bilinçli etkinlik insanın türsel karakterini oluşturur. İnsanın doğayı işleyip
üretmesi, onun türsel yaşamıdır. Bu üretim aracılığıyla doğa onun yapıtı ve gerçekliği olarak
görünür. Emeğin amacı insanın türsel yaşamının nesneleşmesidir. Ancak yabancılaşmış
emekle, yaşamın kendisi bile geçim aracı olarak görünür. İnsan kendini yaratmış olduğu
dünyada seyreder. İşçinin ürettiğini elinden alınınca içinde kendini tanımladığı dünyası da
elinden alınır. Yabancılaşmış emek insandan kendi üretim nesnesini çekip alırken, ondan
türsel yaşamını da almış olur. Bunun sonucunda insan türüne yabancılaşır. İşçi yemek,
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içmek, cinsellik gibi hayvansal edimlerini yaşarken özgür, insani edimlerini yaşarken
hayvanlaşmış hisseder.
İnsanın kendi emek ürününe, kendi yaşamsal etkinliğine, kendi türsel varlığına
yabancılaşmasının bir sonucu da, insanın insana yabancılaşmasıdır. Yabancılaşmış emek
ilişkisi içindeki her insan, ötekini kendi kendisiyle ve işçi olarak içinde bulunduğu ilişkinin
ölçü ve niteliğine göre değerlendirir. Bilinci, yetileri, eğilimleri körelen işçi başkalarıyla
sağlıklı ilişki kuramaz.
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OKUMA PARÇASI
Engels’ten Breslau’daki W. Borgius’a Mektup
Londra, 25 Ocak 1894
Sayın Bay,
Sorularınızı aşağıda yanıtlıyorum:
1. Toplum tarihinin belirleyici temeli olarak kabul ettiğimiz ekonomik ilişkilerden,
belli bir toplumda insanın, yaşama araçları üretiminin ve (işbölümü var olduğu sürece)
ürünleri değişiminin biçimini anlıyoruz. Öyleyse ekonomik ilişkiler, tüm üretim ve ulaştırma
tekniklerini içerirler. Bizim yaklaşımımıza göre bu teknik, ayrıca değişim biçimi ve ondan
öte, ürünlerin dağılımını ve buradan giderek kabile toplumlarının çözülmesinden sonra,
sınıflara bölünüşü ve onun sonucunda egemenlik ve kölelik ilişkilerini ve onun da sonucu
olarak devlet, politika, hukuk, vb.yi belirler. Ekonomik ilişkiler, ayrıca üzerinde
gerçekleştikleri coğrafi temeli ve geçmişten –çoğu zaman yalnızca gelenek ya da vis inetriae
[28] nedeniyle– aktarılan ve yaşayan daha önceki ekonomik gelişme aşamalarının kalıntılarını
da kapsar ve elbette bu tür bir toplumu saran dış çevreyi de içine alır.
Sizin değindiğiniz gibi, teknik geni ölçüde bilimin durumuna bağlıysa, bilim de ondan
daha çok tekniğin durumuna ve gereksinimlerine bağlıdır. Toplumun teknik gereksinmeleri
olduğu zaman, o bilimi on üniversitenin yapacağından daha çok canlandırır. Tüm hidrostatik
(Toriçelli vb.), 16. ve 17. yüzyıllarda İtalya’da dağ sellerinin düzenlenmesi yolundaki
dirimsel gereksinmeden çıktı. Elektrik üzerine, ancak elektriğin teknik kullanımı bulunduktan
sonra ussal bir şeyler biliyoruz. Ama, ne yazık ki Almanya’da, bilimler tarihini, sanki bilimler
gökten düşmüş gibi yazma alışkanlığı edinilmiş.
2. Biz ekonomik koşulları, tarihsel gelişmeyi son kertede belirleyen olarak görüyoruz.
Ama ırkın kendisi ekonomik bir etmendir. Ancak bu bağlamda iki nokta gözden
kaçırılmamalıdır:
a) Politik, hukuksal, felsefi, dinsel, yazınsal, sanatsal, vb. gelişme ekonomik gelişmeye
dayanır. Ama bütün bunlar, birbirlerini olduğu gibi, ekonomik temeli de etkiler. Bu demek
değildir ki ekonomik durum nedendir, yalnızca o etkendir, bundan başka her şey ancak
edilgen sonuçtur. Tersine, her zaman son kertede ağırlığını koyan ekonomik zorunluluk
temeli üzerinde bir etkileşim vardır. Örneğin devlet, koruyucu gümrükler, serbest ticaret, iyi
ya da kötü mali sistem ile bir etki yapar; ve Almanya’nın 1648’den 1830’a değin sefil
ekonomik durumundan kaynaklanan, kendisini önce pietism [29] ile, sonra duygusallık,
prenslere ve soylulara yaltaklanarak kulluk etme ile dışa vuran Alman dar kafalının aşırı
beceriksizliği ve güçsüzlüğü bile ekonomik etkiden yoksun değildir. Bu ekonomik
düzelmenin önündeki en büyük engellerden biriydi ve süreğen sefilliği dayanılmaz duruma
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getiren Devrime ve Napoléon savaşlarına dek sarsılmadı. Onun içindir ki, şurada burada salt
kolaylık olsun diye düşünülmek istendiği gibi, ekonomik durumun otomatik bir etkisi yoktur,
tersine, insanlar tarihlerini kendileri yaparlar; yalnız, kendilerini koşullayan verili bir çevrede
ve önceden var olan edimsel ilişkiler temelinde. Bunlar arasında, tek başına sizi anlamaya
götürecek ipucunu oluşturan ekonomik ilişkiler öteki –politik ve ideolojik– ilişkilerden ne
denli çok etkilenebilir olurlarsa olsunlar, gene de, son kertede belirleyici olan ilişkilerdir.
b) İnsanlar, kendi tarihlerini kendileri yaparlar; ama henüz, genel bir plana göre ve
hatta belirli, örgütlü, verili bir toplum çerçevesi içinde, bir kolektif istence uyarak değil.
İnsanların beklentileri birbiriyle çatışır ve işte tam da bu nedenle bütün bu toplumlar,
tümleyeni ve açığa vuranı rastlantı olan zorunluluk tarafından yönetilir. Burada kendini
rastlantı aracılığıyla ortaya koyan zorunluluk, gene sonal olarak ekonomik zorunluluktur. Bu
bağlamda üzerinde durulması gereken, büyük adamlar denen sorundur. Şöyle şöyle bir
adamın ve tam da ol adamın, belli bir zamanda, belli bir ülkede ortaya çıkışı, kuşkusuz
yalnızca bir şanstır. Ama o eğer ortadan kaldırılırsa, ikame edilmesi gereği ortaya çıkar ve bu
ikame, iyi ya da kötü, ama uzun zamanda bulunur. Napoléon’u, işte tam da o Korsikalı’yı,
bizzat kendi savaşlarıyla tükenen Fransa Cumhuriyetinin askeri diktatör olarak gereksinmesi
rastlantıydı; ama ortada bir Napoléon olmasaydı, onun yerini birinin dolduracak olduğunu,
gerek duyulduğu zaman birinin mutlaka bulunduğu olgusu kanıtlamaktadır: Sezar, Augustus,
Cromwell, vb.. Marks, materyalist tarih anlayışını keşfettiyse de, Thierry, Mignet, Guizot ve
1850’ye kadarki tüm İngiliz tarihçiler, bu yolda çaba gösterildiğinin kanıtıdırlar; aynı
kavramın Morgan tarafından da keşfedilmiş olması, zamanın bu keşif için olgunlaşmış
olduğunu ve bu kavramın keşfedilmesinin artık gerekli hâle geldiğini kanıtlar.
Tarihteki bütün diğer olumsallıklar [rastlantılar] ve görünürdeki olumsallıklar
[rastlantılar] için böyledir. İrdelediğimiz alan ekonomiden ne denli uzaklaşır ve salt soyut
ideolojininkine ne denli yaklaşırsa, gelişmesinin o denli rastlantı gösterdiğini ve eğrisinin o
denli zikzak çizdiğini görürüz. Ama eğrinin ortalama eksenini işaretlerseniz, dikkate alınan
dönem ne denli uzun ve ilgilenilen alan ne denli geniş olursa, bu eksenin, ekonomik gelişme
eksenine o denli yaklaştığını ve o denli koşut olma eğilimi gösterdiğini görürsünüz.
Almanya’da doğru anlamanın önündeki en büyük engel, ekonomik tarihin, yazında,
sorumsuzca ihmal edilmesidir. Güç olan yalnızca, insanın kendisine okulda belletilen tarihsel
nosyonlardan kurtulması değildir; bunu yaşması için gereken materyali bulup alması daha da
güçtür. Örneğin, ihtiyar G. Von Gülich’in sayısız siyasal olgunun aydınlatılmasında yararı
olan birçok bilgi içeren yorumsuz materyal koleksiyonunu kim okumuştur?
Aklıma gelmişken, 18 Brumaire’de Marks’ın verdiği iyi örnek, sanırım, sorularınıza
oldukça iyi bir yanıt olacaktır, çünkü pratik bir örnektir. Dahası, gördüğüm kadarıyla
konuların çoğuna ben zaten Anti-Dühring I, bölüm 9-11’de; II, bölüm 2-4’de; III, bölüm 1’de;
ya da “Giriş”te ve Feuerbach’ın son bölümünde de değinmiştim.
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Lütfen, yukarda söylediklerimi, kılı kırk yararak değerlendirmeyin, ama genel ilintiyi
aklınızda tutun; bir yazıyı yayınlanmak üzere hazırlarken, sözcüklere gösterdiğim özeni,
zamanımın olmayışı nedeniyle burada gösterememekten üzgünüm...
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Marks’ın maddeci tarih anlayışını inceledik. Marks, Hegelci bir
gelenekten gelmesine karşın Hegel’in tam karşıtı bir yönde felsefe yapar. O, Hegel gibi
düşüncenin ve varlığın ilkesini diyalektik olarak görmekle birlikte maddi gerçekliği aslolan
varsaymaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Marks’a göre insanın emeğiyle ürettiği şey üzerindeki
denetimini yitirmesidir?
A-) Sermaye
B-) Para
C-) Yabancılaşma
D-) Meta
E- ) Değer

2. Aşağıdakilerden hangisi Marks’a göre toplumsal düzenin bozulmasının nedenidir?
A-) İşçiler
B-) İklim koşulları
C-) Coğrafi koşullar
D-) İnsan doğası
E- ) Burjuva mülkiyeti

3. Aşağıdakilerden hangisi Marks’a göre bir toplumun gelişmişlik düzeyinin temel
belirleyicisidir?
A-) Üretici güçlerin durumu
B-) Sıcaklık
C-) Yağış
D-) Ülke nüfusu
E- ) Madenler

4. Aşağıdaki hangisi Marks’a göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli şeydir?
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A-) Dil
B-) Vicdan
C-) Emek
D-) Yetenek
E- ) Aile

5. Aşağıdakilerden hangisi görüşlerinin olgunlaşması bakımından Marks’a diğerlerine
göre daha az katkı yapmış olabilir? (orta)
A-) Feuerbach
B-) Hegel
C-) Ricardo
D-) Locke
E- ) Smith

6. Marks’ın gelişmesinde önemli ölçüde etkili olmuş filozof kimdir?
7. Marksçı diyalektiğin Hegelci diyalektikten farkı nedir?
8. Marksçı tarih anlayışını temeli nedir?
9. Marksçı tarih anlayışını aşamaları nelerdir?
10. Üretici güçlerin Marks açısından anlamı nedir?
Yanıtlar:
1.C 2.E 3.A 4.C 5.D
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10. ANALİTİK FELSEFE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Analitik Felsefe Anlayışının Felsefeye Getirileri Götürüleri
Analitik Felsefenin Anlayışının Açmazları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.

Bilimsel gelişmeler karşısında felsefenin söz hakkının giderek ortadan kalktığı
söylenilebilir mi?
Felsefe yalnızca bir yöntem olarak düşünebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Analitik
felsefe
anlayışını genel hatlarıyla
tanımak.

Analitik
felsefe
anlayışına
yöneltilen
eleştirileri öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Analiz, Analitik gelenek, Frege, Russell
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Giriş
Bu bölümde analitik felsefe anlayışını konu edeceğiz. Bu bağlamda ilkin felsefede
analiz düşüncesinin köklerini konu edeceğiz. Ardından 20. yüzyılda ortaya çıkan analitik
felsefe anlayışının geleneksel felsefe yapma tarzlarından farklı yönlerini ortaya koyacağız.
Daha sonra bu çerçevede felsefe yapmış filozofların temel görüşlerine değindikten sonra bu
anlayışın eleştirisini sunacağız.
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10.1. Giriş
Felsefe tarihi boyunca çözümleme, felsefi etkinliğin içinde yer alan bir tutumdur. 19.
yüzyılda başlayıp, 20. yüzyılda dallanıp budaklanan analitik felsefe geleneği ise dilsel ve
düşünsel çözümlemeyi felsefenin olabilecek tek tutumu durumuna getirir. Analitik felsefe
deyişinin İngilizce yazılışında geçen analytic sözcüğü Yunanca analusis’den gelir. Analusis
çözülme; bir sorunu koşullarına ayıklayarak çözme; Aristoteles mantığında yetkin olmayan
kıyasları yetkin olanlara dönüştürme anlamlarına gelir.

10.2. Ne Türde Felsefe?
Analitik felsefe adı verilen felsefi ekol birbirleriyle zaman zaman çelişen kimi farklı
tarzlar gösterir. Ancak bu çeşitlilikte ortak yan “felsefi problemleri dil açısından ele almak ve
bu problemlere dil analizi yaparak çözüm aramaktır.” Buna göre felsefenin görevi dil
analizidir. Dil analizi yoluyla denetlenen önermeler metafizikten arınan felsefeye olanak
sağlar. Dil analizinin en önemli aracı mantıktır. Analitik felsefe geleneğinde dil, gerçekliği
kavramanın bir aracı olarak ele alınır. Bu bağlamda dilin çözümlenmesi pek çok geleneksel
felsefe sorununun çözümüne yol açar çünkü pek çok geleneksel felsefe sorunu dilin
mantığının yanlış anlaşılmasından kaynaklanır. Böylelikle felsefe sorusu gibi görünen birçok
sorunun, sorun bile olmadığını öne sürer.

10.3. Ne Zaman?
“Analitik felsefe” deyiminin moda olması 1930’lı yıllara gider 20 . Başlangıcından
günümüze, “analiz”, “mantıksal analiz”, “ kavramsal analiz” gibi kavramlar bu tarz felsefe
yapmanın yöntemini belirlemek için kullanılmıştır. Burada karmaşık düşünceler, yapıcı
öğelerine ayrılarak incelenir. 20. yy. başlarında Russell’ın mantıksal teorisini geliştirmeyle
analitik felsefe etkili hâle gelir. Daha sonra, 1930’lara doğru mantıksal pozitivistlerin
metafizik karşıtı tutumu ilgi çeker. 1945’ten sonra analizi mantıksal pozitivistlerin koyduğu
sınırların dışına taşımak isteyen felsefeciler, dilin yapısına yönelir. Analitik felsefe,
dilbilimsel çözümlemeye dönüştürülerek dil ve anlam ele alınır. Dilin üçlü yapısı; sentaksı,
semantiği ve pragmatiği gündeme gelir. Analitik felsefenin gelişimi mantığın gelişimiyle
yakından ilgilidir. Boole ile birlikte matematiksel mantık ortaya çıkar. Jevons, Venn, Morgan
Aristoteles mantığının sınırlı olduğunu ileri sürer, yeni mantığı hazırlayan çalışmalar yaparlar.
Frege, Peano ve Peirce Frege sembolik bir dil oluştururlar. Peano, sembolizm üzerinde durur.
Peirce, bağıntı mantığı oluşturur.

20 The Story of analytic philosophy, “Analyitc Philosophy: what, whence and whither?” Edited by Anat
Biletzki, Anat Matar, p. 3.
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10.4. Yeni Mantık?
Analitik felsefe yeni mantığın gelişimiyle doğrudan ilişkili olduğuna göre klasik
mantık ile modern mantık arasında ayrım nedir? Russell’a göre bu ayrımın temelinde
“Sokretes ölümlüdür” ile “Bütün insanlar ölümlüdür” gibi önermelerin aynı türden önermeler
olmaması yatar. İlki atomsal, sonraki kompleks önermedir. Modern mantığın ana tezlerinden
biri, kompleks bir önermenin doğruluk değerini onu oluşturan atomsal önermelerin doğruluk
değerlerine bağlı olmasıdır. Klasik mantıkta ise, tekil önermeler genel önermeler dilinde
yorumlanır. Modern mantıkta tekil önermeler bütün önermelerin onlardan başlanarak
oluşturulabileceği temel öğeler olarak değerlendirir.

10.5. Ne Türde Çözümleme
Felsefe tarihi boyunca çözümleme hep olagelmiştir. Sözgelimi; bir kavramı parçalarına
ayırmayı, bu parçaların anlamı üzerine çözümlemelerde bulunmayı, parçaların bütünle
ilişkisini ele almayı Platon’un diyaloglarında görmek mümkündür. Daha sonra Aristoteles’te
de her hangi bir kavramı ya da düşünceyi bütün yönleriyle değerlendirerek felsefi
çözümlemeler yapıldığı görülür. Ancak bütün bunlar felsefede ortaya çıkan sorunların dilin
yanlış kullanımından kaynaklandığı düşüncesiyle dilsel çözümlemeye yönelik çalışmalar
değildir. Yeniçağ’da, Descartes’in kesin bilgiye ulaşmak için kendisinden kuşku
duyulmayacak açık ve seçik bilgiye ulaşma çabası da yine dilin yapısına yönelik bir araştırma
değildir. Dil düşünce ilişkisi gözetilmeksizin, düşünce bağlamında karmaşık olanı, basit
bileşenlerine ayırma düşüncesi Yeniçağ felsefesinde kendine yer edinmiştir. Sözgelimi;
Locke, karmaşık ideleri basit idelerin bireşimi olarak tasarlar. Tüm andırmalara rağmen dile
dönük bir tarz olarak analitik felsefenin başlaması, 19. yüzyılda Frege, Russell ve
Wittgenstein’ın çalışmalarıyla olmuştur.

10.6. Geleneksel Metafizik Karşıtlığı
Analitik felsefenin önemli bir yanı dilin yapısı üzerine araştırmalar yapmaksa diğer
önemli yanı geleneksel metafizik karşısındaki tutumudur. Özellikle Viyana Çevresi için
metafizik olan bir şey anlamsız, anlamsız olan bir şey ise metafiziktir21. Analitik filozoflara
göre felsefe tarihi boyunca ortaya çıkan metafizik sorunlar dilin mantıksal yapısını yanlış
anlamaktan kaynaklanmaktadır. Metafiziğe karşı tutumun köklerini Yeniçağ düşüncesinde
bulmak olanaklıdır. Francis Bacon henüz 16. yüzyılda insan zihninde yanlış düşünceler
oluşmasına neden olan idoller adını verdiği kusurlardan söz eder.

21 Bkz. Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, Say, İstanbul, 2006, s. 12.
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10.7. Frege
Analitik felsefenin başta gelen isimlerinden biri Frege’dir. Frege, aritmetiksel
önermelerin yeterince kesin ve açık olmadığını düşünür. Bu eksikliği gidermek için yeni tür
bir notasyon geliştirmeye çalışır. Bu notasyon matematiksel önermelerin neden oluştuğunu
göstermek amacıyla tasarlanır. Buradan yola çıkarak yapmaya çalıştığı, aritmetiğin dayandığı
başlangıç ilkelerinin, en temel mantık ilkelerinden türetilebileceğini göstermektir. Bununla
ilgili diğer bir çabasını aritmetiksel kavramları saf mantıksal terimlerle tanımlamak
oluşturur22. Matematik felsefesiyle uğraştığı sırada karşılaştığı “sayı nedir?”, “matematiksel
önermelerin yapısı nedir?” gibi sorular onu dilin mantıksal yapısına yöneltir. Frege, dil
üzerine düşüncelerini iki temel kavram üzerine kurar: Sinn (anlam), Bedeutung (gönderim).
Bir terimin anlamını kavrayarak, o terimin gönderimde bulunduğu nesneyi düşünme olanağı
elde edilir. Frege, felsefenin ilgisini bilgi kuramından mantığa, anlama yönelterek felsefeyi
300 yıllık geleneğinden koparmıştır. Mantığa ilişkin söyledikleriyle felsefeyi psikolojiden
arındırır.

10.8. Russell
Bir başka analitikçi filozof G. E. Moore’a göre bir şey kurucu kavramlarına kadar
analiz edilebilirse anlaşılabilirdir. Russell, Moore’un bu analiz tasarısından etkilenerek kendi
analitik görüşünü geliştirir. İlk zamanlarında Frege’den haberdar olmadığı için, onun
bulduklarını yeniden bulmak zorunda kalır. Aritmetiği mantığa indirgeme çabası bakımından
Frege ile benzer düşünen Russell ondan çok önemli bir noktada ayrılır. Frege sayıları
kümelere indirgemişti. Russell burada önemli bir paradoks bulur: küme paradoksu. Russell
kümelere iki öbekte toplamaya çalışır: kendi kendisinin elemanı olan kümlere ile kendi
kendisinin elemanı olmayan kümeler. Örneğin insanlardan oluşan bir kümenin kendisi insan
değildir. Burada ortaya çıkan paradoks şöyledir: “Kendi kendilerinin elemanı olmayan
kümelerin kümesi için denilmeli, o kendi kendisinin bir üyesi midir?” Üyesiyse üyesi değildir.
Üyesi değilse eğer üyesidir. Russell, Kant’ın sentetik apriori yargılarına karşı çıkarak,
matematiği mantığa indirgemeye çalışır. Whitehead’le birlikte yazdıkları Principia
Mathematica adlı yapıt modern mantığın kurulmasına yol açar. Russell, metafiziksel sorunları
dilin mantıksal yapısının yanlış anlaşılmasına bağlar. Dilbilgisi üzerine yapılacak çalışmalar
aracılığıyla felsefenin sorunlardan arındırılabileceğini savunur. Bu öğretisine mantıksal
atomculuk adını verir. Mantıksal atomculuk, dilin yapısı ile dünyanın yapısı arasında
paralellik olduğu savına dayanır. Felsefenin ideal bir dile gereksinimi olduğunu düşünen
Russell, bu dili mantık olarak belirler.

22 Bryan Magee, Büyük Filozoflar, çev. Ahmet Cevizci, Paradigma, İstanbul, Kasım 2000, s. 317-318.
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10.9. Wittgenstein
Bir başka analitikçi Russell’ın öğrencisi olan Wittgenstein’dır. Görüşleri kimi temel
benzerlikler bulunmakla birlikte iki ayrı dönemde ele alınır. İlk döneminde mantıksal
atomculuk öğretisini geliştirir. Felsefeyi bir öğreti olarak değil etkinlik olarak ele alır. Felsefe
bilgi olarak ortaya koymaz, yalnızca neyin yanlış olduğunu belirleyen bir araçtır. Burada
bulanıklıklardan, kavramları çevreleyen gizemden kaçınılır. Böylelikle anlamlı bir
konuşmanın sınırları çizilir. Wittgenstein, dilin dünyayla ilişkisi sorun edinir. Bu bağlamda şu
sorulara yanıt arar: “Dilin düşünmeyle ilişkisi nedir?”, “Dil nerede anlamlı biçimde
kullanılabilir, nerede susulması gerekir?”
Wittgenstein’a göre düşünmek dil aracılığıyla olur. Dil cümlelerden oluşur, dünyayı
resmeder. Önermeler, olguların betimlenmesidir. Tümcelerle adlar arasında kurulan ilgi,
dünyadaki olgular ile şeyler arasındaki ilişkiye denk düşer. Anlamlı bir önerme olanaklı olgu
durumunu resmeder. Önermenin betimlediği nesne düzenlenmesi, önermenin içindeki adların
düzenlenmesiyle aynı ise önerme doğrudur. Dil, değer üzerine konuşamaz. Değer, dünyanın
bir parçası değildir. Etik aşkındır, olgular üstüne değildir. Söylenemez olan varlığından kuşku
duyulmayandır. Çözümleme sonucu tümceler doğru, yanlış, anlamsız değerlerinden birini alır.
Söylenemeyen dilin dünya ile olan ilişkisidir. Resimsel ilişkinin kendisi resimlenemez.
Tractatus’un önsözünde Wittenstein şöyle söyler: “Bütün felsefe sorunlarının en son
çözümünün burada kapsandığı kanısına sahibim.” Çözümle aracılığıyla dilin örttükleri açık
kılınır.
“Felsefenin amacı düşüncelerin mantıksal aydınlamasıdır.
Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir.
Bir felsefe yapıtı özünde açıklamalardan oluşur.
Felsefenin sonucu ‘felsefi cümleler’ değil ama cümlelerin açık hâle gelmesidir.
Felsefe, başka türlü sanki bulanık ve karanlık olan düşünceleri açık kılmalı ve kesin
olarak sınırlamalıdır.”23
Wittgenstein’ın ikinci döneminde felsefe kullanılan bir alete dönüşür. Dilin kullanımını
oyun oynamaya benzetir. İlkin oyunun kurallarını belirler, Daha sonra oyunun kurallarının
nasıl değiştiğini. Dil amaçlı bir yapıp etmedir, uzlaşımsaldır ve değişen kuralları bulunur.
Felsefe bir kuram değil etkinliktir. Felsefe yapılır, o bir öğreti değildir. Filozof, dilin çeşitli
kullanımlarındaki dil oyunlarını belirlemelidir. İlk dönemine adlandırmanın dilin
işlevlerinden yalnızca biri olduğunu belirterek karşı çıkar. Kendi resim kuramını göz önünde

23 Ludwig Wittgenstein, Tractatus, çev. Oruç Aruoba, Metis, İstanbul, Mart 2006, s. 61.
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tutarak, dilin nasıl saptırıcı bir araç olduğunu söyler. Felsefe evrensel uygulanacak ilkeler
yerine kafa karışıklığını gidermekle uğraşmalıdır. Wittgenstein’ın ikinci dönemindeki
önemini sürekli koruyan görüşleri şöyledir: Başkalarının kullandığı dili anlamak için,
koşulları duygu ve düşünceleri anlamak gerekir. İkincisi bir dil başka dilden; bir kültür başka
bir kültürden üstün değildir. Kişiye özel bir dil olanaksızdır.

10.10. Analitik Felsefeye Yönelik Eleştiriler
Analitik felsefe anlayışına getirilen eleştirileri şöyle sıralayabiliriz:
Madem analitik felsefe çözümlemeye dayalı
çözümlendiğinde felsefenin söyleyecek ne sözü kalır?

bir

etkinlik

tüm

kavramlar

Felsefeyi metafizikten arındırma iddiasının kendisi metafizik bir iddiadır.
Analitik felsefenin öngörüsünün tersine felsefenin geleneksel temel sorunları ortadan
kalkmamıştır.
Analitik felsefe, felsefenin binlerce yıllık geleneğinin ters yüz etmiştir. Sözgelimi
felsefeyi bilimsel etkinliklere karışma olanağından mahrum etmek anlayışına yönelik
Descartes’a felsefenin fizikle ilgisi, Aristoteles’e biyolojiyle, Lock ve Hume’a empirik
psikolojiyle, Kant’a doğabilimle ilgisi olmadığı söylense o filozoflar bu sava karşı
çıkacaklardır.
Felsefenin işi bilgi vermek, düşünce üretmek olmayınca dünya sorunları karşısında
felsefeci ne yapacak? Susacak mı? Yoksa olgular bakımından fark olmadığını mı düşünecek?
Philo-sophia’nın, sophiası felsefenin dışına bırakılınca, sophia öksüz kalmayacak mı?
Felsefi cümleden yoksun ‘felsefe’ felsefenin tarihsel gelişimine aykırı değil midir?
Analitik felsefeyle, felsefenin herhangi bir amaç uğruna değil yalnızca bilmekle ilgisi
ortadan kalkmaz mı? Felsefenin kendinde amacı olan bir etkinlik için olması değersiz
bulundu. Bu durumda felsefe başka bilimler için aracı durumuna düştü.
Sonuç olarak analitik felsefe dil felsefesi, mantık, mantık felsefesi gibi yeni alanların
ortaya çıkmasına aracılık eder. Günümüzde analitik felsefe bir yöntem olarak varlığını
sürdürse de ilk belirdiği dönemlerde ileri sürdüğü iddialardan arınmış durumdadır.
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OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki Metin, Bertrand Russell’ın Felsefe Sorunları (The Problems of Philosophy)
adlı) eserinin “İdealizm” başlıklı bölümüdür:
“İdealizm” sözcüğü başka başka filozoflarca az çok ayrı anlamlarda kullanılmıştır. Biz
onu, var olan ya da hiç olmazsa var oldugu bilinen her şeyin bir anlamda zihinsel olduğu
öğretisi olarak alacağız, Filozoflar arasında çok tutulan bu öğretinin birçok biçimleri vardır ve
birbirinden ayrı, türlü dayanaklarla savunulmuştur. Öğreti öyle yaygın ve kendi içinde
öylesine ilginçtir ki, felsefe üzerine en kısa incelemelerin bile ona önem vermesi gerekir.
Felsefi kurgulara (speculation) alışmamış olanlar böyle bir öğretiyi, açıkça saçma diye
bir yana atmak eğilimi duyabilirler. Kuşkusuz sağduyu, masa ve iskemleleri, güneşi ve ayı ve
genellikle özdeksel nesneleri zihinlerden ve zihinlerin içeriğinden ayrı ve zihinler yok olsa
bile sürüp gidecek bir varoluşları olan şeyler olarak görür. Biz örneğin herhangi bir zihnin
varoluşundan çok daha öncelerden beri var olduğunu düşünürüz, bu yüzden de onu, zihinsel
etkinliğin bir ürünü olarak düşünmek zor gelir, Fakat doğru da yanlış da olsa idealizmin
açıkça saçma diyerek bir yana atılmaması gerekir.
Gördük ki, fiziksel nesnelerin bağımsız bir varlığı olsa bile, bunlar duyu-verilerinden
çok başka şeylerdir ve duyu-verileriyle yalnızca, bir sıralacın, sıraya konan şeylerle bir
karşılıklılığı olması türünden bir karşılıklılık içindedirler. Bu yüzden sağduyu bizi, fiziksel
nesnelerin doğru özünlü doğası bakımından tümüyle karanlıkta bırakır ve eğer bu şeyleri
zihinsel olarak görmek için haklı sebepler varsa, bu düşünceyi, yalnızca bize tuhaf görünüyor
diye bir yana atmaya hakkımız yoktur. Fiziksel nesneler konusundaki doğrunun tuhaf olması
gerekir. Bu erişilemez olabilir, fakat herhangi bir filozof ona eriştiğine inanıyorsa, doğru diye
ortaya koyduğun şeyin tuhaflığı olgusu, bu düşünceye karşı çıkmak için bir dayanak olarak
kullanılmamalıdır.
İdealizmin savunulmasında kullanılan dayanaklar genellikle, bilgi kuramından yani
nesnelerin, onları bilebilmemiz için gerçekleştirmeleri gereken koşullar üzerine bir
tartışmadan türetilmiştir. İdealizmi böyle bir temele oturtmak için ilk önemli girişim Piskopos
Berkeley’den geldi. Önce, geniş çapta sağlam kanıtlarla, bizim duyu-verilerimizin bizden
bağımsız bir varoluşları olduğunun kabul edilemeyeceğini bunların en azından bir bölümüyle,
tadılmadıkça, koklanmadıkça, dokunulmadıkça, işitilmedikçe ya da görülmedikçe
varoluşlarını sürdüremeyecekleri anlamında, zihnin içinde bulunmaları gerektiğini kanıtladı.
Buraya dek kanıtlamanın bir bölümü için öyle olmasa bile, savlar hemen hemen kesinlikle
doğruydu. Fakat buradan öteye, bizim algılarımızın bizi varlıklarına inandırabilecekleri
şeylerin yalnızca duyu-verilerimiz olduğunu, bilinmenin, bir zihin “içinde” bulunmak yani
zihinsel olmak anlamına geldiğini kanıtlamaya gitti. Buradan da bir zihin içinde bulunmayan
hiçbir şeyin bilinemeyeceği ve benim zihnimde bulunmadan bilinen her şeyin başka bir
zihinde bulunduğu sonucuna vardı.
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Onun usa vurmalarını anlamak için “ide” sözcüğünü kullanış biçimini anlamak gerekir.
O “ide” adını, örneğin duyu-verilerinin bilinişi gibi, dolaysız bilinen şeylere verir. Böylece,
gördüğümüz özel bir renk bir idedir; işittiğimiz bir ses de öyle vb. Fakat terim tümüyle duyuverilerine ayrılmış değil, Anımsanan ya da tasarlanan şeyler de böyle, çünkü böyle şeyleri de
anımsadığımız ya da tasarladığımız anda tanımış oluruz ve bütün bu dolaysız bilgilere o “ide”
der.
Bundan sonra genel nesneleri, örneğin bir ağacı ele alır. Bir ağacı algıladığımızda
dolaysız olarak bildiğimiz her şeyin, sözcüğe onun verdiği anlamda, idelerden oluştuğunu
gösterir ve ağaçta, algılamanın dışında gerçek bir şey bulunduğunu var saymak için en cılız
bir dayanak bile bulunmadığını öne sürer. Varlığı algılanışından gelir, der; Skolastiğin
Latincesinde, esse est percipi’dir. Biz gözümüzü kapadığımızda ya da ağacın yakınında hiç
bir insansal varlık bulunmadığında da ağacın, varlığını sürdürdüğünü tümüyle kabul eder.
Fakat bu varlık sürdürmenin Tanrı’nın onu algılamayı sürdürmesinden ileri geldiğini söyler;
bizim fiziksel nesne dediğimiz “gerçek” ağaç, Tanrı’nın zihnindeki idelerden oluşur, bu ideler
az çok bizim ağacı gördüğümüzdeki idelere benzer, fakat bunlar, ağaç varlığını sürdürdükçe,
Tanrı’nın zihninde sürekli olarak bulunurlar. Ona göre bütün algılamamız Tanrı’nın
algılarından pay almakla oluşur ve başka başka kimselerin az çok aynı ağacı görmeleri de bu
pay almadan gelir. Böylece, zihinler ve ideleri dışında dünyada hiçbir şey yoktur, hiçbir şeyin
bilinmesi olanağı da yoktur, çünkü bilinen her şey zorunlu olarak bir idedir.
Bu uslamda felsefe tarihinde önemi olan birçok yanlışlıklar vardır, bunların aydınlığa
çıkarılması iyi olur. Birincisi, “ide” sözcüğünün kullanılış biçiminin doğurmuş olduğu bir
karışıklık var. Biz ide deyince, özünde, birisinin zihni içindeki bir şeyi anlarız, bu yüzden de
bir ağacın tümüyle idelerden oluştuğu söylendiğinde, eğer bu doğruysa, ağacın tümüyle
zihinde olduğunun kabulü de doğaldır. Fakat zihinde olmak kavramı belirsizdir. Bir insanı
zihinde tutmaktan söz ederiz, bu o insanın değil, onun düşüncesinin zihnimizde bulunduğu
anlamına gelir. Bir insan düzeltmesi gereken bir işin zihninden kaçtığını söylediğinde, bu
hiçbir zaman o işin daha önce zihninde bulunduğu anlamına gelmez, zihninde bulunan, o işin
yalnızca düşüncesidir ve bu düşünce yok olmuştur. Bunun gibi, Berkeley de, ağacı biliyorsak
o bizim zihnimizde demektir dediğinde bunu ancak, o ağacın bir idesinin zihnimizde
bulunduğu anlamında söylemeye hakkı vardır. Ağacın kendisinin zihnimizde bulunduğunu
söylemek, zihnimizde dediğimiz adamın, zihnimizin içinde bulunduğunu söylemek demektir.
Bu, herhangi bir yetenekli filozofun düşmemesi gereken bir karışıklıktır, fakat türlü yan
koşullar buna olanak sağlamıştır. Bu olanağın nasıl doğduğunu görmek üzere, idelerin doğası
sorunu üzerinde daha derine inmemiz gerekiyor.
İdelerin yapısını bir genel soru olarak ele almadan önce, duyu-verileri ve fiziksel
nesnelerle ilgili olarak ortaya çıkan, birbirinden tümüyle ayrı iki soruyu yerlerine koymak
gerek. Gördük ki türlü ayrıntılar sebebiyle, Berkeley, bizim ağaç algımızı oluşturan duyuverilerini az çok öznel kabul etmekte haklıydı, şu anlamda ki, bu duyu-verileri ağaca olduğu

197

kadar bize de bağlıydılar ve eğer ağaç algılanmamış olsa onlar da olmazdı. Fakat bu.
Berkeley’in kanıtlamak istediği gibi, dolaysız olarak bilinebilen her şeyin bir zihinde
bulunması gerektiği önerisinden çok başka bir şeydir. Bu amaçla duyu-verilerinin bize
bağlılığı üzerine ayrıntılı kanıtlamaların bir yararı yoktur. Genel olarak, şeylerin, bilindikleri
zaman zihinsel olduklarının anlaşıldığını kanıtlamak gerekir. Berkeley bunu yaptığına inanır.
Şimdi bizi ilgilendiren, daha önceki, fiziksel nesnelerle duyu-verilerimiz arasındaki ayrım
üzerine olan sorumuz değil, bu sorudur.
İde sözcüğü Berkeley’deki anlamıyla alındığında, zihnin önüne ne zaman bir ide çıksa
düşünülmesi gereken, birbirinden büsbütün ayrı iki şey vardır. Bir yanda ayrımına varılan şey
var diyelim –masanın rengi–, öte yandan da fark etmenin kendisi, nesneyi anlamanın zihinsel
etkinliği. Zihinsel etkinlik doğallıkla zihindedir. Fakat anlaşılan şeyin de zihinsel olduğunu
kabul etmek için bir sebep var mı? Daha önce renk için yaptığımız uslamlamalar, onun
zihinsel olduğunu göstermedi; yalnızca onun varlığının, fiziksel nesne –bizde masa– ile duyu
organlarımız arasındaki bağıntıya bağlı olduğunu gösterdi, yani o çıkarımlara göre, belli bir
ışık altında, eğer normal bir göz masaya göre belli bir noktada bulunuyorsa belli bir renk de
var olur. Burada rengin, algılayanın zihninde bulunduğu kanıtlanmış değil.
Berkeley’in, rengin açıkça zihinde bulunması gerektiği görüşünün anlaşılabilirliği,
kavranılan şeyle kavrama eyleminin birbirine karıştırılmasına bağlı gibi görünüyor. Bunlardan
yalnız birine “ide” denebilir, anlaşılan Berkeley ikisine de ide diyor. Eylem kuşkusuz
zihindedir. yani eylemi düşündüğümüzde, idelerin zihinde olduğu görüşünü gerçekten kabul
ederiz. Sonra bunun yalnızca, ide diye anlama eylemi alındığında doğru olduğunu unutur,
“ideler zihindedir” önerisini öteki anlamdaki idelere yani anlama eylemimizin anlamış olduğu
şeylere aktarırız, Böylece bilinçsiz bir karıştırmayla, anlayabildiğimiz her şeyin zihnimizde
olması gerektiği sonucuna varırız. Berkeley’in uslamlamasının doğru çözümlemesi ve onun
oturduğu yanlışlığın son kertesi böyle görünüyor.
Şeyleri anlama eylemimizle onun nesnesi arasındaki bu ayrılık sorunu yaşamsal
önemdedir, çünkü bütün bilgi edinme gücümüz buna bağlıdır. Kendi dışındaki şeyleri
tanıyabilme yeteneği zihnin ana niteliğidir. Nesneleri tanıma, özünde, zihinle zihinden başka
bir şey arasındaki bağıntıdan oluşur; zihnin nesneleri tanıma gücünü yapan şey budur. Bilinen
şeylerin zihinde bulunduğunu söylersek, ya zihnin bilme gücünü haksız olarak sınırlamış ya
da yalnızca bir yineleme (tautology) yapmış oluruz. Eğer “zihinde” derken “zihnin önünde”
demek istemişsek, yani yalnızca, zihin tarafından anlaşılmış olmayı düşünmüşsek, bu bir
yinelemedir. Fakat bunu demek istemişsek, bu anlamda bunun yine de zihinsel
olmayabileceğini de kabul etmemiz gerekir. Böylece, bilginin yapısını tanıdığımızda,
Berkeley’in çıkarımının, biçimde olduğu kadar özde de yanlış olduğu görülür ve ideleri –yani
kavranmış olan nesneleri– zihinsel diye kabul etmenin dayanaklarının hiçbir sağlam yanı
olmadığı anlaşılır. Bu durumda onun idealizmi destekleyen kanıtları bir yana atılabilir.
Geriye, başkalarının bulunup bulunmadığını görmek kalıyor.
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Çoğu kez, apaçık bir doğruymuş gibi, bilmediğimiz bir şeyin var olduğunu da
bilemeyeceğimiz söylenir. Denir ki herhangi bir yoldan deneyimize giren bir şeyi hiç olmazsa
bizim bilmemiz gerekir; bundan da şu çıkar: eğer özdek, özünde, bizim tanıyamayacağımız
bir şey olsaydı, var olduğunu da bilemeyeceğimiz bir şey olurdu ve bizim için hiçbir önemi
kalmazdı. Ayrıca genellikle, bulanık kalan kimi sebeplerle, bizim için önemi olmayan şeyin
gerçek olamayacağı, bu yüzden de özdeğin, eğer zihinlerden ya da zihinsel idelerden
oluşmuyorsa, olanaksız olup yalnızca bir kuruntu olduğu söylenmek istenir.
Bu çıkarımı bu aşamada tümüyle ele almak olanaksız olurdu, çünkü önemli ön
tartışmalar gerektiren noktalar ortaya çıkıyor; fakat bu usavurmaya karşı çıkarılacak kimi
kanıtlar hemen görülebilir. Sondan başlayalım: bizim için iş görme değeri olmayan bir şeyin
gerçek olmaması için bir sebep yok. İşin içine kuramsal değer de girerse, her gerçek şeyin
bizim için bir tür önemi vardır, çünkü evren üzerine doğruyu bilmek isteyen kişiler olarak
evrende bulunan her şey için bir ilgi duyarız. Bu tür ilgi işe karışınca da var olduğunu
bilmesek bile, eğer varsa, özdeğin bizim için önemsiz olması söz konusu olmaz. Açıktır ki
onun var olduğundan şüphe ederiz, var olup olmadığını merak ederiz; bu yüzden de o bizim
bilme isteğimizle bağlantılıdır ve isteğimize ya uygun olmak ya da karşı gelmek bakımından
önemi vardır.
Yine bilmediğimiz hiçbir şeyin var olduğunu bilemeyeceğimiz de, hiçbir bakımdan
apaçık bir doğru değil, gerçekte yanlıştır. Burada “bilmek” sözcüğü iki anlamda
kullanılmıştır. (1) Birinci anlamında “yanlış”a karşı olan bilgiye uygulanıyor, bu, bildiğimiz
şeyin doğru olduğu anlamına gelir, bu anlam, kesin bilgi ve inançlarımıza yani yargı denilen
şeye uygulanır. Sözcüğün bu anlamında bir şeyin söz konusu olduğunu biliyoruzdur. Bu tür
bilgi doğrunun bilgisi diye tanımlanabilir. (2) Yukarıdaki “bilmek” sözcüğünün ikinci
anlamında sözcük, bizdeki şeylerin bilgisine uygulanır ki buna tanımak diyebiliriz. Duyuverilerini bilişimiz bu anlamdadır. (Buradaki ayrım kabaca, Fransızcadaki savoir ve
connaitre, Almancadaki wissen ve können arasındaki gibidir.)
Bu durumda, apaçık bir doğru gibi görünen öneri, yeniden söylendiğinde şu biçimi alır:
“Var olduğunu tanımadığımız bir şey üzerine bir yargıya varamayız.” Şimdi bu apaçık bir
doğru değil, tersine, elle tutulur bir yanlıştır. Çin imparatorunu tanımak onuruna ermedim
fakat onun var olduğu yargısına gerçekten varabilirim. Denebilir ki bu yargıya, başkaları onu
tanıdığı için vardım. Nedir ki bu uygun bir yanıt olmaz; çünkü ilke doğru olsaydı,
başkalarının onu tanıdığını da bilemezdim. Dahası var: Hiç kimsenin tanımadığı bir şeyin
varlığını bilmemek için de bir sebep yok. Bu nokta çok önemli, aydınlığa çıkarılması gerekir.
Var olan bir şeyi tanıyorsam, bu tanıma bana onun var olduğu bilgisini verir. Fakat
bunun tersi yani, belli bir türden bir şeyin var olduğunu biliyorsam, benim ya da bir
başkasının onu tanıması gerektiği doğru değildir. Bir şeyi tanımaksızın üzerinde doğru
yargıya vardığımda, olan şey şudur: O şeyi tanımından bilmiş olurum, yani belli bir genel ilke
sonucunda, bu tanıma yanıt veren bir şeyin varlığı, tanıdığım başka bir şeyin varlığımdan
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çıkarılabilir. Bu noktayı iyice anlayabilmek için önce, tanıyarak bilmekle, tanımına göre
bilmek arasındaki ayrımı ele almak, sonra da, hangi genel ilkeler bilgisinde, eğer varsa, kendi
deneylerimizin varlığı üzerine olan bilgimizdeki kesinliğin bulunduğu üzerinde düşünmek
uygun olacak. Bu konular bundan sonraki bölümlerde ele alınacak.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde analitik felsefe anlayışını konu ettik. Bu bağlamda ilkin felsefede analiz
düşüncesinin köklerine değindik. Ardından 20. yüzyılda ortaya çıkan analitik felsefe
anlayışının geleneksel felsefe yapma tarzlarından farklı yönlerini ortaya koyduk. Daha sonra
bu çerçevede felsefe yapmış filozofların temel görüşlerine değindikten sonra bu anlayışın
eleştirisine yer verdik.
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Bölüm Soruları
1. Analitik felsefe adı verilen felsefi ekolde birbirleriyle zaman zaman çelişen farklı
yaklaşımlar görülebilir. Bu farklı yaklaşımlara rağmen felsefi problemlere …. analizi yaparak
çözüm aramak hemen hemen hepsinde ortaktır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A-) dil
B-) akıl
C-) düşünce
D-) varlık

2. Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefe anlayışının ortaya çıkışındaki tartışmalardan
biridir
A-) Hayatın anlamı
B-) Aritmetiğin temelleri
C-) Varlığın anlamı
D-) Arkhe sorunu
E- ) Ahlak problemleri

3. Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefe anlayışının temel yaklaşımı olarak
nitelenebilir?
A-) Hoşgörü
B-) Birlik
C-) Dizgesel yapılar
D-) Eleştiri
E- ) Metafizik tutum
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4. Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefe anlayışı açısından tartışılan sorunlardan biri
olamaz?
A-) dilin yapısı
B-) temel önermeler
C-) mantık
D-) dünyanın yapısı
E- ) insanın ödevi

5. - Aşağıdakilerden hangisi analitik felsefe anlayışına göre sahte bir felsefe
sorunudur?
A-) İnsanın özü
B-) Mantığın yapısı
C-) Dil-dünya ilişkisi
D-) Bilimin yapısı
E- ) Anlam

6. Analitik felsefenin geleneksel felsefeden farkı nedir?
7. Analitik felsefe ne zaman başlamıştır?
8. Analitik felsefede yer alan filozoflar kimlerdir?
9. Analitik felsefe açısından mantığın önemi nedir?
10. Analitik felsefe açısından dilin önemi nedir?
Yanıtlar:
1.A 2.B 3.D. 4.E 5.A
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11. VİYANA ÇEVRESİ’NİN MANTIKSAL OLGUCULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Viyana Çevresi’nin Mantıksal Olguculuğu
Olguculuk
Viyana Çevresi
Kimler?
Temel Özellikleri
Öğretiler
Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Pozitivizm ne demektir?
2. Olgu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Olguculuğu tanımak

Viyana Çevresi’nin
temel görüşlerini öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
Olguculuk, Viyana Çevresi
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Giriş
Bu bölümde mantıksal olguculuğu konu edeceğiz. Bu konunun ayrıntılarına geçmeden
olguculuktan ne anlaşıldığı açıklayıp, Viyana Çevresi olarak bilinen topluluğun felsefi
anlayışlarını inceleyeceğiz.
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11.1. Olguculuk
Mantıksal Olguculuğu konu etmeden kısaca olguculuğa (pozitivizm) bakalım.
Olguculuk ,felsefeye egemen olan metafizik eğilimlere karşı öne sürülen bir yaklaşımdır. Bu
anlayışta olgular, felsefi araştırmanın konusu yapılır. Bir olgu, belirli bir yer ve zaman
bağlamında kavranılabilen bir şeydir. Bu bakımdan olguculukta gerçekliği aşan, onun
ötesinde/temelinde olduğu düşünülen bir alanı/öğeyi konu etmektense yer ve zaman
düzleminde belirlenebilen olayların düzenini açıklanır. Olguculuğun Fransa’da başlıca
temsilcisi Auguste Comte (1798-1857), İngiltere’de John Stuart Mill (1806-1873) ve Herbert
Spencer’dir (1820-1903). Bu bölüm içerisinde konumuz esasen mantıksal olguculuk
olduğundan Auguste Comte’un görüşlerinden kısaca söz edip konuyu inceleyeceğiz.
Olguculuğu dizgesel olarak kurmuş ve ona adını veren Auguste Comte’a göre
insanlığın ilerlemesi bilginin ilerlemesine dayanır. Bu ilerlemenin etkeni de insanın
düşünüşündeki değişikliklerdir. Batıda bu düşünüş başlıca üç evreden geçmiştir:
1. Birinci evre, teolojik evredir. Bu dönemde evren dinî görüşlerle açıklanmaya
çalışılır.
2. İkinci evre olan metafizik evrede ise felsefi kavramlarla söz gelimi töz, ereksellik,
varlık, oluş vb. evren açıklanmak istenir.
3. Üçüncü evre olgucu (pozitif) düşünme evresidir.
Olguculukta, gerçekliğin bölümlerinin çeşitli bilim dallarınca kendi özgü yöntemlerle
açıklanmasından esinlenilerek, gerçekliği bütünlüklü olarak kuşatma çabasında olan metafizik
negatif sayılır ve ortadan kaldırılması gereken bir şey olarak görülür.
Olguculukta bilimler belli bir sıradüzende (hiyerarşi) bulunur: Bilimler en genel
olandan başlayarak en özele doğru giden bir ölçüye göre sıralanırlar. En genel ve bütün
bilimlerin temeli olan bilim matematiktir. Onun ardından, genelden özele gitme sırasına göre,
astronomi, fizik, kimya, biyoloji gelir. Sıralamanın en sonunda yeni bir bilim olan sosyoloji
bulunur.
Viyana Çevresi dil çözümlemesi yardımıyla tutarlı bir gösterim (signification) bilimi
kurmak ister. Bu okul mantığa, –hiçbir metafizik iz taşımasınlar diye– bilimsel önermeleri
aydınlatmaya kavuşturma ereğini güden bir sözdizimi diye bakmaktadır. Metafizik sorunların
hiçbir anlamı yoktur. Başka bir deyişle, metafizik önermeler doğrulanması imkânsız sözüm
ona önermeler olmakla kalmayıp terimlerin kesin bir biçimde belirlemeye kalktığınız an ileri
sürdükleri şeyin saçmalığını açığa vuran olumlamalardır. O zaman bu terimler arasındaki
ilinti kare biçiminde bir çemberden söz ederkenki kadar çelişik olmaktadır.
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11.2. Viyana Çevresi
Olguculuktan yaklaşık bir yüzyıl sonra ortaya çıkan mantıksal olguculuk, 1922’de
Viyana Üniversitesi’nde kurulmuş olan Ernest Mach Topluluğu’nda bir grup bilim insanının
bir araya gelerek bilimsel ve sorunları tartışmasıyla başlar. Ernst Mach duyumcu bir
filozoftur. Bilimsel bilgiler duyularla elde edildiğine göre Mach açısından bilim yalnızca
duyuların bir betimlemesi olmalıdır. Viyana Çevresi, Hume ile benzerlik gösteren bu
düşünceyi benimsedi.

11.3. Kimler?
Viyana Çevresi olarak bilinen bu grubun önderi Moritz Schlick’tir. Moritz Schlick
fizik felsefesi üzerine çalışmalar yapar. Ondan sonra etkili kişi Rudolf Carnap’tır. Bunun yanı
sıra çağının politik isimlerinden biri olan Otto Neurath da çevrenin üyesidir. Çevrenin diğer
üyeleri şunlardır: Gustav Bergmann, Herbert Feigl, Philipp Frank, Kurt Gödel, Hans Hahn,
Victor Kraft, Karl Menger, Marcel Natkin, Olga Hahn-Neurath, Theodor Radakovic,
Friedrich Waismann.

11.4. Temel Özellikleri
Viyana Çevresinin felsefe anlayışı iki yaklaşım üzerine kuruludur:
1.

Deneyim bilginin biricik kaynağıdır.

2. Sembolik mantık aracılığıyla yürütülen mantıksal çözümleme, felsefe sorunlarını
çözmenin yöntemidir. Modern sembolik mantığın kapsamlı kullanılışı, mantıksal olguculuğu
diğer olgucu anlayışlardan ayırır.
Viyana Çevresi düşünürlerinin felsefe anlayışı uyarınca bilim ve sağduyunun
gösterdiği dışında bir dünya bulunmaz. Açıktır ki böylesi bir felsefi tutum metafiziği dışta
tutar. Herhangi bir önerme eğer biçimsel bir önerme (mantık ve matematiğin içinde bir
önerme) değilse veya deneyle denetlenemezse anlamsızdır. Öyleyse mantıksal olguculara
göre metafizik önermeler anlamsızdır.
Mantıksal olgucular özellikle Kant sonrasında ortaya çıkan Alman İdealizmine karşı
durur. Çünkü Alman İdealizmde karşılaşabileceğimiz, söz gelimi “tin kendini doğada açığa
çıkarır” türünde önermelerin doğruluklarını denetleyebilmenin olanağı yoktur. Bu bakımdan
mantıksal olgucular, biçimsellikle ve olgularla ilgisi olmayan sorunları sahte felsefe sorunu
olarak görür. Hakiki felsefe sorunlarını çözecek önemli iki araç ise mantık ve bilimdir.
Schröder ve Peirce’ün 19. yüzyılda, Russell ve Whitchead’in 20. yüzyılda geliştirdikleri
bağıntılar mantığı onlara felsefi çözümleme için bir alet vermiştir. Felsefe anlayışları şu
abartılı düşüncede açığa çıkar: “Sonunda felsefenin ne olacağını keşfettik, bilimin hizmetçişi
olacak” Söylemek istedikleri, eski felsefi sorunların ya anlamsız ya yalnızca mantıksal
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tekniklerle çözülebilecek olduklarıdır. Felsefenin yapacağı bilimin kavramlarını çözümlemek
ve eleştirmektir.

11.5. Öğretiler
Mantıksal olguculuğun en temel önermesi Schlick aracılığıyla ortaya konulan “bir
önermenin anlamı onun doğrulama yöntemidir” ifadesidir. Bu önerme ilk elden şunu
demektedir: Deney ve gözlem yoluyla doğrulanmayan her şey anlamsızdır. İkinci olarak ise
bir önermenin anlamını, bu önermeyi neyin doğrulayacağını belirleyerek betimlenebilir
olmayı gerektirdiğini söyler. Böylece tüm önermeler gözleme indirgenir. Dünyayla ilgili
herhangi bir önerme eğer doğruysa gözlemlenebilir olmalıdır. Schlick’e göre bir önermenin
anlamı, açıkçası, sadece şundan, belli olgu durumlarını (İng. state of affairs) ortaya
koymasından ibarettir. Şüphesiz, önermenin kendisi de hâlihazırda bu olgu durumlarını ortaya
koyabilir. Bu doğrudur, ancak önerme söz konusu olgu durumlarını sadece önermeyi anlayan
kişiye ifade eder. Ancak ben ne zaman bir önermeyi anlarım? Ne zaman o önermede mevcut
kelimelerin anlamlarını anlarım? Bunlar tanımlama ile açıklanabilir. Ama tanımlarda,
anlamları önermeler aracılığıyla betimlenemeyecek yeni sözcükler ortaya çıkar ki bunlar
doğrudan ortaya konulmalıdır. Bir sözcüğün anlamı en nihayetinde gösterilmelidir,
verilmelidir. Bu bir ortaya koyma, işaret etme edimiyle yapılır ve işaret edilen verili olmalıdır,
aksi takdirde ona gönderme yapamam.
Bir önermenin anlamlı olabilmesi için doğrulanma şartlarının belirlenmesi gerekir.
Peki bir önermenin doğrulanabilme şartları verilemezse ne olacaktır?
Mantıksal olgucular bütün önermelerin duyu verileri hakkındaki önermelere bir başka
deyişle dolaysız gözlem verileri hakkındaki önermelere döndürülebileceğini düşünür. Ne var
ki bu görüşlerini hiçbir zaman tam olarak gösteremezler. Örneğin “Bütün kargalar siyahtır”
önermesini ele alalım. “Bütün”lü bir önermenin kapsadığı alan sonsuzdur. Sonsuz ise
döndürülemez. Schlick bu güçlük karşısında döndürülebilenin önermeler değil kurallar
olduğunu belirtir. Bunlar belli bir önermeden diğerine ulaşmayı sağlayan çıkarım kurallarıdır.
Fakat bu yaklaşım da güçlüklerle doludur. Çok yüksek soyutlama derecesinde yapılan
çalışmalar nasıl olur da mavilik, yuvarlaklık, sıcaklık gibi duyu verilerine geri götürülebilir?
Bu engelden ötürü Viyana Çevresi’nde duyu verilerine dönüştürme düşüncesinden vazgeçilir.
Bunun yerine önermelerin duyusal gözlemle sınanabilmesi ölçütü getirilir.
Mantıkçı Pozitivisitlere göre mantık ve matematik önermeler ve bütün zorunlu
önermeler birer totolojidir, analitiktir. Felsefenin görevi aydınlatmaktır. Bazı durumlarda
anlamsızlığı ortaya koyma etkinliğidir.

11.6. Etkileri
Viyana Çevresinin etkisiyle, bir süre sonra çok sayıda felsefeci kendi işlevinin yalnızca
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çözümleme yapmak olduğunu düşünmeye başlar. O zaman, çözümleme nedir sorusu ortaya
çıkar. “Nasıl yapılır? Yöntemleri nelerdir? Araçları nelerdir?” soruları bilim felsefesi ve
mantıkta gelişmeleri tetikler.
Viyana Çevresinin etkisiyle felsefeciler yapacakları işin yalnızca ve alçakgönüllülükle
bilim adamını izlemek ve yapmak istediği şeyi açıklamak değil; kullandığı kavramları
olasılık, zaman ve uzaya ilişkin kavramlar gibi daha kesinleştirerek bilime hizmet etmek
olduğunu gördüler.
Felsefenin görevi bilimlerin yöntemlerini inceltmek, kullandıkları kavramları ve
kanıtlama yöntemlerini açıklığa kavuşturmak olarak görülür. Bu açıdan artık felsefe Gilbert
Ryle’ın deyimiyle “söz etmekten söz etmek”tir.
Bir başka anlayışlarına göre dili kullanmanın soruşturulması gerçekte insanlar
tarafından yaşandığı gibi dünyanın yapısının soruşturulmalıdır.
Kısacası mantıksal olgucular için felsefe, bilimin dili üzerine konuşmakta ve bilimin
mantığını ortaya koymaya çalışmaktadır.
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OKUMA PARÇASI
Mantıkçı Pozitivistler felsefe tartışmasını bir anlam tartışmasına dönüştürür. Fakat
anlamlı olup olmamayı ne belirliyor?
İngiliz felsefecisi Bertrand Russell de bu yazısında işle bunu anlatmaktadır:
Analitik Deneycilik ve Mantıksal Analiz
Çağdaş analitik deneycilik matematiğe başlanışı ve güçlü bir mantıksal tekniği
geliştirmesiyle Locke’un, Berkeley’in ve Hume’un deneyciliğinden ayrılmaktadır. Buna göre
o, bazı sorunlarda, felsefeden çok bilim giren birtakım kesin sonuçlara varabilecek
yetenektedir. Birer sistem getiren felsefelere oranla o, bir anda bütün evreni kapsayacak bir
kuram icat edecek yerde, sorunları birer birer ele alacak güçtedir. Yöntemi bu açıdan
bilimlerinkine benzemektedir. Felsefi bilgi diye bir şey varsa onun ancak bu yöntemlerle
araştırılması gerektiğine hiç kuşkum yok. Bu yöntemlerle, birçok eski sorunun kesinlikle
çözüleceğine de inanıyorum.
Bununla birlikte, geleneğin felsefeye bağladığı ve felsefi yöntemlerin hiçbir işe
yaramadığı bir alan vardır, değerler alanıdır bu. Bilim tek başına, örneğin, uğradığımız bir
kötülük karşısında zevk almanın kötülüğünü kanıtlayamaz. Bilinecek her şeyi bilim yoluyla
elde edebiliriz, ama salt duygularla ilgili şeyler onun alanı dışında kalır.
Felsefe, kendi tarihi boyunca, yanlış olarak birbirine bağlanmış iki şeyden kuruluydu:
bir yandan dünyanın yapısıyla ilgili kuram; öte yandan da, en iyi yaşama biçiminin ne
olduğunu gösteren bir öğreti.
Bu iki şeyi yeterli bir kesinlikle birbirinden ayıramamış olmak bir düşünce
karışıklığına yol açmıştır. Platon’dan William James’e dek bütün felsefeciler, dünyanın
kuruluşuyla ilgili kavramlarında, bir eğitme arzusunun etkisi altında kalmışlardır. Hangi
inançları insanları erdemli kılacağını bildikleri ya da hiç değilse böyle sandıkları için bu
inançların doğru olduğunu kanıtlamak üzere çoğu kez pek bilgiççe olan, bir sürü kanıt
bulmuşlardır. Ben, kendi payıma, ahlaki ve akılsal nedenler yüzünden bu eğilime karşıyım.
Ahlaki açıdan, mesleki bilgisini, çıkar gözetmeyen bir doğru araştırmacısına değil de bunun
dışındaki şeylere kullanan bir felsefeci bir çeşit ihanet içindedir ve hiçbir incelemeye
girişmeksizin doğru ya da yanlış, birtakım inançların iyi bir tutum yaratacağını kabul ettiği
zaman felsefi düşünceyi öylesine daraltmaktadır ki felsefe sonunda ayağa düşmektedir.
Gerçek felsefeci karşısına çıkan bütün görüşleri incelemeye hazırdır. Bilinçli ya da bilinçsiz
olarak, doğru araştırmasına bir takım sınırlar kondu muydu, felsefecinin korkudan eli kolu
bağlanır ve tehlikeli düşünceleri” mırıldanan kişileri cezalandıran bir sansürcüler hükümeti
için gerekli ortam hazırlanmış olur. Aslında. felsefeci bu yasakçılar heyetini çoktan kendi özel
soruşturmaları arasına katmıştır.
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Akılsal açıdan ise yanlış ahlaki görüşlerin felsefe üzerindeki etkisi, her türlü gelişimi
kösteklemek olmuştur. Ben, kendi payıma, felsefenin dinsel dogmaların doğruluğunu ya da
yanlışlığını gösterebileceğini sanmıyorum, oysa Platon’dan beri, felsefecilerin çoğu,
ölümsüzlük ve Tanrı konusunda birtakım kanıtlar ileri sürmeyi görevleri arasında
görmüşlerdir. Bunlar, kendilerinden önce gelmiş olanların kanıtlarını çürütmüşlerdir –Saint
Thomas, Anselmus’un kanıtlarını, Kant da Descartes’ın kanıtlarını yadsımıştır– ama sonra
bunların yerine yenilerini kendi kanıtlarını getirmişlerdir ve kendi kanıtlarını geçerli
kılabilmek için, mantığı yolundan saptırmak, mistisizmle matematiği birleştirmek ve ta
içlerine işlemiş bulunan önyargıların gökten inme sezgiler olduğunu ileri sürmek zorunda
kalmışlardır.
Bütün bunlar, mantıksal çözümlemeyi felsefelerinin başlıca işi olarak kabul eden
felsefeciler tarafından reddedilmiştir. Onlar, insan zekâsının, insanlık için büyük önem taşıyan
bazı sorulara kesin karşılıklar bulmaktan uzak olduğunu içtenlikle itiraf etmekte ama bilim ya
da zekâya kapalı birtakım gizli fikirleri ortaya çıkarabilmek üzere daha “yüce” bir bilgi yolu
bulunduğunu da kabullenmemektedirler. Bu reddediş karşılığında onlar, bir zamanlar
metafizik sisleri ardında kalan bir sürü sorunun, felsefecinin anlama isteği dışında, ne
mizacının, ne de başka bir şeyin etkisi altında kalmayan nesnel yöntemler yardımıyla ve
kesinlikle çözülebileceğini görerek ödüllerini aldılar. Örneğin: şu sorulara bakın: “Sayı nedir?
Zaman ve mekân nedir? Ruh ve madde nedir?” Ben, şurada ya da burada, bu eski sorulara
kesin birer karşılık bulabileceğimizi söylemiyorum ama diyorum ki tıpkı bilimlerdeki gibi
birbirini izleyen yakınlaşmalarla bizi doğruya götüren ve içindeki her aşama daha önce elde
edilmiş bulunan şeylerin reddedilmesinin değil, yetkinleşmesinin meyvesi olan bir yöntem
keşfedildi.
Birbirleriyle boğazlaşan bağnazlıklar kargaşası içinde birleştirici ender güçlerden biri
bilimsel doğrudur, bilimsel doğru derken, inançlarımızı, insanoğlunun başarabileceği kadar az
kişisel olan ve bölgesel ya da duygusal eğilimlerinden kurtulmuş bulunan gözlem ve
sonuçlara oturtma alışkanlığını anlatmak istiyorum. Felsefeye bu erdemi sokmak ve bunu
verimli kılacak etkili bir yöntem bulmak. Benim de katıldığım felsefi okulun belli başlı
değerleri bunlardır işte. Bu felsefi yöntemi uygulayarak elde edilen titiz bir doğruluk peşinde
koşma alışkanlığı insani etkinliklerin bütününe uygulanabilir, böylece de bağnazlıkları azaltıp
insanların karşılıklı olarak birbirlerini daha fazla sevmesine ve anlamasına yol açabilir.
Dogmatik eğilimlerinin bir kısmını terk etmekle de felsefe bir yaşama biçimi ima ve telkin
etme işini bir yana bırakmış olmaz.
Bilimin Mantığı Nedir? Rudolf Carnap
Viyana Çevresi çalışmalarına konu olarak, ister bütünüyle ister çeşitli dallarında bilimi
almıştır. Kavramlar, önermeler, kanıtlamalar ve bunda rol oynayan kuramlar incelenir burada.
Bununla birlikte bilim, tarihsel gelişim ya da uygulama yönünden toplumsal ve psikolojik
koşullara ilişkin düşüncelerden çok mantık açısından ele alınır. Bu inceleme alanı, bugüne
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dek, özel bir ad almamıştır; onu “bilim kuramı”, daha doğrusu “bilim mantığı” diye
tanımlamak mümkündür. Bilim deyince, burada insanlar tarafından bilinen önermeleri
anlamaktayız; yalnız bilginlerin ortaya attığı önermeleri değil, aynı zamanda günlük yaşamda
rastladığımız önermeleri de kapsamaktadır bu söz. Bunları kesin sınırlarla birbirlerinden
ayırmak olanaksızdır.
Bazı kimseler bu alanın felsefecilere ait olduğunu söyleyecektir ve ‘felsefe’ sözcüğüne
çoğunlukla ‘normal bilim’den ayrı bir bilim anlamı yüklendiği için, bir takım karışıklıklar
ortaya çıkacaktır. Tarih açısından, bu araştırma alanının felsefeden yola çıkarak geliştiğini
yadsımak olanaksızdır; ama bir sürü bilim dalı için de durum böyledir. Örneğin doğa ve
matematik bilimleri, bağımsız birer bilim niteliğini almak üzere felsefeden kopmuşlardır.
Şüphesiz biç kimse bugün fiziği felsefenin bir kolu gibi görmeyecektir, ama başlangıçta
öyleydi. Sosyoloji için, toplumsal olaylar ile bu olaylar arasındaki ilişkilerin, araya sözdemetafizik-varsayımlar katmaksızın deneysel yöntemlerle araştırılması demek olan
toplumbilim için de durum aynıdır. Ve nihayet psikologlar da işin içine metafiziği
karıştırmaksızın araştırma yaptıkları zaman, gerçek olaylar biliminin kendi alanları içine
girdiğini görmektedirler ki bu bölüm felsefenin malı değildir.
Tıpkı bunun gibi, bilim mantığı da, kendini felsefenin etkisinden kurtarmak ve ‘daha
derin’ ya da ‘daha yüksek’ bilgilerden söz etmeksizin, tam anlamıyla bilimsel bir alan
meydana getirmek için hazırdır artık. Bence felsefe ağacından kopup ayrılacak en son dal
budur. Bu durumda felsefeye ne kalmaktadır? Yalnızca metafizikçilerin sevdiği sorunlar:
Dünyanın yaratılış nedeni nedir? Hiçliğin özü nedir? Ama bunlar, hiçbir bilimsel öz
taşımayan, sözde sorulardır.
Metafizik, nesnelerin ‘yüce kökleri’, ‘gerçek özü’ ile ilgilenmek iddiasında olduğu
hâlde bilim mantığı bunlarla hiç mi hiç uğraşmaz. Nesne ve olaylar için söylenebilecek her
şeyi, ancak kendi özel bilim dalları söyleyebilir ve bunun ötesinde de söylenebilecek ‘daha
yüksek’ hiçbir şey yoktur. Organizmalar ve organik olaylar üzerine söylenebilecek her şeyi,
deneysel bir bilim olan biyoloji söyleyebilir yalnız; bunun dışında, adı geçen olaylarla ilgili
birtakım felsefi önermeler, yaşamla ilgili birtakım ‘doğa felsefesi’ önermeleri yoktur. Öte
yandan biyolojinin kavram, varsayım ve kuramlarının yapısıyla ilgili bir araştırmaya
girişilebilir tabii, bilim mantığının işi de budur işte.
Pek derinine gitmeden, uğraşacağı sorulardan birkaç örnek verelim:
Işığın hızının değişmezliği ilkesi bir gelenek midir, yoksa bir oluşun ifadesi midir?
Genel görecelik kuramı mantıksal bir çelişki midir?
Gözle görülen fiziğin kavramlarını (ısı, yoğunluk, ses hızı vb.) mikroskobik
kavramlarla (elektromanyetik alan, çekim alanı, elektronlar vb.) tanımlayabilir miyiz?
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Doğa yasası ne demektir?
Şu yasanın özü, yasanın ortaya konmasına yardım eden gözlemsel önermelerin özünü
aşar mı?
Olasılık önermelerinin anlamı nedir? ‘Olasılık’ kavramı görece olağanlık ile özdeş
midir?
Burada, önermelerin ya da kavramın ‘anlamı’ denince, psikolojik görüş açısı akla
gelmez. Şu ya da bu önerme veya kavramı zihnimizde canlandıracak örnek ya da düşünceler
üzerinde araştırma yapmıyoruz; deneysel bir karşılık isteyen bu soru, genel bir sonuca
bağlanamaz, cevap, sorguya çekilen kişilere ve içinde bulunduğumuz anın koşullarına bağlı
kalır. Burada söz konusu olan şey, mantıksal bir anlamdır. İyi ama psikolojik görüş açısının
karşısındaki bu mantıksal görüş açısıyla yine felsefi sorunlara dönmüş olmuyor muyuz acaba?
Örneklerini verdiğimiz sorulara benzeyen mantık sorularına ne gibi önermeler yardımıyla
birer karşılık bulabileceğiz? Biz bu konuda Hume’un görüş açısını benimsiyoruz; ona göre,
bilimde, mantıkla ve matematikle ilgili tekrarlar (analitik yargılar) bir yana, yalnızca sanayi
alanında deneyime dayanan önermeler vardır. Bunda, bizim genel görüşümüz için tehlikeli
olabilecek bir nokta var ve bu görüşün karşısına çıkan kişiler, şu itirazı ortaya atmaktadırlar:
Eğer matematiğe ve sanayi bilimine girmeyen bir önermenin anlamı yoksa bizim kişisel
incelemelerimiz de bu kategoriye girecektir. Doğrusu her türlü metafiziği reddeden birçok
dostumuz, bizim gibi bilim mantığı üzerinde çalışırken bu alandaki önermelerin de metafizik
önermelerden fazla anlamlı olmadığı görüşünü paylaşmaktadır. Nesneleri bu açıdan görmenin
karşısına biz burada, ‘“bilim mantığının önermeleri, dilin mantıksal kullanılışının
önermeleridir” diyen görüşü çıkarıp savunacağız. Böylece önermeler Hume’un kabullendiği
sınır içine girmiş olmaktadır, çünkü mantıksal cümle yapısı dil matematiğinden başka bir şey
değildir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde mantıksal olguculuğu konu ettik. Bu konunun ayrıntılarına geçmeden
olguculuktan ne anlaşıldığı açıklayıp, Viyana Çevresi olarak bilinen topluluğun felsefi
anlayışlarını inceledik.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi filozoflarından biri değildir?
A-) Moritz Schlick
B-) Rudolf Carnap
C-) Heidegger
D-) Otto Neurath
E- ) Kurt Gödel
2- Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi açısından bir önermenin anlamlı
olmasını sağlar?
A-) Uzlaşımsal olması
B-) Sağ duyuya uygun olması
C-) Deneyle denetlenebilir olması
D-) Metafizik temelleri olması
E- ) Herkesçe anlaşılabilir olması
3- Aşağıdaki filozoflardan hangisi düşünceleriyle Viyana Çevresi’nin bir araya
gelmesine etki etmiştir?
A-) Hegel
B-) Marks
C-) Kant
D-) Mach
E- ) Descartes
4- Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi’nin felsefeye bakışını niteler.
A-) Özcü evren anlayışı
B-) Bilimsel dünya görüşü
C-) Matematiksel doğa kavrayışı
D-) Metafiziği temellendirme
E- ) Erekselcilik
5- Aşağıdakilerden hangisi Viyana Çevresi’nin felsefeye yüklediği ödevlerden
biridir?
A-) Matematik problemleri çözmek
B-) Düşüncelerin mantıksal analizini yapmak
C-) İnsanın dünyadaki yerini belirlemek
D-) Fiziksel gerçekliği araştırmak
E- ) Tin’in hareketini araştırmak
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6- Viyana Çevresi kimlerden oluşur?
7- Viyana Çevresi’nin temel görüşü nedir?
8- Doğrulamacılık nedir?
9- Viyana Çevresi’nin felsefede ne tür etkileri olmuştur?
10- Olguculuk nedir?

Yanıtlar:
1.C 2.C 3.D 4.B 5.B
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12. HUSSERL’İN FENOMENOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Husserl’in Fenomenolojisi
Geleneksel Felsefede Ne Eksik?
Fenomenolojinin İddiası
Ayraca Alma
Saf Bilinç Alanı
İndirgeme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Acının özü nedir?
2. Zihninizi bir anlığına tek bir şeye yönelttiğinizde ne bulursunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Husserl
fenomenolojisini
hatlarıyla tanımak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

genel

Fenomenolojik
yöntemi öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Fenomenoloji, Husserl
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Giriş
Bu bölümde Husserl’in fenomenoloji anlayışını konu edeceğiz. Husserl’in söz konusu
yöntemle neyi amaçladığını, bu yöntemin başlıca aşamalarının ne olduğunu ortaya koyduktan
sonra bu yöntemle ulaşılabilecek yeni bilgilerin ne türde bilgiler olduğunu belirteceğiz.
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Giriş
Fenomenoloji 20. yüzyıl başlarında Almanya'da Edmund Husserl tarafından ortaya
atılmış bir felsefedir. Başlangıcında fenomenoloji Almanya’da önemli yer tutan yeniKantçılık ve deneyciliğe yöneltilen bir eleştiridir. Bu eleştirinin odağında her iki felsefe
anlayışın da şeylere sadık kalmadığı düşüncesi bulunur. Fenomenoloji uyarınca deneyciliğin
ve yeni-Kantçılığın konu ettikleri olgular yaşamdan alınmış olmayıp akıl yoluyla
kurulmuştur. Husserl bu aşamada “şeylerin özüne” dönmeyi önermektedir. Böylece
fenomenoloji, şeylerin kendisini betimleyen bir yöntem olarak dünyayı, her türlü kavramsal
yapının dışında, saf bir bakışla anlama yöntemdir. Böylesi bir yöntem bize eidetik bir bilim
sunar. Yöntemin adında geçen fenomen yöntemin tarafsızlığını gösterir.

12.1. Geleneksel Felsefede Ne Eksik?
Husserl’e göre felsefe, en başlardan beri teorik ve pratik ihtiyaçları karşılayacak kesin
bir bilim olma iddiasındadır. Zaman zaman yoğunluğu değişse de bu iddia hep olmuştur.
Fakat hiçbir dönemde, felsefe bu iddiasını yerine getiremez.
Felsefenin doğa ve tin bilimleri karşısında durumunun nasıl olacağı, problemleri, henüz
açıklığa kavuşmamıştır çünkü felsefe kendine gerçek bilim şeklini verememiştir. Felsefede
iyice belirlenmiş ve anlamları bakımından tamamen açıklığa kavuşturulmuş problemler,
yöntemler ve teoriler olmadığından o henüz bilim olarak başlamaz. İşte hem öteki bilimleri
hem de kendisini eleştirecek ve çözülemeyen problemlere cevap arayacak fenomenoloji böyle
bir iddia ile ortaya çıkar.

12.2. Fenomenolojinin İddiası
Fenomenoloji, fenomenleri araştıran bilim anlamına gelir. Fakat fenomenler değişik
bilimlerce araştırılır. Fenomenoloji, fenomenlere başka bir anlam verir. Fenomenolojinin iki
temel çizgisi vardır. İlkin fenomenoloji bir yöntemdir. Bu yöntemde fenomenin, doğrudan
doğruya kendini gösterenin, verilmiş olanın betimlemesi yapılır. Bununla fenomenoloji doğa
bilimlerinden ayrılır ve deneycilikle karşıtlık içindedir ve çıkış noktası olarak bilgi kuramının
ele alınmasına karşıdır. Ayrıca fenomenolojinin konusu özdür ve öze ancak akılla erişilebilir.
Husserl, fenomenolojiyi kurarken matematik bilimleri göz önünde bulundurur.
Matematik nasıl beş tane nesneden beşliği sıyırıyorsa fenomenoloji de bir nesnenin özünü real
yanından ayırıp araştıracaktır. Düşünsel özlükler alanı bütün duyularla algılanan nesnelerin
ötesinde bulunur ama hiçbir zaman havada boşlukta sallanan şeyler değillerdir, onlar da
duyusal yaşantılara dayanırlar.
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Temel bilim olarak fenomenoloji, öteki bilimlerin teorik temellerini hazırlar. Aynı
zamanda onlara eleştiri getirir. Fenomenoloji tarafsız bir araştırma alanıdır ve bir kabulden
yola çıkarak dedüktif davranmaz.
Fenomenoloji gerçekliği değil gerçeklikten edinilen özleri araştırır. Fakat bu özler
önceden hazır değildir, onların kazanılması gerekir. Bu da Husserl’in özleri geri götürme
dediği bir yöntemle olur. İki aşamadan oluşur. Birinci aşamada özler aranıp bulunur, ikinci
aşamada bulunan özlerin analizi yapılır. Fenomenolojinin asıl amacı bu özleri ve öz
kanunlarını bulup onları aydınlatmaktır.

12.3. Ayraca Alma
Fenomenoloji gerçeklikten yararlanmaz. Bütün gerçekliği kendine özgü indirgeme
yöntemi ile dışarıda bırakır, parantez içine alır. Husserl parantez içine almayı üç çeşide ayırır:
1. Tarihle ilgili paranteze içine alma: Günlük yaşam, toplumsal çevre, bilim, din vb.
yolu ile nesneler üzerinde edinilen bütün görüşler, kanılar, kuramlar bir kenara atılır. Amaç,
önyargılardan büsbütün arınmış olarak konuya sokulmak ve yalnızca nesnelerin kendisini
konuşturmaktır.
2. Varoluşla ilgili parantez içine alma: İncelenen nesnelerin gerçekte var olup
olmadığı da bir kenara bırakılır. Fenomenolojik inceleme yapan biri her türlü varoluşla ilgili
sorundan kaçınır. Çünkü bu sorunun kendisin için önemi kalmaz. Bu dış dünyanın varlığını
bir kenara bırakma değil yalnızca yöntem gereği sırt çevirmedir.
3. İde’lerle ilgili parantez içine alma: Husserl’de ide, özü görülemeden verilmiş olan
salt öz anlamına gelir. Uzay ve zamanla ilgili belirlenimler bakımından nesnede bulunan her
şey parantez içine alınır.

12.4. Saf Bilinç Alanı
Araştırılacak, gerçekliğinden soyulmuş, ayıklanmış olan saf bilinç alanıdır. Fakat
araştırılacak olan, bilincin oluşu, akışı, görevleri, kısaca belli olayları değil; temeli bilinçte,
yaşantılarda olan öz problemleridir. Böylece fenomenolojinin kendine has bir alanı oluşur. Bu
alan da özleri içine alır. Husserl bu alanı, mutlak varlığın kaynağı, saf yaşantılarının alanı
olarak tanımlar. Burada artık olay bilgilerinin, tesadüflerin yeri yoktur. Bu alan içkin
(immanent) olan bir alandır. Zaten özler, yalnız içkin alanda aranacaktırlar ve oradadırlar.
İçkin alanda saf bilincin tek tek fenomenlerinden kalkılır, bu fenomenlere açıklık
kazandırılır ve bu açıklık içinde fenomenin özü, manevi bir bakış, saf bir intuition ile
kavranılır. Kavranan bu öz analiz edilir, kanunları bulunur ve kanunlar tanımlanır,
aydınlatılır. Bulunan kanunlar apriori, genel geçer kanunlardır ve olay kanunlarının da
temelidirler. Olay kanunları bu kanunlara dayanılarak açıklanabilirler. Bundan böyle

228

fenomenoloji arınmış bilinçte “salt görüleme” ile bulduğu her şeye sıkıca araştırır. Bu
biçimde bulunmuş olan özler artık zaman ve uzaydan bağımsız olmuşlardır, her türlü
rastlantısallıktan kurtulmuşlardır. Bu özler genelgeçer bir bilimin temelini kurarlar, bu yolla
felsefe kesin bir bilim olur.
Örnek olarak psikolojik bir algılamayı ele alalım. Bu algılamaya uygun gelen reel bir
nesne var mıdır? Nasıl meydana gelir, bu algının olabilmesi için ne gibi şartlar gereklidir gibi
sorular sorulmaz. Aksine saf bir görüş, intuition ile bu algının ne olduğunu, algılananın,
algılanan bir şey olarak ne gibi öz unsurlarının içinde olduğunu araştırılır. Varılan sonuç da
tanımlanır, aydınlatılır.
Husserl’e göre kuruntular, hayaller fenomenoloji için en uygun araştırma ortamıdır.
Çünkü araştırılacak olan, realitede, bu kuruntulara uygun gelen bir nesnenin olup olmadığı
değil; bu hayalin, kuruntunun bendeki bilişi, yaşantısıdır. Yuvarlak kare örneğinde olduğu
gibi: karenin yuvarlak olup olmadığı değil bendeki yuvarlak kare yaşantısının özünün ne
olduğu, ne gibi öz problemlerini içinde bulundurduğudur.

12.5. İndirgeme
Fenomenlerin araştırma alanı hazır değildir. Bu alan fenomenolojik indirgeme yöntemi
ile araştırılır. Özne, nesne ile ilişkisinde kendi üzerine katlanır. Bakışlarını kendi içine çevirir.
Sonra nesneyi indirger (reduktion), nesne realitesinden sıyrılır. Nesneyi realitesinden soymak
paranteze alma, dışarıda bırakma, yargıdan kaçınma, yansıtma ile olur.
İndirgeme ile neler dışarıda bırakılır? Naiv tavırla alınan her bilgi parantez içine alınır.
Dış dünya ile ilgili yargıdan kaçınılır. Bir başka deyişle dış dünya var mıdır yok mudur sorusu
karşısında herhangi bir yargıya varmaktan kaçınılacaktır. Dış dünya ile birlikte dış dünyayı
araştıran bilimlerde dışarıda kalır. Bundan başka bütün kültür, teknik, güzel sanat eserleri,
estetik ve pratik değerler dışarıda kalacaktır. Bütün bu dışarıda bırakma, parantez içine
almalardan sonra elimizde saf bilinç, saf bilincin içindeki yaşantılar kalır.
Fenomenolojide teori yerine betimleme konulur. Teori bir temel kanundan kalkar,
dedüktif açıklar. Fenomenoloji ise açıklamayacak, aydınlatacak, tanımlayacaktır.
Fenomenoloji hiçbir şeyi varsayarak hareket etmez. Ancak fenomenolojik bakımdan
temellendirilmiş yeni saf bilinç içinde görülerek, betimlenmiş, aydınlanmış fenomenler temel
olabilir.
Fenomenoloji realiteyi dışarıda bırakırken öteki “ben”leri de parantez içine alır.
Böylece bilimlere temel olma iddiasındaki fenomenoloji, bilim olarak psikolojinin imkânını
elinden alır. Çünkü psikoloji hem kendi “ben”ini hem de öteki “ben”leri var ve verilmiş
sayarak araştırmaya başlar. Temel bilim olma savı psikoloji karşısında gerçekleşmez.
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Felsefe öteki bilimlerin sağlam sonuçlarıyla çelişmemelidir. Fenomenoloji ise öteki
bilimleri ve fenomenleri var bile saymaz. Bu durumda araştırıcı dünyadan uzakta, masası
başında kurgulamalara dalarak “saf ben”i araştırır.
Husserl, ontik prensibi de tersine çevirir. Ontik prensip şöyle der: “Var olan şeyler,
bizim onlar hakkında bilgimiz olsun ya da olmasın, var olmaya devam ederler.” Husserl ise
genel geçer bilgileri, onlara uygun reel bir varlık olsun olmasın geçerli düşünür.
Husserl varlık alanını ikiye böler: mutlak varlık, göreli varlık. Saf yaşantılarımızın,
bilincimizin alanı mutlak varlık, bunun dışında kalan bütün real ve ideal varlıkta göreli varlık
alanını oluşturur. Husserl aynı zamanda mutlak varlık için içkin varlık, göreli varlık için aşkın
deyimlerini kullanır.
Mutlak varlık, saf bilincin alanıdır. İçkin, tarafsız bir alandır. Kendisinden başka hiçbir
şeye dayanmaz. Mutlak varlıktan şüphe edilmez. Ondan apriori bilgi edinilir.
Saf yaşantılarımız dışındaki bütün öteki varlık görelidir. Mutlak varlığa dayanır,
kaynakları mutlak varlık içindendir. Onun varoluşu mutlak varlık olmadan düşünülemez.
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OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki okuma parçası, Husserl’in Ideen adlı eserindendir.
Birinci Bölüm
Doğal tavrın savı (tezi) ve askıya alınması
27. Doğal tavrın dünyası: Ben ve beni çevreleyen dünyam
Doğal tavırda tasarlayan, yargılayan, hisseden, isteyen insan olarak araştırmamıza
başlıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini, en iyi birinci tekil şahısta sürdürebileceğimiz, basit
düşünceler biçiminde açık kılalım. Uzamda sonsuzca yayılan, zamanda sonsuzca olan ve
olmuş olanın bilincindeyim. Onun bilincinde olmam her şeyden önce şu demektir, dünyayı
dolaysızca görüsellikle önümde buluyor, deneyliyorum. Görmekle, dokunmakla, işitmekle vb
duyusal algıların çeşitli tarzlarında cisimsel şeyler herhangi bir uzamsal bölümlenmede benim
için basitçe buradadırlar; onlar üzerine ben özellikle düşünerek, hissederek, isteyerek kendimi
meşgul edip dikkat etsem de etmesem de onlar, harfi harfine veya canlı olarak mevcutturlar.
Canlı varlıklar da belki de insanlar da benim için dolaysızca buradadırlar; ben bakıyorum,
görüyorum, bana doğru geldiklerini duyuyorum, onları elimle tutuyorum, onlarla
konuşuyorum, ne hissettiklerini ve düşündüklerini, onları heyecanlandıran duyguları, ne
arzuladıklarını, istediklerini dolaysızca anlıyorum. Onlar da ben onlara hiç dikkat etmesem de
benim görü alanımda edimsellikler olarak bulunurlar. Fakat onların ve benzeri diğer objelerin
benim algı alanımda doğruca bulunmaları zorunlu değildir. Benim için edimsel objeler,
kendileri algılanmasalar ve görüsel olarak bulunmasalar da, kesin, daha az veya fazla bilindik
olarak, aktüel olarak algılananla uyumlu olarak kendileri algılanmasa ve görüsel olarak
bulunmasalar da oradadırlar. Ben dikkatimi tamı tamına gördüğüm ve dikkat ettiğim yazı
masasından, odanın arkamda bulunan görünmeyen kısımlarından verandaya, bahçeye,
çardaktaki çocuklara ve bunun gibi orada ve burada benim dolaysızca bilincinde olduğum,
çevrede var olan olarak doğruca bildiğim tüm nesnelere kaydırabilirim, kavramsal
düşünmeden arınmış bir bilgi ve ilkin dikkatin çevrilişiyle ve orada yalnızca kısmi ve
çoğunlukla çok tamamlanmamış olarak bir açık görüde değişen bir bilgi.
Ancak, bu görüsel açık veya bulanık, seçik veya seçik olmayan ve edimsel algı alanının
sürekli bir çevresini oluşturan birlikte-şimdi-bulunan, uyanık olduğum her an bilinçli olarak
benim için karşımda olan dünya tükenmez.
Ancak bu edimsel algı alanını sürekli çevreleyen bir halka oluşturan, görüsel olarak
açık veya bulanık, seçik veya seçik olmayan, birlikte-şimdi-bulunanların alanıyla, uyanık
olduğum her an bilinçli olarak benim için karşımda olan dünya tüketilmemiştir. O daha çok
sabit bir varlık düzeni sınırsızlığa uzanır. Edimsel olarak algılanmış olan, çok veya az açık
biçimde birlikte-şimdi-olan ve belirli olan (veya en azından bir ölçüde belirli olan), belirsiz
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edimselliğin bulanış bilincinin ufkunun kısmen içine girmiştir, kısmen onu çevrelemiştir.
Değişen başarımlarla, dikkatin aydınlatıcı bakışının ışınlarını onun içine gönderebilirim.
Belirlenimler ilkin bulanık ve sonra canlı şimdileştirmeler benim önüme bir şey olarak ortaya
çıkar; bu tarz anımsamaların bir zincirini oluşturuyor, belirliliğin çemberi daima genişler öyle
ki merkezî çevre olarak edimsel algı alanıyla bağıntı kurulmuştur. Ama genelde başarı başka
bir başarıdır: bulanık belirsizliğin boş bir sisi görüsel olanaklarla veya kestirimlerle
kalabalıklaşır ve yalnızca dünyanın “formu” tastamam dünya olarak belirginleştirilmiştir. Öte
yandan belirsiz çevre sonsuza uzanır, sisli ve asla tam olarak belirlenemez ufuk zorunlu
olarak buradadır.
Dünyanın uzamsal şimdiliği açısından taşıdığı varlık düzeni için söz konusu olan –ki
ben şimdiye kadar bu yolu izledim–, dünyasının zamansal ardışıklık açısından taşıdığı varlık
düzeni için de söz konusudur. Her uyanıklık şimdisinde, bu şimdi ve besbelli benim önümde
olan dünya, bilinen ve bilinmeyen, dolaysızca canlı ve cansız geçmiş ve geleceğiyle iki yönlü
sonsuz zamansal ufka sahiptir.
Burada olanı benim görüme getiren deneyimin özgür etkinliğinde, ben, dolaysızca beni
çevreleyen edimselliğin bu bağıntılarını izleyebilirim. Bakış açımı uzamda ve zamanda
değiştirebilirim, bakışlarımı oraya ve buraya, zamansal olarak ileriye ve geriye doğru
yöneltebilirim. Kendim için sürekli yeni, daha çok veya daha az açık ve içerik bakımından
zengin algıları ve yeniden şimdileştirmeleri gerçekleştirebilirim veya daha çok veya daha az
açık resimleri gerçekleştirebilirim ki bu resimlerde ben uzamsal ve zamansal dünyanın sabit
biçimlerinde mümkün olan ve muhtemel olanı idrak edebilirim. İçeriği bakımından değişse
bile, bir ve aynı kalan dünya ile bağıntısında –bu durumu hiç değiştiremeden– kendimi her an
uyanık bilincimde bulurum. Dünya daima benim için buradadır ve ben bizzat bu dünyaya
katılırım. Bunun yanı sıra, bu dünya benim için sadece bir şeyler dünyası değildir; fakat aynı
dolaysızlıkla değerler dünyası, iyiler dünyası, pratik bir dünyadır da. Benim önümde basitçe
bulduğum şeyler, yalnızca maddi özelliklerle değil aynı zamanda güzel ve çirkin, uygun
düşen ve uygun düşmeyen, hoşa giden ve hoşa gitmeyen vb. gibi değer karakterleriyle de
donanmışlardır. Şeyler kullanım nesneleri olarak dolaysızca burada dururlar: “kitaplar”ıyla
birlikte “masa”, “su bardağı”, “vazo” ve “piyano” vb. gibi. Bu değer karakterleri ve pratik
karakterler de önde duran nesnelere oldukları hâliyle kurucu biçimde aittirler, onlara ve
nesnelere genellikle yönelmemden ve yönelmememden bağımsız olarak. Aynı şey, “düpedüz
nesneler” için olduğu gibi benim çevremde bulunan insanlar ve hayvanlar için de doğallıkla
geçerlidir. Onlar benim dostlarım ve ya düşmanlarım, bana hizmet eden ve ya emreden, bana
yabancı ya da tanıdık vb.dirler.
28. Cogito. Benim doğal çevrem ve beni çevreleyen ideal dünyalar
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Benim kendimi bulduğum ve aynı zamanda benim çevrem olan bu dünyada, bilincimin
çeşitli, değişken kendiliğindenliklerinin kompleksleri: Araştıran bakışın, açıklamanın,
betimlemedeki kavrama getirmenin, karşılaştırmanın ve ayırmanın, toplamanın ve saymanın,
varsaymanın ve sonuç çıkarmanın, kısacası kendi çeşitli biçimlerinde ve basamaklarındaki
kuramlaştırıcı bilincin kompleksi ile ilgilidir. Aynı şekilde ruh ve istemenin çok çeşitli
edimleri ve durumları: hoşlanma ve hoşlanmama, sevinme ve üzülme, isteme ve kaçınma,
ümit etme ve korkma, karar verme ve eylemedir. Tüm bunlar, salt ben edimlerinin hesaba
katılmasıyla Kartezyen bir anlatım olan Cogito’yu kuşatır. Bu ben edimlerinde kendiliğinden
yönlenmem ve kavramamda dolaysızca var olan dünyanın bilincindeyim. Ben cogitoyu dile
getirsem de getirmesem de, “düşünümsel” olarak ben ve cogitare’ye yönelsem de
yönelmesem de, doğal olarak içine girdiğim yaşamda, daima tüm “edimsel” yaşamın bu temel
biçiminde yaşıyorum. Eğer ben buysam, kendi açısından düşünüme konu olmamış, yani
benim için nesneleşmemiş yeni bir cogito yaşamsaldır. Ben kendimi daima algılayan,
tasarlayan, düşünen, hisseden, arzulayan vb. biri olarak önümde buluyorum ve ben burada
çoğunlukla kendimi, sürekli beni çevreleyen edimsellikle ilişki içinde buluyorum. Çünkü ben
her zaman bu şekilde ilişkili değilim; içinde yaşadığım her cogito, şeyleri, insanları, herhangi
bir nesneyi veya çevremdeki şey durumlarını cogitatum olarak almaz. Söz gelimi, ben saf
sayılarla ve onların yasaları ile meşgul olurum: bunlar kesinlikle çevreleyen dünyada, “gerçek
edimsellik” bu dünyasında yoktur. Aritmetik uğraşın nesne alanı olarak sayıların dünyası da
keza buradadır. Bu meşguliyet sırasında, kısmen belirlenmiş kısmen belirlenmemiş aritmetik
bir ufukla çevrelenen tek tek sayılar veya sayı oluşumları benim bakış açımda olacaktırlar.
Fakat açıktır ki benim için burada olan bu varlık, tıpkı burada var olanın kendisi gibi başka bir
tarzdadır. Aritmetik dünya, ancak aritmetik olarak tavır aldığım sürece benim için buradadır.
Fakat doğal dünya, kelimenin alışılmış anlamında dünya, doğal olarak onun içine dahil
olduğum sürece, daima benim için buradadır. Bu durum oldukça, ben “doğal tavır”dayım;
ikisi de tamı tamına aynı şey demektir. Ben bir kez aritmetik dünyayı ve benzeri diğer
dünyaları onlara karşılık gelen tavırların gerçekleşmesi yoluyla benimsediğim zaman, doğal
tavrın değişikliğe uğraması hiç de gerekmez. O zaman doğal dünya var olmayı sürdürür ve
ben öncesinde olduğu gibi sonrasında da doğal tavırdayım. Burada yeni tavırlar beni rahatsız
etmez. Benim cogitom ancak bu yeni tavırların dünyasında etkinse, doğal dünya konu dışı
kalır. Doğal dünya, benim edim-bilincim için arka plandır; ama o, içinde bir aritmetik
dünyanın düzenlendiği hiçbir ufuk değildir. Aynı zamanda var olan iki dünya, dünyaların
benle olan ilişkisini dikkate almadığımız sürece, birbiriyle bağlantısızdır; bu iki dünyanın
benle olan ilişkisine uygun olarak ise serbest bakışımı ve edimlerimi birinden diğerine
çevirebilirim.
61. Fenomenolojik indirgemeler sistematiğinin yöntembilimsel anlamı
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Bizim burada tasarlamayı denediğimiz tüm fenomenolojik indirgemelerin sistematik
bir öğretisi, fenomenolojik yöntem için (ve devamında genelde transendental-felsefi araştırma
yöntemi için) büyük bir önemdedir. Onların belirgin “ayraca almaları”, karşılık gelen varlık
ve bilgi sferlerinin, ilkece, transendental fenomenolojik sferler olarak araştırılması gereken
sferlerin dışında kaldığının ve bu ayraca alınmış sferlere ait olan öncüllerin içine nüfuz edişin
saçma bir karışıklığı, halis bir metabasisi gösteren bir işaret olduğunun bize sürekli
anımsatılması yöntemsel işlevini görürler. Fenomenolojik alan kendisini, doğal deneyim
tavrının alanları gibi kendiliğinden anlaşılır olarak dolaysızca serimleseydi ya da deneyimsel
uzamsal olandan çıkışta geometrik alanın ortaya çıkışı gibi bu tavırdan eidetik tavra salt bir
geçişin sonucu olarak ortaya çıksaydı; daha zahmetli indirgemelere, onlara ait zorlu
düşünmelere gereksinim duymazdı. Dahası, özellikle de eidetik disiplinlerin nesnelliklerinin
yorumlanmasında, hatalı bir metabasise yönelik sürekli ayartmalar olmasaydı, tek tek adımları
ayrıştırmadaki özene de gereksinim duymazdı. Bunlar o kadar güçlü ayartmalardır ki
kendilerini tek tek alanlardaki genel yanlış kanılardan kurtarmış olanları dahi tehdit ederler.
Burada ilk sırada zamanımızın olağanüstü yayılmış olan, eidetik olanı
psikolojikleştirme eğilimi yer alır. Deneyimselci görüşlerin idealist taraf üzerindeki
etkililiğinin genelde güçlü bir etkililik olması gibi, kendilerine idealist diyenler de bu eğilime
boyun eğerler. İdelere, özlere “psişik yapılar” olarak bakan; içlerinde şeysel renkleri, şekilleri
vb. ile şeylerin örnekleyici görüleri temelinde, rengin ve şeklin “kavramları”nın elde edildiği
bilinç işlemlerini dikkate alan, bu renk, şekil özünün duruma göre sonuç veren bilincini bu
özün kendisiyle karıştıran, ilke olarak bilinç akışına aşkın olana onun gerçek bir yapıtaşı
olmayı yükler. Ancak bu, bir yanda psikolojinin bir bozulmasıdır, çünkü o zaten deneyimsel
bilince karşılık gelir; öte yandan (bizi burada ilgilendiren) fenomenolojinin bir bozulmasıdır.
O hâlde, aranan alan gerçekten bulunmalıysa, bu, bu bakımdan açıklık elde edilmesine çok
fazla bağlıdır. Ama bu doğal olarak, ilkin tümüyle eidetik olanın genel bir haklılaştırılmasında
ve özellikle eidetik olanın dışarıda bırakılması olarak, fenomenolojik indirgemeler öğretisiyle
bağlantıda yolumuz üzerinde gerçekleşir.
Şimdi bu dışarıda bırakma elbette her anlamdaki aşkın bireysel nesnelliklerin eidetiki
üzerine sınırlanmalıdır. Burada yeni bir kökensel öğe dikkate alınır. Kendimizi zaten özün ve
özsel içeriklerin psikolojikleştirme eğiliminden kurtardıysak, o zaman içkin ve aşkın özler
arasında kısaca işaret ettiğimiz sonuç bakımından zengin ayrımın tanınması ve tutarlı olarak
göz önüne alınması, bir eklenti olmaksızın hiçbir biçimde ilkinin sonucu olmayan yeni ve
büyük bir adımdır. Bir yanda bilincin kendisinin yapılanmalarının özleri, diğer yanda bilince
aşkın bireysel olayların özleri, yani kendini bilinç yapılanmalarında yalnızca “ortaya koyan”,
kendini örneğin duyusal görünüşler aracılığıyla “kuran” türden şeylerin özleri bulunur.
En azından benim için birinci adımın sonrasında ikinci adım da gerçekten güç
olmuştur. Şimdi bu “Mantıksal Araştırmalar”ın dikkatli bir okuyucusunun gözünden
kaçamaz. Orada tam bir kararlılıkla birinci adım gerçekleştirilir, eidetikin kendisi olma hakkı
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onun psikolojileştirilmesine karşı belirgince temellendirilir –“Platonizme” ve “Mantıkçılığa”
bu denli canlı tepki veren zamanın anlayışına çok karşıt olarak [temellendirilir]. Fakat ikinci
adıma karşılık gelen şey, aynı cildin başka araştırmalarındaki bocalama açıkken, başka bir
deyişle mantıksal yasa kavramı gâh mantıksal-kategorik nesnelliklerle; gâh karşılık gelen,
yargılayan düşünmeye içkin özlerle ilişkilendirilirken, mantıksal-kategorik nesnellikler ve
onlardan ayırt edilmiş olan veren bilinç üzerine bazı kuramlarda gerçekleştirilmiştir.
Fenomenolojiye yeni başlayan biri için düşünümde farklı bilinç tavırlarına onlara karşılık
gelen nesnel korelatları ile birlikte hükmetmeyi öğrenmek gerçekten zordur. Ama bu bilincin
içkinliğine ait olmayan tüm öz-sferleri için geçerlidir. Bu kavrayış yalnızca biçimselmantıksal daha doğrusu ontolojik özler ve öz-içerikleri bakımından (böylece “önerme”,
“sonuç”, vb. yanı sıra “sayı”, “sıra”, “çokluk” vb. özler için de) değil, aynı zamanda doğal
dünyanın sferlerinden (“şey”, “bedensel şekil”, “insan”, “kişi”, vb. gibi) alınmış özler
bakımından da kazanılmalıdır. Bu kavrayışın bir göstergesi genişletilmiş fenomenolojik
indirgemedir. Bu genişlemenin sonucunda bize egemen olan pratik bilinç; doğal dünyanın
sferi gibi, aynı şekilde bütün bu eidetik sferlerin de gerçek varlıkları bakımından ilkece
fenomenologlar için verilmiş olarak geçerlilik taşıyamayacakları; araştırma alanının saflığının
bir güvencesi olarak, onların yargıya uygun ayraç içine alınması gerektiği; hiçbir biricik
öğreti ve de hiçbir aksiyomun ilgili bilimlerden alınmaması ve hiçbir şekilde bunlara
fenomenolojik amaçlar için öncüller olarak izin verilmemesi gerektiği –şimdi büyük
yöntembilimsel önem taşıyor. Hatta bu yolla doğuştan dogmatikler olarak kendimizi, içimizde
çok derinlerde kök salmış olan, başka türlü olsaydı kendilerinden kaçınabilmiş olacağımız bu
karışıklıklardan da yöntemsel olarak koruyoruz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Husserl’in fenomenoloji anlayışını konu ettik. Husserl’in söz konusu
yöntemle neyi amaçladığını, bu yöntemin başlıca aşamalarının ne olduğunu ortaya koyduktan
sonra bu yöntemle ulaşılabilecek yeni bilgilerin ne türde bilgiler olduğunu belirttik.
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Bölüm Soruları
1. Fenomenolojinin amacı bilgi ve bilgi nesnesinin karşılıklı ilişkisinde ortaya çıkan
sorunları çözmek, bilinebilir nesnenin …… anlamını ortaya koymaktır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz
A-) metafizik
B-) özsel
C-) bilgi kuramsal
D-) ontolojik
E- ) derin
2- Aşağıdakilerden hangisi fenomenolojinin gerçekliğe uyguladığı yöntemdir?
A-) soyutlama
B-) tümevarma
C-) tümdengelme
D-) ayraca alma
E- ) türetme

3- Husserlci fenomenoloji ……. arındırılmış bilgiye dayandırılmalıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A-) deneyimden
B-) hayalden
C-) kuşkudan
D-) algıdan
E- ) eleştiriden
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4- Aşağıdakilerden hangisi fenomenolojik yöntemde bir şeyin bilincine ulaşmayı
sağlar?
A-) Saçmaya indirgeme
B-) Geri çıkarım
C-) Soyutlama
D-) Eleştiri
E- ) Yönelimsellik

5- Aşağıdakilerden hangisi Husserl’in kendinden önceki felsefeye yönelttiği bir eleştiri
değildir?
A-) Bilgi edimlerinin bulanık olması
B-) Eidetic inceleme yapması
C-) Bilen öznenin bilgi nesneleriyle bağıntısını açık olmaması
D-) Bilgi nesnesi olarak karşıda duranın varoluşu
E- ) Bilginin yönelinen nesneye uygun düşüp düşmemesi

6. Fenomenoloji nedir?
7. Fenomenolojik yöntem, bilimler hakkında ne der?
8. Fenomenolojik yöntemde ayraca alma ne anlama gelir?
9. Bilinçteki içkin alana nasıl ulaşılır?
10. Fenomenolojik özler nasıl elde edilir?
Yanıtlar:
1. B 2. D 3.C 4.E 5.B
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13. SARTRE’IN VAROLUŞÇULUĞU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sartre’ın Varoluşçuluğu
Sartre’ın Kısaca Yaşamı
Başlıca Eserleri
Heidegger etkisi
Varoluşçuluğun temel özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan nedir?
2. İnsanın özü var mıdır, varsa nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Sartre’ın
varoluşçuluğunun tanınması
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Anahtar Kavramlar
Varoluşçuluk, Sartre, Heidegger
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Giriş
Bu hafta Sartre’ın varoluşçuluk anlayışını konu edeceğiz. Bu bağlamda ilkin genel
olarak varoluşçuluğun tanımını ne olduğunu ve hangi filozofların bu yaklaşımı
benimsediklerini ortaya koyacağız. Ardından Sartre üzerinde etkisi olan Heidegger’e
değineceğiz. Peşi sıra Sartre’ın kendinde varlık ve kendisi için varlık ayrımını inceleyeceğiz.
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Giriş
Varoluşçuluk, insan varoluşunu felsefi bir sorun olarak gören çok sayıda filozofun
çalışmalarını nitelemek için kullanılır. Başlıca temsilcileri olarak Jean Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Albert Camus, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Martin
Buber, Jean Wahl and Gabriel Marcel, José Ortega y Gasset ve Miguel de Unamuno anılır.
Söz konusu filozofların varoluşçuluğa yaklaşımlarında pek çok fark bulunmasına rağmen,
felsefi araştırmanın konusunu yalnızca düşünen değil çeşitli biçimlerde eyleyen insana
yöneltmiş olmaları ortaktır.
Varoluşçuluk terimini ilk kullanan Jean Paul Sartre olmuştur. Sartre’ın çalışmalarıyla
varoluşçuluk 1940’lı ve 1050’li yıllarda oldukça yaygın bir felsefi öğreti durumuna gelir.
Öyle ki yalnızca felsefede değil roman, şiir, öykü gibi yazınsal ürünlerde de varoluşçu
yaklaşımlar görülür.

13.1. Kısaca Yaşamı
1905 yılında Paris’te doğar, ömrünün çoğunu orada geçirir. 1930’lu yıllarda
Almanya’ya gider. Almanya’da Husserl ve Heidegger’le tanışır. Fransa’ya dönerek
öğretmenlik yapar. 1940’lu yılların başında başyapıtı olarak görülen Varlık ve Hiçlik’i yazar.
İkinci Dünya Savaşı sırasında orduya katılır. Almanlarca hapse atılır. Daha sonra Fransa’daki
ünlü Direniş hareketine katılır. Bu sırada gazetede editörlük yapar. “Les Temps Modernes”
adlı edebî-politik dergide Fransa’nın Cezayir’e karşı yürüttüğü savaşa karşı çıkar. 1964
yılında kendisine verilmek istenen Nobel Ödülü’nü geri çevirir. 1966-67 yılları arasında
Vietnam Savaşı’nda yaşanan savaş suçlarını araştırmak üzere kurulmuş olan mahkemeye
Russell’la birlikte katılır.

13.2. Başlıca Felsefe Eserleri
İmgelem, 1936
Varlık ve Hiçlik, 1943
Varoluşculuk Bir İnsancıllıktır, 1946
Diyalektik Aklın Eleştirisi, 1960
Ben’in Aşkınlığı,1960
Sartre’ın bu eserleri dışında çok sayıda romanı da bulunur. Bunlardan başlıcaları
Bulantı, Duvar, Özgürlük Yolları, Akıl Çağı’dır.

245

13.3. Heidegger Etkisi
Sartre’ın varoluşçuluk anlayışı büyük ölçüde Heidegger etkisinde gelişir. Bu yüzden
varoluşçuluğu konu etmeden kısaca Heidegger’e değinelim.
Heidegger, 1927 yılında yazdığı ilk eser olan Varlık ve Zaman’ı Husserl’e adar.
Husserl’e fenomenoloji yapmanın önemi konusunda hak vermekle birlikte, onun için
fenomenoloji aynı zamanda bir metafizik ve ontolojidir. Şeylerin gerçekte ne olduğu, onları
deneyimleyen şeyler tarafından nasıl deneyimlendiğiyle bağıntı içinde bilinebilir. Heidegger,
insan varoluşuna “var olan” (Dasein) adını verir. Dasein, dünyada olmakla kendini sergiler.
Dünya, Dasein’ın orasıdır. Dünya bizi kuşatan ve deneyimlerimizi oluşturandır. Burada
dikkat çekilmesi gereken nokta Heidegger’in dünyadan söz ederken onu, yalnızca cisimsel
şeylerden oluşan bir bütünlük olarak görmediğidir. Dünya aynı zamanda umutların,
sevinçlerin, hüzünlerin, coşkuların, yıkımların vb. dünyasıdır. Bütün bunlar deneyimlerimizi
anbean biçimler.
Heidegger açısından nesneler Dasein’la bağıntısı içinde anlam kazanır. Bu bakımdan
nesnelerin yalnızca nitelikleri üzerinden değerlendirilmesi metafizik bir hatadır. Söz gelimi
bir çekiçten söz ettiğimizde, bir çekicin metafizik önemi Dasein’ın dünyasıyla nasıl
örtüştüğüdür. Bir araçtır ve belli bir kullanımı bulunur. Bu bağlamda çekiç bizim bir
uzantımızdır, o bir el altında olandır (Zuhandenheit)…

13.4. Varoluşçuluk Yaklaşımı
Sartre, Husserl ve Heidegger’de olduğu gibi felsefenin temel kavramını bilinç olarak
görür. Bunun yanı sıra o aynı zamanda fenomenoloji yapıyor olduğunu bildirir. Fenomenoloji
Sartre için deneyimin temel yapılarına ulaşmak yapılan bir araştırmadır. Geleneksel
metafizikte, bizi sarmalayan dünyanın kimi deneyimleri dışarıda tutulduğu için yoksulluk
egemendir. Bu yoksulluğu aşmak isteyen Sartre, Heidegger’in izinde çeşitli insani durumlar
üzerine odaklanır. İnsan, duyguları, değerleri, hoşlanmaları olan bir varlıktır. “Her doğruluk
ve her eylem bir insan düzenlemesini içerir.”
Sartre’ın metafiziğinde iki tür şey bulunur. Bu şeylerin ayrımı zamansallık üzerinden
yapılır. Sartre, daha sonra kendinde varlık (être-en-soi) ile kendisi için varlık (être-poursoi) arasında bir ayrım yapar.
Kendinde varlık açısından öz, varoluştan önce gelir. Bu durumu Sartre’ın şu örneğiyle
açıklayalım. Bir kâğıt kesiciyi düşünelim. Bu nesne olduğu gibi tasarlanan bir şeydir. Biri
kâğıt kesmek istemiştir, bu isteğini gerçekleştirerek bu işleve uygun biçimde alet
tasarlamıştır. Öyleyse, kâğıt kesicinin özü, henüz var olmamışken ortaya çıkmış daha sonra
kendi varoluşa gelmiştir. Bu bakımdan kâğıt kesici var olduğunda, çokta olması gerektiği
şeydir. Varoluşu tamamlanmıştır. Öyleyse kendinde varlığı özü geçmişte düzenlenir.
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Sartre’a göre Descartes gibi pek çok filozof insanı kendinde varlık olarak görmektedir
çünkü onlar insanı Tanrı’nın özünü yarattığı bir varlıktan ibaret tanımlar. Böyle olunca insan
varoluşu söz konusu olduğunda neysek o oluruz. Bu anlayışın doğal sonucu tümel insan
doğasını hepimizin temsil ettiği olur. Kim olursak, nerede doğmuş ve yaşıyor olursak olalım
kim olduğumuz zaten bellidir.
Sarte kendinde varlık anlayışı yerine, kendisi için varlık anlayışını önerir. Bu tarz
varlık anlayışına göre varoluş özden önce gelir. Kendisi için varlık durumda insan zihni
kendini var olduğu bir durumda bulur. Bu durum insanın kendi seçimlerinin ürünüdür. Zihin
bir bilinçtir fakat bu bilinç bir hiçliktir. Hiçlik, başka şeylerin içeri girmesini sağlayan bir
boşluk/oda/alandır. Bilinç kendi başına bir şey değildir, her zaman bir şeyin bilincidir. Söz
gelimi bir olgunun bilincidir, ya da bir duygunun ya da belirli bir nesnenin vb. Bilincimizi
nasıl yönlendireceğimiz bağlamında yaptığımız seçimlerle, bilincimizin doğasını, böylelikle
de gerçekliğin doğasını belirleriz.
Kendisi için varlık durumu zamanda var olmanın belli bir yoludur. Kendi elimizle
belirlediğimiz geleceğin düzenlediği bir özdür. Sartre, insanın ne olacağını seçme
özgürlüğüne dikkat çeker. Ne var ki buradaki oluş, anlık seçimlerle ilgili değil seçimlerin
bütünselliğiyle ilgilidir. Herkes bu anlamda kendi varlık yolunu kendi seçimleriyle çizer. Bu
noktada Sartre kendimizi sorgulamaya çağırır… Ne kadar kendimiz eş deyişle kendimizi
ereklerimizle ne oranda belirledik? Neden belli bir durumu yaşıyoruz? Bu durumu kendimiz
mi istedik? Görüldüğü gibi Sartre, bir insanın kim olduğunun, özünün ne olduğunun yanıtını
onun seçimlerinde aramaktadır. Bu bakımdan Sartre’a göre herkes kendi seçimleri uyarınca
yaşamalıdır. Kendi seçimlerini yaşamayan insan kendini yaşayamaz. Söz konusu kendini
yaşama ereği en kökensel erektir.

13.4. İnsan Anlayışı
Sartre açısından insan kendisini ne yaparsa odur yalnızca. Bu açıdan bir insanın diğer
var olanlardan sözgelimi masadan ya da taştan farkı insanın ilkin var olması, yani her şeyden
önce bir geleceğe doğru atılan ve bunun bilincinde olan bir varlık olmasıdır. İnsan kendisinin
ne olduğundan sorumludur. Dolayısıyla, varoluşçuluğun ilk işi insanı ne olduğunun bilincine
vardırmak, varoluşunun tüm sorumluluğunu kendisine yüklemektir. İnsanın kendisinden
sorumlu olması ise yalnız kendi bireysel değil bütün insanların sorumluluğunu taşıdığı
anlamına gelir.
Varoluşçulukta insan kendi kendisini seçerek, hem kendisini seçtiğini hem de kendisini
seçerken aynı zamanda bütün insanları seçtiğini ileri sürülür. Olmak istenilen kişiyi
yaratmaya yönelik edimlerimizden her biri, aynı zamanda, olmasını gerekli saydığımız bir
insan imgesini yaratmada atılmış adımlardır.
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Varoluşçular insanın içdaralması olduğunu ileri sürer. Bu şu anlama gelmektedir:
insan, kendini bir şeye bağladığında yalnız kendisinin ne olacağını seçmediğinin, aynı
zamanda, insanlığın tümü için seçim yapan bir yasa koyucu olduğunun bilincine varır:
Varoluşçulara görebirçok insan, davranışlarının yalnız kendisini bağladığına inanır: kendisine,
“Herkes böyle yapsaydı ne olurdu?” diye sorulduğunda, omuzlarını silkip, “Herkes böyle
yapmıyor ki!” yanıtını verir. Ama gerçekte, insanın kendisine hep, “Herkes böyle yapsaydı ne
olurdu?” sorusunu sorması gerekir. Herkesin öyle davranmadığını ileri sürerek yalan söyleyen
ve kendisini haklı gösterenin içi rahat değildir, çünkü yalan söylemenin kendisi yalana
evrensel bir değer yüklemek anlamına gelir. İç daralması kendini gizlediği anda bile ortaya
çıkar. Sarte, Varoluşculuk Bir İnsancıllık’ta bu konuda şöyle demektedir: “Herkesin her
davranışında, sanki insanlığın tümü birden o davranışı sıkı sıkıya izliyor ve kendisini ona
göre ayarlıyor gibidir. Onun için, herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekir: “İnsanlığın
kendisini bana göre ayarlamasına layık mı davranışlarım?” Bunu sormayanlar iç
daralmalarını kendilerinden saklıyorlar demektir. Burada söz konusu olan, insanı
“tevekkül”e da eylemsizliğe yönelten bir iç daralması değil, sorumlulukları olmuş herkesin
bildiğini basit bir iç daralmasıdır.”

248

OKUMA PARÇASI
Aşağıdaki okuma parçası Yazko Felsefe Dergisi’nin 2. sayısından alınmıştır.
JEAN PAUL SARTRE’LA SÖYLEŞİ
Söyleşiyi yapan Simone de Beauvoir
Çeviren: Sema Rıfat Güzelşen
S. de B. - Almanya’da felsefe ile ilgili çalışmalar yaparken Bulantı’yı (La Nauseée) ya
yazmayı sürdürüyordunuz. Bu iki etkinliği birlikte yürütüyordunuz.
J.P.S. - Benim için en önemlisi Bulantı’ydı.
S. de B. - Ama yine de felsefe sizin için önemli olmalı ki Almanya’ya gidip orada bir
yıl yaşadınız. Size daha önce L’Etre et le Neani’ı (Varlık ve Hiçlik) hangi nedenlerden dolayı
yazmaya başladığınızı sorduğumda bana, “Savaş yıllarıydı,” diye yanıt vermiştiniz.
J.P.S. - Evet.
S. de B. - Ama bu yeterli bir açıklama değil.
J.P.S. - Doğrusu, Varlık ve Hiçlik’le ilgili olarak birçok not almıştım Varlık ve Hiçlik
savaş sırasında Berlin’deyken tuttuğum notlardan oluştu; o yıllarda elimin altında gerekli
metinler olmadığı için her şeyi de kendim yarattım. Tutuklu olduğum sırada Almanlar’ın bana
Heidegger’in yapıtlarını neden verdikleri anlamam. Hâlâ da çözemedim bu sırrı.
S. de B. - Peki nasıl oldu?
J.P.S. - Tutukluyken bana, “Bir eksiğiniz var mı?” diye soran bir Alman subayına
“Heidegger’in yapıtları,” diye yanıt verdim
S. de B. - Kimbilir, belki de Heidegger rejim tarafından iyi karşılandığı için.
J.P.S. - Belki. Ne olursa olsun, kitabı bana verdiler ya. Oldukça pahalı kalın bir kitaptı
bu. Tuhaf şey doğrusu; çünkü pek öyle iyi davrandıkları yoktu.
S. de B. – Evet, biliyorum. Anlaşılması biraz güç. Ama ne olursa olsun Heidegger’i
okudunuz,
J.P.S. – Evet, Heidegger’i tutuklular kampındayken okudum. Aslında onu kendi
yapıtlarından çok Husserl’i okuyarak yarılamıştım. Daha önce 36’da da biraz Heidegger
okumuştum...
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S. de B. - Ah, evet, bana da onun yazılarından uzun bölümler çevirttiğinizi iyi
anımsıyorum. Yanılmıyorsam ben Rouen’deyken de bu konu üstüne tartışmıştık. Neyse
Varlık ve Hiçlik, l’Imaginaire’de (İmgelemsel) yaptığınız buluşun doğrultusunda yer alıyordu
değil mi?
J.P.S. - Evet öyle, Bilincin hiçlik olduğunu ileri sürmüştüm.
S. de B. - Ama daha sonra, Varlık ve Hiçlik’i yazdığınız sıradaki düşünce ve sezgiden
artık uzaklaştığınızı söylüyordunuz.
J.P.S. - Evet ama yine de Saint Genet gibi felsefeyle bağlantısı olan kitaplar da yazdım.
S. de B. - Evet.
J.P.S. - Bu benim için büyük bir denemeydi. Doğrudan doğruya felsefeyle ilgili olmasa
da sürekli olarak felsefe kavramlarına başvuruyordum bu kitapta.
S. de B. - Evet.
J.P.S. - Bu açıdan bir felsefe yapıtı olduğunu söyleyebiliriz... Daha sonra Critique de la
Raison Dialectique’ı (Diyalektik Aklın Eleştirisi) yazarken aklıma bazı düşünceler geldi.
S. de B. - Demek ki bu düşünceler çeşitli koşulların bir araya gelmesinden doğmuştu,
çünkü Polonyalılar size...
J.P.S. - Polonyalılar bana, felsefe açısından nerede bulunduğumu sormuşlardı.
S. de B. - Bu da Yöntem Sorunları’nın (Question de Methode) doğmasına yol açtı.
J.P.S. - Evet Yöntem Sorunları’nın doğmasına yol açtı. Bunu, Polonyalılar yayımladı.
Ayrıca bu incelemeyi Les Temps Modernes okurlarının da görmesini istedim. Siz de bana aynı
şeyi öğütlemiştiniz.
S. deB. - Evet.
J.P.S. - Ama elimdeki özgün metin pek iyi değildi. Bu nedenle yeniden düzenleyerek
yayımladım Les Temps Modernes’de.
S. de B. - Ama başka nedenler de yok muydu? 52 yılından beri Marksçılık üstüne
yığınla şey okumaya başlamıştınız ve felsefe de siyasal bir şey olmaya başlamıştı. Hem zaten
Polonyalıların da size böyle bir soru yöneltmesi bir rastlantı değildi.
J.P.S. - Evet, Marks’a göre felsefe ortadan kaldırılmalıdır. Ama ben başka türlü
düşünüyordum. Bana göre felsefe, geleceğin uygarlığında yer alacaktı. Ama Marksçı
felsefeden kaynaklandığım da kesindi.
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S. de B. - Bu konuda biraz daha açıklama yapmanızda yarar var; size Yöntem
Sorunları’nı yazmanızı söylediler. Peki, niye kabul ettiniz?
J.P.S. - Çünkü felsefe açısından nerede bulunduğumu bilmek istiyordum.
S. de B. - Marksçılıkla olan ilişkileriniz açısından mı?
J.P.S. - Yüzeysel olarak evet ama özellikle de diyalektik açısından nerede
bulunduğumu bilmek istiyordum. Çünkü bugün ne yazık ki elimde bulunmayan notlara bir
göz atılmış olsaydı diyalektiğin yazdıklarım arasına nasıl sızdığı görülürdü.
S. de B. - Oysa Varlık ve Hiçlik’te hiç de diyalektik yoktu.
J.P.S. - Elbette. Varlık ve Hiçlik’in ardından diyalektik düşünceye geçtim.
S. de B. - Evet, Les Comnunistes et la paix’yi (Komünistler ve Barış) yazdığınız
sıralarda bir tarih felsefesi geliştirmeye çalışıyordunuz. Yöntem Sorunları’nı doğuran biraz da
bu oldu.
J.P.S. - Evet.
S. de B. - Peki. Yöntem Sorunları’ndan Diyalektik Aklın Eleştirisi’ne nasıl geçtiniz?
J.P.S. - Yöntem Sorunları, yalnızca yöntembilimle ilgilidir. Ama bu yapıtın gerisinde
belirlemeye başladığını bir felsefe, bir felsefesel diyalektik yatmaktadır. Yöntem Sorunları’nı
bitirdikten birkaç ay sonra Diyalektik Aklın Eleştirisi’ni yazmaya koyuldum.
S. de B. - Peki, yeni düşüncelerinizin olduğunu nasıl fark ettiniz? Çünkü bana yıllarca
şöyle demiştiniz: “Bundan böyle bir başka felsefe kitabı yazar mıyım pek bilmiyorum; artık
yeni görüşlerim yok.”
J.P.S. - Öyle sanıyorum ki, size yeni görüşlerim yok artık, dediğimde bu görüşlerin
bende bilinçlenmediğini belirtmek istiyordum, yoksa birtakım şeyler vardı kafamda.
S. de B. - Birtakım şeyler oluşmaktaydı.
J.P.S. - Evet. Yöntem Sorunları’nı yazınca düşüncelerim çarçabuk yerli yerine oturdu.
Bu düşünceler üç dört yıl süreyle şu bildiğiniz defterlere tuttuğum notlardan kaynaklanıyordu.
S. de B. - 52 yılından beri tarih konusunda yığınla kitap okumuştunuz.
J.P.S. - Evet Diyalektik Aklın Eleştirisi adlı kitabımın şu hiçbir zaman yazılmayacak
olan ikinci bölümünde...
S. de B. - Ama büyük bir bölümü yazılmış durumda...
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J.P.S. - Tarihten söz etmem gerekiyordu.
S. de B.- Edebiyat ya da felsefeyle ilgili yazılar yazarken aynı biçimde mi
çalışıyorsunuz?
J.P.S. - Felsefe yazıları yazarken müsvedde yapmam; oysa öbür konularda aynı metin
için yedi sekiz müsvedde, aynı metin için yedi sekiz ayrı taslak yazdığım olur. Üç satır
yazdıktan sonra altına bir çizgi çeker, dördüncü satır için bir başka kâğıda geçerim. Ama
felsefe yazıları yazarken hiç de böyle olmaz. Bir kâğıt alır, düşüncelerimi yazmaya başlarını;
sayfa sonuna kadar olmasa bile belli bir yere kadar bu düşüncelerimi yazarım. Sayfa sonuna
yaklaşınca da bir yazım yanlışı nedeniyle o sayfayı bırakıp bir sonraki sayfaya yanlışı
düzeltmiş olarak başlarım, bu sonuna kadar da böyle gider. Başka bir deyişle, felsefe,
herhangi birine yönelttiğim bir sözdür. Ama herhangi bir kişiye, daha değişik bir biçimde
seslenen romandan da farklıdır.
S. de B. - Evet.
J.P.S. - Romanı herhangi biri okusun diye yazarım. Felsefede ise herhangi bir kişiye
düşüncelerimi şu andaki gibi, aklıma geldikleri biçimde açıklarım. Bunu, yazarak
yapabileceğim gibi konuşarak da yaparım.
S. de B. - Demek ki, yazmak istediklerinizi teybe okuyarak edebiyat yapıtı
oluşturamazsınız ama aynı yolla bir felsefe kitabı oluşturabilirsiniz.
J.P.S. - Doğru.
S. de B. - Diyalektik Aklın Eleştirisi üstüne çalışırken görmüştüm sizi. Korkunçtu.
Yazdıklarınızı o gün pek gözden geçirmiyordunuz.
J.P.S. - Yazdıklarımı ertesi sabah okuyordum. Günde yaklaşık on sayfa yazıyordum.
S. de B. - Evet.
J.P.S. - Bir günde ancak bu kadar yazabiliyordum.
S. de B. - Diyalektik Aklın Eleştirisi’ni yazarken büyük bir güçle çalışıyordunuz,
yazılarınızı yazarken de koridran (bir çeşit uyarıcı) alıyordunuz.
J.P.S. - Her zaman.
S. de B. - Oysa edebiyat yapıtlarınızı yazarken hiç koridran almadınız.
J.P.S. - Hiçbir zaman. Edebiyat koridranla sürdürülemezdi. Çünkü kolaylığa
sürüklüyordu insanı. Savaştan sonra bir kez koridran alarak yazmaya çalıştığımı
anımsıyorum. Romanlarımdan birinde Mathieu’nün evine dönmeden önce Paris sokaklarında
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dolaştığını anlatıyordum. Berbat bir şeydi bu. Mathieu sokaklarda dolaşıyor ve bütün sokaklar
benzetmeler yapmasına yol açıyordu.
S. de B. - Anımsıyorum. Korkunçtu. Size bir soru daha sormak istiyorum. İnsan kendi
kendine hayranlık duymasa bile yine de kafasında kendisiyle ilgili bir imge vardır. Gençlik ve
orta yaşlılık yıllarınızı bu açıdan değerlendirdik. Peki ya bugünkü kişiliğinizle ilgili olarak ne
düşünüyorsunuz? Bugün, altmış dokuz yaşındasınız, üstünüze birçok tez yapıldı, birçok
kaynakçada adınız geçiyor, yaşamınızla ilgili çok sayıda kitap yazıldı, sizinle çeşitli
konuşmalar yapıldı, hakkınızda çeşitli görüşler ileri süren pek çok kişi de sizi görmek istiyor.
Bütün bunlar karşısında neler duyuyorsunuz? Kendinizi tarihsel bir anıt olarak mı
görüyorsunuz ya da...
J.P.S. - Evet biraz tarihsel anıt olarak görüyorum ama tam anlamıyla da değil. Gençlik
yıllarındayken ilerde ulaşmak istediğim kişiyi buluyorum bugün sanki yeniden. Ben olmayan
bir kişi söz konusu burada; bununla birlikte bu kişi beni simgeliyor, çünkü ona
başvurulmakta; insanlar kendilerine göre beni simgeleyen bir kişi yaratıyorlar. Demek ki bir
yandan- «o-ben» bir yandan “ben-ben” var. “O-ben” insanların yarattığı bir bendir ve onlar
aracılığıyla benimle bağlantı kurar.
S. de B. - Gençlikte düşlediğiniz kişi ile bugün ulaştığınız kişinin birbirleriyle
çakışmasının bir anlamı var mı ya da yok mu?
J.P.S. - Hiçbir anlamı yok. Hiçbir zaman, küçükken olmak istediğim işte buydu
demedim kendime. Bu nedenle de hiçbir anlamı yok. Hiçbir zaman kendimi pek fazla
düşünmedim. Uzun süreden beri de kendimi düşünmeyi tamamen bıraktım.
S. de B. - Ne zamandan beri? Siyasal açıdan bağımlı olmaya başladığınızdan beri mi?
J.P.S. - Evet, biraz öyle. Bireysel ya da kişisel şeyler yaptığım zaman, birini görmeğe
gittiğim zaman, herhangi biri için bir şey yaptığım zaman benliğim yeniden ortaya çıkıyor
ama bir edebiyat kitabı yazarken benliğim yok olup gidiyor. Elli ya da elli beş yaşıma doğru
Sözcükler’den (Les Mots) önce, arada bir konusu İtalya’da geçen bir öykü yazmayı düşlüyor
ve bu öyküde ben yaşlardaki bir kahramanın yaşamla olan ilişkilerini ele almak istiyordum.
Öznelci bir yapıt olacaktı bu.
S. de B. - Evet biraz anımsıyorum. Bakın konuşmamız gereken bir şey de yazmamış
olduğunuz kitaplar.
J.P.S. - Evet.
S. de B. - Niye onları tasarladınız, niye onları yazmaktan vazgeçtiniz?
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J.P.S. - La Reine Albermale ou Le dernier touriste’ten (Kraliçe Albermale ya da Son
Turist) uzun bölümler yazdım ve birçok defter doldurdum.
S. de B.- Son bir soru daha; kendi imgenizle kendi kendinizle ilgilenmediğinizi
söylüyorsunuz. Oysa bu tür söyleşiler yapmak hoşunuza gidiyor.
J.P.S. - Evet. Bakın, bana haksızlık yaparlarsa karşı çıkarım; hakaret edilirse, bu da hiç
hoşuma gitmez.
S. de B. - Elbette.
J.P.S. - Şu sıralarda yapacak çok işim olmadığına göre, bir az da kendimle ilgilenmem
gerekir, Yoksa yapacak bir şeyim kalmaz.
S. de B. - Üstelik kendinizden çok az söz ettiniz.
J.P.S. - Evet öyle.
S. de B. - Sözcükler’de, Merleau-Ponty Nizan konusunda biraz söz ettiniz ve Nizan’a
değinirken kendinizden ama on bir yaşından sonraki yaşamınızla ilgili hiçbir değerlendirme
yapmadınız. Hiç günce tutmadınız. Aklınıza gelen düşünceleri yazıyordunuz ama hiçbir
zaman günü gününe günce tutmadınız, böyle bir şey yapmak hiç aklınıza gelmedi.
J.P.S. - Yalnızca savaş sırasında bir günce tutmuştum. Savaş yıllarında her gün
kafamdan geçenleri yazıyordum, Ama bunu önemsiz bir uğraş olarak görüyordum. Edebiyat
bir seçme eylemiyle, kimi özellikleri yadsıyıp kimilerini benimsemekle başlar. Edebiyat
günceyle uyuşmayan bir etkinliktir, çünkü güncedeki seçme eylemi hemen hemen içten
geldiği gibidir ve açıklanamaz.
S. de B. - Bununla birlikte işlenmemiş diye adlandırabileceğimiz bu tür bir edebiyatta
sizin başarılı olduğunuz bir dal vardı. Özellikle gençlik yıllarınızda büyük bir mektup yazarı
olma yolundaydınız. Ayrı olduğumuz yıllarda bana uzun uzun mektuplar yazıyordunuz.
Yalnız bana değil kimi zaman Olga’ya da yaptığımız yolculukları anlatan on iki sayfalık
mektuplar yazıyordunuz. Askerliğinizi yaparken de bana, kimi kez on beş gün süreyle her gün
çok ama çok uzun mektuplar yazdınız. Bu mektuplar sizin için ne gibi bir anlam taşıyordu?
J.P.S. - Anlık yaşamın kâğıda aktarılmasıydı bunlar, Söz gelimi; Napoli’de geçirilmiş
bir gün, mektubu alacak olan kişiye bu günü yeniden yaşatma yoluydu. İçten gelen bir uğraştı.
Bu mektupların benim dışımda, başka birileri tarafından yayımlana bileceğini düşünüyordum.
Ama bu mektuplar, belli kişilere yazılıp gönderilmiş mektuplardı. Bunların, ölümümden sonra
yayımlanabileceğini hesaplamıyor değildim. Ama artık bu tür mektuplar yazmıyorum çünkü
bir yazarın mektuplarının da yayımlandığını biliyorum ve bunun gereksiz olduğunu
düşünüyorum.
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S. de B. - Neden?
J.P.S - Çünkü üstünde yeterince çalışılmamış şeyler bunlar, Ama bunun dışında kalan
durumlar da var kuşkusuz: Söz gelimi, Diderot’nun Sophie Volland’a yazdığı mektuplar. Ben
bu mektupları hiçbir karalama yapmadan, bir solukta yazar ve mektubu gönderdiğim kişiden
başka bir okuru göz önünde tutmazdım, demek ki bu mektuplar geçerli bir edebiyat çalışması
değildi benim için.
S. de B. - Evet ama mektup yazmayı çok seviyordunuz yine de.
J.P.S. - Evet çok seviyordum.
S. de B. - Kuşkusuz bunlar ilerde yayımlanacak, çünkü çok canlı ve çok eğlendirici
mektuplardı.
J.P.S. - Kısacası, mektuplarım bir güncel işlevi yerine getiriyordu.
S. de B. - Geçen gün, ünlü yazarların yaşamının sizi çok etkilediğini söylüyordunuz
Voltaire’in, Rousseau’nun ve ötekilerin yazdıkları mektupların büyük önem taşıması ve
basılmış olmaları mı siz mektup yazmaya yöneltti?
J.P.S. - Mektup yazarken edebiyata yönelik hiç bir amacım yoktu.
S. de B. - Yayımlamadığınız, bütünlemediğiniz kitaplara gelelim yeniden. Bu konuda
biraz konuşmanızı istiyorum.
J.P.S. - Sanırım bütün yazarlar için geçerli bu.
S. de B. - Yayımlamadığınız kitapların sayısını yaklaşık olarak söyleyebilir misiniz?
J.P.S. - La Leqetuie de le Verite (Gerçeğin Efsanesi).
S. de B. - La Leqetuie de la Verite’nin durumu başka. Bu kitap geri çevrilmiş, yalnızca
bir bölümü yayımlanmıştı. Ama buna karşılık oldukça önemli bir yapıt olan La Psyche vardı.
Neydi tam olarak bu kitap?
J.P.S. - La Psyche, bir yıl süreyle Heidegger’i ve özellikle Husserl’i okuduktan sonra
Almanya dönüşü yazılmıştı.
S. de B - O sıralarda La Transcendance de l’ego’yu (Ben’in Aşkınlığı) yazmış ve
yayımlamıştınız. Ne var ki bu metin sonra unutuldu; ortadan kalktı, ama daha sonra Mile. Le
Bon tarafından yeniden yayımlandı. Ben’in Aşkınlığı ile La Psyche arasında bir bağlantı vardı.
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J.P.S. - Evet. Bu kitaptan kalkarak tasarladım La Psyche’yi. La Psyché ruhsal olan
şeyin betimlenmesiydi. Felsefe açısından öznelliği yaşama noktasına nasıl varılır? İşte bu soru
aynı zamanda duygulardan, heyecanlardan söz eden La Psyche’de açıklanıyordu...
S. de B. - Bunları bilincin dışında yer alan ruhsal şeyler olarak ele alıyordunuz. Asıl
düşünceniz buydu.
J,P.S. - Evet buydu.
S. de B. - Tıpkı benin aşkın olması gibi…
J.P.S. - Duygular da...
S. de B. - ... duygular da, heyecanlar da aşkındı. Ruhsal alanı kucaklayan oldukça
büyük bir denemeydi bu.
J.P.S. - Varlık ve Hiçlik kadar önemli bir kitap olabilirdi.
S. deB. - La Theorie des Emotions (Heyecanların Kuramı) La Psyche’nin bir
bölümünü oluşturmuyor muydu?
J.P.S. - Evet onun bir bölümüydü.
S. de B. - Niçin Heyecanların Kuramı’nı tuttunuz da tutmakta haklıydınız, çünkü çok
iyi bir bölümdür bu- La Psyche’nin öbür bölümlerini attınız?
J.P.S. - Çünkü La Psyche’deki öbür bölümlerde, Husserl’in görüşlerini yineliyor ve
bunları değişik bir anlatımla açıklıyordum, ama yine de katkısız bir Husserl’di burada söz
konusu olan. Kendimden kattığım bir şey yoktu. Buna karşılık Heyecanların Kuramı’nı özgün
olduğu için sakladım.
S. de B. - Demek ki La Psyche, bir yana ittiğiniz ilk kitaplardan biri.
J.P.S. - Evet yalnızca bir bölümünü tuttum bu kitabın...
S. de B. - Daha sonra Varlık ve Hiçlik’in ardından ahlak kuramı üstüne bir kitap
yazmaya başladınız,
J.P.S. - Evet yazmak istiyordum, ama daha sonraya bıraktım.
S. de B. - İşte bu çalışmada Nietzsche üstüne uzun ve güzel bir inceleme de yer
alıyordu,
J.P.S. - Gerçekten de Nietzsche üstüne yazdığım inceleme bu kitabın bir bölümünü
oluşturuyordu. Ayrıca Mallarme üstüne de yaklaşık olarak iki yüz sayfa yazdım.
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S. de B. - A evet! Mallerme’nin bütün şiirlerini çok ayrıntılı olarak açıklıyordunuz.
Niçin yayımlanmadı?
J.P.S. - Bitmedi de ondan. Arada bir bırakıyor sonra yeniden ele alıyordum bu kitabı.
S. de B. - Peki, ahlak kuramı olarak adlandırmadığınız ve insan davranışlarının
fenomenolojik bir incelemesi, bazı davranışların bir eleştirisi olan ve Nietzsche üstüne
yaptığınız incelemeyle bağlantısı olan bu çalışmalar bütününü niçin bıraktınız?
J.P.S. - Bırakmadım. Bunlar geliştirilmek amacıyla alınmış notlardı.
S. de B. - Öyle sanıyorum ki çalışmalarınızdaki fenomenolojik yan, size çok fazla
idealist görünmüştü.
J.P.S. - Evet, tam anlamıyla öyle.
S. de B. - Bir çözümleme yapmak size çok idealistçe geliyordu...
J.P.S. - Çözümleme değil, betimleme.
S. de B. - Evet, değişik insan davranışlarının betimlemesini yapmak size çok idealistçe
geliyordu. Bütünlemediğiniz daha başka şeyler de var. Tintoretto üstüne uzun bir inceleme
yazmıştınız, bunun bir bölümünü de Les Temps Modernes’de yayımladınız. Bu çalışmayı
niçin bir taslak hâlinde bıraktınız.
J.P.S. - Sıkılmaya başlamıştım da ondan...
S. de B. - ...Yazmayı düşündüğünüz, ama gerçekleştiremediğiniz başka edebiyat ve
felsefe yazılarınız var mı?
J.P.S. - Bir Amerikan Üniversitesi için hazırladığım ahlak kitabı vardı. O üniversitede
vereceğim dört beş konferansın metinlerini yazmaya başlamıştım. Daha sonra bunları
yazmayı da sürdürdüm, Bu konuda yığınla not aldım. Bugün bu notlar ne oldu bilmiyorum.
Herhâlde evde bir yerlerdedir. Ahlak üstüne alınmış yığınla not.
S. de B. - Ahlak ve siyaset ilişkisi üstüne değil miydi bu notlar?
J.P.S. - Evet.
S. de B. - Peki bu çalışmayı niye bıraktınız?
J.P.S. - Çünkü felsefe yapmaktan bıkmıştım, Siz de bilirsiniz ki, benim felsefe
çalışmalarım hep böyle olmuştur. Varlık ve Hiçlik’i yazdıktan sonra iyice yoruldum. Bu
kitabın da arkasını getirebilirdim, ama yapmadım. Felsefeyle edebiyat arasında yer alabilecek
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Saint Genet’yi yazdım. Daha sonra ise Diyalektik Aklın Eleştirisi’ni gerçekleştirdim, ama
bunun da arkasını getiremedim.
S. de B. - Tarihsel açıdan yığınla inceleme yapmanız gerekiyordu da ondan, değil mi?
J.P.S. - Evet. Elli yıllık bir süreyi araştırmak ve bu elli yıl üstüne bilgi edinmek için
gerekli bütün yöntemleri de incelemeliydim. Üstelik konunun en ince ayrıntısına kadar da
inmeliydim.
S. de B. - Yapıtlarınızın şu ana kadar hiç sözünü etmediğimiz, ama çok önemli olan
başka bir yanı daha var: tiyatro... Tiyatro oyunları yazmaya başlayışınızı nasıl açıklıyorsunuz,
sizin açınızdan önemi nedir bunun?
J.P.S. - Tiyatro yapıtları yazacağımı her zaman düşünmüşümdür...
S. de B. - Gençlik yıllarınızda oyun yazmak aklınıza geldi mi?
J.P.S. - A evet, çeşitli parodiler, operetler yazdım.
S. de B. - Ya daha sonra? Barino’dan da söz etmek gerekir sanırım.
J.P.S. - Tutukluluk yıllarımda, pazar günleri büyük bir hangarda tiyatro oyunları
oynayan sanatçılar topluluğuna katılmıştım; dekorları da kendimiz yapardık. Yazı yazan bir
aydın olduğum için Noel’de benden bir piyes yazmamı istediler. Ben de son derece kötü olan,
ama içinde yine de bir tiyatro düşüncesi bulunan Bariona’yı yazdım. Ama her şey bir yana,
bana tiyatro zevkini veren de bu oyun olmuştur.
S. de B. - Bana bu konuda mektuplar yollayıp bundan böyle tiyatro yazacağınızı
söylemiştiniz. Bariona bağlanmalı bir tiyatro oyunuydu: Romalılar’ın Filistin’e girmelerini
konu edinerek aslında Alman işgalindeki Fransa’dan söz ediyordunuz.
J.P.S. - Bunu Almanlar anlamadılar. Onlar yalnızca Noel üstüne yazılmış bir oyun
olarak görüyorlardı bunu; ama tutuklu Fransızlar her şeyi anlamışlar ve piyesim onların
ilgisini çekmişti.
S. de B. - Daha sonra Sinekler’i yazdınız. Bu oyunu hangi koşullarda
gerçekleştirdiğinizi anlatır mısınız biraz bize?
J.P.S. - Sizin gibi ben de Olga Kozakiyeviç’in arkadaşıydım. Olga Dullin’in yanında
tiyatro sanatını öğreniyordu ve ona şans tanınması gerekiyordu. Dudlin’e bir oyun yazma
önerisinde bulundum.
S. de B. - Sinekler, sizin için neyi simgeliyordu?
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J.P.S. - Sinekler işlenmesi gereken bir efsane, çağdaş bir anlam verilmesi gereken bir
konuydu. Agamemnon ile karısının öyküsünü, annesinin Oreste tarafından öldürülüşünü ve
Erinye’leri olduğu gibi almış, onlara başka bir anlam vermiştim. Gerçekten de Alman
işgaliyle ilgili yeni bir boyut katmıştım.
S. de B. - Biraz daha açıklar mısınız?
J.P.S. - Sinekler’de, özgürlükten, kendi mutlak özgürlüğümden, insan olarak
özgürlüğünden ve özellikle de Alman işgalindeki Fransızlar’ın özgürlüğünden söz etmek
istiyordum.
S. de B. - Oyununuzu sahnede izlemek sizde nasıl bir etki yaptı? Bir yanda oyunu
izleyen halk, öbür yanda yapıtınız vardı. Bir kitabın yayımlanması ile bunun arasında ne gibi
bir ayrım var?
J.P.S. - Oyunumu seyretmekten pek hoşlanmıyordum. Dullin dostumdu. Sahneye
koyma konusunda onunla tartıştım. Bu konuda pek bilgim yoktu, ama yine de tartıştım
onunla. Sahneye koyucunun çalışması öylesine önemliydi ki, kendimi sahnede pek
bulamadım. Yazdıklarımdan kaynaklanan ama yazdıklarımla pek ilgisi olmayan bir şey
oynanıyordu sahnede. Daha sonraki oyunlarımda aynı duyguyu yaşamadım, çünkü bu işi de
kendim yapmaya başladım.
S. de B. - Bütün oyunlarınızı gözden geçirmeyelim de, siz bana tiyatro çalışmasıyla,
gerçek anlamda edebiyat çalışması arasındaki ayrımın ne olduğunu söyleyin.
J.P.S. - Her şeyden önce, konuyu yakalamak çok zor oluyor. Oyun yazarken genellikle
on beş gün, bir ay, bir buçuk ay masamın başında otururum, kimi kez kafamda bir tek tümce
vardır.
S. de B. - A evet söylemiştiniz.
J.P.S. - Kimi kez de kafamda belli belirsiz bir konu oluşur.
S. de B. - Yani çoğunlukla oyunlarınız belli koşulların yarattığı yapıtlardı. İşlemek
istediğiniz belli bir konu yoktu.
J.P.S. - Evet öyle...
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu hafta Sartre’ın varoluşçuluk anlayışını konu ettik. Bu bağlamda ilkin genel olarak
varoluşçuluğun tanımını ne olduğunu ve hangi filozofların bu yaklaşımı benimsediklerini
ortaya koyduk. Ardından Sartre üzerinde etkisi olan Heidegger’e değindik. Peşi sıra Sartre’ın
kendinde varlık ve kendisi için varlık ayrımını inceledik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki hangisi varoluşçu bir filozof değildir ?
A-) Jean-Paul Sartre
B-) Simone deBeauvoir
C-) Albert Camus
D-) Rudolf Carnap
E- ) Frantz Fanon
2. Varoluşçu filozoflar ......... bu dünyanın en önde gelen sorunu olarak görür.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A-) eşitsizliği
B-) adaletsizliği
C-) metafizik özneyi
D-) doğa yıkımını
E- ) var olmayı
3. Aşağıdakilerden hangisi varoluşçu filozofların felsefi araştırmalarını yürüttükleri
temeldir?
A-) Doğanın metafizik temelleri
B-) İnsan-doğa karşıtlığı
C-) Var olmanın anlamı
D-) Ahlak ilkeleri
E- ) Ahlakın ontolojik zemini
4. Aşağıdakilerden filozoflardan hangisi ‘Varoluşçuluk bir insancıllık mı’ adlı eserin
yazarıdır?
A-) Karl Jaspers
B-) Soren Kierkegaard
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C-) Spinoza
D-) Jean-Paul Sartre
E- ) Simone de Beauvoir
5. Aşağıdakilerden hangisi Sartre’ın varlığa ilişkin yaptığı bölümlemedir?
A-) kendinde-kendisi için
B-) kendinde-kendine rağmen
C-) kendinde-kendi dışında
D-) kendisi içinde-kendisi dışında
E- ) kendi kendine-kendi kendisinin ötesinde
6. Varoluşçuluk nedir?
7. Sartre üzerinden etkisi olan filozof kimdir?
8. Kendinde varlık nedir?
9. Kendisi için varlık nedir?
10. İstemediği bir filme giden birinin durumunu Sartre’ın varoluşçuluk anlayışı
üzerinden değerlendiriniz.
Yanıtlar:
1. D 2.E 3.C 4.D 5. A
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14. POSTMODERNİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Modernizmin Özellikleri
Postmodernin Soykütüğü
Postmodernin Özellikleri

264

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Postmodernizm hakkında bilgilerinizi gözden geçiriniz?
2. Modernin sonu olabilir mi?
3. Evrensellik idealinin ortadan kalkması ne anlama gelir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Moderni tanımak.

Postmoderni
genel
özellikleriyle tanımak

Anahtar Kavramlar
Modern, Postmodern
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Giriş
Bu bölümde konumuz postmodernizm. Çağımız sıklıkla postmodern dönem olarak
anılmaktadır. Modern ortaya konulmadan postmodern anlaşılamaz. Bu bakımdan önce
modernin özellikleri konu edeceğiz, daha sonra moderne karşı ileri sürülen postmodernin
özelliklerine değineceğiz.
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14.1. Giriş
Çağdaş düşünce hakkında konuşulmaya başlandığında en sık geçen kavramlardan biri
postmodernizmdir. ‘Postmodernizm’, modern ötesi ya da modern sonrası anlamına gelir. Bu
durum yalnızca bir sıralama sonralığı değil aynı zamanda bir karşı çıkıştır. Postmodern
düşünce moderne dönük köktenci bir eleştiri olarak ortaya çıkar. Fakat modern nedir? Hangi
dönemi kapsar? Bu konuda çeşitli görüşlerle karşı karşıyayız.
‘Modern’in ilkin ne zaman kullanıldığı ve neye gönderimde bulunduğu konusunda tam
bir uzlaşma bulunmaz. ‘Modern’i, Rönesans sonrası dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar
sürdürenler olduğu gibi on dokuzuncu yüzyılın son dönemleri ve İkinci Dünya Savaşı’nın
başlangıcına kadar olan dönemle ilişkilendirenler de bulunur. Sözgelimi, Adorno ‘modern’i
1859 dolaylarında başlatır. Bu tarih, Charles Baudelaire’in Amerikan şairi Edgar Allan
Poe’dan etkilendiği yılları gösterir. Adorno, Baudelaire’in ‘modern’i ilk kez kuramsal olarak
dillendiren kişi olarak niteler. Buna karşın Habermas, ‘modern’in ilkin 5. yüzyılın sonlarında,
Hıristiyanlığı, pagan Roma’dan ayırmak amacıyla kullanıldığını belirtir. Bir başka yaklaşım
uyarınca ‘modern’, Rönesans sonrasından 20. yüzyılın başına kadar Avrupa’da oluşan tüm
düşünsel birikime gönderme yapar. Diğer bir görüşe göre feodal dönem sonrası Avrupa’da
egemen olan değerler bütünüdür.
Hangi dönemin moderni kapsadığı tartışmalı olsa da, modern Batı uygarlığının
özellikle feodal dönemden sonra ortaya çıkan düşünsel birikimini açıklamak için kullanıldığı
tartışmasızdır. Bu bakımdan modernizm, feodalite sonrası yaşanan değişimleri açıklamak için
kullanılan bir kavramdır. Sözü edilen değişimlerin keskinleştiği bir dönem ise 18. yüzyıl
Aydınlanma düşüncesidir. Önceki haftalarda konu ettiğimiz üzere Aydınlanma düşünürleri
bilimselliği evrensel değerlere, yasallığa yaptıkları vurgu nedeniyle modernizmin
gelişmesinde etkilidir.

14.2. Modernizmin Belirişi
Postmodern, modern olanın niteliklerine bir eleştiri olduğuna göre bu niteliklerin neler
olduklarına bakalım. Modernizmin özelliklerine bakıldığında ilk göze çarpan çeşitli alanlara
yönelik, doğa, toplum, sanat, felsefe, etik vb. evrensel ilkeler oluşturma eğilimidir. Evrensel
ilkelere ulaşma düşüncesinin olağan sonucu tekçi (monist) doğruluk anlayışıdır. Buna göre
belli bir alanda doğru herkes için geçerlidir. Bir başka özellik tekniğin ve teknolojinin
egemenliğidir. Bu egemenliğin belirmesiyle içerisinde insanlık, önceki yüzyıllarda
karşılaşılmayan sorunlarla tanışır. Doğa matematiksel bir dille nicelleştirilen bir dile
indirgenir. Özsel, kendinde değeri olmaktan uzaklaştırılır. Modernler geçmişin geleneğini
redderek, yeni olana ilgi duyarla. Gelenek tüm köhnemiş kurumlarıyla yeni çağın ışığında
kaybolup yitecektir. Çevre kirliliği, nüfus artışı, yeni hastalıklar, ahlaki yozlaşma vb. sorunlar
modernizmin önerdiği bakış açılarının zamanla sorgulanmasına yol açar. Özellikle de iki
büyük dünya savaşı yaşandıktan sonra eleştirinin yoğunluğu artar. Modernizmin yavaş yavaş
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çözüldüğünün varsayıldığı bu dönemde artık postmodernizm söz edilir. Görüldüğü gibi
postmodernizm, Batı uygarlığının kendi değerlerine yönelik keskin eleştiriye girildiği süreçtir.
Bu süreç içerisinde modern dönemin her türlü kavramı sorgulanır.
‘Postmodern’ deyimi, örneğin “Antik,” “Ortaçağ,” “Rönesans,” gibi bir tarihsel
döneme gönderme yapan bir kavram değildir. Bununla birlikte bu kavramın bir “kategori” ya
da bir “durum” olarak ilkin hangi zamanda ortaya çıktığı tartışmalıdır. Üstelik ‘postmodern’
kullanım alanı bakımından da tartışmalıdır. Edebiyattan mimarlığa, resime, müziğe, dansa,
modaya, gastronomiye, psikanalizden teolojiye, toplumbilime, tarihe ve felsefeye, kısaca
hemen hemen tüm kültür alanlarına giren bir kavramdır. Bu bakımdan kullanımı konusunda
belirgin bir uzlaşım bulunmaz. Kavram, içerik bakımından da tartışmalıdır. Kimileri için
postmodern, yeni teknolojiler çağıdır. Buna karşın kimileri için otoriter egemenlikten
uzaklaşmadır. Bunlar için postmodern çevrecidir, yeşilcidir, alternatiftir. Bir başkaları için
çok sesli ve kültürlü dünya tasarımıdır. Kimileri postmodern kavrayış çatısı altında olanaklı
olabilecek yeni bir mitosla bölük pörçük toplumun yeni bir bütünleşmesini umarken Öbürleri
ise tam tersine kat kat artmış bir bölük pörçüklük ve parçalanma eğilimi taşır. Mitostan yana
olanlar da parçalanmayı savunanlar da aklı hedef alır. Akıl birlik üreticisidir bu açıdan aklın
egemenliği ortadan kaldırılmalıdı
Modernin tekçi doğruluk anlayışları yerine bağlamsal ve göreli doğruluk anlayışları
önerilir. İnsanı baskılayan her türlü felsefi anlayışa karşı çıkılır. Elbette bu tür anlayışların
başında töz düşüncesi gelir. Postmodernizm tözselliği ortadan kaldırır.
Öyleyse İkinci dünya savaşı sonrasında farklılaşan siyasal ve ekonomik sistemler,
toplumlar, kısacası değişen dünya postmodernizm terimiyle açıklanır. Bu açıklamalara karşın
belirtmeliyiz ki postmodernizmle ilgili çatışan görüşler de bulunmaktadır. Uzlaşının olmayışı
postmodernizmin tanımının yapılmasını ve açıklanmasını güçleştirmektedir. Örneğin bir
görüşe göre günümüz dünyasında modernizm, etkisini kaybetmemiştir. Modernizmin etkisi
hâlâ sürdürmektedir. Bir başka görüşe göre ise modernizm etkisini İkinci Dünya Savaşı’ndan
çok daha önce kaybetmiştir ve postmodern dönem başlamıştır.

14.3. Postmodernin Soykütüğü
Postmodern bütünüyle tanımlanmış olmadığı için, sözgelimi idealizm ya da empirizm
de olduğu gibi ‘izm’li bir felsefi kuram değildir. Bir kuramı, kuram yapan temel ilkelerdir.
Oysa postmodernde bu durum görülmez. Bu nedenle ‘postmodern’ anılırken yalnızca
‘postmodern’ ‘postmodern-tartışma’, ‘postmodern durum’ olarak anılır.
“Postmodern” sıfat olarak ilk kez 1870 dolaylarında ortaya çıkar. Bu dönemde İngiliz
ressam Chapman, arkadaşlarıyla birlikte postmodern bir resim anlayışı getirmek istediğini
söyler. Chapman’ın postmodern resmi izlenimci resme karşı yeni bir anlayışa karşılık gelir.
Daha sonra “Avrupa Kültüründe Bunalım” (Die Krisis der europäischen Kultur) adlı
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yapıtında Rudolf Pannwitz, 1917’de “postmodern insan”dan söz eder. ‘Postmodern’ 50’li
yılların sonlarına doğru ABD’de başlayan bir edebiyat tartışmasında da karşımıza çıkar.
1975’ten sonra ‘postmodern’ mimarlıkta kullanılır.
Bir başka anlayışa göre postmodernizm, modernizm sonrası dönemi işaret eder. Bu
dönem 1950’li yıllarla başlar. Postmodernizm terimini ilk kullanan kişi Arnold Toynbee
olarak bilinir. Arnold Toynbee’nin “Bir Tarih Araştırması” (A Study of History) adlı
ansiklopedik temel yapıtıyla olur. ‘Postmodern burada Batı kültürünün geçen yüzyılın
başındaki evresini nitelemek için kullanılır. Ancak postmodernizm tartışmasını başlatan isim
ise “Postmodern Durum” isimli çalışmasıyla Lyotard’dır. 1979 yılında Jean-François
Lyotard’ın ‘Postmodern Durum’ (La Coundition postmoderne) adlı yapıtıyla ‘postmodern’
felsefede görünür. Burada, ‘postmodern’, ‘üst-anlatıların sonu’ olarak tanımlanır. Lyotard bu
çalışmasıyla 1960’lı yıllardan başlayarak, artık ileri kapitalist toplumların farklılaşmış bir
dünyada, o bu dünyayı postmodern olarak nitelemektediğini duyurur. Böylece postmodernizm
terimi düşünsel dünyada toplumsal açıdan da anlamlı bir karşılık bulur. Postmodernizmin
toplumsal bir durum olup, olmaması, topluma yansımaları sosyolojinin tartışma konuları içine
girmiştir. Ancak postmodernizm toplumdaki örtük yansımalarını ortaya çıkarmak güçtür.
Mimarlık, sinema, edebiyat gibi alanlar postmodernizm açısından somut örnekler verir.
Toplumdaysa bu örnekler, özellikle kültürde, soyut biçimde görülür.
Belirtildiğimiz gibi postmodernizm, toplum ürünü pek çok alana ve doğrudan topluma
etki eder. Postmodernizm farklı pek çok alanı kapsaması, toplumun sürekli değişen dinamik
bir yapıda olması postmodernizmin, genel geçer bir tanımının yapılması önündeki ilk
engellerdir.
Günümüzde postmodernizm terimi çok farklı alanlarda kullanılmakta, nitelemektedir.
Örneğin günümüzde “postmodern mimari”, “postmodern eğitim”, “postmodern feminizm”
gibi ifadelere rastlamak mümkündür. Bu çeşitlilik aynı zamanda postmodernizmin etki
alanına dair de fikir verir.
Tüm bu tartışmalara rağmen postmodernizm üzerine ortak görüşlerden bahsedilebilir.
Postmodernizm, modernizm düşüncesinin temellerine bir darbedir. Aydınlanma sonrası
düşünce akımlarından bir kopuştur. Postmodernizm, modernizm sonrası dünyayı açıklamak,
tanımlamak için kullanılır. Postmodernizm, tarihsel bir dönemi, bir toplum biçimini (ileri
kapitalist toplum), sanatsal bir hareketi, düşünsel ya da felsefi bir tutumu niteler.
Postmodernizm, Aydınlanma düşüncesiyle gelişen düşüncelere karşı tutum geliştirir.
Bu nedenle doğa biliminin evrensellik iddiasına, araçsal, nesnelleştirici rasyonalizme karşı
çıkar.
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Evrensellik iddiasına karşı çıkışın toplumsal temelleri vardır. Bu karşı çıkış
Aydınlanma ve modernizm düşüncesinin yeryüzündeki tüm toplumlara yönelik
“uygarlaştırıcı” misyonuna bir eleştiridir. Çünkü bu misyon farklı toplumların kültürel
mirasını tahrip etmiştir ve etmeye devam eder.
Postmodernizmde modernizmde olduğu gibi aklın rolü vurgulanır. Her ne kadar
postmodernizm eski geleneğin reddine, gelenekle bağların koparılmasına dayansa da bu
açıdan Aydınlanma düşüncesiyle bir bağdan söz edilebilir.

14.3. Postmodernin Özellikleri
Belirsizlik
Fizikte Heisenberg’in belirlenmezcilik ilkesini, Matematikte Gödel’in eksiklik
teoremini, Bilim tarihi ve felsefesinde Kuhn’un paradigmasını Harold Rosenberg’in oynak,
tanımlanmaz sanat nesneleri göz önünde tutulur. Bu belirsizlikler, eylemlerimizin,
düşüncelerimizin, yorumlarımızın içine boydan boya işler ve dünyamızı belirler.
Parçalanma
Belirsizlik, parçalı oluşla birlikte gelir. Postmodernlikte, ister toplumsal, ister bilgisel
ve hatta ister estetik tarzda olsun her bütünleşmeyi, her bireşimi hor görür. Montaja, kolaja
vurgu yapılır. Zaman, ayrı oluşlar, kaygan dilsel göstergeler zamanıdır. Böylece postmodern
için parçalanmışlık evrensel bir kabuldür.
Otorite Karşıtlığı
Her türlü otoriter eğilimlere karşı çıkılır. Kültürel, epistemik ve toplumsal
(Azınlık/Çoğunluk, Erkek/Kadın) otoritelere karşı çıkılır.
Ben’in Derinlik Yitimi
Postmodern geleneksel ‘ben’in içini boşaltır. ‘Ben’, iç-dış boyutu olmayan bir
yüzeysellikle ele alınır.‘Ben’ anlamada eskinin felsefi temellendirmeleri bırakılır yerine dil
oyunlarında ortaya çıkan durumlar konulur.
Gösterilebilir Olmama, Betimlenebilir Olmama
Postmodern sanat gerçekçi ve betimleyici olmayan sanattır. Parola şudur:
“Betimlemeyi boş ver!”. “Betimlenebilir olmayan” adlandırması da dil oyunu gibi
Wittgenstein’dan alınan ve kendine göre bir kullanım verdiği bir kavramdır.
İroni
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Postmodernin bu fenomeni, perspektivizm diye adlandırılır. Burada ironi, otoriter bir
sav karşısında farklı bakış açılarının ortaya konulması olarak anlaşılır.Bir temel ilke veya
paradigmanın ortadan kaldırılmasında, postmodernde oyuna, karşılıklı oyuna, diyaloga, çok
sesliliğe, allegoriye, kendi kendisiyle oynamaya, kısacası ironiye yönelinir.
Melezleşme
Yeni bir gelenek kavrayışı. Bu, geçmişi taklit eden değil, tersine onu şimdinin içine
koyan bir gelenektir. Buradan, geçmişi şimdi adına baskı altına almaksızın, tarihsel öğeler
arasında bağıntılar ortaya çıkarma iddiası taşır.
Karnavallaşma
Bu durum, yukarıda belirlenen “belirsizlik,” “parçalanma,” “kurallılığın bozumu” ve
“Ben’in yitimi” olgularının aşırıya götürülmesi tarzıdır. Ancak bu kavram, postmodern
anlayıştaki komiğe, hatta bazen saçmaya varan bir şeye de aracılık eder. Daha geniş anlamda
‘çok seslilik’, nesnelerin “neşeli göreceliği” demek olan karnavallaşma, her an hazır bulunan
gülme anlamında da kullanılır.
Katılma
Katılmanın nedeni belirsizliktir; bu boşluklar doldurulmak ister. Postmodern metin,
alışılmış anlamda sözel olduğu gibi, sözel olmayan göstergelerden de oluşmuş olabilir. İçinde
eksiklik, boşluklar olan böyle bir metin “okuyucusu” tarafından yazılmak, değiştirilmek,
yanıtlanmak, tadına varılmak ister.
Metinsellik
Postmodern anlayışta her şey: Sözel olsun olmasın sanat nesneleri, felsefe ve bilim
dilleri, söylemleri, davranış biçimleri, atom-altı parçacıklar, astro-fizik, galaksiler, kara
delikler, DNA’lar, politika... hepsi önce ve sonra dildir, metindir. Ama postmodern bu dillerin
gönderme yaptığı “gerçeklik alanı”na sırt çevirmiştir.
Geleceğe dön! (Back To The Future!)
Bu slogan, ilerlemeyi yalnızca geçmişin yaratıcı içerilmesinde gören moderne karşı
postmodernin geleceğe dönük yüzünü gösterir. Bu, geçmişte yaşayanlara bir çağrıdır.
Dolayısıyla gelinecek olan an, çağrıyı yapan postmodernin bulunduğu andır, yani bugündür.
Alışılmış anlamda geçmiş ve gelecek kavramlarına postmodern yabancıdır. Ona göre geçmiş,
büsbütün geçmemiş olduğu gibi, gelecek de tümüyle gelecekte değildir; tersine her ikisi bir
bakıma şimdidedir. Geçmiş ve geleceğin bu şimdileştirilmesi, aslında geçmiş, şimdi, gelecek
üç boyutunu ortadan kaldırır ve hepsini birden bir boyuta indirir. Bu nedenle, örneğin tarih
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felsefesi bağlamında da “tarih bitti” denir. Çünkü şimdileşen zamanda “umut,” “beklenti” gibi
gelecek söylemleri yoktur; öyle olduğu içindir ki geçmiş de yoktur.
Her şey uyar/olur/gider! (Anything goes!)
Her şeyin gider” olması için her şeyin yanlış olması gerek. Nietzsche “Her şey
yanlıştır!” demişti. O, her anlam vermenin, değer vermenin yitip gitmekte olduğunu şu
kehanetiyle dile getiriyordu: «Anlamsızlık yaklaşıyor!» Kehanet, yüz yıl sonra “postmodern”
olarak gerçekleşir. Anlamın, değerin, doğrunun genel geçerliğinin dayandığı otorite ile alay
eden postmodernin “Her şey gider” sloganı olur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde konumuz postmodernizmdi. Çağımız sıklıkla postmodern dönem olarak
anılmaktadır. Modern ortaya konulmadan postmodern anlaşılamaz. Bu bakımdan önce
modernin özellikleri konu edeceğiz, daha sonra moderne karşı ileri sürülen postmodernin
özelliklerine değindik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki filozoflardan hangisi modern dönemin dışındadır.
A) Kant
B) Hegel
C) Locke
D) Platon
E) Hume
2. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizm tartışmasını başlatan isim olarak görülür.
A) Platon
B) Locke
C) Boethius
D) Spinoza
E) Lyotard
3. Postmodernizm, modernizme yönelik bir ...
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz.
A) güzellemedir
B) övgüdür
C) eleştiridir
D) taktirdir
E) serzeniştir
4. Postmodernizm, ....... düşüncesiyle gelişen düşüncelere karşı tutum geliştirir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) Rönesans
B) antikçağ
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C) aydınlanma
D) ortaçağ
E) Helen
5. Postmodernizmde her türlü … eğilimlere karşı çıkılır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayan seçeneği bulunuz?
A) multi kültürel
B) çokçu
C) eleştirel
D) demoktarik
E) totaliter
6. Modernle ilgili tartışmalar nelerdir?
7. “Postmodern” terimini ilk kim kullanmıştır
8. Modern bilimle postmodernlik arasında ne tür bir ilgi bulunur?
9. Postmodernle Aydınlanma düşüncesi arasında ne tür ilgi bulunur?
10. Postmodern doğruluk anlayışı nedir?

Yanıtlar:
1. D 2. E 3. C 4.C 5. E
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