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“Sınır bir kere çiğnenildi mi,
çiğnenilecek başka bir sınır kalmaz.”

-Martin Heidegger

Sonuç açıktır, insanlığını -sınırını- bir kere çiğneyen kişi,
herşeyi çiğner, çiğneyebilir. İşte bu nedenle sûfi,

sınırında/insanlığında kalarak her şeyiyle Evren’i kendinden korur, 

Fuzulî ne demek istedi?

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni
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spinoza mesela… 
tanımlamak, sınırlamaktır demiş... 
bir çiçeğin kırmızı olduğunu söyler-
ken onu bütün öteki renklere karşı 
sınırlarız, demiş...
bi çiçeğin başka bi renk olmadığını 
söylediğimiz zaman da, olumsuzluyo-
ruz; dolaysıyla sınırlıyoruz... 
ve özetle ekilmiş: her varlık, bir sınırlı-
lık’la belirlenmiştir...
mutlaka doğrudur…
zira karşı çıkmaya kalkışırsanız usta 
size bir ‘methiye’(!) bile düzebilir...

yakın zamanın ustalarından kant ise:
bilgiye bir sınır çeker ve bu sınırın öte-
sini hiç bilmediğimizi ve asla bileme-
yeceğimizi söylermiş...
öyle diyor…
ve ona göre biz ancak ‘IHQRPHQ’leri 
bilebilir… ‘kendiliğinde şey’i ya da 
‘QXPHQ’leri asla bilemeyip, bunlar sı-
nır-kavram’lar olduğu ve bilgimiz bu 
sınırda durduğu için ötesine geçemez-
mişiz.  
...dermiş kant usta...
haksız da değil…
zira QRXPHQRQ’u beş duyumuzla ta-
nımlamak gibi bir lüksümüz olmadığı 
halde; SKHQRPHQRQ’u (SKDLQHLQ=aydın-
latmak ışımak) görmememiz mümkün 
değil...

bu sefer de bu laflara olimpos’un te-
pesinden hegel baba şimşekler yağdır-
mış…mış...:
“olur mu öyle şey?… ne kadar bilim 
dışı bir sav...” demiş..
“sınır’ın bilincine varmamız için, o 
sınırın ötesinde ne olduğunu bilmemiz 
gerekir bi kere... 
bir çizginin bitimini bilmek demek, o 
çizginin ötesindeki boşluğu da bilmek 
demektir... 
bir şeyi hiç bilmemek, o şeyin bilincin-
de olmamaktır. 
bak bu güzel işte...
bir şeyi hiç bilmemek, o şeyin bilinme-
diğini de bilmemektir.” 
bu daha güzel... 
demek ki neymiş... 
bilginin saltık bir sınırı yokmuş, çünkü 
olsaymış biz bu sınırı da bilemezmişiz. 
eğer biz bu sınır’ı biliyorsaymışız 
sınırın ötesine geçmişmişiz demek-
miş... 
ya da bu sınır gerçek değildir ve yok-
turmuş. 
yani…
aksini ispat edebilir misiniz?!...
zor biraz…

engels, sanki gölgesinde kalmış gibi 
anılsa da, ortağı kadar sıkı bir düşünür-
dür bence.
üstad demiş ki:

konumuz 
V×Q×U���
aykut yazgan
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“evrenin tümüyle bilinmesi, sonsuzun 
sona ermesi olurdu... 
bir tür sınır tanımlaması…
evren sonsuzdur, demek ki bilgisi de 
sonsuzdur.” 
epimenides’in kulakları çınlasın… 
pek de benziyor...
“ayrıca, bilginin sınırı, metafiziğin ve 
idealizmin uydurduğu bilimdışı var-
sayımdır...
çünkü bilginin sınırı yoktur, çünkü 
konusunun sınırı yoktur...”
demiş ve son...

kendisi aslında iyi bir ruh hekimi 
olmasına rağmen karl jaspers bu ko-
nularda hayli iddialı şeyler söylemiş 
zamanında.
‘grenzsituationen’ demiş mesela...
yani sınır durumları...
sınır’a dayanmış durumlar...
sınır’da olan durumlar... 
alışılmış metod, önlem ya da çarelerle 
üstesinden gelebilmenin son durağı 
olan durumlar... 
ihtiyarlık, amansız hastalıklar, ölüm 
gibi...
bir de demiş ki bay jaspers:
“ ‘olmanın’ akamete uğramasında, 
yani bir şekilde sınıra yaklaşılmasın-
da; ‘WUDQVDQGDQV’ a doğru bir kaçış 
kapısı daima vardır…” demiş…
açık...
doktor olarak da bunu en iyi onun 
bilmesi gerek...
bu WUDQVDQGDQV meselesini bir yerde 
akılda tutmak lazım...

geldik en büyük ustaya…
ludwig wittgenstein ve ‘ORJLVFK�SKL�
ORVSKLVFKH�DEKDQGOXQJ’a…
yani TRACTACUS...
wittgenstein yazdığı tek ve biricik 
kitabında sınırdan üç ya da dört yerde 
bahsediyor...
atladığım olabilir, kusura bakmayın...
fakat bu konuda önsözünde söyle-
necek olan her şeyi sanki söylemiş 
gibidir...
demiş ki usta:
“kitap (yani WUDFWDFXV) düşünceye 

böylece bir sınır çizmek istiyor, ya da, 
daha çok – düşünmeye değil, düşün-
celerin dilegetirilişine (1); çünkü dü-
şünmeye bir sınır çizebilmek için, bu 
sınırın iki yanını da düşünebilmemiz 
gerekirdi (yani düşünülemez olanı 
düşünebilmemiz gerekirdi)”
demiş...
bir başka yerde de:
“dil’e bir sınır koyacağız… ve bu 
sınırın dışında olanlar ise düpedüz 
saçmadır...”
belki de sınır’la igili değil ama, son 
sözü de:
“eğer konuşulamayacak bir şey varsa, 
o konuda susmalı...”

bu son söz; düşünce, düşünme ve 
onu lakırdıya tercüme etme ile ilgili 
olduğu için;
bir yandan lakırdının kimi zaman 
(çoğu zaman!) ifade özürlü olduğunu, 
diğer yandan düşünce ve düşünmeye 
yetişme özürlü ve sınırlı olduğunu 
hissettiğim için buraya aldım... 
kendiliğimden…
yoksa kötü bir maksadım yoktur…

--ağır felsefenin ve ciddiyetin sonu-- 
--ve ciddi olanın altına burada kalın 
bir çizgi çekiyorum--

sıra boş kovalarda

bazı şeylerde sınır yoktur... 
mesela yalan’da, iftira’da, mesela 
çamur atma’da, dolandırıcılık’ta... 
hırsızlık’ta mesela...
bu gibi eylemlere süleymaniye’nin 
dört minaresi kadar kılıf uydurulur…
ve denilir ki:
hizmette sınır yoktur...
bunlar dışardadır...

bazı şeylerde sınır yoktur...
sınır tanımayan yazarlar mesela… 
mesela düşünürler, sınır tanımayan 
özgürlük sevdalıları ve şürekâsı... 
mesela...
ve onlar içerdedirler

aslında bunlar insanoğlunun; derin 
düşünceye inat, sınır diye bi şey tanı-
madıkları ve kolayca aşabilecekleri 
çok bi şeylerin olduğuna misal...

neyse…
bütün bu kocaman lakırdıların arasın-
da neredeyse kaybolmadan…
sınır denince benim aklıma gelen şey 
beşinci sınıfta ibrahim beyin (nedense 
biz ona hocam demezdik) verdiği 
harita ödevlerini yaparken, envâi çeşit 
kuru boya renklerle boyanması gere-
ken şehirleri, bölgeleri, memleketleri: 
‘bir tire bir nokta... bir tire bir nokta... 
bir tire bir nokta...’
ile birbirlerinden ayırmaktı.  
bunlar sınırdı...
hatta noktaları kucaklamaları için 
tirelerin sonlarına ve başlarına minik 
birer yarımaylar bile yapılırdı…
dekoratif olması için…

beşinci sınıfta faik sabri duran’ın 
o meşhur büyük atlasında ne kadar 
şehirler ve ne dolu yurtlar ve kıt’alar 
vardı
hepsi de bu minval üzerine birbirle-
rinden ayrılmışlardı. 
bizim taraf… sizin taraf… (angaj�
PDQ?!)
kordelalar gibi kıvrım kıvrımdılar...
kimi tepelerin arasındaki vadiyi ikiye 
böler, kimisi bir akarsuyu takip eder, 
kimisi yüce dağlardan kıvrıla kıvrıla 
yeşil ovalara inerdi…
sanki bütün doğal engebelere bir 
uyum sağlamaya çalışır gibi...
bu tabii yalnızca ‘siyâsî’ – boyalı ha-
ritalar için geçerliydi...
ne de olsa insan buluşu...
fizikî olanlarda ise; yani sadece dağ 
tepe, orman, nehirleri gösteren harita-
larda böyle sınırlar yoktu.. 
onlar sadece birbirlerinin içine geç-
miş, kimin kime ait olduğu belli 
olmayan; açıktan koyu kahverengiye 
doğru yüce dağlar, yemyeşil ovalar ve 
mavi nehirlerin sınırsız haritalarıydı...

ancak bu her zaman böyle olmadı…

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni
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beyaz adam kara kıtaya ayak bastı-
ğında…
beyaz adam savaş kazanıp yer zapt 
ettiğinde...
beyaz adamın işine geldiğinde...
sınırlar cetvelle çizildi… 
dümdüz... 
artık dağ bayır dere tepe hak getire…
bir bakmışsın bir köyün dört evi bu 
tarafta geri kalan beş evi beri yanda 
kalmış…
bunlar da işte beyaz adamın sınırla-
rıdır...
sanırım görseydi, ludwig bile buna 
akıl erdiremezdi...

bir zamanlar mensubu olduğum bir 
cemiyete almanya diyarından misafir-
ler gelmişti...
kendileri çok güzel ağırlandılar...
ve bir tanesi de yemekten sonra bir 
konuşma irad etti...
dedi ki:
“almanya’dan uçağa binip 
havalandıktan sonra üç saat boyunca 
çorak tepeler ve karlı dağlar, yemyeşil 
ya da sapsarı tarlalar, güneş ışığında 
yukarlara pırıltılar gönderen nehirler 
ve çok aşağılarda kalmış, oyuncak 
gibi minicik şehirler, köyler ve 
kasabaların üzerinden uçtuk. inanır 
mısınız dostlar bu üç saat içerisinde 
bu anlattıklarımı birbirlerinden ayıran 
tek bir çizgi bile görmedim”
güzel bir konuşmaydı...
bizim sabri duran’ın fiziki haritalarına 
benziyordu...
ayrıca bir ‘güzelleme’ yapmak için ya 
da kazara söylenmiş olsa bile cemiye-
tin mefkuresine de uyuyordu...
neyse…

aklıma gelen bir diğer şey ise ‘bir 
nokta bir çizgilerle’ alakası olmayan...
belki de olan...
neden derseniz galiba yukardaki 
üstadlardan birinin ya da bir kaçının 
bilgi ile bağdaştırmak istedikleri 
sonsuzluk savına oldukça sıcak bakı-
yorum... 
yani bilgiden çok düşünme… 

bazen bütün kural ve kaidelere, kanun 
ve nizama ve intizama nanik yaparak 
konmuş olan bütün bu uydurma, 
saçma, aptalca ve en çok ta oduncu 
baltası misali sınırları, o noktalar ve 
çizgilerin aralarındaki boşluklardan 
yararlanarak sıvışıp gitmek...
nereye...
öte tarafa…

fakat işte işin tam da bu noktasında; 
üç ayağı sağlam alman, fransız, antik 
yunan ve ingiliz siciminle bağlı bir 
deveyle bir kırlangıç arasında seçim 
yapmak zorunda kalırsınız...
birisi; yalnızca sıkı sıkıya bağlanmış 
ipin serbestisiyle zar zor, kan ter için-
de sürünerek kumda geride bıraktığı 
çizgiye kimi zaman esefle bakan...  
ve ayak-bağlarına inat, ayak-bağları-
na saygılı, ayak-bağlarınla mağrur...
bir yerlere bir sınıra ulaşmak ister-
ken...
diğeri (tabii oldukça izâfî ve alego-
rik..) göklerde serapa hür ve serazat...
sürünmek yerine hayal-gücü küheyla-
nına binip bize yutturmaya çalıştıkları 
sınır ötesi bilinmezliği keşfetmenin 
serüvenine adım atmak...  uçup git-
mek...
devenin saygın bağlarınla bir kıyas 
yaparken tabii ki benim kırlangıcıma 
pekala ‘kuş-beyinli’ diyebilirsiniz...
o sizin bileceğiniz şey...

bu arada devenin ayak bağı konusun-
da mefisto’nun bir tiradını paylaşa-
yım istedim sizlerle...
mefisto faust’u beklerken hevesli bir 
talebe müsveddesine şöyle seslenir: 
(2)

kimi günler öğretirler sizlere 
bir hamlede yaptıklarınızı;
bir! ‘ki! üç! ne gerekliyse…
yemeyi içmeyi yaptığınız gibi… 
aslında düşünce- fabrikası 
usta bir dokuma tezgahı gibidir.
bir ayak ile binlerce iplik sallanır 
ve mekik bir oraya bir buraya savru-
lur.

görünmez iplikler sanki, 
akar giderler binlerce düğüm oluşur...

feylozof girer içeri ve size; 
bunun böyle olması gerektiğini 
söyler,
birinci böyledir, ikinci ise şöyledir 
ve onun’çin üç ve dört te öyledir.
ve eğer birinci ve ikinci böyle 
olmasalardı, 
üç ve dördünce asla olamazlardı...

bunu talebe her yerde medh’edip 
över;  
velakin dokumacı olamaz...
kim ki hayy olanı tanır ve tanımlar, 
dener önce ruhu söküp atmayı,
bütün parçalar elindedir artık, 
yalnızca işte ruhun eksiktir bağı.

ve işte böyle dostlar...
sınır ve o meşhur bilgi, bilme ve 
mantık/ve mantıksızlık ve akıl hepsi 
bu dizelerin bir yerlerinde...

hem akıl nedir ki:
bir omnipotent’in kendi kullanabile-
ceği ihtiyaç fazlasından ayırıp, artaka-
lanı sizlere lütfettiğini varsaydığınız 
‘cüz’i’ bir sadakadır…
ve akıl; daha çok pötikare bir pal-
tonun yan cebine elini sokup, işaret 
parmağını sanki cebinde bir tabanca 
varmış gibi size doğrultandır...
sizi tehdit edendir…
buna kanmayın…
işte belki de o zaman bir kırlangıç 
gibi bütün o noktalar ve çizgilerin 
aralarında kalan boşlukların sınırla-
rından sıyrılır uçar gidersiniz...

1- arıoba ‘ausdruck’u, dilegetiriliş olarak 
çevirmiş. bana ‘ifade’ sanki daha doğru 
gibi geldi.
2- yukardaki çevirilerde eğer bi yanlışlık 
yaptıysam affedin.
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İrşâdına mazhar olduğum bir ârife, 
“İslâm’ın şartı beş, imânın şartı altı” 
diye söylenmiştir. Ama aynı zaman-

da “Hüvel evvelü, vel ahirü, vezzâhirü 
vel bâtın”  1 da denmiştir. İçte olan, dışta 
da varsa, ikisi de “altı” olması gerekmez 
mi? diye sormuştum. Ârifin yüzünde 
beliren gülümsemeyle birlikte söylediği 
söz beni önce utandırdı (hicab duydum), 
sonra da uyandırdı. “Evet, imânın şartı 
altı, İslâm’ın şartı beş, ama altıncısı had-
dini bilmektir.” Bu söz beni utandırdı; 
mahcub oldum. Bunu gören ârif, “Yok 
yok! muradımız sana haddini bildirmek 
değildir; ancak haddimizi bilmenin bi-
lincimiz için tek hakikat olduğunu söyle-
mektir; çünkü insanın irâde ve ihtiyarına 
düşen ancak budur” demişti.

Bir kavram olarak İslâm, ‘barış’ anlamı-
na gelir ve irâdî-akla ait bir hususiyettir. 
İmân ise, kalbe aittir ve ‘öz-güven’in 
içsel duyumsanmasından ibarettir. Birin-
cisinde uzlaşma ikincisinde ise benim-
seme vardır. Bu nedenledir ki, “innemel 
mû’minûne ihve” denmiştir.  2

İslâm, akl-ı sâlim (güvenli), kalb-i selim 
(duru) ve zevk-i selim olmaktır ki ilk ba-
rış akılla kalb arasında gerçekleşir. Aklı 
sâlim eden, ancak onun kendini ‘Hak’ ile 
sınırlamasıdır. İşte buna haddini bilmek 
denmiştir. Kendine bir sınır koymak 
yani hududunu çizmektir. Aslında Hak-
kını bilen haddini bilir. 

İnsan, Hakkı, Hak ettiği ile bilir ki bu da 
bir Ben ve Sen’i gerektirir. Akıl sınırlı 
olduğu için, kendi sınırı onun varlığıdır 
da.

1 Kur’an-ı Kerîm, +DGLG�6�UHVL 57/3
2 Kur’an-ı Kerîm, +XFXUkW�6�UHVL 49/10

İnsan kendisini Hak ile sınırladıkça öz-
gür ve sorumludur. Yoksa keyfiliğin ba-
tağına sürüklenir. Kısaca özgürlük hak 
ile sınırlanır.

“Kendini bil” deyimi, kendimi ne olarak 
ve kim olarak bileyim sorusunu doğurur. 
İşte bunun yanıtı, “Kendini hak ve so-
rumlu olarak bil” dir.

Hakkın bilinmesi ise “adalet” ile müm-
kündür. Adalet, hakkı bildiren sınır ola-
rak yasayı buyurur. Bu da hak edişlerin 
hak edenlere teslimini güvencesi demek-
tir. Toplum barışı (din-i islâm), ancak 
adalet temeli üzerine mümkündür.

Bilincin oluşmasının koşulu akıl ve dil-
dir. Akıl bir cevher olarak doğuştan var 
olsa da dil ile kendisini açığa vurur. Dil 
bilincin ortamı, iletişim ve bildirişim 
aracı olarak tarihsel ve toplumsaldır. Et-
kin olarak dil, dia-logos yani bilinç-bi-
linç ilişkisini asgarî olarak gerektirir ki 
bu da bir ben-sen ilişkisidir ve bilinç bu 
ortaklaşalığın sonucudur. Akıl, sadece 
insanın insanla konuştuğu yerde oluşur. 
Tek tek kişilerin bilgisi ve yetenekle-
ri sınırlıdır ancak insanlığın bir bütün 
olarak, bilgi ve yetileri sınırsızdır. İnsan 
varlığını Tanrıya, varoluşunu doğaya ve 
tarihe, insan oluşunu ise ancak insana 
borçludur. Bu nedenle de dil, insanlar 
arası iletişim ve bildirişimin sınırında 
durur; dil, sınırdır.

Gönlün oluşması da bilinç gibi bir ben-
sen’i gerekli kılar. Aklın zorunlu aracı 
nasıl ki dil ise, gönlün de biricik vasıtası 
sevgi-merhamet’tir. Akıl bir başka akıl 
aynasında kendini sınırlayıp, kendine 
dönerek (UHÀHNVL\RQ) kendini bilirken, 

Altıncısı
‘Haddini Bilmek’tir
Metin Bobaroğlu
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gönül, bir başka benin gönlünde ken-
disini yitirir ve onun ateşine yanarak 
ancak yanmayı bilir; bu da aşk diye 
nam salmıştır. Sevgililer, bir birinin 
güneşinde ısınırlar, âşıklarsa yanarlar.

Parçalayarak bilen (fark) zihindir, 
parçaları bir gaye uğruna bütünleyen 
(tevhid) ise akıldır. Zihin duyulara 
bağlı olarak dış dünyaya ve onun çe-
şitliliğine açılır. Akıl ise küllîlere yö-
nelerek tevhidi (birliği) sağlar. Bu ne-
denle insanın diğer varlıklardan farklı 
olarak bir iç ve bir de dış varlığı var-
dır. İlk sınır iç ve dış olarak insanın 
kendisini bölmesidir ki kendisini ken-
disinin mülkü edinebilir ve başka şey-
leri bildiği gibi kendisini de bilebilir; 
haddini bilmek kendisini bilmektir.

Hudud yani sınır, ayrımdır; bir şeyi 
başka her şeyden ayıran onun sınırı-
dır. Sınır, sınırladığı şeyin öz nitelik-
lerini göstermesi bakımından aslında 
dairenin çevresi kadar merkezidir de. 
Çember ayrımdır ancak, merkezi gös-
terir; buna zat sınırdır denir. 

Sınır bilinci sınırladığı için de kav-
ramdır; bu nedenle sınır, ölçüdür. 
Ölçü, hem nesnelere sınır koymaktır 
hem de bilince. Ölçü nesnelerdeki akıl 
yüklemidir. Yani ölçü bilimin dili ola-
rak geometriktir ve aklın gözüdür. Ak�
OÕQ�HQ�E�\�N�¿OR]RIX�İmmanuel Kant, 
QRPHQRQ�ile�IHQRPHQRQ�arasındaki sı-
nırın aşılamayacağını söylemiştir ࣠�. L. 
Wittgenstein da “Söylenebilir olan ne 
varsa açıkça söylenebilir; ve üzerinde 
konuşulamayan konusunda susmalı” 
diyerek  4, konuşma ile susmanın sını-
rına dikkat çekmiştir. Bu sınır Kant’ta 
aklın sınırı iken, Wittgenstein’da dilin 
sınırıdır: “Dilin sınırı, düşüncelerin 
dile getirilişinin, ifade edilişin sınırı 
olarak konmuştur. Düşüncelerin dile 
getirilişine dil yoluyla dışa vurulu-
şuna sınır çizmek demek, dilin yapı-
sını, mantığı, dilin dünya ile ilişkisi 
çerçevesinde ortaya koymak demek-
tir. Öyleyse ‘sınır’ yalnız dilin içinde 

3 İmmanuel Kant, 6DI�$NOÕQ�(OHúWLULVL. A256/
B312
4 Ludwig Wittgenstein, 7UDFWDWXV�/RJLFR�
3KLORVRSKLFXV. Böl. 7

çizilebilir ve dilin ötesinde kalan da 
düpedüz saçmadır.” “Dilimin sınır-
ları, dünyamın da sınırlarıdır.” Bu 
durumda özne sınırdadır, dünyanın 
içinde değildir, çünkü dünya, ‘benim 
dünyam’dır. Ben dünyanın sınırıyım. 
Dünyanın olanak olarak koşulu bu aş-
kınsal bendir. Kant’ın WUDQVDQGDQWDO 
öznesi gibi. Schopenhauer de “Dünya 
benim tasarımımdır” demişti  5. Bu du-
rumda o, öznenin uzay-zaman içinde 
olamayacağını söylemiş oluyor. Witt-
genstein’e göre, “Dile getirilemeyen 
karşısında susmalıdır ve o gizemli 
olandır ve kendisini gösterir.” Burada 
sınır sessizliğin (P\VWLF) sınırıdır.  6

Tüm nesneler ve olgular, belli nice-
liklere karşılık olan, belli nitelikler 
taşırlar. Tanımlamak, belirlemek sınır 
koymaktır. 

İrâde olarak siyâsî yetkenin egemen-
lik alanı onun siyâsî sınırını belirler. 
Coğrafî olarak doğal sınırlar olduğu 
gibi, kültürel sınırlar da vardır. An-
cak, asıl olan düşünce, temel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılması soru-
nudur.

Toplayıcılık ve avcılık dönemini sona 
erdiren tarım devrimidir. Gezgin ve 
göçebe insanlar tarımla evcilleşmiş, 
toprağı işlediği yer onun evi olmuştur. 
Emeğiyle işlediği toprağının etrafını 
bir çiftle çevirmiş ve ilk özel mülkiyet 
ve özel yaşam hakkı doğmuştur. Önce 
insan, kendini tarım yapan emeği ile 
evcilleştirmiş, ondan sonra da hay-
vanları evcilleştirmeye başlamıştır.

İlk mülkiyet, sınırı, ilk hak ve ilk ya-
sayı gerekli kılmıştır. Artık sınır yasa-
dır. İnsan, oluşturduğu yasayla hem 
kendisini ve hem de hem cinslerini 
sınırlar.

İnsan bireyi kendisini, diğerlerine 
genelde topluma karşı korumak için 
yasaya sığınır. Ancak sınırlı varlığı-
nın doğa karşısındaki güçsüzlüğüne 
karşın, sığınacak bir Tanrı inancını 

5 Arthur Schopenhauer, 6FKRSHQKDXHU 
1998:5, 45
6 Ludwig Wittgenstein, 7UDFWDWXV�/RJLFR�
3KLORVRSKLFXV. 6/522

koyar. O tanrı ki, sınırsız, sonsuz irâ-
de ve kudretle donanmıştır. Böylece 
insan, Tanrı ve Evren arasında sınırda 
bir varlık olarak durur. Zaten belirli 
varlık sonlu ve sınırlıdır. Sınırı kendi 
içinde sınırlanmış olarak kapsamak 
da vicdanı oluşturur.

O halde insan hem doğayla ve hem de 
toplumla uzlaşma aramak zorundadır. 

Başlangıçta doğanın büyülü güçle-
rinden yardım dilenirken daha sonra 
bilimsel bilgi ve teknolojiyle doğayı 
dizginlemeyi ve emrine koşmayı ba-
şarmıştır. Toplum içindeki varlığını 
koruma ve sürdürmeye gelince, önce 
kan bağı olan aile, akraba ve soydaş-
lara dayanmak zorunda kalmış. Daha 
sonra ise örgütlü toplum içinde gü-
vence aramıştır.

Ancak, birçok sorunu gidermesine 
karşın insan, ölüm karşısında güçsüz-
dür ve ona boyun eğdirilmiş olarak 
kalır. Ölüm yaşamı sınırlayan sınır 
olarak bilinen ile bilinmeyenin sınırı-
nı da oluşturur. 

Ölüm yaşamı sınırlayan ve belirleyen 
tek efendidir. İnsandan başka hiç bir 
varlık öleceğini bilmez ve dolayısıyla 
da ölüm onlara dışsaldır. İnsan ölüm 
korkusunu içinde taşıdığı için onu, 
yine içinde yenebilecektir. Ölüm tü-
mel irâdenin insana koyduğu sınırdır 
ve insanı ikiye böler.

Tüm kılık değiştirmelerine karşın din, 
ölüm var olduğu sürece var olacaktır.

İslâm dinine göre, her insan bir dini 
seçme özgürlüğüne sahiptir. ³'LQGH�
]RUODPD� \RNWXU´� �, ³6L]LQ� GLQLQL]�
VL]H�� EHQLP� GLQLP� EDQD���´  8 meâ-
lindeki âyetlerde bu özgürlüğün altı 
çizilmiştir.

Dinin nihayeti ancak ölümü yenmek-
le mümkündür ve ancak ölüp dirilen-
ler bunu bilebilir.

Bu sonlu-sonsuz karşıtlığı insanın 
kendi koyduğu bir karşıtlık olarak ben 
içinde imânla erir ve ortadan kalkar.
7 Kur’an-ı Kerîm, %DNDUD�6�UHVL 2/256
8 Kur’an-ı Kerîm, .k¿U�Q�6�UHVL 109/6
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S
ınır çalışmaları literatüründe 
“sınır” olgusunu ifade etmek 
için üç farklı kavram kullanı-

lır: border, boundary vefrontier. Ge-
nel hatlarıyla ifade etmek gerekirse, 
border bir siyasi birimin egemenlik 
alanını kesin bir şekilde sınırlayan 
hatta işaret ederken, boundary siyasi 
birimin otoritesinin ve etkinlik alanı-
nın en son nerelere kadar ulaştığını 
gösterir; frontier ise siyasi birimin 
kendi sınırları dışında yöneldiği ve et-
kinlik kurmaya çalıştığı alanı tanım-
lamak için kullanılır. Border egemen 
ulus-devlete atıfla anlam kazanan, do-
layısıyla modern döneme ait bir kav-
ramdır. Boundary kavramı ise daha 
çok modern dönem öncesinde, im-
paratorlukların uluslararası sistemin 
temel aktörü olduğu dönemde anlam 
kazanmıştır. )URQWLHU ise hem egemen 

ulus-devletler hem de imparatorluklar 
dünyasında geçerliliği olan bir kav-
ramdır.

Türkçede bu üç kavram arasında an-
lam açısından bir fark gözetilmesine 
rağmen her üçü için de “sınır” ifadesi 
kullanılır. Anlam açısından kavram-
lar arasındaki farklılığı daha net bir 
şekilde ortaya koymak ve tarihsel bir 
perspektiften konuyu daha anlaşılır 
kılmak için, “sınır” kavramının da 
üzerinde oturduğu uluslararası siya-
setin kurucu ontolojik zeminini ma-
saya yatırmak gerekir. Modern ulus-
lararası siyasetin kurucu ontolojik 
zemini “devletler sistemi”dir. Buna 
göre, tüm yeryüzünü ve insanlığı 
kuşatan tarihî-toplumsal varlık ala-
nı, devletlerarasında mutlak ve kesin 
hatlarla egemenlik alanlarına ayrıl-
mıştır. Modern dönem öncesinde de 
yeryüzünü ve insanlığı kuşatan tek bir 
siyasi birimin varlığından bahsetmek 
mümkün değildir. Çin, Roma, Pers ve 
Osmanlı gibi devasa imparatorluklar 
kurulmuş, fakat bu siyasi birimler 
yeryüzünü ve insanlığı tek bir çatı 
altında toplayacak konuma ulaşama-
mışlardır. Peki, o halde modern dö-
nemi kendisinden önceki dönemden 
farklı kılan nedir? Modern dönemi, 
modern-öncesi dönemden ayıran hu-

Modern 
Dünyada 
Sınırlar* 
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sus, yeryüzünün ve insanlığın tek bir 
siyasi otorite altında toplanamama 
pratik gerçekliğinin, ideal ve kurum-
sallaşmış düzen anlayışı konumuna 
yükselmesidir. Modern dönem önce-
sinde ideal olan ise yeryüzünün ve 
insanlığın tek bir siyasi otorite altında 
toplanması olmuştur. Hemen hemen 
tüm imparatorluklar kendi otoriteleri-
ni evrensel addetmişler ve sınırlarını, 
açık uçlu ve genişlemedeki son durak 
noktası, yani boundary olarak tanım-
lamışlardır. İmparatorluklar dünya-
sında egemenliği sınırlayan nihai bir 
sınır anlayışı, yani border yoktur.

Modern dönem öncesinde sistemin te-
mel aktörü olan imparatorluk gitmiş, 
yerine egemen ulus-devlet gelmiştir. 
Böylece yeryüzünü ve insanlığı kuşa-
tan evrensel bir düzen arayışı, yerini 
egemen ulus-devletin sınırları dâhi-
linde evrensel bir düzen arayışına bı-
rakmıştır. Mevcut sınırlar mutlaklaştı-
rılmış ve bu sınırların ötesine geçerek 
tüm dünyayı tek bir çatı altında birleş-
tirme idealinden vazgeçilmiştir. Ulus-
lararası siyaset açısından modernite, 
küresel düzlemde bir evrensellik ara-
yışı karşısında, SDUWLN�OHUOLN (devlet) 
düzleminde bir evrensellik arayışının 
zaferinin ilan edilmesidir. Modern 
devletler sistemine hâkim olan sınır 
anlayışı, toplumlar arasına kalın ve 
kapalı hatlar çizen border kavramıdır.

Modern dönemde uluslararası siyaset, 
ağırlıklı olarak savunmacı bir nitelik 
kazanmış; kesin ve mutlak hatlarla 
çizilen sınırların dış dünyaya, içeride 
de devletin “millet”inin topluma karşı 
korunması siyasetin temel dinamiği 
haline gelmiştir. Bu değişimin altında 
yatan, imparatorluğun kendini mer-
kezine yani imparatorun ikamet ettiği 
saraya ya da başkente atıfla, ulus-dev-
letin ise kendini egemenlik alanını 
diğer devletlerin egemenlik alanından 
ayıran sınırları esas alarak tanımla-
masıdır. Bir başka ifadeyle, siyasetin 
odağı “yayılmak”tan “sınır”lamaya 
kaymıştır. Devletin “sınır”lama fiili 
modern döneme ait iki cephede te-
zahür etmektedir: Devlet-uluslararası 

sistem (iç-dış ayrımı) ve devlet-top-
lum (kamusal-özel alan ayrımı).

Modern dönemde egemen devlet, 
kendi içine dönerek sınırları içerisinde 
yaşayan insan topluluklarını “millet” 
kategorisinde, kamusal ve özel alan 
arasında bir “sınır”lamaya giderek, 
homojenleştirmeye çalışmaktadır. 
Bunun temel sebebi ise iktidarın kay-
nağı konusunda yaşanan değişimdir. 
İmparatorluklarda siyasi iktidarın 
kaynağı dünya dışında metafizik bir 
temel olarak bir tanrıya veyahut bizzat 
tanrısal bir nitelik taşıyan imparatora 
dayanmaktaydı. Modern dönemde si-
yasi otoritenin kaynağı VHN�OHUleşmiş, 
önce tanrısallığından arındırılmış ter�
ULWRU\DO kral, 1789 Fransız Devrimi’ni 
takip eden dönemde ise “millet” (na�
tion) iktidarın/egemenliğin kaynağı 
durumuna gelmiştir. İktidarın kaynağı 
durumuna gelen insan topluluklarının, 
devlet tarafından başıboş bırakılması 
söz konusu olamazdı. Devlet etkin bir 
şekilde, tespit ettiği “ideal vatandaş” 
tanımı ışığında “millet”ini kurgula-
makta, yeniden üretmekte ve bu tanı-
mın dışına çıkmaya çalışanları “öteki-
leştirerek”, “tehdit” unsuru addederek 
ve kamusal haklardan yararlanmaları-
nı kısıtlayarak cezalandırmaktadır.

1648 Vestfalya Antlaşması’yla tüm 
siyasi birimler birbirlerinin egemen-
lik alanlarına saygı göstereceklerini 
ve hukuken eşit olduklarını kabul 
etmişlerdir. Avrupa’da gerçekleşen 
bu dönüşüm zamanla Avrupa dışın-
daki siyasi birimleri de kapsamış, 
1960’larda sömürgeciliğin sona er-
mesiyle tüm dünyada geçerli kurucu 
bir norm hâline gelmiştir. Böylece 
devletin egemenliği ve otonom varlı-
ğı garanti altına alınarak devletler sis-
temi, tarihî-toplumsal varlık alanını 
organize eden temel ontolojik anlayış 
olarak küresel çapta kurumsallaşmış-
tır. Bu yeni düzende devlet, dışarının 
kapsamındaki insanlıktan, ulus-üstü 
toplumsal yapılardan ve diğer ege-
men devletlerden kendini “farklılaş-
tırarak”, “sınır”layarak (b/ordering) 
kendi egemenlik alanını korumak ve 

inşa etmek, aynı zamanda da ege-
menlik haklarını devam ettirmek için 
anarşik uluslararası sistemin devamı 
uğruna mücadele etmek zorundadır. 
Anarşiyi aşıp sınırları (border) dı-
şında egemenlik alanını genişletmek 
isteyen Napolyon Fransa’sı ve Hitler 
Almanya’sı gibi UHYL]\RQLVW�devletler 
diğer devletler tarafından sert bir şe-
kilde cezalandırılmıştır.

Devletler sınırlarının gerisine çeki-
lip bekler mi? Elbette ki hayır. Bu 
noktada frontier kavramı devreye 
girer. Devletler sınırlarla kısıtlanmış 
olmalarına rağmen, “dışarısı” olan 
uluslararası alanda etkinlik kurma-
yı hiçbir zaman elden bırakmazlar. 
Sosyal varlıklar olmaları nedeniyle 
içerisinde bulundukları uluslararası 
sistemi kendi çıkarları doğrultusunda 
şekillendirmek isterler. Bu çelişkiyi 
aşmak için frontier kavramı ışığın-
da “dışarı”ya yönelerek, egemen-
lik alanlarını genişletmeden siyasi, 
ekonomik ve kültürel etkinlik alan-
larını genişletmeye çalışırlar. Me-
sela günümüzde sistemin en büyük 
gücü Amerika’nın border’ı Atlantik 
ile sınırlı olmasına rağmen, etkinlik 
veya jeopolitik alanı yani frontier’ı 
tüm yeryüzüdür. Yine aynı şekilde, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun boun�
dary’si Viyana kapılarının ötesine ge-
çemezken, frontier’ı Avrupa’nın daha 
derinlerine, mesela İspanya’ya kadar 
ulaşmaktaydı.

Özetle, sınırlar tarihsel olarak farklı 
şekillerde kurgulanırlar. Modern ön-
cesinde boundary, egemen devletler 
sisteminde ise border önem kazan-
mıştır; frontier ise her iki dönemde 
de gerçekliği olan bir olgudur. Yine 
somut fiziksel bir olgu olmalarının 
ötesinde sınırlar, “farklılığın” üre-
tilmesi anlamında toplumsal olarak 
inşa edilir. Sınır kavramının kapsamı 
genişletildiğinde ise devletin sadece 
dışarıya karşı kendi egemenlik alanını 
“sınır”lamadığı (b/ordering), içeride 
de “ideal millet” anlayışı üzerinden 
topluma yönelik bir “sınır”lama yü-
rüttüğü görülür.

* http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=74&makaleid=2079
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“Kendine saklanma”
Bedenim bambaşka kimsesiz yerlere, ruhum kendi dehşetinin derinliklerine göç etti…  Korkuyorum...

Bedenlerin yerleştiği bu ıssız ülke neresi; “neresi olmayan” kendi yerim beni niçin bıraktı, ben onu bırak-
madan önce… 

mahreminde…

-

Şeyma Bobaroğlu
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Karanlığın Sınırı
Özlem Alagöz

Toprağından, vatanından, kültüründen, evladından ayrılarak, her gün, o gün ölebileceğini 
bile bile o bilinmez engin, hırçın, aldatıcı denizlere açılıyorlar. İlyada destanı gibi anılmaya-
cak onların hikâyeleri! Çoktan gazetelere manşet oldular. Tarihin en gerçek, yorumsuz yazı-
mını başardık. Vicdanı olan sıradan bir insan, bir kral kadar âşinâ vahşetin kurgulayıcılarına 
ve niyetlerine. Bin yıl sonra kahraman olarak anılmayacak onlar ama Homeros binlerce yıl 
önce bilinmezliğe açılanları kahramanlar olarak anlatmıştı. Ne acı ki bugün dünyanın her 
yanını görebilecek bilgi iletişim araçlarına sahip bir insan, önüne çizilmiş sınırı geçemediği 
için ölümü göze alarak denize açılıyor, başka bir ölümden kaçmak için yapıyor bunu!  
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Boş tekrarlar dönemi bitti, insanlar 
artık boş tekrarlarla vicdanlarını uyu-
tamayacak ve dolu düşünmeyenlerin 
kıyameti geldi, artık kıyam edeceğiz 
demek ki. Dolu düşünmekten kastım 
bilimsel tutuma haiz, sanatsal duyar-
lılığı gelişmiş, hassaslaşmış ve bun-
ların desteklediği felsefî tutumu olan 
düşünmedir ama en önemlisi belki de 
genele rahmet olacak bir gayeye sa-
hip düşünmedir. Felsefe sözcüğünün 
içerdiği bilge sevgisi ya da şeylerle 
değil de bilge yani VRIRVlarla konuş-
mak bağlamındaki sevgi türünün 
yokluğu, yaygın etik sorunun kayna-
ğı gibi görünmekte. Bu yüzden zihin 
felsefelerinin uzmanlıkları, toplum-
sal vicdan yani adalet problemi ve bi-
reysel ahlâk sorununa –sağlıklı olma-
yan beden, duygu ve düşünce- çözüm 
olamamaktadır. Uzmanlıkların ya 
da daha genel anlamda disiplinlerin 
ilişkisi ki LOLúNL�� HQ� JHQHO� DQODPGD�
VHYJL� NDYUDPÕQÕQ� WHPHOLGLU, sağlıklı 
bir biçimde kurulamamakta ve işle-
tilememektedir. Varalım, boş tekra-
rın manasını bu bağlamda düşünelim 
ve genel toplumsal yaşamımızdaki 
sorunların kaynaklarından birinin 
bireysel olarak böyle bir tutuma bağlı 
olduğunu varsayalım. Böyle bir var-
sayım üzerinden, modern dünya inşa-
sında gerek bireysel ve gerek toplum-
sal alanda karşılaştığımız en önemli 
ve vicdanlarımızı belki de en çok 
rahatsız eden sorun, adil paylaşım 
sorunudur. Bu bağlamda genel ola-
rak uygarlık dediğimiz alana, insan-
lık tecrübesinin içkin olduğu nesnel 
alanların yani yaşayan kültürler ve 
geleneklerin özünün yukarıda sözü 
edilen anlamdaki düşünme kalitesi 
eşliğinde dâhil edilmesinin, devşiril-
mesinin sorunlarımızın çözümünde 
yeni bakış açılarının doğabilmesine 
imkân tanıyacağını düşünüyorum. 

Aynı zamanda insanlığın tümü adına 
her anlamda daha ekonomik çözüm-
ler de üretilebilir. Düşünce kalitesi-
ni arttırarak insansı gibi yaşamaya 
mahkûm edilmiş alt ekonomik sınıf-

ları, insanî yaşam koşullarına yani, 
belki bugün hayal bile edemeyece-
ğimiz en alt düzlemde, açlık sınırın-
da da olsa bir refaha kavuşturabilme 
şansı elde edebiliriz. Bugünkü duru-
mun felaket tablosunu anlayabiliriz 
belki böyle vahim bir tabloyla. As-
garî ekonomik refah her insanın do-
ğuştan kazandığı bir hak olmalı diye 
düşünüyorum. Çünkü yediğim her 
lokmayı sayan,  karınları şiş, günler-
ce yemek yemediğini, su içmediğini 
bildiğim yüz binler, belki milyonlar-
ca bebek, çocuk, ergen, yaşlı, hasta, 
çaresiz insan var bu dünyada.

Daha net söylersem de çok çok ya-
kınımda, tanıdığım insanlar var. Bu 
adil olmayan ortamda ne yaparsam 
yapayım kendimi sorumlu hissedi-
yorum bir birey olarak. Gerçekten de 
kurumların üstlendiğini varsaydığı-
mız ama hiç de öyle olmadığını gör-
düğümüz şeyler vicdanımıza tek tek 
bireyler olarak azap oluyor. Ancak 
günümüz koşulları ekonomik sınıflar 
arası geçişe izin vermeyecek kadar 
katı yapılar haline gelmiş bulun-
makta. Bırakalım çaresizliğin içine 
doğmuş güruhları, birçok nitelikli 
insan da ekonomik sebeplerden top-
lum dışı bırakılıyor.

Liyâkatin bir insanın hem asgarî 
düzeyde geçimini sağlayıp, sair 
zamanında “nafile” hizmette buluna-
bilmesini olanaklı kılacağı günler de 
umarım gelecek veya en azından top-
lumsal açıdan bunu arzu ediyoruzdur. 
Bu, topluluk bilincine ya da pratiğine 
sahip insanlar arasında daha uygu-
lanabilir olmakla beraber, bireysel 
sınırların gitgide topluluğun en sığ 
bilincine doğru evrilme tehlikesi, 
dostlukları ya da asgarî ilişki biçimi 
olan arkadaşlığı dahi tehlikeye atacak 
hale gelebiliyor. Ekonomik adaletsiz-
liğin, gitgide ilişkileri tek yanlı öz-
veriye zorlaması, toplumsal anlam-
da da rafine insan yetişmesine engel 
olmakta, yüksek temsil kurumlarının 
ve çalışanlarının da, toplumun ço-

ğunluğunu temsil eden yoksulluğun 
gündelik çıkarlarını tatmin etmek 
için kullanılmalarına yol açmaktadır. 
Rafine insanlar bugün toplum tara-
fından saygın insanlar olarak değil 
kibirli, duyarsız ve vicdansız olarak 
görülüyorlar. Hâlbuki bu tip insanla-
rın gelişmiş entelektüel yapıları var 
ve naçizane bilebildiğim kadarıyla 
böyle bir yapı mucizevi bir şekilde 
elde edilemiyor. 

Gerçekte bu nitelikteki insanlara 
toplum için çalışmalarını teşvik ede-
bilmek adına maddi destekte bile 
bulunmamız gerekirken, genel ola-
rak saygıyı bile çok görerek, mânevî 
desteğimizi bile yapamaz hale geldik. 
Çok genel anlamda, tek tek bireyler 
bakımından da izdüşümünü izleye-
bileceğimiz ve şikâyette bulunduğu-
muz bu durum yalnızca yozlaşmamı-
zın bir tespitidir. 

Bu şekilde değerlendirdiğimiz bu 
insanları ki bunlar, bugün için söy-
lersek, gerçekten konusunda uzman-
laşma özverisinde bulunarak, adan-
mış ruh haliyle yaşayan nitelikli,  
geçmişte de az sayıda, tarih öznesi 
vasfını kazanmış insanlardır. Böyle 
insanların tek tek bireyler olarak top-
luma katkıları ve bireysel olarak her 
birimizin yaşantılarına olan katkıla-
rının madden karşılığını ödememiz 
mümkün değildir. Ancak şunu de-
rinden hissediyorum ki, mânevî ara-
yışlarımızın, anlama gayretlerimizin 
tümüyle çöpe atılması gereken yan-
ları olmasına rağmen bize bireysel 
olarak kazandırdığı, en azından bir 
özellik var ve bu türden arayışları-
mızda belki de kendimize saygımızı 
ancak bu yolla koruyabileceğiz. Bu 
da saygı duymak, üretilmiş olanı de-
ğerlendirebilecek kadar bilmek ve bu 
değerleri dünyamızda içselleştirerek 
edimsel hale getirmektir. Örnek ola-
rak kullanılan bir IHQRPHQle konuyu 
açıklığa kavuşturabiliriz sanıyorum. 
Güzel sanatlar akademisine, en azın-
dan benim anladığım kadarıyla her 
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öğrenci “sanatçı” kimliği kazanmak 
için gider. Bu yaygın genel görüş-
tür ama konuyla yakınlığı olanlar 
bilir ki “sanat” birçok zahmetli uğ-
raşının ve özverinin sonucunda ama 
ilahv  bir veri diyebileceğimiz bir 
yeteneğin varlığını da gerektiren bir 
alandır. Binlerce öğrenci arasında 
kıyasıya rekabetin sonucunda yalnız-
ca bir veya ikisi “sanatçı” unvanını 
hak eder. Biz şimdi dışarıdan bakıp, 
bu liyâkatin sonucunda elde edilen, 
hak edilmiş, helâl ve hizmetkâr bi-
linci destekleyemiyorsak veya hiçbir 
şey yapamıyorsak “işleri” üzerinden 
değerlendirip takdir edemiyorsak, 
eserinin âciz yaşantılarımıza doku-
nup canlandırdığı bir etki alamıyor-
sak yani asgarî olarak eserden kendi 
payımıza düşen rahmeti tahsil edemi-
yorsak bu yalnızca bizim kaybımız 
olur ki, toplumsal yaşantımızda bu 
fakirliği de çokça tecrübe ediyoruz.

Gönül yapmaktan söz ediyoruz ama 
gönlümüzde nitelikli, hizmetkâr in-
sanlara yer olmadığı gibi, onlara 
düşman gözüyle bakıyoruz. Eğer şu 
anda beğenmediğimiz bu dünyada, 
parmakla sayılacak sayıda nitelikli 
insan olmasaydı, belki de taş devri 
koşullarına geri dönüp, yazıyı keşfet-
mek için bile üzerimizden çok zaman 
geçmesi gerekirdi. Evet, taş devrinde 
yaşamıyoruz belki ama tezat bir du-

rum olarak kabile savaşlarına müsa-
ade edilen bir dünyada da yaşıyoruz 
aynı zamanda! Yine de bir şansımız 
olabilir belki diyecektim yalnızca. 
Aman Canım! Yazmanın, okumanın, 
nitelikli sohbet etmenin, bu karmaşık 
dünyada neden bulunduğumuza dair 
bir iki çift laf etmenin ne önemi var 
ki? Bir şiir, bir güzel müzik ya da 
en azından eğitilmemiş sesimizle de 
olsa bir şarkı söylemenin nafileliğin-
den dem vurup, karmaşanın ve gürül-
tünün arasında acı çekmenin tadını 
çıkaralım değil mi?

Nice emekler çekilerek icrâ edildi-
ğini bildiğimiz bir orkestranın icrâ-
sını dinlemeye gittiğimizde, daha az 
emek verilerek müzik diye, yıllardır 
artarak, bir karabasan gibi üzerimize 
gelen gürültüyü duymamak için bu 
dünyayı terk etme isteği ile doluyo-
ruz ama terk edemeyiz, başka dünya-
mız yok çünkü. Çok sevdiğimiz, daha 
doğrusu bir gün seveceğimiz hale ge-
tirmek istediğimiz bu dünyada gön-
lün inşası sonu olmayan bir UD¿QDV�
yon süreci gibi geliyor. Kendi beşeri 
yanlarını yontmaya, kendi üzerine 
çalışmaya başlayan herhangi biri 
sonuçlarını görmeye başladığında 
beşeri yanıyla arasına aşılmaz bir sı-
nır çekmeyi ister. Toplumsal anlamda 
giderek yalnızlaşan bireylerin temel 
sıkıntısının bu olduğunu düşünüyo-

rum. Ama anlam verilmediğinde bu 
yalnızlaşma, en azından toplumsal 
bağlamda ilişkisizliği, VROLSWLN dedi-
ğimiz ilişkisiz bireyleri üretiyor. Bu 
noktada, insan ünsiyeti ile yani iliş-
kileri ile insan vasfını kazandığı için, 
insanlığını kazanamamış bu kişinin 
akıbeti ancak bir “şey”e dönüşmektir. 
Bu olumsuzluk modern dönem insa-
nının çaresizliği olarak alınırsa, inti-
har sınırında iken, çözümü modern 
olmayan yapılarda mı arayacağız? 
Henüz gerçekliğine kavuşmamış ve 
bizler için bir ütoS\D olsa da, özgür 
bireyselliğimizi feda ederek neyi ide-
al edindiğini bilmediğimiz belli çıkar 
çevrelerinin icât ettiği dinler olarak 
ideolojik cemaatlere yamanmakla 
mı, yoksa ebeveynlerimize yani hu-
kuk yerine töreye UHJUHVH olarak mı 
tatmin bulacağız? Hiç olmadı ırkımı-
za mı sığınacağız?

Tanrı diye tasarladığımız “ego”muz, 
uçurumdan düşerken yapıştığımız bir 
dalı bile bize fazla görür; bırak ken-
dini kollarıma der, parçalanacağımız 
kesindir. Böyle bir Tanrı’dan daha 
iyisi “başka kimse yok mudur?” diye 
sorduğumuzda, hiç yoktan içimizi fe-
rahlatan bir dost yüzü olabilir ancak!

“+HSLVLQGHQ�H\LFH�ELU�J|Q�OH�
JLUPHNWLU…” Yunus Emre
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I. 
Modernite, varlığını ve yeniden 
üretimini indirgemeci ve du-

yarsız kontrol mekanizmaları kura-
bilmesine borçludur. Modernizmin 
“bilimsel” düzenleme alanlarına 
bakıldığında; düşünme biçimlerin-
den siyasal organizasyonlara kadar 
her yerde baskın biçimde göreceği-
miz şey duyarsız sınır ve başlangıç 
koşullarına bağlı mekanikçi VÕQÕU�
kavramıdır. Başka bir ifadeyle sınır-
ları çizmek, sınırların geçirgenliğini 
düşürüp sınır içinde homojenliği, 
toplanabilirliği sağlamak ve normal-
leştirmeyi gerçekleştirmek modern 
paradigma için okunaklılığı sağlamış 
ve kolay uygulanabilir yönetim araç-
larını oluşturmuştur.

Bugün NDRV� WHRULVL ve karmaşıklık 
bilimi çalışmaları ile birlikte koz�
PRV�NDRV�G�DOLWHVL üzerinden kurulan 
SHMRUDWLI ayrımın içi boşaltılmış ve 
modern düşüncenin kesinlik, evren-
sellik iddiaları çürütülmüştür. 'R÷�
UXVDO� 2OPD\DQ� %LOLP� dünyasındaki 
bu gelişmelerin sosyo-kültürel alana 
yansıması ise bugün yaşanan mülteci 
akınları üzerinden de okunabilir. 

Mülteci kelimesinin sınır üstüne ku-
rulu anlamı, modern dünya kurgu-
sunun aidiyet ilişkisini içermektedir. 

Savaş sebebiyle ülkesini terk eden-
lerin yanında Avrupa’ya göç edecek 
ancak mülteci statüsünden yararlan-
mak isteyenlerin sınırları aşması, 
kontrol mekanizmalarını zora sok-
maktadır. Özellikle küresel bir etki 
alanına sahip olan bugünkü mülteci 
hareketliliği, Avrupa devletlerinin 
öngöremediği bir sınır aşımını mey-
dana getirmiştir. Bu bağlamda sınır 
ile ilgili tutumların değişimini iki 
maddede özetleyebiliriz:

a) Bu hareketlilik sebebiyle modern-
leşme sürecini tamamlamış ülkelerde 
nüfus istikrarının bozulması güncel 
bir endişe hâline gelmiştir. Dünya 
haritası sınırları ulus-devlet tebaala-
rı gözetilerek oluşturulmuştu. Fakat 
yaşanan, özellikle mülteci GLI�]\RQu 
ile birlikte mutlak denge ideali bugün 
altüst olmuş durumdadır. Toprak-
larındaki bu heterojen karışımla ne 
yapacağını bilemeyen birçok Avrupa 
devleti, mülteci sorununu kriz olarak 
ele almakta ve bu “krizi” aşmak için 
sınırlarını kapatma eğilimindedirler 1. 
Burada silikleşen ulusal sınırların ye-
rine daha da kalın çizilen bölge sınır-
ları öne çıkmaktadır. Bu politikanın 
1 http://www.dw.com/tr/avrupa-
m%C3%BCltecilere-%C3%A7are-
ar%C4%B1yor/a-18837633

Avrupa Sınırlarında
Küresel Zuhur Olarak

“Mülteci”
Prof. Dr. Gediz Akdeniz * 

<D÷Õ]�$OS�7DQJ�Q ** 

* www.gedizakdeniz.com
** yagizalptangun@gmail.com https://independent.academia.edu/yagizalptangun
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uygulaması olarak mülteci nüfusun Avrupa’ya girmemesi 
için sınırlarda (Balkan Ülkelerinde) tampon bölgeler ve 
kamplar 2 oluşturulmaya başlandı. Sınırları çizmek artık 
Batının kontrolündeki ulus-devlet stratejileri tekelinde de-
ğildir çünkü artık VLP�ODV\RQ evreninde gerçekliği moder-
nite olmayan otonom pratikler de söz sahibidir.

b) Modernitenin bir diğer krizi de hukuk alanında. Bütün 
tampon bölge oluşturma, sınırları kapatma eğilimi mülteci-
lere kendi topraklarında sığınma hakkı tanımak istememe-
sinden kaynaklanıyor. Modernitenin evrensel meşruluğunu 
dayandırdığı hukuk sistemi, şimdi kendi hareket alanını 
kısıtlamaktadır. Söz konusu Avrupa devletleri mültecileri 
“katletme” gibi çeşitli yöntemlere de başvursa uzun erimde 
önüne geçemediği ve geçemeyeceği etkilere maruz kalaca-
ğını bilmektedir 3. Yukarıdan aşağı NRORQL]DV\RQ pratiği olan 
küreselleşme, sermaye için –tarihî bir söylemle- “Bırakınız 
geçsinler” idi, bugün aşağıdan işleyen mülteci hareketi ile 
kurgu tersine çevrilmiştir. 21. yüzyılın, dünya siyasal kültü-
ründe yaşanan tarihî bir kırılma olduğunu hatırlatıp değişen 
şeyler arasına ulusal sınırların, ulusal kimliklerin, modern 
hukuk ve modern demokrasi tahayyüllerinin çalışmadığını 
da ekleyelim.

II. 
Diğer taraftan Jean Baudrillard’a göre  4, insanlı-
ğı yeniden şekillendirecek gözlediğimiz NR]PRVun 

yerine geçen VLP�ODV\RQ evreninde yaşıyoruz. Baudrillard 
VLP�ODV\RQ� WHRULVLnden hareketle, Fransız Aydınlanması 

2 http://bianet.org/bianet/siyaset/168639-avrupa-nin-sinir-ulkelerine-
yeni-multeci-kamplari
3 http://www.multeci.net/index.php?option=com_content&view=artic-
le&id=265:ab-muelteci-sorunu&catid=31:genel&Itemid=1
4 Baudrillard, J. (1994).Simulacra and Simulation. New York and 
London: University of Michigan Press. (Not: Birçok yayın evi tarafından 
Türkçe’ye çevrilmiştir.)

Simülasyon Evreninde gerçeği Kaotik Farkındalık olan KARA DELİK

Bodrum Otobüs Garajında Bangladeşliler:
Kendiliğinden örgütlenme ve dayanışma pratiği.
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sonrası Batı uygarlığının (evrensel 
ilkeleri, gelişme ve ilerleme paradig-
maları) bugün varılan sonuçları itiba-
riyle iflas ettiğini ve kendisiyle bir-
likte tüm insanlığı da peşinden belir-
siz bir sona doğru sürüklediğini iddia 
eder. Bugün Batı’nın dünyanın kade-
rini olumlu yönde değiştirebilme güç 
ve yeteneğini kaybettiğini, tam tersi, 
yaşadığı bolluk ve sefahat âlemin-
de trans hâlinde yumuşak bir ölümü 
çoktandır kabullendiklerini söyler. 
Son yıllarda mülteci hareketlerinde 
Avrupa’nın düştüğü aciz durum, Ba-
udrillard’ın teorisinin modernleşme 
sürecini tamamlamış Avrupa hakkın-
da doğru tespitlerini kanıtlamaktadır. 
Bu oryantalist postmodern okumanın 
eksikliğini özellikle Ortadoğu ve Af-
rika topluluklarında geçerli olan Ka�
RWLN�)DUNÕQGDOÕN�6LP�ODV\RQ�7HRULVL  5 
tamamlar. Bu teoriye göre IDFHERRN��
twitter gibi internet ağlarından ve 
sosyal medya bilgi edinmelerinden 
oluşan, VLP�ODV\RQ evreninde gerçeği 
kendi topluluklarının karmaşıklıkla-
rında yaşayan, kaotik farkındalık olan 
düzensiz duyarlı mülteci davranışları 
üretmektedir. Bu VLP�ODV\RQlar ke-
lebek etkisi gibi modern dünyanın 
öngörüsü/tanımı dışına çıkan N�UHVHO�
zuhur olarak tanımladığımız yeni bir 
mülteci profili ortaya çıkarmıştır. 

III. 
Simülasyon evreninde yer 
edinen sosyal bir olayın 

ya da hareketin hemen hemen tüm 
dünya üzerinde takipçileri oluşabil-
mektedir. Doğrudan ve hızlı biçimde 
haber almanın yanı sıra ilgili gör-
sellere hatta videolara erişmek bile 
an meselesidir. .DRWLN� )DUNÕQGDOÕN�
6LP�ODV\RQ� 7HRULVL’ne göre N�UHVHO�
zuhur olarak tanımlanan söz konusu 
mülteci hareketi, sahip olduğu etkiyi 
VLP�ODV\RQ�evreninde edindiği yer ile 
sağlamış ve artırmıştır. Zuhur eden 
küresel göç akışında Ortadoğu’dan 
gelen göçmenlerin yanı sıra Asya ve 
Afrika ülkelerinden insanlar da çeşit-
5 Akdeniz, K. G. (2010). “'LVRUGHU� LQ�&RPS�
OH[� +XPDQ� 6\VWHP”. In:HFritzschand K KP-
hua (Eds.), Proceedings of the Conference in 
Honour of MurrayGell-Mann’s 80th Birthday 
Quantum Mechanics, ElementaryParticles, 
Quantum CosmologyandComplexity: Singapo-
reWorldScientific, 630-637; www. akdeniz.com

li yollarla Avrupa ülkelerine gitme-
nin yollarını keşfetmiştir. Bu keşfin 
bilgisi ise VLP�ODV\RQ evrenindeki 
paylaşımlar, bundan etkilenen mül-
teci adayları ve onların pratikleriyle 
mümkün kılınmıştır.

Bugün sosyal alanda yaşanan kül-
türel değişimi kavramak için kar-
maşıklık paradigmasının kullanışlı 
olduğunu düşünmekteyiz. Sosyal ha-
reketlerin organizasyon formundaki 
değişim göz ardı edilmemeli ve daha 
fazla önemsenmelidir. Küresel Mül-
tecilerin birbiriyle kurduğu iletişim 
ve dayanışma ağının işleme formu, 
kendinden örgütlenme pratiği olarak 
ele alınabilir. Çünkü mültecilerin ha-
yatta kalma pratiği ve deneyim bil-
gisi, ürettikleri ortak amaç etrafında 
dolaşmaktadır. Söz konusu pratikler 
ve deneyim bilgisi, modern kültürün 
gerçeklik ilkesini içeren “sınır” ve 
ilişkili uygulamalarını (hukuk, mil-
li kimlik, mülteci tanımı, pasaport 
vb.) ortadan kaldırabilecek güce ve 
meşruluğa sahip olduğu için Kaotik 
)DUNÕQGDOÕN� 6LP�ODV\RQ� 7HRULVL’nin 
ilgilendiği VLP�ODV\RQ evreninde bir 
anarşi (yeni anarşi 6) örneği olarak 
okunabilir.  Bu yazı böyle bir oku-
manın izleklerini göstererek mülteci-
lerle dayanışmanın önemine ve uzun 
erimde yaşamlarımıza etkisinin daha 
iyi kavranabileceğine işaret edip yer-
yüzünün sınırlara sahip olmadığını 
hatırlatmaktadır.

6 Akdeniz, K. G. (2013).“&KDRWLF�$ZDUHQHVV�
LQ�*H]LSDUN”. In: Ş.E. Şefika andB.Santo 
(Eds.), Chaos, ComplexityandLeadership.
Switzerland: Springer, 183-187.

Türkmen Meryem
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“
Misafir olarak geldiler, üç gün-
den sonra toplum olarak azıdiş-
lerimizi onlara gösterdik. Uma-

rım geri dönebildiklerinde bana hep o 
anlattıkları yemyeşil tarlalar üzerinde 
kırmızı gelincikleri görebilirler.”

³2�J�QH�NDGDU�6XUL\H¶GHQ�NDoDQ�
ODUD�PHVDIHP�ELU�IRWR÷UDIoÕ�RODUDN�
RWHOH�G|QG�÷�PGH�ELWL\RUGX��<D÷�
PXU�� oDPXU����$PD� VRQUDVÕQGD� VÕ�
FDN�ELU�NDKYH��VÕFDN�ELU�GXú�YH�RWHO�
RGDVÕ�� %HQGHQ� LVWHQHQ�� KLNk\HOHUL�
YH� \DúDQDQODUÕ� IRWR÷UDÀDPDPGÕ��
)DNDW�R�J�Q�oDPXUXQ�LoLQGH�oXYD�
OÕQ� �]HULQH� �o� WDQH� NROL\L� NR\PXú�
oHNPH\H�oDOÕúDQ�RQ�\DúODUÕQGD�ELU�
oRFXN� J|UG�P�� )RWR÷UDI� PDNLQH�
PL� EÕUDNÕS� NROLOHUGHQ� LNLVLQL� EHQ�
\�NOHQGLP�� 2QXQOD� ELUOLNWH� VÕ÷ÕQ�
GÕNODUÕ� HYH� NDGDU� oDPXUXQ� LoLQGH�
YH� X]XQFD� ELU� \ROX� \�U�G�P�� %LU�
HY� ELOH� GL\HPH\HFH÷LP� NHUSLoWHQ�
ELQDQÕQ� N|P�UO�÷�QGH� EHNOH\HQ�
LQVDQODUÕQ�\DQÕQD�YDUGÕN��'D÷�JLEL�
ELU�DGDP�\DUGÕP�SDNHWLQL�J|U�QFH�
D÷ODPDPDN� LoLQ� NHQGLQL� ]RU� WXWWX�
YH�HULGLNoH�HULGL��2�J�Q�EHQLP�IR�
WR÷UDIoÕOÕ÷ÕPÕQ�RWHO�RGDVÕQD�G|QHQH�
NDGDU�ELWPHGL÷LQL�DQODGÕP��%HQLP�
IRWR÷UDIoÕOÕ÷ÕP�KHU�ELUL�EDQD�XPXW�
ODUÕQÕ� YH� KD\DOOHULQL� DQODWÕQFD\D�
NDGDU� YH� EHQLP� NLP� ROGX÷XPX��
QHUHGHQ� JHOGL÷LPL� YH� RQODUGDQ� QH�
DOÕS�QH�YHUHELOHFH÷LPL�|÷UHQLQFH\H�
NDGDU�GHYDP�HGHFHNWL�´

Endişeli gözler, tedirgin duruşlar, 
kabuk bağlamış özlemler, hayattan 
kovulmuş insanlar... Mültecilerin 
yaşadıklarına dram deyip geçiveriyo-
ruz bazen, başımızı çevirmek kolay 
geliyor. Oysa yanı başımızda hayata 
tutunmaya çalışanlar aslında çok da 
bir şey beklemiyor bizden. Gözleri-

ne bakalım istiyorlar, ellerini tutalım, 
sözlerini dinleyelim. İşte 0LVD¿U bu 
bakışın kitabı. Suriye’den kaçıp bize 
sığınmış insanların nerede, nasıl ya-
şadıklarının tanığı bu kitap. Misa-

¿U’de anlatılan onların, ama cesareti-
miz varsa, bizlerin de hikâyesi.

Uzun yıllar zor coğrafyalarda fo-
toğraf çeken Kerem Yücel, Suriye-
li mültecilerin ülkelerini terk edip 
Türkiye’ye sığındıkları ilk zaman-
lardan beri yaşamlarını fotoğraflıyor. 
Doğdukları yerleri terk ederek, yeni 
bir yaşama başlayabilmek için Tür-
kiye’ye sığınan mültecilerin yaşadı-
ğı zor şartlara tanıklık eden Kerem 
Yücel, daha sonra bu hikâyelerin 
peşini bırakamadı ve onların zor ya-
şamlarına ortak oldu. Kerem Yücel 
ile ekmeklerini bölüşen mülteciler 
yaşadıklarını bizlere anlatabilmek 
için Yücel’in  objektifinin karşısına 
geçtiler. 

Her bir fotoğrafın farklı bir hikâye 
anlattığı bu kitapta metinler de Serdar 
Korucu’ya ait. 

.(5(0�<h&(/

İstanbul’da doğdu. Mühendis ola-
rak yer aldığı projelerde Anadolu’da 
yaşayan kültürleri ve coğrafyayı an-
lamaya çalıştı. Fotoğraf onun için 
bir uğraş değil, tekrar hatırlaması ve 
belgelemesi için bir araç oldu. Bu il-
gisi nedeniyle 2006 yılından beri fo-
toğrafçı olarak hayatını sürdürüyor. 
Daha çok sosyal, kültürel ve çevre 
konuları üzerine yoğunlaşan fotoğ-
rafçı, Pakistan depremi sonrasında 
Keşmir’de depremden sonra uzun 
süre bölgede yaşadı, doğanın ve sa-
vaşın hüküm sürdüğü bu topraklar-

dan hikâyeleri fotoğrafladı.

Keşmir sonrası Orta Asya ve Orta 
Doğu’da devam eden insanî yardım 
projelerinde yer aldı. Bugün Atlas 
dergisi için çektiği fotoğraflar yerli 
ve yabancı ajanslar tarafından ya-
yınlanıyor. Birleşmiş Milletler (UN), 
Avrupa Birliği İnsanî Yardım Orga-
nizasyonu (ECHO), Diakonie -Mal-
teser- Help- JICA, CAN-EUROPA 
ve Hayata Destek Derneği (STL) 
gibi uluslararası yardım örgütleri 
için çalışmaya devam eden Kerem 
Yücel Orta Asya, Afrika, Orta Doğu, 
Arabistan yarımadası ve Kafkaslarda 
yerli ve yabancı dergiler için fotoğ-
raflar çekiyor. Anadolu’da Hayat, 
The Misafir, Hoşgeldiniz, İsli Gele-
cek sergileri birçok ulusal ve ulusla-
rarası festivalde sergilendi. 

0ø6$)ø5

Fotoğraflar: Kerem Yücel
Metinler: Serdar Korucu
Tür: Fotoğraf 
Sayfa sayısı: 95 Sayfa
Yayın tarihi: 5 Nisan 2016

Kaynak: Can Yayınları Basın Bülteni

.HUHP�<�FHO’den Suriyeli mültecilerin yeni hayatlarını gözler önüne seren bir fotoğraf kitabı:

0LVDÀU
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Y
HUOHULQGHQ� \XUWODUÕQGDQ� ROPXú� 6XUL\H� KDO�
NÕQÕQ� µVÕQÕUÕQ� |WHNL� WDUDIÕQGD¶� KD\DWD� QDVÕO��
WXWXQPD\D� oDOÕúWÕNODUÕQD� KHU� J�Q� WDQÕN� ROX�

\RUX]��$QFDN�KDQJLPL]�RQODUÕQ�JHUoHNWHQ�QHOHU�\DúD�
GÕNODUÕQÕ��KD\DWODUÕQÕ�QDVÕO� LGDPH�HWWLUGLNOHULQL��NHQ�
GLOHULQH�\DEDQFÕ�ELU�WRSOXPXQ�LoLQGH�QH�JLEL�]RUOXNODU�
\DúDGÕNODUÕQÕ�ELOL\RU"�

%X]GD÷ÕQÕQ�J|U�QHQ�NÕVPÕQD�\DNÕQODúÕS�ELUD]�RQODUÕ�
WDQÕ\DELOPHN��DQOD\DELOPHN��WDQÕN�RODELOPHN�YH�ELUD]�
GD� �GHUWOHúPHN�LoLQ�JHoWL÷LPL]�J�QOHUGH��øVWDQEXO¶GD�
NXUXOPXú����NDGDU�RNXOGDQ�ELUL�RODQ�)DWLK¶WHNL� µHQ�
VHoNLQ��HQ�L\L¶�DQODPÕQD�JHOHQ�µ$O�1RXNKED¶�RNXOXQD�
JLGLS��RNXOXQ�NXUXFXVX�YH�P�G�U��.KDOHG�$EGXOD]L]�
LOH��/H\OD�0XVWDID¶ÕQ�WHUF�PDQOÕ÷Õ�DUDFÕOÕ÷Õ\OH�ELU�U|�
SRUWDM�JHUoHNOHúWLUGLN��

øoHUL�JLUHU�JLUPH]�D÷ÕUEDúOÕ�.KDOHG�%H\¶LQ�D\GÕQOÕ÷ÕQÕ��
IHUDKOÕ÷ÕQÕ�KLVVHWWLN�YH�LOHUOH\HQ�GDNLNDODUGD�GD�NHQ�
GLVLQLQ�RNXOX�YH�LoHULGHNL�W�P�|÷UHQFLOHUL�QDVÕO�D\GÕQ�
ODWWÕ÷ÕQD��IHUDKODWWÕ÷ÕQD�úDKLW�ROGXN��

‘SINIRIN ÖTEKİ 
TARAFINDA’

HAYATA TUTUNMAK
Khaled Abdulaziz ile Söyleşi
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/H\OD�0XVWDID: Hoş geldiniz. 

$$9: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes iyi gö-
rünüyor, aydınlık bir yer burası; hem ışık alıyor, hem de 
insanları güzel.

/0: Teşekkür ederiz.

$$9: Kaç kişi barınıyor burada? Nasıl bir yer burası?

/0:: Ben burada öğretmenim. Khaled Bey burada mü-
dür. Burada anaokulundan lise 1’e kadar 400 öğrenci eği-
tim alıyor.

$$9: Aileler dışarıda çalışıyor çocukları da buraya bıra-
kıyorlar, öyle mi?

.KDOHG� $EGXOD]L]: Evet. Burası okul olmadan önce, 
burada 30 tane öğrenci vardı. Aileleriyle birlikte burada 
kalıyorlardı, ve öğreniyorlardı. Bu çevrede başka okul 
olmadığı için buraya çok fazla çocuk gelmeye başladı. 
Burayı büyüttük ve aileleri dışarı aldık. Aileler dışarıda 
ev kiraladılar.

$$9: Özel bir destek mi alıyorsunuz yoksa devlet tarafın-
dan mı destekleniyor burası?

KA: Devlet desteği almıyoruz. Özel destek alıyoruz. Ge-
çen yıl özeldi; ama bu yıl UNICEF Milli Eğitim aracılı-
ğıyla bizimle bağlantı kurarak öğretmenlere maaş verme-
ye başladı. 2 aydan beri böyle.

$$9: Leyla Hanım siz Suriye’de ne yapardınız?

/0: Ben Türküm ama Suriye’de yaşıyordum, olaylardan 
sonra buraya geldim. Orada Türkçe-Arapça özel dersler 
verirdim  ama öğretmenlik yapmıyordum. Orada muhtaç 
değildik.

$$9: Khaled Bey,  siz orada ne yapardınız?

KA: Hukuk okudum; ama avukatlık yapmadım, ticaretle 
uğraştım. İyi bir işim vardı. Olaylar olunca buraya gel-
dim. Arkadaşlarıma yardım etmek istedim. Türkiye sını-
rında çok çalıştım, çok yardım ettik. Maraş’ta okul yaptık. 
Antep’te, Reyhanlı’da Urfa’da çocuklar için okul yaptık. 
Maraş’ta Türklerden daha fazla Suriyeli vardı, onun için 
çocuklar için okul yaptık. Sınırdayken çok fazla yardım-
laşma olduğunu gördüm. Sınırdakiler İstanbul’da olanları 
çok zengin ve çok rahat zannediyorlar, hâlbuki öyle değil. 
O sebeple buraya geldim. 

$$9: İstanbul’da daha çok para ve çalışma olanağı var 
gibi görünüyor.

KA: Evet İstanbul’da daha fazla çalışma olanağı var, ben 
bu semti seçtim çünkü herkes gelip merkezde oturuyor,  
merkezde bir okul açıyor; ama bu çevrede okul yok. Ço-
cuk sayısı çok ve hepsi de çok fakir. Bu çevreden çok gü-
zel çocuklar seçtik.. Çok çalışkanlar, öğrenmek istiyorlar, 
gelenlerin hepsi çok zeki maşallah. Gelen aileler de çok 
kültürlü, zengin aileler ama her şeylerini kaybetmişler. 
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Burada yapacakları şey öğrenmek. Durumları iyi ol-
mayan çocukların hepsi buraya ücretsiz girdi. Bizim de 
Milli Eğitim ile aramızdaki ilişki düzene oturdu. Oku-
lu ilk kurduğumuz andan beri Milli Eğitimle aramızda 
protokol vardı. Şimdi resmi olarak yeniden maaş ver-
meye başladılar.

$$9: Milli eğitim protokolü hangi ad üstünden var?

KA: Al Noukhba okulun adı, ‘en seçkin’, ‘en iyi’ an-
lamına geliyor.  Okulun bodrum katında küçük aileler 
var. Bina girişinde çocukların aileleriyle gelip  muaye-
ne olabildikleri küçük bir klinik de var. Diş doktoru, 
dâhiliye doktoru, bir de psikolog var.

$$9: Buraya gelen aileler ne durumdalar?

KA: Burada önceden hiç kimse yoktu. Bir yere gider-
ken dışarıda 3 tane çocuğu olan bir aileyle karşılaştım 
ve onları buraya getirip yerleştirdim. O ailenin çocuk-
ları burada eğitim gördü ve uzun süre kaldı. Başka bir 
aileyi de bir arkadaşım gönderdi ve onlar burada kaldı-
lar. 1,5-2 yıl önce buraya çok fazla muhacir geliyordu. 
Bazı kişiler de gelip buraya gelip  yardım talep ediyor-
du. Onların burada çalışmasına yardım ettik, çocukla-
rının burada eğitim almasını sağladık. Burada eğitim 
gören çocukların aileleri dışarıda, bazılarının ailesi bu-
rada bazılarının ailesi dışarıda.

$$9: Aileler ne yapıyor? Nasıl işler bulabildiler?

KA: Sanayide çalışan, şirketleri olup buraya gelen 
arkadaşlar bu aileleri yanlarına alıp iş ya da ev temin 
edebiliyorlar. İnşaat işinde çalışabiliyorlar, ne varsa 
yapıyorlar. Çünkü çalışmak zorundalar. Bazıları 1,5 ay 
bizimle kaldı,  sonra izin çıkınca Avrupa’ya başvurup 
oraya gittiler.

$$9: Geri dönmek isteyecekler mi?

KA: İlk geldiklerinde çalışma imkânı pek yoktu; ama 
şimdi burada çalışma imkânı daha fazla. Çoğu konuş-
tuğumuzda geri dönmek istediklerini söylüyorlar; ama 
orada ikamet almaya çalışıyorlar, dil öğreniyorlar. 
Hem Türkiye bize kültür olarak yakın olduğundan bu-
rada yaşamayı orada yaşamaktan daha çok istiyorlar.

$$9: Türkiye’yi sevdiniz mi?

KA: Türkiye’yi savaştan önce seviyorduk, hep Türki-
ye’ye gelmek, görmek isterdik. Buraya gelen insanlar-
la konuşurduk, burası bizim ikinci vatanımız gibi. Kül-
türlerimiz birbirine yakın. Başka devlete gitmek iste-
miyorum, gidene de kızıyorum. Bir gün geri dönersek 
buradan aldıklarımız bize çok faydalı olacaktır. Hem 
neyimiz varsa biz verelim,  hem de  alalım, birlikte ola-
lım, birlik olalım.
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$$9: Buraya farklı yaşlardan insanlar geldi. Kendi terci-
hinizle gelmek başka bir şey, tatil için gelmek başka bir 
şey, zorunda kalarak gelmek başka bir şey... Bunun ço-
cuklar üzerinde yarattığı etki nasıl oldu, gençler üzerinde 
yarattığı etki nasıl oldu?

KA: Burada hayat pahalı ve çok zordu. Buraya gelenle-
rin hiçbir şeyi yoktu, dil bilmiyorlardı, kendilerini anla-
tamıyorlardı, hiçbir şey yapamıyorlardı. Ailelerin hiçbir 
şeyi yok, onlara kefil olan yok. Neye nasıl ulaşacaklarını 
bilmiyorlardı. Çadırda oturanların durumları daha iyiydi, 
hem öğreniyorlar hem oturuyorlar, kira vermiyorlardı, 
yardım da geliyordu. Ama burada hayata bağlanmak daha 
zor. İş yok, ücret çok az, kiralar çok yüksek. 

$$9: Birlikte mi yaşıyorlar? Bir evi birkaç aile birlikte 
mi tutuyorlar?

KA: Evet bazen üç aile, bazen iki aile birlikte tutuyordu. 
Ev küçük olsa bile 2 aile her biri bir odada kalabiliyorlar.  
Bu binayı ilk kiraladığımız zamanlar 90-100 kişi burada 
oturuyordu. Kira var, yaşam zor, okulların çoğu Suriye 
okulu. Okulların bazıları ücretli, bazıları ücretsiz. Bu üc-
ret öğretmenler için alınıyor, öğretmenler de zor durum-
dalar.

$$9: İnsan umut olmadan yaşayamaz, umutlarını nasıl 
bağladılar? Bir gün savaş bitecek ve geri dönebileceğiz 
yönünde mi, yoksa Türkiye’de kök salabilmek yönünde 
mi?

KA: İlk geldiklerinde herkes hemen geri döneceğini umu-

yordu. Biraz çalışıp durum düzelince dönme niyetinde-
lerdi. Şimdi 3-4 yıl oldu, bu kadar uzayacağını tahmin 
etmiyorlardı. Ama şimdi alıştılar, devlet daha fazla önem 
vermeye başladı. Eğitim, Milli Eğitim’e bağlı. Doktorla-
rın da hastanede çalışmasına izin verilecek, çok doktoru-
muz var burada, şu an klinikte çalışıyorlar. Öğretmenler 
de çalışmaya başladı.

$$9: 4 yıl oldu, 4-5 yaşındaki çocuklar, sıkıntıyı yaşa-
yanlar, savaş gördüler, reddedildiler, Türkiye’de travma 
yaşadılar. Tüm bunlarla nasıl mücadele ettiler? Bunun ha-
yatlarına yansıması nasıl oldu?

KA: Çoğu aileler Türk okullarına koydular. Dili öğrene-
bildiler ve  büyük bir problem yaşamadılar. Birlik oldular, 
konuşmayı öğrendiler.

$$9: Psikolojik sorunlar çocuklar da görüldü mü yoksa 
daha çok yetişkinlerde mi?

KA: Psikolojik yönden daha çok destek vermeye çalışı-
yoruz, psikologlarımız var. Birkaç aydır çocukların psiko-
lojileri daha iyi. İlk geldiklerinde savaş resimleri yapıyor-
lardı, ‘ben muhaliflerle olacağım’ diyorlardı. Şimdi daha 
çok doğa resimleri yapıyorlar. Türkçe öğrenmelerine çok 
önem veriyoruz.

$$9: 15-16 yaşındakiler ne yapıyorlar? Onlar daha mı 
tedirgindi? 

KA: Onların problemi daha büyük. Onlar da Suriye okul-
larına yerleştirildi, psikologları vardı. Onlara eğitim veri-
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liyordu. Nasıl bir topluma geldik? 
Onlarla nasıl bir arada yaşayaca-
ğız? Bu konularda konuşuluyordu. 
Başka güzel kültürleri öğrenmele-
ri, bizim de kendi kültürümüzün 
güzelliklerini onlara göstermemiz 
gerektiği söyleniyor; çünkü biz bu-
rada garibiz, halktan değiliz.

$$9: 4-5 yaşındaki bir çocuk çok 
çabuk adapte olabilir, çabuk arka-
daş edinebilir, 30 yaşlarındaki eriş-
kinler bazı şeyleri daha hızlı kabul-
lenip yaşamını sürdürebilir; ama 15 
yaşındaki çocuklar için kendi içine 
kapanma gibi bir sıkıntı doğar. Siz 
bunlara tanık oldunuz mu? O yaş-
taki çocuklar dışarıdakilerle arka-
daş olmak yerine, iletişim kurmak 
yerine, kendi gettolarına çekilirler. 
Böyle durumlara şahit oldunuz 
mu?

KA: Bu gençler için bizim özel bir programımız vardı. Bu 
yaşadıkları savaşı değil de yeni bir hayat nasıl yapacağız? 
Bunun üzerinde durduk. Başka etkinlikler yaptırıyorduk. 
Yaşadıklarını unutsunlar diye yeni şeyler öğretiyorduk. 

$$9: Türk toplumuna adaptasyonunuzda size en çok yar-
dımcı olan şey neydi?

KA: Türk toplumunu sistemleri çok düzenli olduğu için 
çok beğeniyorduk. Biz yeni bir hayata girdiğimiz için bi-
zim doğuştan her şeyimiz var ama düzen buradan konursa 
birlik olabiliriz. Savaştan önce sınıra bakar ve Suriye-Tür-
kiye arasında sınır olmamalı ve beraber olmalıyız derdim.

$$9: Bütün Dünyada buna ihtiyaç var aslında. Pilot bir 
arkadaşımız derdi ki, uçtuğumuz zaman bakıyoruz aslın-
da hiç sınır yok. Ülkelerin üzerinde isim de yazmıyordu. 
Kocaman, tek bir yer görüyoruz.

KA: Biz burada ilk oturduğumuzda komşulardan tepkiler 
oldu. Okullarda çocukları istemiyorlardı. Şimdi aramız 
daha iyi. Hatta çocuklara şeker veriyor, oturup çocukları 
izliyorlar. Ses olup da rahatsız olmasınlar diye teneffüse 
çok çıkartmıyoruz, pencereleri kapatıyoruz.  Sabahtan öğ-
leye kadar 10 dakikalık iki teneffüs oluyor.

$$9: Akrabalarla mı geldiler, yoksa bütün aileler dağıldı 
mı?

KA: 2 yıl burada hep birlikte kalanlar oldu; ama sonra 
hepsi dağıldı. 4-5 çocuklu aileler genelde burada bir ara-
da kalıyorlar. Gelen ailelerden baba burada çalışabilirse 
burada çalışıyor, anne bize yardım edebilirse bize yardım 
ediyor, çocuklar da burada eğitim görüyor. 

$$9: Burası bir adaptasyon yeri, bir ilk adım istasyonu 
gibi bir yer o zaman? Burayı bir aile gibi algıladılar anla-
dığımız kadarıyla.

KA: Evet, aynen öyle.

/0: Evet, bizim müdürümüz de hiç ‘müdür’ gibi değil. 
Çocukların bir şikâyeti olduğunda hemen müdürün yanı-
na girerler. Çocuklara bizden daha fazla önem verir.

$$9: Din olarak Müslüman olabilirler ama gelenekleri 
farklı olabilir. Geleneklerini burada sürdürebiliyorlar mı? 
Ramazan adetleri mesela her toplumda farklı olabilir.

KA: Ramazan’da burada çok mutluydum, çok güzeldi. 
Herkes Suriyelilerle hep beraber yemek yiyebiliyordu. 

$$9: Davet ediliyorlar mıydı iftarlara?

KA: Evet davet ediliyorlardı. Biz de buraya davet edi-
yorduk. 50-80 kişiyi iftara davet ediyorduk. Biz burada 
yemek yaptık. 

$$9: Milli eğitime artık bağlı olduğunuza göre devletin 
size destek veriyor olması gerekir değil mi?

KA: Devlet değil, UNICEF destek veriyor. Hükümet bize 
ilk yıl okul açabilmek için izin verdi. Bu yıl hükümet ara-
cılığıyla UNICEF’le bağlantı kurduk ve onlar bize destek 
vermeye başladı. 

$$9: Peki devlet ne zaman destekleyecek? UNICEF ya-
rın öbür gün desteği keserse ne olacak?

KA: Durumumuz çok zor, ne olacağını biz de bilmiyoruz. 
Aldığımız bu bina özel bir bina, bir ay içinde bir yıllık 
kirasını ödememiz gerek, çünkü mal sahibi bir yıllık kira-
yı peşin olarak istiyor. Elektrik, doğalgaz, su var. Burada 
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bazı çocukların durumu çok çok kötü. Yemek ihtiyaçları, 
giysi ihtiyaçları oluyor, ondan sonra aileler geliyor ve yar-
dım istiyor. 

$$9: İstanbul’da buraya benzer çok okul var mı? Birbi-
rinizle bağınız var mı?

KA: Burada 30 kadar okul var. Tüm müdürlerle birleşip 
toplantı yaptığımız zamanlar oluyor. Ne yapmamız gere-
kiyor, neler yapabiliriz bunları konuşmak için bir araya 
geliyoruz. Ama bizim okulumuz gibisi yok. Bizim okulu-
muzun iki tane de bahçesi var, diğer okulların hiç bahçesi 
yok. Ailelerle de iletişimimiz daha fazla. Diğer okulların 
iletişimi sadece öğrencilerle, biz burada 20 tane düğün 
bile yaptık. Doğanlar oldu, vefat edenler oldu burada. 

$$9: En zor kısmını atlattınız sanırım?

KA: Çocuklar ilk geldiklerinde Türkçe öğrenmeyi hiç 
istemiyorlardı, ama şimdi öğrenmek istiyorlar. Soruyor-
lar, bildiklerini gösteriyorlar. ‘Ben Suriye’ye döneceğim 
bana lazım değil, Avrupa’ya çıkacağım bana lazım değil’ 
diyorlardı. Ama şimdi burada kaldıklarını görünce öğren-
mek istediler. Bizim okulumuzda çok çocuk var ve hepsi 
maşallah Türkçeyi çok güzel öğrendi. Sadece ben iyice 

öğrenemedim.Türkleri çok seviyorum, dili de çok seviyo-
rum ama bir türlü öğrenemedim, hep Araplarlayım çünkü.

$$9: Suriyeliler kendi aralarında toplanıp moral gecesi 
yapıyorlar mı? Ya da eğlence geceleri düzenleniyor mu? 
Kendi aralarında oluyor mu ya da Türklerle bir araya ge-
lerek yapıyorlar mı?

KA: Böyle gecelere davet ediliyorum. Türk arkadaşlarım 
davet ediyorlar.

$$9: Çok ziyaretçi geliyor mu buraya?

KA: İngiliz, Arap, Fransız ve Amerikalı arkadaşlarımız 
ara sıra ziyaretimize geliyor, öğretmenlerimizden biri-
si Fransa’da yaşamış, İngilizcesi de çok iyi ama benim 
Türkçe öğrenmem şart, belki de Türk bir hanımla evlen-
meliyim... Mecbur kalırsam daha hızlı öğrenirim...

$$9: Buradakilerin size ihtiyaçları var.

KA: Burada işler çok zor, gelenlerin hem dil öğrenip hem 
işe girmeleri gerekiyor. Gelenlerin çoğu bir süre sonra gi-
diyor zaten. Ben sadece yol gösteriyorum.

$$9: Sanatçıların akıbeti ne oldu? Hangi ülkeleri tercih 
ettiler?
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KA: Çoğu Dubai’ye gidip sanatlarına devam ediyor,

$$9: Bu merkezde ne gibi sanatsal faaliyetler var? 

KA: Burada şair, ressam, müzisyen bir arkadaşımız var. 
Sanata eğilimi olan çocuklarla o ilgileniyor. Her pazar 
günü çocuklarla pikniğe gidip resim çalışmaları yapıyor-
lar. Yakında Kadıköy’de bir sergi açacaklar.

$$9: İstanbul’da ki üniversitelerden ziyaret oldu mu?

KA: Bezm-i Âlem Üniversitesi’nden doktorlar geliyor ve 
çocuklara psikolojik destek programlarıyla ilgili çalışı-
yorlar.

$$9: Hep çocuklardan konuştuk, öğretmenler nasıl?

KA: Buradaki öğretmenlerle yakın iletişim halindeyim 
çünkü onların sorunları hemen çocuklara yansıyor. Hepi-
mizin tatile ihtiyacı var, ama etkinlikleri erteleyemiyoruz. 
Öğretmenlerle piknik planımız var ama bir türlü başara-
madık. Savaş devam ediyor ve sürekli yeni çocuklar ge-
liyor...

$$9: Gözlemlediğimiz kadarıyla İstanbul’da çok zor 
şartlarda yaşayan mülteci aileler var bu ailelerin çocukları 
okula gidemiyorlar. Bu çocuklar hakkında neler düşünü-
yorsunuz?

KA: Geçen hafta yedi tane bu şartlarda yaşayan çocuğu 
buraya getirdik. Arkadaşlarımızın bulduğu ve ailelerini 
razı ettikleri bu çocuklara ayrı sınıflar açıyoruz çünkü 
daha büyük travmalar yaşamış oluyorlar. Dolayısıyla özel 
ilgi gerekiyor. Çoğu sokaklarda mendil vb. gibi şeyler sa-
tarak ailelerine destek oluyor. İlk geldiklerinde çok zor-
lanıyorlar fakat bir süre sonra hemen adapte olup Türkçe 
öğrenmek istiyorlar.

$$9: Öncelikli ihtiyaçlarınız nelerdir?

KA: Bu merkezin bulunduğu bina kiralık, yıllık 95 bin TL 
ödüyoruz. En öncelikli ihtiyacımız bu kirayı karşılamak. 
Maddi durumu daha iyi olan mülteciler var ama genelde 
maddi desteklerini Suriye’ye gönderiyorlar. UNICEF’ten 
aldığımız destek var ve bununla öğretmenlerin ve diğer 
çalışanların maaşlarını karşılıyoruz. İlk açıldığımızda hiç 
sıra yoktu, öğrenciler yerlerde oturuyordu. Daha sonra 
gelen destekler ile sınıflardaki eksikleri tamamladık Al-
lah’a şükür.

.KDOHG�%H\�YH�/H\OD�+DQÕP¶OD�WDQÕúPD�IÕUVDWÕ�\DNDOÕS�
VRKEHW�HGHELOGL÷LPL]�LoLQ�oRN�PXWOX�ROGXN��.HQGLOHUL�
QH�WHNUDU�WHúHNN�U�HGL\RUX]��
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Kültür ve Uygarlık
Arasında Sınır*
İzzet Erş

�.�OW�U ve X\JDUOÕN kavramları eski Türkçeden günümüz Türkçesine farklı isimlerle 
ifade edilmiştir. Alıntılarda asıl metne bağlı kalındığından farklılık dikkat çekecektir. 
Kültür eski Türkçede ‘hars’ ve yeni Türkçede ‘ekin’ olarak karşılanmakta uygarlık ise 
‘medeniyet’ olarak da ifade edilmektedir.
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Kültür ve uygarlık olguları ara-
sında bir ayrım yapabilmek 
için öncelikle her iki kav-

ramın, kültürün ve ondan bağımsız 
veya bağımsızlaşmış bir olgu olarak 
X\JDUOÕ÷ÕQ tanımlanması gerekir. Zira 
bu ayrım yapılmadığında birinin di-
ğeri yerine kullanılması ve giderek 
ikisinin bir ve aynı şeyi ifade ettiğini 
düşünmek kaçınılmaz olur. Örneğin 
6LJPXQG� )UHXG kültür ve uygarlığı 
birbirinden keskin biçimde ayırmak 
istemese de  1, uygarlığı kültürden ol-
gusal olarak ayırır:

³ùHINDWOH� \HWLúWLULOHQ� YH�PDQWÕ÷D� GH�
÷HU� YHUPHOHUL� |÷UHWLOHQ�� X\JDUOÕ÷ÕQ�
\DUDUODUÕQÕ� HUNHQ� ELU� \DúWD� WDGDUDN�
|÷UHQPLú�RODQ�\HQL�NXúDNODUÕQ�X\JDU�
OÕ÷D� NDUúÕ� WXWXPX� GH÷LúLN� RODFDNWÕU��
2QX��NHQGLOHULQH�DLW�ELU�YDUOÕN�RODUDN�
KLVVHGHFHNOHU�YH�NRUXQPDVÕ�LoLQ�oDOÕú�
PD� YH� LoJ�G�VHO� GR\XP� NRQXODUÕQGD�
X÷UXQD� JHUHNOL� |]YHULOHUL� \DSPD\D�
KD]ÕU�RODFDNODUGÕU��=RU�ROPDNVÕ]ÕQ�Lú�
OHULQL�\�U�WHELOHFHNOHU�YH�|QGHUOHULQ�
GHQ� SHN� D]� IDUNOÕ� RODFDNODUGÕU�� (÷HU�
úLPGL\H�NDGDU�KHUKDQJL�ELU�N�OW�U�EX�
QLWHOLNWH�LQVDQ�NLWOHOHUL�\DUDWDPDGÕ\VD�
EXQXQ� QHGHQL� KHQ�]� KLoELU� N�OW�U�Q�
LQVDQODUÕ�� |]HOOLNOH� oRFXNOXNWDQ� EDú�
OD\DUDN�� EX� \|QGH� HWNLOH\HFHN� NXUDO�
ODU�WDVDUOD\DPDPÕú�ROPDVÕGÕU�´� 2

Freud kültürü WRWHPFLOLN gibi, SULPLWLI 

1 “İnsan yaşamının kendisini hayvansal du-
rumun üzerine çıkardığı ve vahşi yaratıkların 
yaşamından ayrılan tüm yönleri anlamında 
kullandığım insan uygarlığı -N�OW�U�YH�X\JDU�
OÕN� DUDVÕQGD� ELU� D\UÕP� \DSPDNWDQ� QHIUHW�
HGL\RUXP- bildiğimiz gibi, gözlemciye iki 
cephesiyle kendini gösterir. İnsan uygarlığı, 
bir yanda insanın doğa güçlerini denetlemek ve 
insan ihtiyaçlarının doyumu amacıyla doğanın 
zenginliklerini özümlemek için edindiği tüm 
bilgi ve yetenekler toplamını, öte yanda in-
sanların birbirleriyle ilişkilerinin ve özellikle 
mevcut zenginliğin dağıtımının düzenlemesi 
için gerekli tüm kuralları içerir.” 6�� )UHXG, 
8\JDUOÕ÷ÕQ� +X]XUVX]OX÷X� �%LU� \DQÕOVDPDQÕQ�
*HOHFH÷L. s.3
2 6LJPXQG�)UHXG, 8\JDUOÕ÷ÕQ�+X]XUVX]OX÷X�
�%LU�\DQÕOVDPDQÕQ�*HOHFH÷L. İdea Yay. s.7

bir olgu olarak görür. Kültür, doğru-
dan külte dayalıdır ve ilkel toplum-
ların tapımlarını bilinçdışı bir olgu 
olarak hayatlarında bulmaları kültürü 
doğurur. Bildiğimiz anlamda yetkin 
kültür içeriği Freud’a göre kültüre 
değil ama uygarlığın pek yetkin ol-
mayan bir seviyesine aittir. Yani esas 
olan uygarlıktır ve kültürle uygarlık 
arasında bir ayrım yapmak dahi ge-
reksizdir. Zira kültürel olgular, uygar-
lığın henüz yeteneksiz olduğu ilksel 
dönem ve biçimler olarak tanımlan-
malıdır.

0XVWDID�.HPDO�$WDW�UN ise bu iki 
kavramı ayırmanın bir anlam karma-
şası yaratmaktan ileriye gitmeyeceği 
düşüncesindedir:

“0HGHQL\HWLQ�QH�ROGX÷XQX�KHS�EDúND�
EDúND�WDULI�HGHQOHU�YDUGÕU��%HQFH�PH�
GHQL\HWL� KDUVWDQ� D\ÕUPDN� J�oW�U� YH�
JHUHNVL]GLU�� %X� J|U�ú�P�� DoÕNODPDN�
LoLQ� KDUV� QH� GHPHNWLU� WDQÕPOD\D\ÕP��
+DUV�� LQVDQ� WRSOXPXQXQ� GHYOHW� KD�
\DWÕQGD�� G�ú�QFH� KD\DWÕQGD� YH� HNR�
QRPLN� KD\DWWD� \DSDELOHFH÷L� úH\OHULQ�
WRSOX� VRQXFXGXU�� %LU� PLOOHWLQ� 0HGH�
QL\HWL� GHQGL÷L� ]DPDQ� GD��+DUV� QDPÕ�
DOWÕQGD�� VD\GÕ÷ÕP� LQVDQ� WRSOXPXQXQ�
'HYOHW�� G�ú�QFH� YH� HNRQRPLN� RODUDN�
�o� QHY¶L� IDDOL\HWLQGHQ� EDúND� ELU� úH\�
G�ú�Q�OHPH]�”  3

Yine de Gazi’nin bu gibi bir ayrımdan 
kaçınmasının nedenini, muhâfazakâr 
hareketin medeniyeti kendi içinde 
PDGGv ve PkQHYv olarak ayırması, 
Gökalp’in de sonradan bunu kültür ve 
medeniyet ayrımı olarak açıklamasın-
dan ileri gelir.  4

Doğrusu bu ayrımı olgulardan hare-
ketle kavramın kendisinde bulmak 
olacaktır. Peki, bu ayrımın farkın-

3 $IHW�øQDQ, $WDW�UN�+DNNÕQGD�+DWÕUDODU�
YH�%HOJHOHU. Türkiye İş Bankası Yayını 1959 
s.267
4 5HúDW�.D\QDU, $WDW�UN¶�Q�.�OW�U�YH�(÷LWLP�
$QOD\ÕúÕ. Atatürk Araştırma Merkezi Yayını 
s.802

da olmak ve ayırdına varmak neden 
önemlidir? Her şeyden evvel kültür 
ile uygarlığın ayrımına varmak, tari-
hi bir olgu olarak bilincin önüne ala-
bilmek için zorunludur. Nesnel tinin 
sahnesi olarak QHVQHO� WDULK, öznenin 
kendini içinde dolaysızca bulduğu 
belirsizlikten ayrılmalı ve özne onu 
bilincinin önüne koymalıdır. Aksi hal-
de WRSOXP ve onun dışlaşması olarak 
birey tarih dışı kalmaya mahkûmdur. 
Böyle olduğunda da tarihi bir kültür 
müzesi olarak idrak edemeyen bilinç-
ler için, tarih özneye yabancı kalır. Bu 
da bireyin yani bireyde somutlaşan 
“özgür olma niteliğinin” doğamaması 
anlamına gelir. Öyleyse belirgin bir 
ayrımla kültür, uygarlıktan kavramsal 
olarak ayrılmalı ve bilinç için seçik 
hale gelmelidir. 

“(NLQ�� GX\JXODU� oHYUHVLQGH� GRNXQDQ�
ELU� NLOLPGLU�� HNLQ� GX\JXODUGD� \DúDU��
*HUHNVLQLPOHUH�J|UH�G�ú�QFH�GX\JX�
ODUÕ�oDONDODQGÕUÕU�YH�NLúL�HNLQVHO�GLQ�
JLQOL÷LQL�\LWLULU��<HQL�NRúXOODU��\HQL�JH�
UHNVHPHOHU�YH�\HQL�LVWHNOHU NDUúÕVÕQGD�
NLúL��\DúDPÕQÕ�J�YHQFH�DOWÕQD�DOPD�YH�
\DúDPÕQD�DQODP�YHUPH�\|Q�QGH�DUD�
\ÕúODUD� JLUHU�� %X� GXUXP� HNLQVHO� \DV�
ODQPDGDQ�ELU�NRSXú�ELU�NUL]�ROPDNOD�
ELUOLNWH�ELU�|]J�UO�N�YH�RODQDNOÕ÷Õ�GD�
LoHULU�´�࣠�

Kültür için, “7RSOXPODUÕQ� ELOLQo�GÕúÕ�
EHOOH÷LGLU”  6 veya “+HU�úH\L�XQXWWXN�
WDQ�VRQUD�JHUL\H�NDODQGÕU”  7 gibi güç-
lü tanımlar yapılmış olsa da, burada 
kullanılan KHU� úH\ ifadesi belirginlik 
kazanana kadar kültürün gerçekte ne 
olduğu tanımsız bırakır. Zira kültür 
çok yönlü bir olgudur. Tümü ile an-
lamak için ona çok geniş açıdan bak-
mak gerekir. Örneğin 0DOLQRZVNL 
N�OW�U�Q; insan ihtiyaçlarının tatmini 

5 0HWLQ�%REDUR÷OX, (NLQ�6RUXQX. Us, Düşün 
ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV Yayınları.
6 0HWLQ�%REDUR÷OX, (NLQ�6RUXQX. Us, Düşün 
ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV Yayınları.
7 Bu tanım bir çok düşünüre atfedilmiştir. 
Edovart Herriot, Andre Gide...
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için doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak çalışan eşya ve aletlerle, âdet 
ve bedenî veya fikrî alışkanlıkların tü-
münü kasteder.  8

*RRGHQRXJK kültürü bilinçli bir şe-
killenme olarak tanımlar: “.�OW�U��
PDGGL�ELU�KDGLVH�ROPD\ÕS�Hú\DODUGDQ��
LQVDQODUGDQ�� GDYUDQÕúODU� YH\D� KH\H�
FDQODUGDQ� LEDUHW� GH� GH÷LOGLU�� %XQD�
NDUúÕOÕN� EX� úH\OHULQ� WHúNLODWODQPDVÕ�
GÕU�� EX� úH\OHULQ� LQVDQODUÕQ� DNOÕQGD�
RODQ� úHNLOOHUL�� EXQODUÕ� LGUDN� HGLS�ELU�
ELULQH� ED÷ODPDN� YH� D\UÕFD� WHIVLU� HW�
PHN�LoLQ�NXOODQGÕNODUÕ�PRGHOOHUGLU�”  9

,]HWEHJRYLü ise kültürün ortaya çı-
kışını varoluşsal bir zeminde bulur: 
“.�OW�U�� VHPkGDNL� SURORJOD� EDúOD�
PÕúWÕU� YH� GROD\ÕVÕ\OD� VHPkGDQ� JHOHQ�
LQVDQÕQ� VHPk� LOH� RODQ�P�QDVHEHWL\OH�
GDLPD�X÷UDúDFDNWÕU��'LQ��VDQDW��DKOkN�
YH� IHOVHIH� YDVÕWDVÕ\OD���� .�OW�UGH� KHU�
úH\� LQVDQÕQ� VHPDYv�PHQúHLQL� \D� WH\LW�
\D�LQNkU�HWPHN��\D�ú�SKH�LOH�NDUúÕOD�
PDN� \D�GD�RQX�KDWÕUODPDN�GHPHNWLU��
7�P�N�OW�U�EX�PXDPPDQÕQ�GDPJDVÕ�
QÕ�WDúÕU�YH�PXDPPDQÕQ�o|]�POHQPHVL�
YH\D�DoÕNOÕ÷D�NDYXúWXUXOPDVÕQD�GR÷�
UX�GHYDPOÕ�VH\UHGHU.”  10

Türkiye Halkının Kültür Kökenleri 
isimli eserinde %XUKDQ�2÷X], kültür 
kavram ve olgusunu çok yönlü ince-
ledikten sonra kültürün öğrenilmiş 
değil, ama zamanla ve nesillerden 
nesillere bilinçaltına işleyen bir ya-
pısı olduğunu ifade eder: “Gerçekten 
‘kültür, öğrenilmiş davranıştır’ tarifi 
uzun süre revaç bulmuştur. Folklor 
da |÷UHQLOPLú GDYUDQÕúWDQ ibarettir. 
Bu itibarla ileri bir teknolojiye sahip 
olmayan talihsiz toplumları kültürden 

8 %URQLVáDZ� 0DOLQRZVNL, .�OW�U. Ayrıca; 
“%D]Õ� G�ú�QFH� VLVWHPOHULQLQ� GLQ� YH� VLKULQ�� HI�
VDQHOHULQ��NHQGLOHULQL� LQDWOD�GHYDP�HWWLUGLNOHU�
LQH� EDNÕOGÕ÷ÕQGD� EXQODUÕQ�� EDúND� W�UO�� WDWPLQ�
ROPDPÕú�N|NO��LKWL\DoODUÕQ��U�Q��ROGXNODUÕ�VR�
QXFXQD�YDUÕOÕU��)L]\RORMLN� LKWL\DoODUÕQ� WDWPLQL�
QLQ�\DQÕ�VÕUD�\DQ�JHUHNOHU�GH�GR÷PDNWDGÕU��%XQ�
ODUÕ�GD��HVDV�LWLEDUL\OH�ELU�DPDFD�H÷LOPLú�ROGXN�
ODUÕQGDQ��N�OW�U�Q�DQD�\DUGÕPFÕ�JHUHNOHUL�JLEL�
J|UPHN�LFDS�HGL\RU�” Burhan Oğuz, ibd. s.27
9 :�+��*RRGHQRXJK, &XOWXUDO�$QWKURSRORJ\�
DQG�/LQJXLVWLFV.
10 $OLMD�,]HWEHJRYLü, 'R÷X�LOH�%DWÕ�$UDVÕQGD�
øVODP. s74

yoksun sanmanın sakameti ortaya çı-
kıyor.”  11

En temelde kültürü bununla tanımla-
yabiliriz. “.�OW�U�� ELU� KDONÕQ� ELOJL� YH�
¿NLUOHULQLQ�� WDWELNDWWD� WH]DK�U� HGHQ�
IDDO�HQHUML�YH�KLVOHULQLQ� WRSODPÕ�ROD�
UDN�G�ú�Q�OHELOLU”  12. Ayrıca “.�OW�U��
GR÷D� WDUDIÕQGDQ� PH\GDQD� JHWLULOPLú�
RODQODUGDQ� IDUNOÕ� RODUDN� LQVDQ� HOL\OH�
RUWD\D�oÕNPÕú�úH\OHULQ�W�P�G�U.”  13

“(NLQ�ELU�\DúDPD�VDQDWÕ�RODUDN�GD�WD�
QÕPODQDELOLU��<HU\�]�QGHNL� KHU� IDUNOÕ�
WRSOXPXQ� NHQGLQH� |]J�� ELU� \DúDPD�
VDQDWÕ� YDUGÕU�� (NLQVHO� \DúDP�� GR÷DO�
NRúXOODU�YH�WDULKVHO�V�UHoOHULQ�\|QHWL�
PL�DOWÕQGD��NLúLOHULQ�LOJLVL\OH�ELoLPOH�
QLU��øQVDQ��oHYUHVLQGHNL�QHVQH��ROD\�YH�
ROJXODU�DUDVÕQGD��\DOQÕ]FD�JHUHNVLQLP�
GX\GX÷X��NHQGLVLQL�LOJLOHQGLUHQ�\D�GD�
LOJLVLQL� X\DQGÕUDQODUÕ� J|U�U�� %X� LOJL�
ELU�µ\DúDP�ED÷Õ¶�LOJLVLGLU��%|\OH�ELU�LO�
JLQLQ�ROPDGÕ÷Õ�\HUGH�LQVDQ�KLoELU�úH\�
J|UHPH]���� (NLQ�� \DúDP� ELoLPOHULQL�
YH�LOLúNLOHULQL�NDSVD\DQ�ELU�ROJXGXU����
(NLQLQ� HQ�EHOLUJLQ�|]HOOL÷L� ELU� DUDGD�
\DúDPDGÕU�� W|UHO� ELU� DQWODúPD�� JHOH�
QHN�YH�J|UHQHNOH�ELUELULQH�SHUoLQOHQ�
PHGLU.”  14

0HWLQ�%REDUR÷OX ise kültürü ürettiği 
değerler ile ilişkilendirir. Zira kültürü 
var eden, belirli davranışların nesille-
re yayılan tekrarlarıdır  15. Ancak bu 
tekrarlar öncelikle benimsemeyi ve 
NDEXO�HWPH\L gerektirir. Ve bu kabuller 
giderek bilinçdışı bir yaşam olgusuna 
dönüşürler.  16

“øQVDQ� WDULK� V�UHFLQGH� GR÷D�� WRSOXP�
YH� NHQGLVL\OH� RODQ� LOLúNLOHULQGH�� \D�
úDPD�ELoLP� YHUHUHN� HNLQ� YH� X\JDUOÕN�
�UHWLU�� $\QÕ� ]DPDQGD� \DúDPD� DQODP�

11 %XUKDQ�2÷X], 7�UNL\H�+DONÕQÕQ�.�OW�U�
.|NHQOHUL. 1 Cilt, s.228. AAV Yayınları, 2002.
12 %XUKDQ�2÷X], ibd. s.34
13 %XUKDQ�2÷X], ibd. s.35
14 0HWLQ�%REDUR÷OX, (NLQ�6RUXQX. Us, 
Düşün ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV 
Yayınları.
15 0HWLQ�%REDUR÷OX, (NLQ�6RUXQX. Us, 
Düşün ve Ötesi - Kültür Sorunu. AAV 
Yayınları.
16 Kültür olgusunun WRSOXPXQ ELOLQoGÕúÕ ile 
olan bağları için bakınız. 0HWLQ�%REDUR÷OX, 
(NLQ�6RUXQX.

YHULU��øúWH�EX�DQODP�YHUPH�LúL� LOH�GH�
÷HUOHU� �UHWLOLU�� %X� QHGHQOH�� X÷UXQD�
\DúDPD\D� GH÷HU� LQDQo�� ¿NLU�� H\OHP�
YH� LGHDOOHU� GH÷HUOHUL� ROXúWXUXUODU��
'H÷HUOHU�� �UHWLOGLNOHUL� HNLQ� YH� X\�
JDUOÕNODUD� GDPJDVÕQÕ� YXUXUODU�� øQ�
VDQÕQ� G�ú�QVHO�� SVLúLN�� WRSOXPVDO� YH�
WLQVHO� �PDQHYv�� \DúDPÕ�� VHoLS�� �UHWLS 
YH� ED÷ODQGÕ÷Õ� GH÷HUOHU� oHYUHVLQGH�
ROXúXU�� %HQLPVHQHQ� GH÷HUOHU� W|UH� YH�
H÷LWLP�\ROX\OD�JHOHFHN�QHVLOOHUH�DNWD�
UÕOÕU�YH�WRSOXPODU�EX�GH÷HUOHU�\ROX\OD�
\R÷UXODUDN�WRSOXPVDO�YH�ELUH\VHO�WLQL�
ROXúWXUXUODU.”  17

Genel görüş itibariyle uygarlığın kül-
tür zemininden doğduğu fikri kabul 
görmektedir. Ancak kültürün nereden 
doğduğu düşüncesi ayrılıklar gösterir. 
Bu görüş farklılıkları mitsel, dinsel, 
tarihsel, ekonomik, psişik birçok te-
mele dayanır. Örneğin %XUKDQ�2÷X] 
bunu oyun olgusuna dayandırır.

“.�OW�U� R\XQ� úHNOLQGH� GR÷DU�� LONHO�
VDIKDODUÕQGD� ELU� R\XQXQ� oL]JLOHULQL�
WDúÕU�� RQXQ� KDYDVÕ� LoLQGH� JHOLúLU�� $Y�
JLEL� KD\DWv� LKWL\DoODUÕQ� WDWPLQ� IDDOL�
\HWOHUL� GDKL� SHNkOk�ELU� R\XQ� NÕOÕ÷ÕQD�
E�U�QHELOLU��+DUS�GH�ELU�R\XQGXU��FLULW�
GH��+HU�LNLVLQLQ�GH�NDLGHOHUL�YDUGÕU.” 
 18

Oğuz’un buradaki ifadesi en ilksel 
formuyla kültürün “kurallı oyun” ola-
rak doğduğu yani VÕQÕU ve VÕQÕUODQPD 

17 0HWLQ� %REDUR÷OX, 'H÷HU� hUHWHQ� 9DUOÕN�
2ODUDN�(WLN�øQVDQ. Us, Düşün ve Ötesi, 'H÷HU�
OHU�6RUXQX. AAV Yay. “... İnsanlık tarihine bak-
tığımızda, ne kadar inanç, töre, ekin, uygarlık 
varsa ve ne kadar felsefî disiplin, mantık örgüsü 
ve ideoloji varsa, o kadar da değer anlayışının ve 
değerler dizgesinin var olduğunu görürüz... Ka-
vramlar, giderek değerler; yaşamdan düşünen 
özne yoluyla üretilirler ve öznede kaldıkları 
sürece de özneldirler. Kavramlar, dil yoluyla 
iletişim ve bildirişime girerlerse toplumsallaşır-
lar. İnsan düşünce ve emeğinin nesnel ürünleri, 
ekin nesnelerinde varlaşır ve o toplum ortadan 
kalksa da, nesnelere dönüşen düşünceler, tar-
ih sahnesinde varlıklarını sürdürürler. Ancak, 
değere dönüşen kavramlar onu yaşayan ve pay-
laşan özneler (insanlar) olmaksızın var olama-
zlar. Uygarlığı yaratan bu kavramlardır. Biz, 
ekin (kültür) nesnelerinde, ancak yaşamın ve 
uygarlığın (değerlerin) izlerini ve yansımalarını 
bulabiliriz; yaşamın kendisini değil.”
18 %XUKDQ�2÷X], Türkiye Halkının Kültür 
Kökenleri. 1 Cilt, s.19. AAV Yayınları, 2002
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ile ilgili olduğu sonucuna götürür. Gi-
derek bu oyun, kuralların bilinçdışına 
yerleşmesiyle tartışılmaz doğrulara 
dönüştüğünü ispat eder  19. Yine de 
önemli olan, sınırlamanın bir farkın-
dalık doğurduğu yani ELOJLQLQ sınır-
lanma ile dolaylı olduğunu ortaya ko-
yar. Böylece kültür en ilkel biçimiyle 
sınırlanmayla oluşan ELOJL\H dayanır.

“... %LOJL�� N�OW�U�Q� PXWODN� ELU� ]D�
UXUHWLGLU�� 0DPD¿K� NHQGLVL� ELU� JD\H�
ROPDNWDQ� oRN� ELU� YDVÕWDGÕU�� .�OW�U�
LoLQGH�\HUL��J|UHYL�� LVWLKVDO�YH�NDQXQ�
YH\D�H÷LWLPLQNLQGHQ�D]� IDUNOÕGÕU��%LO�
JL�VLVWHPOHUL�oHúLWOL�GDYUDQÕú�WLSOHULQL�
ELUELUOHULQH� ED÷ODPD\D� KL]PHW� HGHU��
EXQODU�� JHoPLú� WHFU�EH� VRQXoODUÕQÕ�
JHOHFHN� WHúHEE�VOHUH� WDWELN� HGHU�� LQ�
VDQ�WHFU�EHVLQLQ�XQVXUODUÕQÕ�ELU�DUD�
\D�JHWLULU�YH�LQVDQD�N�OW�U�IDDOL\HWOH�
ULQL� WDQ]LP� HGLS� EXQODUÕ� WDPDPODPD�
RODQD÷Õ� YHULU�� %LOJL�� N�OW�U�Q� \DSÕO�
PDVÕQÕ� HPUHWWL÷L� LúLQ� \�U�W�OPHVLQL�
P�PN�Q� NÕODQ� ELU� ¿NUv� WDYÕUGÕU���� (Q�
LONHO� WRSOXPODUGD� GDKL� HVDV� LWLEDUL\�
OH� LOPv�PDKL\HWWH�ELOJL�PHYFXW�ROPXú�
ROPDOÕGÕU��=LUD�VDQDW�YH�LNWLVDGL�X÷UD�
úÕQÕQ� VDGHFH�PLVWLN�� WHFU�EL�ROPD\DQ�
WHODNNL�YH�GRNWULQOHU��]HULQH�P�HVVHV�
ROPDVÕ�KDOLQGH��KLoELU�N�OW�U�Q�D\DN�
WD�NDODPD\DFD÷Õ�kúLNkUGÕU.”  20

Bilginin ete ve kana dönüşmesi, yani 
bilinçdışı bir mahiyet kazanması be-
lirli ihtiyaçlardan doğan doğruların 
değişmez yasalar olarak algılanması-
na yol açar. Basit bir kültürel olgunun, 
sembolik mahiyeti ve işlevi müstesna, 

19 Selected Writings of E. Sapir, in Lan-
guage, Culture, Personality, edited by D. G. 
Mandelbaum, Berkeley 1968. “... EHOOL� ELU�
PLOOHWLQ� NDUDNWHU� YH� X\JDUOÕ÷ÕQGD� WHFHVV�P�
HGHQ� YH� úDúÕUWÕFÕ� úHNLOGH� RQD� |]J�� RODQ� ED]Õ�
�VW�QO�÷���VLYULOPLú�NXGUHWL�EHOLUWPH�JD\UHWLQH�
JLULúLU��.�OW�U� E|\OHFH� QHUHGH� LVH� ELU�PLOOHWLQ�
UXKX�YH\D�GHKDVÕQÕQ�DQODPGDúÕ�KDOLQH�JHOLU����
%LU�PLOOHWLQ� GHKDVÕ� IDU]� HGLOHQ� NH\¿\HWLQ� EL\�
RORMLN� YH� SVLNRORMLN� QHY¶LGHQ� ED]Õ� IÕWUL� YH� LUVL�
|]HOOLNOHUH�QLVSHW�HGLOPHVL�KXVXVX�FLGGL�ELU�WHW�
NLNWHQ�JHoLULOPHOLGLU��dR÷X�NH]�ELU�ÕUNv�|]HOOLN�
RODUDN�J|U�OHQ�úH\LQ��ELUD]�GHULQ�DUDúWÕUPD�VR�
QXFXQGD��VDGHFH�WDULKL�QHGHQOHULQ�ELU�ELOHúNHVL�
ROGX÷X�PH\GDQD�oÕNDU.”
20 %XUKDQ�2÷X], 7�UNL\H�+DONÕQÕQ�
.�OW�U�.|NHQOHUL. 1 Cilt, s.21. AAV 
Yayınları, 2002

dinsel bir kanuna dönüşmesi kültürün 
gücüne işarettir.

“1HIHV� DOPD�� NDQ� GRODúÕPÕ� YHVDLUH�
JLEL�¿]\RORMLN�ROD\ODU�ELOH�ELU�|Oo�GH�
N�OW�U�Q� HWNLVL� DOWÕQGDGÕU� ࣠������ øQVDQ�
KDUHNHWOHULQH� QRUPODU�� DGHWOHU�� JH�
OHQHNOHU�� NDLGHOHU� KkNLPGLU�� *HOHQHN�
WDUDIÕQGDQ� WDQ]LP� YH� WHNG�]HOHúPLú�
PDGGv� �EHGHQv�� VRPDWLF�� GDYUDQÕúOD�
UÕQ�W�P�úHNLOOHULQH�kGHW�GL\RUX].”  22

Bilgi ise temelde GLO (OLVkQ) ile dolay-
lıdır. Dil ile bilgi üretildiğini savunan 
modern görüşlere karşı, dilin bilgiden 
doğduğu da açık bir gerçektir. Eyti-
şimsel (GL\DOHNWLN) düşünce ise dil ile 
bilginin yani G�ú�QFHQLQ karşılıklı 
ilişkileriyle birbirlerini var ettiği ve 
edimsel kıldığını savunur  23. Böylece 
dil ve düşünce birbirlerine dolaylı ve 
zorunludurlar. Bu noktadan hareketle 
:LWWJHQVWHLQ “1HVQHOHUL� GLO� \ROX\OD�
J|UG�÷�P�]� LoLQ�JHUoH÷L�J|U�ú�ELoL�
PLPL]L�GH�GLO�EHOLUOHU” demektedir.  24

“... )RONORU� KDON� ELOLPL� GHPHN� ROXS�
D÷Õ]OD�LQWLNDO�HGHQ�W�P�ELOJL��¿LOv�oD�
OÕúPD�LOH�|÷UHQLOHQ�ELOF�POH�VDQDW�YH�
WHNQLNOHU�YH�EXQODUÕQ��U�QOHULQL�NDS�
VDU�� <D]Õ� LOH� LQWLNDO� HGHQ� |÷UHQLPOHU�
IRONORU�WDUL¿QLQ�GÕúÕQGD�NDOÕU��)RONORU��
KDON� VDQDWÕ�� ]DQDDWÕ�� DOHWOHUL�� JL\LPL��
kGHWOHUL��LQDQoODUÕ��WDEDEHWL��IDUPDNR�
ORMLVL��P�VÕNvVL��UDNVÕ��R\XQODUÕ��MHVWOH�
UL�� NRQXúPDVÕ� YH� KDON� HGHEL\DWÕ� GL\H�
DGODQGÕUÕOPÕú� ODI]v� LIDGH� úHNLOOHULQL�
LoLQH� DOÕU�� /DI]v� VDQDWODU�� PDVDOODU��
PHQNÕEHOHU�� HIVDQHOHU��DWDV|]OHUL��ELO�
PHFHOHU�YH�úLLUL�E�Q\HVLQGH�WRSODU.”  25

/HVOLH�:KLWH’ın kültürü sembollerle 
ilişkilendirmesi de bu temele dayanır: 
“.�OW�U�� VHPEROOHULQ� NXOODQÕOPDVÕQD�
21 “<DQOÕúOÕNOD�GRPX]�HWLQL�\HGL÷LQL� IDUN�
HGHQ�0�VO�PDQ�ED]Õ�¿]\RORMLN�DUD]��NXV�
PDODU�� KD]ÕP� ER]XNOXNODUÕ� YH� VDLU� |]J�O�
UDKDWVÕ]OÕNODU� KLVVHGHU�� %XQODU� NDLGH� LK�
ODOLQLQ�¿G\HVL�NDEXO�HGLOLU.” -B. Oğuz
22 %URQLVáDZ�0DOLQRZVNL, 8QH�7KHRULH�
VFLHQWL¿TXH. s.60-61.
23 0XKDPPHG�ÆELG�HO�&kELUv, $UDS�øVOkP�
.�OW�U�Q�Q�$NÕO�<DSÕVÕ. (1. Bölüm, /DIÕ]�YH�
0kQk); +DUU\�+RLMHU, 6DSLU�:KRUI�+LSRWH]L.
24 'DYLG�3HDUV, :LWWJHQVWHLQ. Afa Yayınları, 
s.13.
25 :LOOLDP�%DVFRP, )RONODUH��in IESS.

ED÷OÕ�KDGLVH��¿LOOHU��GDYUDQÕú�PRGHO�
OHUL��� QHVQHOHU� �DOHWOHU�� EX� DOHWOHUOH�
\DSÕOPÕú�úH\OHU���¿NLUOHU��LQDQo��ELOJL��
YH�KLVOHULQ��WDYÕUODU��GH÷HUOHU��ELU�|U�
J�W�G�U����%X�LWLEDUOD�N�OW�U�VHPEROLN��
GHYDPOÕOÕ÷Õ� KDL]�� ELULNHQ� YH� WHUDNNv�
HGHQ�ELU�V�UHoWLU”.  26

Toplumun bilinçdışı bu sembolik ya-
pıya dayanır. Zira toplumsal bilinçdı-
şı, o toplumun ferdi olan bir kişinin 
bilinçdışı ile çoğu zaman bir bütünlük 
oluşturur  27. Bu nedenle antropolo-
ji bir nev’i toplumsal psikanalizdir. 
$QWURSRORML (kültür bilim) toplumsal 
insanın kendi bilinçdışına ulaştığı ar�
NHWLSDO arkeolojidir. Yine bilgi ile iliş-
kilendirerek;

“$QWURSRORMLQLQ�W�P�GDOODUÕQÕQ�JHUoHN�
NDYúDN� QRNWDVÕ� N�OW�U�Q� LOPv� HW�G��
G�U���� øOLP�KHU�úH\GHQ�HYYHO��JHOHFH÷L�
NHúI� LoLQ� JHoPLúL� L\LFH�P�úDKHGH� HW�
PHNWHQ�LEDUHWWLU��0HVHOD�DOHYL�IÕúNÕUW�
PDN�LoLQ�OD]ÕP�YH�Nk¿�úDUWODU�KDL]�RO�
PDGÕNoD�DWHú�\DQPD]��øOHUL�V�U�OHQ�EX�
KXVXV��LONHO�LQVDQÕQ�LOLP�VDKLEL�ROGX÷X�
GH÷LO�� LOPv� GDYUDQÕúÕQ� N�OW�U� NDGDU�
HVNL�ROGX÷X��LOPLQ�DVJDUv�WDUL¿QLQ��\D�
SÕODQ�LúLQ�SUDWLN�NÕ\PHWLQGHQ�oÕNPDVÕ�
NH\¿\HWLGLU�”  28  29

26 /HVOLH�$��:KLWH, &XOWXURORJLFDO�YV��
3V\FKRORJLFDO�,QWHUSUHWDWLRQ�RI�+XPDQ�
%HKDYLRXU��$PHULFDQ�6RFLRORJLFDO�5HYLHZ�
27 Bilinçdışı kavramı )UHXG ve Jung ter-
minolojilerinde farklı içeriklere sahiptirler. 
Freud (genellikle ELOLQoDOWÕ şeklinde tercüme 
edilen) bu kavramın bilinçte tutulamayan ve 
bir anlamda çöp kutusuna boşaltılan dürtülerin 
mahâli, itildiği yer olarak yorumlar. Jung ise 
bilinçdışının bütün insanlarda kolektif old-
uğunu ve insanlık tarihini DUNHWLSler yoluyla 
taşıdığını savunur. Konu ile ilgili daha geniş 
bilgi için '�FDQH�&�QGLR÷OX’nun “%LOLQoDOWÕ�
PÕ"� %LOLQoGÕúÕ� PÕ"” adlı makalesi dikkate 
alınabilir.
28 Burhan Oğuz, ibd. s.29
29 Ayrıca, %XUKDQ�2÷X], ibd. s.26. “.�OW�U��
LNL�WHPHO�J|U�Q�ú��RODQ�ELU�ELULPGLU��*|U�Q�ú�
OHUGHQ�ELUL�VDQDW��WHNQLNOHU���U�QOHUL��GL÷HUL�GH�
kGHWOHU�E�W�Q�G�U��7DKOLOL�KXVXVXQGD�GD�DQWUR�
SRORJODU�DUDVÕQGD�KD\OL�J|U�ú�IDUNÕQD�UDVWODQÕU��
7HNkP�OF���HYROXWLRQLVW��PHNWHEH�ED÷OÕ�RODQODU�
N�OW�U�Q�JHOLúPHVLQL��NHVLQ�NDQXQODUD�ED÷OÕ�YH�
VDELW�ELU�P�WHVHOVLO�NDGHPH�VÕUDVÕQD�J|UH�NHQGL�
NHQGLQH� ROXúDQ� ELU� GH÷LúPHOHU� �PHWDPRUSKR�
VHV��VHULVL�RODUDN�J|U�UOHU��7DULKL�YH\D�³GLIIX�
VLRQLVW´�WHRULQLQ�P�GD¿OHUL�LVH��ELOKDVVD�\D\ÕO�
PDVÕQÕ�L]OH\HUHN�LQVDQ�N�OW�U�Q�Q�WDULKLQL�oL]�
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Kültürün genel tanımı, onu tam olarak 
nerede konumlandıracağımızı bilmek 
adına önemlidir. Bu çeşitlilik içinde 
kültür kavramını özetlemek gerekir-
se, uygarlık ile olan bağı açısından 
kültürün, alışkanlıklarımıza sinmiş 
ve alışkanlıkların algısal aktarımıyla 
nesilden nesile geçen olgular olduğu-
nu söyleyebiliriz. Kültür karşısında 
uygarlık ise tamamen bilinçli; kendi 
projelerimiz, planlarımız ve rızamızın 
olduğu şuurlu bir yapılanma anlamına 
gelir.  30

Dilimizde geçerli ilk ayrımını Ziya 

*|NDOS’te bulan N�OW�U ve PHGHQL�
yet, kavramsal bir zemin kazanmıştır. 
Gökalp kültürü milli bir unsur olarak 
kabul ederken, uygarlık babında me-
deniyet olgusunu N�OW�UOHU�DUDVÕ ola-
rak tanımlar.

“0LOOL�N�OW�U�LOH�PHGHQL\HW�DUDVÕQGD�
NL�ELUOHúPH�QRNWDVÕ��LNLVLQLQ�GH�E�W�Q�
VRV\DO�KD\DWODUÕ�LoLQH�DOPDVÕGÕU��6RV�
\DO� KD\DWODU� úXQODUGÕU�� 'LQv� KD\DW��
DKOkNv� KD\DW�� KXNXNv� KD\DW�� UDV\RQHO�
KD\DW�� LNWLVkGv� KD\DW�� OLVkQv� KD\DWÕ��
IHQQv�KD\DW��%X�VHNL]�W�UO��VRV\DO�KD�
\DWÕQ�E�W�Q�QH�PLOOL�N�OW�U�DGÕ�YHULO�
GL÷L�JLEL�PHGHQL\HW�GH�GHQLOLU��.�OW�U�
PLOOL� ROGX÷X� KDOGH�PHGHQL\HW�PLOOHW�
OHUDUDVÕGÕU�� .�OW�U� \DOQÕ]� ELU� PLOOH�
WLQ� GLQv�� DKOkNv�� KXNXNv�� DNOv�� HVWHWLN��
OLVkQv�� LNWLVkGv� YH� IHQQv� KD\DWODUÕQÕQ�
DKHQNOL�ELU�E�W�Q�G�U��0HGHQL\HW�LVH��
D\QÕ�PHGHQL\HW�GDLUHVLQH�JLUHQ�ELUoRN�
PLOOHWOHULQ�VRV\DO�KD\DWODUÕQÕQ�P�úWH�
UHN�ELU�\HN�QXGXU��0HVHOD��$YUXSD�YH�
$PHULND�PHGHQL\HW� GDLUHVLQGH�E�W�Q�
$YUXSDOÕ�PLOOHWOHU�DUDVÕQGD�P�úWHUHN�
ELU� %DWÕ� 0HGHQL\HWL� YDUGÕU�� %X� PH�
GHQL\HWLQ� LoLQGH� ELUELULQGHQ� D\UÕ� YH�
P�VWDNLO�ROPDN��]HUH�ELU� øQJLOL]�N�O�
W�U��� ELU� )UDQVÕ]� N�OW�U��� ELU�$OPDQ�
N�OW�U��LOK��PHYFXWWXU���
PH\H�X÷UDúÕUODU��NHQGL�NHQGLQH�YDNL�WHNkP�O�Q�
|QHPLQL� LQNkU� HGHUHN� N�OW�U�Q� HVDV� LWLEDUL\OH�
WHNQLN�YH�kGHWOHULQ�WDNOLW�YH\D�NDEXOOHQLOPHOHUL�
V�UHWL\OH�PH\GDQD�JHOGL÷LQL�LGGLD�HGHUOHU.”
30 0HWLQ�%REDUR÷OX, .�OW�U�YH�8\JDUOÕN�
Üzerine. 6 Kasım 2012 tarihli “Uygarlıklar 
Arasında İnsan” başlıklı konuşmasından 
alıntıdır. Ayrıca, Metin Bobaroğlu, (NLQ�6R�
runu. Us, Düşün ve Ötesi - Kültür Sorunu. 
AAV Yayınları.

0LOOL� N�OW�UH� GkKLO� RODQ� úH\OHU�� XVXO�
LOH�IHUWOHULQ�LUDGHVL\OH�Y�F�GD�JHOPH�
PLúOHUGLU��6XQ¶v�GH÷LOOHUGLU��%LWNLOHULQ��
KD\YDQODUÕQ�RUJDQLN�KD\DWÕ�QDVÕO�NHQ�
GLOL÷LQGHQ� YH� WDELL� ELU� V�UHWWH� JHOLúL�
\RUVD��PLOOL�N�OW�UH�GkKLO�RODQ�úH\OHULQ�
WHúHNN�O�YH�WHNkP�O��GH�WÕSNÕ�|\OHGLU��
0HVHOD�GLO�� IHUWOHU� WDUDIÕQGDQ�� XVXOOH�
\DSÕOPÕú�ELU�úH\�GH÷LOGLU��'LOLQ�ELU�NH�
OLPHVLQL� GH÷LúWLUHPH\L]��2QXQ� \HULQH�
EDúND�ELU�NHOLPH�LFDW�HGLS�NR\DPD\Õ]��
'LOLQ�NHQGL�WDELDWÕQGDQ�GR÷DQ�ELU�ND�
LGHVLQL�GH�GH÷LúWLUHPH\L]��'LOLQ�NHOLPH�
YH� NDLGHOHUL� DQFDN� NHQGLOLNOHULQGHQ�
GH÷LúLUOHU�� %L]�� EX� G�ú�QFH\H� VH\LUFL�
NDOÕUÕ]�� )HUWOHU� WDUDIÕQGDQ� \DOQÕ]� ELU�
WDNÕP�WHULPOHU�\DQL�ODIÕ]ODU�LODYH�ROX�
QDELOLU�� <DOQÕ]� EX� ODIÕ]ODU� DLW� ROGX÷X�
PHVOHN�]�PUHVL�WDUDIÕQGDQ�NDEXO�HGLO�
PHGLNoH�� ODIÕ]� PDKL\HWLQGH� NDODUDN�
NHOLPH� PDKL\HWLQL� DODPD]�� <HQL� ELU�
ODIÕ]�� ELU� PHVOHN� ]�PUHVL� WDUDIÕQGDQ�
NDEXO� HGLOGLNWHQ� VRQUD� GD� ELU� ]�PUH�
NHOLPHVL�PDKL\HWLQL�DOÕU��$QFDN��E�W�Q�
KDON�WDUDIÕQGDQ�NDEXO�HGLOGLNWHQ�VRQ�
UDGÕU� NL�� P�úWHUHN� NHOLPHOHU� DUDVÕQD�
JLUHELOLU���”  31

Bunun karşısında Doğu düşüncesin-
de kültürü geniş bir tabana yaymak 
ve onu uygarlık olarak adlandırmak, 
kültürü ortadan kaldıracağı gibi, onun 
tüm kazanımlarını da uygarlık/PHGH�
niyet denilen ‘tek dişi kalmış bir cana-
vara’  32 emanet etmek olacağı görüşü 
hâkim bir düşüncedir. 'R÷X� LOH� %DWÕ�
$UDVÕQGD� øVOkP isimli eserinde Alija 

,]HWEHJRYLü uygarlığı bu minval üze-
re ele alır. Uygarlığın, kültürün gücü-
nü ve hassasiyetlerini taşımadığını ve 
insanı basite indirgeyip, onu bir meta 
olarak gördüğünü ve LQVDQÕ ortadan 
kaldırdığını öne sürer. Güçlü bir mo-
dernizm eleştirisi olan görüşleri kül-
türün olumlu, uygarlığın olumsuz-
luklarını ortaya koymak adına dikkat 
çekicidir:

“'LQv� LQDQoODU�� GUDP�� úLLU�� R\XQODU��

31 =L\D�*|NDOS, 7�UNo�O�÷�Q�(VDVODUÕ. 
(Haz. Prof. Dr. Mehmet Kaplan), İstanbul 
1970, s. 30
32 0HKPHW�$NLI�(UVR\, 7�UNL\H�
&XPKXUL\HWL¶QLQ�øVWLNOkO�0DUúÕ’ndan (12 Mart 
1921)

IRONORU�� KDON� ELOJHOL÷L�� PLWRORML�� WRS�
OXPXQ� DKOkNv� YH� HVWHWLN� NDQXQODUÕ��
úDKVL\HWLQ� GH÷HU� YH� K�UUL\HWLQL� WH\LW�
HGHQ�VL\DVv�YH�KXNXNv�KD\DWÕQ�XQVXU�
ODUÕ��KRúJ|U��� IHOVHIH�� WL\DWUR��JDOHUL�
OHU��P�]HOHU�N�W�SKDQHOHU��LON�VDKQHVL�
³VHPkGD´� $OODK� LOH� LQVDQ� DUDVÕQGD�
JHoHQ� LQVDQ�N�OW�U�Q�Q�DUDOÕNVÕ]�GH�
YDP�HGHQ�W�UHYOHULGLU�

8\JDUOÕN� PDQHYv� GH÷LO�� WHNQLN� JHOLú�
PHQLQ�GHYDPÕGÕU��WÕSNÕ�'DUZLQFL�WHNk�
P�O�Q� øQVDQv� ROPD\ÕS�� VDGHFH� EL\R�
ORMLN�ROXúXQGD�ROGX÷X�JLEL��8\JDUOÕN�
KD\YDQv� DWDODUÕPÕ]GD� LPNkQ� RODUDN�
EXOXQPXú� RODQ� NXYYHWOHULQ� JHOLúPH�
VLQL��GDKD�GR÷UXVX�YDUOÕ÷ÕPÕ]ÕQ�WDELv��
PHNDQLN��\DQL�úXXU�GÕúÕ��PkQkVÕ]�XQ�
VXUODUÕQÕQ�GHYDPÕQÕ�WHúNLO�HWPHNWHGLU��
+DGGL]DWÕQGD�R�QH�L\L�QH�GH�N|W�G�U��
øQVDQ�WHQHII�V�HWPH÷H�YH�JÕGD�DOPD÷D�
QDVÕO�PHFEXU�LVH��X\JDUOÕN�\DUDWPD÷D�
GD�PHFEXUGXU��2� ]DUXUHWLPL]LQ�� K�U�
UL\HWVL]OL÷LPL]LQ� ELU� LIDGHVLGLU�� 7ÕSNÕ�
N�OW�U�Q�� VHoLPL� GHYDPOÕ� KLVVHWPHN�
YH�øQVDQv�K�UUL\HWL�L]KDU�HWPHN�ROXúX�
gibi.

øQVDQÕQ� PDGGH\H� ED÷ÕPOÕOÕ÷Õ� X\JDU�
OÕNWD� GXUPDGDQ� DUWÕ\RU�� %LU� DUDúWÕU�
PD\D�J|UH�$PHULND¶GD�VHQHGH�DGDP�
EDúÕQD�NXOODQÕODQ�PDO]HPHQLQ�PLNWDUÕ�
��� WRQGXU��'XUPDGDQ� \HQL� \HQL� LKWL�
\DoODU� \DUDWPDN� YH� KDWWD� O�]XPVX]��
IX]�Ov� úH\OHUH� LKWL\Do� GX\XUWPDN� V��
UHWL\OH��8\JDUOÕN�LQVDQ�LOH�WDELDW�DUD�
VÕQGDNL�PDGGH�DOÕúYHULúLQL� \R÷XQODú�
WÕUPD\D��]DKLUL�\DúD\ÕúÕ�GkKLOv�RODQÕQ�
]DUDUÕQD�WHúYLN�HWPH÷H�oDOÕúPDNWDGÕU��
µ(OGH�HWPHN�LoLQ��UHWPHN��LVUDI�HWPHN�
LoLQ� HOGH� HWPHN¶� SUHQVLEL� X\JDUOÕ÷ÕQ�
NDUDNWHULQGH�PHYFXWWXU��gE�U�WDUDIWD�
KHU�N�OW�U�LQVDQv�LKWL\DoODUÕQ�VD\ÕVÕQÕ�
YH\D�KLo�ROPD]VD�RQODUÕQ�WDWPLQ�GHUH�
FHVLQL�LQGLUPHN�YH�EX�V�UHWOH�LQVDQÕQ�
Lo� K�UUL\HWLQL� DUWÕUPDN� LVWHU�� 2QXQ�
GLQL� PDKL\HWL� EXQGD� RUWD\D� oÕNÕ\RU��
+HU�N�OW�U�Q�WDQÕGÕ÷Õ�NLUOLOLN�DGD÷ÕQ�
GD�ņNHúLúOHULQ�YH\D�KLSSLOHULQņ�PDQ�
WÕN�GÕúÕ�ELU�úHNLO�DODQ�]�KG�Q�YH�oHúLWOL�
IHUkJDWOHULQ�DVÕO�PkQkVÕ�� LúWH�EXUDGD�
\DWPDNWDGÕU�� %XGL]P¶LQ� DQD� SUHQVLS�
OHULQGHQ� RODQ� ³DU]XODUÕ� \RN� HGLQ´�
LVWH÷L�NDUúÕVÕQGD�X\JDUOÕN�ņVDQNL�WHUV�
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ELU�PDQWÕ÷ÕQ�LFDEÕ�LPLú�JLELņ�EXQD�]ÕW�
ELU�SDUROD�RUWD\D�DWPD\D�PHFEXUGX��
µ'XUPDGDQ�\HQL�\HQL�DU]XODUÕPÕ]�RO�
VXQ�¶�GL\H.”  33

ø]]HWEHJRYLo’in bu tespitinden hare-
ketle kültür ve uygarlığın ilk sınırını 
çizebiliriz: “Kültürün hamili insandır; 
uygarlığın hamili ise toplumdur. Kül-
türün gayesi, terbiye sayesinde kendi 
kendine hâkim olmak; uygarlığın ga-
yesi ise, ilim sayesinde tabiata hâkim 
olmaktır. İnsan, (birey olarak) felsefe, 
sanat, şiir, ahlâk, inanç kültüre aittir. 
Devlet, ilim, şehirler, teknik, uygarlı-
ğın hususiyetleridir. Kullandığı cihaz-
lar düşünce, konuşma, yazıdır.”

Kültürün doğru algılanamaması ve 
onu tek yanlı olarak görme eğilimi, 
onun öz niteliğinden koparır. Kültü-
rün bu yanlış algısı içeriğe genellik 
karakterinin kazandırılması yolunda-
ki yalın belirlenimi bozar ve ortaya 
N�OW�UV�]O�N, yani kültürü taşıyama-
ma durumu çıkar.

“+DON�WLQLQ�࣠���VR\XW�ELoLPGHNL�LOHUOH\L�
úL�]DPDQ�LoLQGH�GX\XODUÕPÕ]OD�NDYUD�
GÕ÷ÕPÕ]�ELoLPGH� LOHUOH\LúLGLU�� LON�DNOD�
JHOHQ�HWNLQOLN�EXGXU��'DKD�VRPXW�RODQ�
GHYLQLP�WLQVHO�HWNLQOLNWLU��%LU�KDON�NHQ�
GL�LoLQGH�LOHUOHPHOHU�\DSDU� ilerler ve 
geriler. Böylece kültür kategorisine 
geliriz, kültürün zenginleşmesine ve 
N�OW�UV�]OHúPH\H... .�OW�UV�]OHúPH�
KDONÕQ� ER]XOPDVÕQÕQ� KHP� VRQXFXGXU��
KHP� GH� ND\QD÷Õ�� .�OW�U� V|]F�÷�\OH�
KDON�WLQLQLQ�W|]VHO�LoHUL÷L��]HULQH�KH�
Q�]�ELU�úH\�V|\OHQPLú�ROPX\RU��.�OW�U�
ELoLPVHO�ELU�úH\GLU�YH�EDúOÕFD�JHQHOLQ�
RQD� YHUGL÷L� ELoLPH� J|UH� EHOLUOHQLU��
.�OW�UO�� LQVDQ��GDYUDQÕúODUÕQD�JHQH�
OLQ�GDPJDVÕQÕ�YXUPD\Õ�ELOHQ��WLNHO�\D�
QÕQGDQ�YD]JHoPLú��JHQHO�LONHOHUH�J|UH�
H\OH\HQ� NLúLGLU�� .�OW�U� G�ú�QPHQLQ�
DOGÕ÷Õ�ELoLPGLU��'DKD�\DNÕQ�ELU�EDNÕú�
úXQX� RUWD\D� NR\DU�� .�OW�U� LOH� LQVDQ�
NHQGLQL� GL]JLQOHPH\L� |÷UHQLU�� H÷LOLPL�
YH�LVWHNOHULQH�J|UH�GDYUDQPDN�\HULQH�
RQODUÕ�WXWDU��1HVQH�NDUúÕVÕQGD�|]J�U�
OHúLU�� NXUDPVDO� GDYUDQPD\D� DOÕúÕU��

33 $OL�ø]]HWEHJRYLo, 'R÷X�LOH�%DWÕ�$UDVÕQGD�
øVOkP. s.75
34 Halk-tini, (Alm.) 9RONVJHLVW

%XQD�ED÷OÕ� RODUDN� WLNHO� \DQODUÕ� E|\�
OH�ROGXNODUÕ�JLEL�NDYUDPD��GXUXPODUÕ�
ELUELUOHULQGHQ�D\ÕUPD��D\UÕODQ�\DQODUÕ�
\DOÕWODPD��EX�\DQODUÕQ�KHU�ELULQH�JH�
QHOLQ� ELoLPLQL� YHUPHN� �]HUH� VR\XWOD�
PD�DOÕúNDQOÕ÷Õ� GR÷DU��.�OW�UO�� LQVDQ�
QHVQHOHUL� oHúLWOL� \DQODUÕ\OD� WDQÕU��%X�
\DQODU�RQXQ�LoLQ�YDUGÕU��N�OW�UH�GD\DOÕ�
G�ú�QJHPH� RQODUD� JHQHOLQ� ELoLPLQL�
YHUPLúWLU�� 'DYUDQÕúODUÕQGD� KHU� WLNHO�
\DQÕ� J|]� |Q�QGH� EXOXQGXUXU�� %XQD�
NDUúÕOÕN� N�OW�UV�]� LQVDQ� DQD� QRNWD\Õ�
\DNDOD\D\ÕP�GHUNHQ�L\L�QL\HWOH�GH�ROVD�
ELU� V�U�� EDúND� \DQÕ� ER]DU�� .�OW�UO��
LQVDQ�oHúLWOL�\DQODUÕ�VDSWDUNHQ��VRPXW�
RODUDN�GDYUDQÕU��*HQHO�EDNÕú�DoÕODUÕ�
QD�� HUHNOHUH� J|UH� GDYUDQPD�DOÕúNDQ�
OÕ÷ÕQGDGÕU��2�KDOGH�N�OW�U�ELU�LoHUL÷H�
JHQHOOLN� NDUDNWHULQLQ� ND]DQGÕUÕOPDVÕ�
\ROXQGDNL�\DOÕQ�EHOLUOHQLPL�DQODWÕU�”  35

0HWLQ�%REDUR÷OX’nun .�OW�U�YH�8\�
JDUOÕN�h]HULQH adıyla derlenen sohbet 
notlarında kültür ve uygarlık kavram 
ve olguları ana hatlarıyla oldukça ya-
lın bir biçimde ayrılır:

“.�OW�U� ELOLPL�� LQVDQR÷OXQXQ� VDKLS�
ROGX÷X��LúOHGL÷L��KD\DWÕQD�NDWWÕ÷Õ�PDG�
Gv�PkQHYv�KHU�QH�YDUVD��RQODUÕQ�DUND�
WDVDUGD� ±ELOLQFLQ� DUNDVÕQGD±� JL]OL�
|UJ�WOHQPHVLQLQ� IDUNÕQD� YDUÕOPDVÕGÕU�
������$OÕúNDQOÕNODU�GH÷LO�\|QWHPOHU�V|]�
NRQXVX� ROGX÷XQGD� X\JDUOÕN� YDUGÕU��
������ .�OW�U� LQVDQ�GR÷D� LOLúNLVLQGHQ�
GR÷DU�� X\JDUOÕN� LVH� LQVDQ�LQVDQ� LOLú�
NLVLQGHQ��������.�OW�U�EDVNÕODUÕ��N�OW�U�
úRNODUÕ� WUDYPD� \DUDWDELOLU� YH� ELOLQo�
GÕúÕ� KDUHNHWOHU� RUWD\D� oÕNDUWDELOLU��
øQVDQ� úXXUGDQ�� X\JDUOÕNWDQ� JHULOHPH�
�UHJUHV\RQ��\DúDGÕ÷Õ�]DPDQ�N�OW�U�Q�
LoLQH� JLGHU�� ������ .�OW�UGH� ELU� DUDGD�
\DúDPDQÕQ� W|]�� W|UHGLU�� X\JDUOÕNWD�
LVH�KXNXNWXU��������.�OW�UGHQ�X\JDUOÕ÷D�
JHoLú� UDKDWOÕNWDQ�� NRQIRUGDQ� EDVNÕ\D�
YH�KX]XUVX]OX÷D�JHoLú�JLELGLU��)UHXG�
\HQ�RNXPD��������

3D]DU�\HULQGHNL�DOÕúYHULúOHU�DNÕO�LúLGLU��
DPD� J�YHQFH� VD÷ODPDN� LQDQo� LúLGLU��
*�YHQFH\L�DUWÕUPDN�LoLQ�EX�NH]�DKOkN�

35 *�:�)��+HJHO, 7DULKWH�$NÕO. Kabalcı 
Yayınevi, s.67. Not: İlgili bölüm Hegel’in 
ders notlarından hareketle öğrencileri 
tarafından kaleme alınmıştır.

GHYUH\H� JLUHU�� 3D]DU� \HUL� HWUDIÕQGDNL�
\HUOHúLN� DKOkN� W|UH\L� ROXúWXUXU�� EX�
QHGHQOH�W|UH��X\JDUOÕ÷ÕQ��]HULQH�LQúD�
HGLOHELOHFH÷L�ELU�YDDW�HGLOPLú��ONHGLU�
DPD�WRSUDN�GH÷LOGLU��������.�OW�U�]DQD�
DWOD�|]GHúOHúLU��X\JDUOÕN�VDQDWOD�������

.�OW�U� ]DQDDWOD� LQFHOWLOPH]�� VDQDWOD�
LúOHQHUHN� X\JDUOÕ÷D� NDWÕOÕU�� =DQDDW�
RQXQ�VDGHFH�WHNQLN�DUDoODUÕGÕU��\|QWH�
PLQLQ�DUDoODUÕGÕU��������.�OW�U�\DúDQÕU��
X\JDUOÕN�|÷UHQLOLU��8\JDUOÕNWD�|÷UHQ�
PH� YH� |÷UHWPH� YDUGÕU��8\JDUOÕ÷D� DLW�
|÷UHQLOHQ� ELU� GH÷HU� \DúDPD� DNWDUÕO�
GÕ÷ÕQGD� N�OW�U� KDOLQH� JHOLU�� ������ %LU�
N�OW�U� ELU� GL÷HU� N�OW�UGHQ� �VW�QG�U�
GHQHPH]�� o�QN�� N�OW�U� GH÷HUL� \DúD�
PD� JHoLUPH� VDQDWÕGÕU�� ������ 8\JDUOÕN�
ELUH\H� YXUJX� \DSDU�� N�OW�U� WRSOXPD��
������.�OW�U�oR÷X�]DPDQ�XVGÕúÕGÕU��8\�
JDUOÕN� DVOD� XVGÕúÕ� RODPD]�� 8\JDUOÕN�
GR÷UXGDQ� GR÷UX\D� XVXQ� HGLPOHULQLQ�
VLVWHPDWL÷LGLU�� 8\JDUOÕN� XVWXU�� LQVDQ�
XVX�X\JDUOÕNWÕU��8\JDUOÕ÷ÕQ�W|]��DNÕO�
GÕU�YH�DNOÕQ��U�Q��RODQ�KXNXNWXU��+X�
NXN�HYUHQVHO�DNÕOGÕU��������N�UHVHOOHúPH�
V�UHFLQGH� N�OW�U� XOXVDOGÕU�� X\JDUOÕN�
XOXVODUDUDVÕGÕU.”  36

Eğer kültür ile uygarlık arasındaki 
sınır kültürün kendini uygarlıkta erit-
mesi olarak algılanırsa bu kültürün 
yükselmesi değil ama ortadan kalk-
ması olacaktır. Kültürün kendini or-
tadan kaldırmadan var olmayı başarıp 
başaramayacağı bir erek sorunudur. 
Öyleyse kültürün ereği nedir ve bu 
nasıl olanaklıdır? “.�OW�U�Q� LGHDOL��
LGHDQÕQ� N�OW�U�� JL\LQHUHN� X\JDUOÕN�
ELoLPL� DOGÕNWDQ� VRQUD�� N�OW�UH� LUkGv�
NDWÕOÕPÕ�\ROX\OD�RODQDNOÕGÕU.”  37

.D\QDNODU�
- Burhan Oğuz, 7�UNL\H�+DONÕQÕQ�.�OW�U�.|�
NHQOHUL. AAV Yayınları, 2002.
- http://usdusunveotesi.net/
- http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastir-
malar/01.php
- http://ataturk.halic.edu.tr/makale05.asp

36 0HWLQ�%REDUR÷OX, .�OW�U�YH�8\JDUOÕN�
Üzerine. 6 Kasım 2012 tarihli “Uygarlıklar 
Arasında İnsan” başlıklı konuşmasından 
alıntıdır.
37 0HWLQ�%REDUR÷OX
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Milliyetcilik
ve Kimlik

Ayşe Acar
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Bir milletin mensubu olmaktan 
övünç duymakla, “millet”, 
“milliyetçilik” gibi “sınır ko-

yucu ve sınır koruyucu” kavramlardan 
utanç duymak çoğu zaman “övünç” 
ya da “utanç” duyguları taşıyan kişi-
nin içinde var olduğu tarih diliminin 
gündelik olayları üzerinden şekillenir. 
Uzaya mekik gönderebilen bir millete 
mensup kişi mensup olduğu milliyet-
ten övünç duyarken, açlık ve şiddet 
problemleriyle uğraşan bir milletin 
mensubu kendi milliyetinden utanç 
duymakta zorlanmamaktadır. Başa-
rıların, övünçlerin olduğu coğrafya-
larda “milliyetçilik” masum ve hatta 
modern bir kavramken, başarısızlık ve 
utançların olduğu coğrafyalarda aynı 
kavram kirli ve ilkel bir unsur olarak 
tanımlanabilmektedir. Kişi övünç za-
manlarında övüncü kendi varlığına da 
mâl ederek sınırlanmış bir kimlik ola-
rak milliyetçiliği giyinebilirken utanç 
zamanlarında kimliğini daha sınırsız, 
evrensel unsurlar üzerinden tanımlama 
eğilimi gösterebilmekte ya da övünçle 
onaylanmanın REVHV\RQunu taşıyorsa 
geçmişin övüncünü gündemde tutma-
ya ihtiyaç duymaktadır. 

Milliyetçiliğin bir kavram olarak değil 
fakat öznel duygu dünyalarına göre al-
gıda ve tanımda değişebiliyor olması 
başlı başına “kabul görme” ve “hüvi-
yet” problemi olarak incelenmesi ge-
reken bir konudur.

³8OXVoXOXN ́�� WHULPL\OH� GH� NDUúÕOD�
QDQ�³PLOOL\HWoLOLN´�|]QHO�DOJÕODPDODU�
GÕúÕQGD�OLWHUDW�UGH�JHQLú�\HU�HGLQHQ��
GLNNDW� oHNLFL� QLWHOL÷LQL� KHU� ]DPDQ�
NRUX\DQ� YH� oR÷X� NH]� ³IDúL]P´� LOH�

1 TDK –Ulusçuluk: http://www.
tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.56e85ecfa40da7.26515594

NDUÕúWÕUÕODQ� ELU� NDYUDPGÕU� Sınırları 
belirleyen ve koruyan milliyetçilik, 
ırkların üstünlüğüne dayalı, insanları 
bölüp parçalayan ilkel bir unsur mu-
dur?  Ya da çağlar boyu tarihle bugün 
arasında köprü kurarak kimlik/varlık 
tanımlaması yapılmasını sağlayan ev-
rensel bir unsur mudur? Bu sorular 
literatürün kendi içinde yanıt aramaya 
çalıştığı temel sorular arasında yer alır. 

Modern dönem öncesi İngilizce ve 
Fransızcada “doğum, soy, mevki” an-
lamlarında kullanılan ve “nation” te-
rimi ile ifade edilen “millet” sözcüğü 
modern zamanlarla birlikte belirli ilke, 
amaç ve devlet etrafında şekillenen bir 
³üst kültür´ olarak tanımlanmıştır. 2 
Millet-Ulus/Milliyetçilik-Ulusçuluk 
üzerine yaptıkları çalışmalarla Ant�
KRQ\�6PLWK��(UQHVW�*HOOQHU��%HQHGL�
FW�$QGHUVRQ��(ULF�+REVEDZQ��$ODLQ�
7RXUDLQH�� 6WHIDQ� %UHXHU gibi isim-
lerse konunun anlaşılır kılınmasına 
katkı sunanların başında gelmektedir-
ler. Bu isimlerden bazılarının konuya 
yaklaşımı şöyledir 3; 

(UQHVW�*HOOQHU��Uluslar ancak ulus-
çuluk çağı bağlamında tanımlanabilir. 
Ulusçuluk çağı genel toplumsal ko-
şullar sadece seçkin azınlıklara değil, 
bütün halka mal olan standartlaşmış, 
türdeş, merkezin desteklediği üst 
kültürlerin oluşmasına elverdiğinde, 
iyi tanımlanmış bir eğitim sisteminin 
denetlediği ve bütünleşmiş kültürler 
insanların memnuniyetle ve çoğu kez 
şevkle özdeşleştikleri hemen hemen 
tek bilimi oluşturur. 8OXV��XOXVDO�NLP�
OLN�NXUJXVX\OD�VRPXWODúÕU��EXQGD�LNL�
NDYUDP�HWNLOLGLU��LUDGH�YH�N�OW�U�

$ODLQ� 7RXUDLQH� Ulus, geleneklerin, 
göreneklerin ve ayrılıkların yerine bü-
2 Ernest Gellner, 8OXVODU�YH�8OXVoXOXN
3 Anthony Smith, 8OXVODUÕQ�(WQLN�.|NHQL

tünleşmiş, aklın ilkelerinden esinlenen 
yasa tarafından yeniden yapılanmış 
PRGHUQOL÷LQ�VL\DVDO�ELoLPLGLU.

%HQHGLFW�$QGHUVRQ: 8OXV��KD\DOL�ELU�
FHPDDWWLU. Ulus hayal edilmiş bir si-
yasal topluluktur, çünkü en küçük ulus 
üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, 
çoğu hakkında hiçbir şey istemeye-
cektir. Ama yine de her birinin zih-
ninde toplamlarının hayali yaşamaya 
devam eder.

0D[�:HEHU� Mutlak belirsizlik taşı-
yan ulus teriminin ardında herhangi 
nesnel öge varsa o da siyaset alanına 
ilişkindir. Ulus kendini bağımsız bir 
devlet biçiminde ifade edebilen bir 
duygu birliğidir, R� KDOGH� XOXV�� QRU�
PDO�RODUDN�NHQGL�GHYOHWLQL�\DUDWPD�
H÷LOLPLQGH�\DúD\DQ�ELU�WRSOXOXNWXU.

:LOO�.\POLFND: Ulus, belirli bir top-
rak parçası ya da yurtta yaşayan, ayrı 
bir ortak dili ve kültürü olan az ya da 
çok kurumsal olarak olgunlaşmış ta-
rihsel bir cemaattir.

(UQHVW�5HQDQ: Ulus tarihin derin kar-
maşıklıklarından ileri gelen manevi 
bir ilke, manevi bir ailedir.

/LWHUDW�U�Q� PLOOL\HWoLOLN� �]HULQH�
WHPHO� \DNODúÕPÕ� JHQHO� RODUDN� NDY�
UDPÕQ� PRGHUQ� ROXS� ROPDPDVÕ� YH�
HYUHQVHOOL÷L��]HULQGH�\R÷XQODúÕU�  Bu 
temel tartışmaları bir analizle karşılaş-
tıran Anthony Smith “8OXVODUÕQ�(WQLN�
.|NHQL” eserinde şu soruları sorar;

‘Neden insanlar ülkeleri için canlarını 
feda eder? Neden kendilerini böylesi-
ne güçlü bir şekilde ulusal yani millî 
kimlikleriyle tanımlarlar? 8OXVDO�ND�
UDNWHU�YH�0LOOL\HWoLOLN�HYUHQVHO�PL�
GLU"�9H\D�XOXV�WDPDPHQ�PRGHUQ�ELU�
ROJX�YH�WDPDPHQ�PRGHUQ�WRSOXPVDO�
NRúXOODUÕQ�ELU��U�Q��P�G�U"�Ve ne 
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şekilde kullanırsak kullanalım ‘ulus’ 
ve ‘ulusal kimlik’ kavramlarıyla ne 
demek istiyoruz?’ 

Smith çalışma içeriğini ise şöyle açık-
lar; ‘Bu çalışma temel bir konuya –
ulusun modern bir olgu olması veya 
olmamasına- odaklanarak bu soru-
lara cevap arar. Bu husus kaçınılmaz 
olarak, tarihsel kayıtların, daha genel 
açıklayıcı bir çerçevede sunduğu ve 
çoğunun milliyetçi bağ ve duyguya 
dair delilleri toplamak için milliyetçi-
liğin başlangıç noktası olarak (18. yy 
sonlarını) aldığı dönemlerin çok daha 
gerilerine dönme şansı tanır. Bu genel 
çerçeveler tarihsel ve sosyolojiktir.’  4

Smith, millet-ulus/milliyetçilik kav-
ramları için sözü edilen eserde iki aka-
demik görüşü gündemine alır;

0RGHUQLVWOHU�3ULPRUGLDOLVWOHU�

“Modernistler; bu perspektif ulusun, 
toplum ve tarih mozaiğinde bulunan 
doğal ve gerekli bir unsur olmadığı-
nı; kapitalizmin, bürokrasi ve VHN�OHU 
faydacılık gibi modern gelişmelerin 
ürünü yani tamamen modern bir olgu 
olduğunu öne sürmektedir. Milliyet-
çiliğin çağdaş koşullara bütünüyle 
uyum sağlamış olmasından dolayı, 
ulus bugün yaygın bir şekilde var 
olsa bile, aslında kökleri ne insan do-

4 Anthony Smith, 8OXVODUÕQ�(WQLN�
.|NHQL

ğasında ne de tarihte olan, gerçekten 
de koşulara bağlı bir olgudur. Bu id-
dia ulusun ve milliyetçiliğin neredey-
se kesine yakın bir şekilde 18. yy’ın 
ikinci yarısında ─biraz daha erken 
ya da geç olabilir- başladığını, Antik 
Çağ’daki ya da Orta Çağ’daki bunlara 
benzer gibi görünen şeylerin tamamen 
rastlantı ve istisna olarak anlaşılması 
gerektiğini öne sürerek devam eder. 
Yöntemsel bakımdan da bu görüş, 
hem ulusun yakın geçmişteki yaygın 
varlığını hem de modern öncesinde ol-
mamasını, modern endüstriyel uygar-
lıklarla onları önceleyen tarıma dayalı 
uygarlıklar arasındaki büyük farklı-
lıklarla karşılıklı olarak bağlantılı bir 
şekilde aldığı için ulus ve milliyetçilik 
çalışmaları açısından hareket noktası-
nı modernliğin koşulları ve süreçleri 
içinde tanımlar.

Basit anlamda modernlik (modern 
koşullar NRPSOHNsi) hiçbir şekilde ulu-
sal kimliği gerçekleştirmenin bir yolu 
değildir. Ne kadar dolaylı olursa olsun 
onun ürünü değildir; ulus ve milliyet-
çilik, modernlik ve modern uygarlıkla 
karşılıklı bir ilişki içindedir ve bu ana 
gövdeden ayrılan bir daldır. 

Modernistler bir bakıma haklıdırlar. 
Batı Avrupa’da belli bir ulusal duy-
guya 15.yy’ın sonu ve 16.yy’da rast-
lanırken, ideoloji ve hareket olarak 
milliyetçilik 18. Yy’ın sonunda ortaya 

çıkan bir olgudur. Ulus-Devlet de si-
yasal bir norm olarak moderndir. Eğer 
Avrupa devletler sistemi 1648 yılın-
daki Vestfalya Antlaşmasıyla ortaya 
çıktıysa, 19.yy’a kadar bu devletler 
‘ulus-devlet’e dönüşmeye başlama-
mış, dolayısıyla ulus-devlet sistemi 
meydana gelmemiştir. Bu bağlamda 
ulus ve ulusal karakterin modern ol-
duğu görülecektir.

Bu görüşle ilgili güçlükler de vardır. 
Çünkü Yunanlıların ve Romalıların 
kendi kültürlerini paylaşmayan ve 
kendi kent-devletlerinden gelmeyen 
halklara ve Antik Mısırlıların Nübye-
lilere ve Asyalılara bakışı ile Mezopo-
tamya kültüründen ve İncil’den kay-
naklanan ayrımlar gibi modern ulusal 
kimlik karakter fikrine ilişkin şaşırtıcı 
paralellikler modern öncesinde, hatta 
antik dünyada bile buluruz. Yine An-
tik dünyada milliyetçiliğe benzer ha-
reketlere de rastlarız. (Pers yayılması-
na karşı İyonya direnişi veya Sezar’ın 
seferine karşı Gal direnişi gibi milli-
yetçi hareketleri görüyoruz.)” 5 

“O halde, ulusları ve milliyetçiliği ta-
mamen modern olgular olarak değer-
lendirmekte haklı mıyız?”  sorusuyla 
devam ediyor Smith;

³3ULPRUGLDOLVW görüş: Dil, din, ırk, 
etnisite ve toprağa dayalı primorda-
ilist bağların önemi üzerine Edward 
Shils’in çalışmasından yola çıkarak bu 
görüşü savunanlar etnik toplulukların 
ve ulusların, tarihin doğal birimleri 
ve insan deneyiminin bütünleştirici 
unsurları olduğunu iddia ederler. Bu 
önermenin sosyo-biyolojik versiyonu, 
etnisitenin kan bağının uzantısı oldu-
ğunu ve kan bağının da hayatta kalma 
mücadelesi olduğunu vurgular. Aynı 
görüş açısından sosyolojik versiyonla-
rı dili, dini, ırkı, etnisiteyi ve toprağı 
tarih boyunca ortak amaca sahip insan 
gruplarını örgütleyen temel ilke ve 
bağlar olarak değerlendirmiştir.”

Anthony Smith’in bu görüşe (Primor-
5 Anthony Smith, 8OXVODUÕQ�(WQLN�
.|NHQL

Alain Touraine

Will Kymlicka
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dialist) eleştirisi ise şöyle; “Kollektif 
kültürel bağların ve duyguların Antik 
Çağ’dan beri var olduğuna işaret ettik-
lerinde, iddiaları bunları açıklamakta 
yetersiz kalmaktadır. Bu görüşün aidi-
yet ihtiyacı veya dinsel topluluk gibi 
(ki bunu doğal olarak evrensel bul-
muyor Smith) insan karakteristikleri-
ne atıf yaptıklarında, bu iddia edilen 
ihtiyaçlarla ulusların ve milliyetçiliğin 
oluşumu, onun varlığı arasında yeterli 
bağ yoktur.” 

Smith aynı eserde bu bağı kendi ku-
rarak ve geniş toplumsal süreçlerdeki 
rolleriyle birlikte sembolizm ve mi-
tolojiyi merkeze koyan başlangıçta 
“etnie” kavramının olduğu bir analiz 
yapar; 

³0RGHUQ� XOXVDO� ELULPOHU� YH� GX\�
JXODUOD� |QFHNL� G|QHPOHULQ� N�OW�UHO�
ELULPOHUL� YH� GX\JXODUÕ� DUDVÕQGDNL�
EHQ]HUOLNOHU� YH� IDUNOÕOÕNODUÕ� RUWD\D�
NR\DFDN� DQDOL]H� LKWL\Do� GX\XOPDN�
WDGÕU�� %HQ� EX� DPDoOD� etnie NDYUD�
PÕQÕ�NXOODQDFD÷ÕP��%|\OH�ELU�DQDOL]�
LoLQ�ELoLP��NLPOLN��PLW�VHPERO�YH�LOH�
WLúLPOH�LOJLOL�NRGODU�GD�oRN�|QHPOLGLU� 

İngilizcede etnik grup ya da topluluk 
kavramını karşılayan bir terim yok-
tur. Belirsiz bir şekilde ‘halk’ önerilir 
bazen. Yunancada çeşitli kullanım bi-
çimleri var etniğin; arkadaş takımı, in-
san kalabalığı, arı kovanı, kuş sürüsü, 
Platonda haberciler kastı gibi belli bir 

kast ve son olarak Pagan anlamında 
kullanılıyor.”

Anthony Smith’e ait ve konu üzerine 
çalışma yapan pek çok sosyoloğun ne-
redeyse eserlerinin tamamında temel 
bir formül gibi referans olarak göster-
dikleri ‘etnik olabilmenin 6 vasfı’ ise 
şu şekilde belirtilmektedir;  

1-Ortak bir isim

2-Köken konusunda ortak bir mit

3-Ortak bir tarih

4-Belirgin ortak bir kültür

5-Belirli bir coğrafyada kurulan bir bağ

6-Dayanışma duygusu.

Etnik için kültürel özgüllük, yani 
karşılaştırılamaz olmak önemli bir 
nitelik. Tarihsel bağlam ve kültür bir 
halka hem içte kendini hem dışarda-
kilerin gözünde kendini tanımlatır. Et-
nik sembollerin sınır muhafızı olarak 
görev aldıkları HWQLVLWH büyük ölçüde 
mitsel ve sembolik bir karakter taşır. 
Mit, sembol, bellek ve değerler çok 
yavaş değişen faaliyetlerin ve yapıntı-
ların biçimleri ve üslupları tarafından 
aktarıldığı için, etnie bir kere oluş-
tuktan sonra, içerisinde toplumsal ve 
kültürel süreçlerin ortaya çıkacağı ve 
her türlü koşulun, baskının etkileye-
ceği kalıplar yaratarak, nesiller hatta 
yüzyıllar boyunca varlığını sürdürme, 
normal şekilde değişen koşullar (soy-
kırımlar olağandışı koşullar niteliğin-
dedir) altında benzersiz süreklilik gös-
terme eğilimi gösterirler.

Etnik mitin dikkat çekici bir başka 
özelliği ise iletişim ve hareketlilik için 
yetenekli türler içinde aktarılıyor ol-
ması; EX� etnie¶QLQ� HYUHQVHO� ROGX÷X�
YH�W�UH��LQVDQD��NHQGLQL�|QFHOHGL÷L��
LQVDQÕ� \HWHQH÷L� |Oo�V�QGH� NHQGLQH�
WDúÕ\ÕFÕ�RODUDN�VHoWL÷L�YH�VHoLOHPH\HQ�
W�U�Q�LVH�GR÷DO�ELU�VHOHNVL\RQD�\LQH�
etnie� �PD\D�� WDUDIından uğratıldığı 
anlamına geliyor. � 

Anthony Smith “etnik topluluğun 6 

6 Anthony Smith, 8OXVODUÕQ�(WQLN�
.|NHQL

temel şartından bahsettiğimizde bir 
kimlik duygusundan bahsediyoruz de-
mektir” diyor ve bu tanımı bir toplum-
sal grup anlamında ırktan kesin olarak 
ayırır; 

“Pratikte etniler, yalnızca toplumsal 
anlamda değil, Homo Sapiens’in sarı, 
siyah, Avustralyalı, Kafkas gibi fizikî, 
antropolojik alt-türleri anlamında bile 
birbirleriyle karıştırılmaktadır. %X�ND�
UÕúÕNOÕN��ÕUNVDO�P�FDGHOH��WRSOXPVDO�
RUJDQL]PDODU�YH�ÕUNÕQ�ÕVODKÕQD�GDLU�
PHDOHQ�µELOLPVHO¶�nosyonODUÕ\OD�ÕUN�
oÕ� LGHRORML� YH� V|\OHPOHULQ� \DUDWWÕ÷Õ�
JHQLú�oDSOÕ�HWNLOHULQ��U�Q�G�U�¶

Karışıklık yalnızca etnieler ile ırkçı 
ideoloji tanımları için geçerli değildir 
elbette. $\QÕ� GXUXP� ³XOXVDO� GD\D�
QÕúPDQÕQ� \DUDWÕOPDVÕ� YH� V�UG�U�O�
PHVL�LoLQ�PLOOHWL�ROXúWXUDQ�XQVXUODU�
LOH�GHYOHW�NXUPD�V�UHoOHUL�DUDVÕQGD�
QHVQHO� ELU� LOLúNL� NXUPD\D� JD\UHWL´�
RODUDN� WDQÕPODQDQ ́��PLOOL\HWçi ide-
oloji´ için de geçerlidir. 

Milliyetçilikle devlet-kurma arasın-
daki ilişki ise üç düzeyde karşımıza 
çıkar; milliyetçilik devletle ulusal-top-
lum arasındaki kurumsal bağlantıyı 
kurar; aynı toprak üzerinde yer alan 

7 Recep Boztemur, 7DULKVHO�$oÕGDQ�
0LOOHW�YH�0LOOL\HWoLOLN��8OXV�'HYOHWLQ�
.DSLWDOLVW�hUHWLP�7DU]Õ\OD�%LUOLNWH�
*HOLúLPL

Benedict Anderson

Ernest Renan
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kültürel ve ekonomik açıdan farklı 
bölgelerin bütünleştirilmesini sağlar 
ve son olarak, bir ulusu diğerlerinden 
ayırarak siyasal toplulukların arasın-
daki sınırları çizer.  8

Bir sınır olarak ulus oluşturmada ise 
iki yöntem belirleyicidir; WHULWRU\DO 
PLOOL\HWoLOLN� YH� HWQLN� PLOOL\HWoLOLN. 9 
7HULWRU\DO milliyetçilik; D\GÕQODQPD�
QÕQ�PLUDVÕQÕ�WDúÕ\DQ�YH�XOXV�GHYOHWL�
³HWQLN�\D�GD�GLQVHO�LoHUL÷L�EXOXQPD�
GDQ�µ|]J�U¶�LUDGH\H�VDKLS�\XUWWDúOD�
rın birliği ya da PXWDEDNDWÕ´QÕ� îmâ 

HGHQ�ELU� VL\DVDO� |UJ�WOHQPH�ELoLPL�
RODUDN�EHQLPVH\HQ�ELU�PLOOL\HWoLOLN 
türüdür. 7HULWRU\DO�milliyetçilik, “öz-
gür” insanın iradesini tek egemenlik 
kaynağı olarak gören Aydınlanma dü-
şüncesinin ana hedefi olan “herkese 
eşit uygulanacak bir hukuk”tan yola 
çıkarak ulusu bu hukukun “keyfilik-
ten, kısmilikten ve şahsilikten uzak bir 
biçimde uygulanacak birliği” olarak 
tanımlar. 10 Etnik milliyetçiliğin ortaya 
çıkışında ise ironik bir şekilde, teritor�
\DO milliyetçilik fikrinin etkili olduğu-
nu görürüz. 11 Büyük Friedrich ile Na-
poleon arasındaki mesafede kendini 
gösterir bu durum. Büyük Friedrich 
tebaasını kendi ihtiraslarını elde etme-
nin araçları olarak gören, yerli dilini 
ve kültürünü hor gören, Prusya’yı ulu-
sal bir varlık olarak değil, kendi ailesi-
nin nüfuz alanı sayan meşruti monarşi 
çağının simgesidir. Napoleon ise, kur-
tuluşunu elde etmiş Fransız ulusunun 
savunucusu ve vekili olarak modern 
milliyetçiliğin baş savunucusu olarak 
görür kendini. Fakat Napolyon’da 
milliyetçilik WHULWRU\DO olanak bulama-
yınca yurttaşlığa evirilemeyen, ege-
menliğin millette hayat bulamadığı 

8 Recep Boztemur, 7DULKVHO�$oÕGDQ�
0LOOHW�YH�0LOOL\HWoLOLN��8OXV�'HYOHWLQ�
.DSLWDOLVW�hUHWLP�7DU]Õ\OD
%LUOLNWH�*HOLúLPL
9 Anthony Smith, 0LOOv�.LPOLN
10 Suavi Aydın, Modernleşme ve 
Milliyetçilik
11 Fatih Yaşlı, 0LOOL\HWoLOLN�YH�)DúL]P��
7�UNL\H¶GH�ÕUNoÕ�PLOOL\HWoLOLN��]HULQH�ELU�
LQFHOHPH, Ankara Üniversitesi,
Doktora, 2008

etnik milliyetçilik kendini gösterir. 12

Bu iki yöntem değerlendirildiğinde 
Anthony Smith Türkiye Modelini 
şöyle yorumluyor; 

“$WDW�UN�YH�3DUWLVL�HWQLN�3DQ�7�UN�
o�O�÷H� YH� RQXQ� PDFHUDVÕQD� VÕUWÕQÕ�
G|QHUHN�� |]HOOLNOH� EDWÕOÕ� KDW� �]H�
ULQGHQ� ELU� WHULWRU\DO� XOXV�� VD÷ODP�
ELU� WHULWRU\D�� YDWDQGDúOÕN� KDNODUÕ��
RUWDN� KXNXN� NXUDOODUÕ� YH� VHN�OHU�
ELU�VL\DVDO�N�OW�U�\D�GD�YDWDQGDúOÕ�
÷D�GD\DOÕ�GLQ�LOH�LQúD�HWPH\H�oDOÕúWÕ� 
Anadolu’da Türkçe konuşan, İslâmî 
bir çekirdeğin çevresinin Arap, Erme-
ni, Ortodoks Yunan ve diğer etnieler-
le sarıldığı Osmanlı İmparatorluğu, 
Osmanlı elitlerinin, imparatorluk 
Avrupa’dan büyük ölçüde çekilince-
ye ve Fransız Devriminin WHULWRU\DO 
milliyet idealleri, yöneticilerin ve en�
WHOLMHQVL\Dnın toplumsal biçimlerine 
nüfus edinceye kadar bir Türk Ulusu 
tahayyül etmesini güçlendirmiştir. 
Ancak Abdülhamitçi tepkilerin son 
yıllarda, Anadolu köylüleri için küçük 
düşürücü bir şekilde kullanılan ‘Türk’ 
sözcüğü olumlu etnik potansiyeli ile 
yeniden keşfedildi ve Batı 7HULWRU\DO 
ulus kavramıyla harmanlandı. Bu dö-
nüşümün doğuştan gelen ikilemleri, 
hemen ardından 1908 Jön Türk hare-

12 Suavi Aydın, “(WQLVLWH�YH�
0LOOL\HWoLOL÷LQ�<DQOÕú�.DYUDQÕOPDVÕQD�
Dair”, Bilim ve Gelecek, Sayı 49

ketinin başına geçtikten sonra Enver 
Paşa ve yandaşlarının savaş macera-
larında ve siyasetlerinde ortaya çıktı. 
Bu Pan-Türk etnik birlik çağrısı, alt 
sınıftan Türklerin hiçbir payının ol-
madığı, sınıfsal temelli aristokratik 
Osmanlı etniesinin uzun süredir top-
rak altında kalan etnik mirasın güve-
nilmezliğini ortaya çıkardı. Sonunda 

$WDW�UN�WHULWRU\D�|WHVL�SDQ�PLOOL\HW�
çiliğe sırtını döndü ve yerine WHULWRU\DO 
YDWDQGDú�PLOOL\HWçiliğini, Osmanlı 
aristokrasisinin yerine de İslâm�gQFH�
VL� DQÕODUÕ�PLWOHUL� LNkPH� HWWL�� o�QN��
VDGHFH� EX� WHPHOGH� %DWÕ� WLSL� �NL� EX�
EDWÕ� WLSLQGHQ� \XUWWDúOÕN� NDYUDPÕQÕ�
DQODPDOÕ\Õ]��XOXV�JHOLúWLUHELOLUGL� ́��

Genel olarak devletlerin ulusal kim-
lik inşalarında model olan yöntem-
lerin ilki, ulusal kimliğin yurttaşlığa 
dayandığı Fransız ulus modeli olarak 
geçmektedir. Bu modele göre ülkenin 
vatandaşları, ulusun bir parçası olarak 
kabul edilir ve ülkede bulunan bütün 
toplulukların ve etnik yapıların fark-
lılıklarını terk ederek ulusal kültürde 
bütünleşmeleri beklenir. Böylece ulu-
sal kimliğin tesisinde gerekli toplum-
sallaşmayı sağlamak için devlet, eğiti-
me ve ortak dilin kullanımına büyük 
önem atfeder. Ulusal kimliğin inşa-
sında bir diğer modeli ise, kana veya 
ırka dayalı olan Alman ulus modelidir. 
Belirli bir HWQLVLWHden ve soydan gelen 
insanlar, ulusun bir parçası olarak ka-
bul edilir. Ülke içindeki azınlıklar ve 
yabancılar istenmeyen insanlar olarak 
görülür ve kötülüğün kaynağı olarak 
lanse edilir. Ulusal bütünlüğün sağ-
lanmasında, soykırım, etnik temizlik, 
sürgün ve mübadele gibi yöntemlere 
başvurulabilir. Ancak Fransız ve Al-
man ulusçuluğuna bir üçüncü ulusçu-
luk modeli daha eklenmektedir; Ame-
rikan Ulusçuluğu. Bireysel yurttaşlığı 
ve yurtseverliği önceleyen Amerikan 
ulusçuluğu, bireyci, çoğulcu, özgür-
lükçü ve evrenselci olarak tanımlanır. 
7�UNL\H�XOXVoXOX÷X� LVH��0RULDQ�'��
,ULVK�YH�(ONH�)UDQN�WDUDIÕQGDQ�7�U�
NL\H�|UQH÷L�LQFHOHQHUHN�ROXúWXUXODQ�

13 Anthony Smith, 0LOOv�.LPOLN

Max Weber
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³öz bilinçli ulusçuluk´ türüne girmek-
tedir. Öz bilinçli ulusçuluk türüne göre 
ulusçuluk, ulusal kimlik duygusu yüz-
yıllar boyu oluşturulan bireyler arası 
ilişkiler ile kurum ve yapıların yeni 
bir formda yeniden oluşturulması ile 
meydana gelir.��

Öz bilinçli bir milliyetçilik olarak 
tanımlanmasına karşın Türklü-
ğün hukukî tanımı ile “yurttaşlık” 
aşamasına tam olarak geçememiş 
HWQLVLVW tanımı arasındaki ulusu 
ya da milleti tanımlarken ortaya 
çıkan gerilim ya da mesafe yurt-
taşlık aşamasına geçemeyen tüm 
milliyetçilikler için geçerlidir. 
Uluslararası ölçekte değerlendi-
rildiğinde “sol” ve “liberal” grup-
lanmalarda kendini daha iyi ifade 
edebilen milliyetçilik, 15 “sağ” 
gruplanmalarda kendine “yurttaş-
lık” zemini bulamamaktadır. 

18. yy öncesinde ulusal kimlikle 
yurttaş olma arasında bir ilişki 
gözlemlenmezken 18. yy’dan 
sonra yurttaş olma ile bir ulusa 
mensup olma aynı anlama ge-
lecek şekilde kullanılmaya baş-
lanmıştır. Bunun nedeni, ulusun 
siyasal kriterlerle tanımlanması 
ile kültürel kriterle tanımlanması ara-
sındaki farklılıkta yatmaktadır. Siya-
sal kriterlerle tanımlandığında yurttaş 
olma ile bir ulusa mensup olma aynı 
anlamda kullanılmaktadır. 16 Füsun 
Üstel “<XUWWDúOÕ÷ÕQ�.ÕVD�7DULKL” isimli 
eserinde şöyle der; “Bu süreçte yurt-
taşlığın sınırları bir yandan siyasal ve 
medeni hakların genişlemesiyle aynı 
ritimde gelişirken, diğer yandan da bu 
evrimin 7HULWRU\DO çerçevesi ulus-dev-
let olduğundan yurttaşlık ve ulus 
birbirine sıkı sıkıya bağlandı. ‘(JH�
PHQOLN�XOXVXQGXU¶� LONHVL��KHU� W�UO��
PHúUX�VL\DVDO�LNWLGDUÕQ�XOXVWDQ�ND\�
QDNODQGÕ÷Õ�DQODPÕQÕ�WDúÕPDNWD\GÕ�´

14 İslam Can, 7�UN�8OXVDO�.LPOL÷LQLQ�
øQúDVÕQGD�0LOOL�(÷LWLPLQ�5RO�, Sosyoloji 
Divanı, Ocak-Haziran 2013
15 Stefan Breuer, 0LOOL\HWoLOLNOHU�YH�
)DúL]POHU�
16 Derek Heater, <XUWWDúOÕ÷ÕQ�.ÕVD�7DULKL

Egemenliğin millete ait olduğu yöne-
tim biçiminden uzaklaşıldığında bi-
reylerin birey olarak hakları reddedilir 
ve halk bir nitelik olarak algılanarak, 
ortak bir iradeyi ifade eden tek gövde-
li bir varlığa dönüşür. Lider bu iradeyi 
temsil etme yetkisini sahiptir ve halk, 

bu iradenin karşısında ³WHDWUDO� ELU�
NXUJX´ dur. 17 Bu kurgunun lideri ve 
ona ait söylemin destekçileri tarafın-
dan milliyetçiliğin bireylerin olmadığı 
fakat “tek gövdeli varlığı” kasteden 
bir argüman olarak kullanılması mil-
liyetçiliğe faşizmin eklemlenmesi so-
rununu doğurur. Teatral kurguya dâhil 
olmak istemeyen yurttaşlarda ise mil-
liyetçilik kavramına karşı bir gerilim 
ve mesafe meydana gelir ve bu faşizm 
ile milliyetçilik kavramlarının bir bir-
leri yerine kullanılması yanılgısını da 
beraberinde getirir. 

³'X\JXVDO� &HPDDWOHúPH ́��� RODUDN�
WDQÕPODQDQ� IDúL]P ile milliyetçilik 

17 Fatih Yaşlı, 0LOOL\HWoLOLN�YH�)DúL]P��
7�UNL\H¶GH�ÕUNoÕ�PLOOL\HWoLOLN��]HULQH�ELU�
LQFHOHPH, Ankara Üniversitesi,
Doktora, 2008
18 Stefan Breuer, 0LOOL\HWoLOLNOHU�YH�
)DúL]POHU

arasında var olan ayrışmayı Stefan 
Breuer “0LOOL\HWoLOLNOHU� YH� )DúL]P�
OHU” isimli eserinde şöyle yorumluyor; 
“Birinin (milliyetçilik) ağırlık merke-
zi, Bourdieu’nun dilinden söyleyecek 
olursak, entelektüel alandır ve bura-
dan mümkün olduğunca korkmadan, 

siyâsî alana ─bu alanın husu-
siyetlerine ödün vermeksizin- 
geçmeye çalışır ki, bu biçimsel 
anlamda tamamen sosyalizm ve 
komünizmle karşılaştırılabilir bir 
ideolojik politikadır. Buna kar-
şın diğeri (faşizm), entelektüel 
alanda tek tek unsurlarla kök sa-
lan, fakat ağırlık merkezi-sadece 
fikirlerin ve doktrinlerin değil, 
aynı zamanda daima duyguların, 
şiddetli heyecanların ve stratejik 
hedeflerin söz konusu olduğu bir 
saha olarak-siyâsî alanda olan bir 
görüngü olarak nitelenebilir.” 

Türkiye Cumhuriyetinin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
milliyetçilik üzerine yaptığı bir 
tespit ise, Breuer’in “entelektüel 
ideolojik politika” tanımından 
daha dikkat çekicidir;  ³0LOOL\HW 
dâvası şuursuz ve ölçüsüz bir 
dâva şeklinde mütalâa ve müda-
faa edilmemelidir. 0LOOL\HW dâva-

sı siyasî bir mücadele konusu olmadan 
önce şuurlu bir ülkü meselesidir. Şu-
urlu ülkü demek, P�VEHW� LOPH�� LOPv�
XVXOOHUH�GD\DQGÕUÕOPÕú�ELU�KHGHI�YH�
JD\H�GHPHNWLU� ́��

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu il-
keleri arasında yer alan ve bir sınır 
kavram niteliği taşıyan milliyetçiliğin 
faşizmle karıştırılması “hukukun üs-
tünlüğü” ve yurttaşlık meselesinin bir 
olgunluğa erişmemiş olması ve aynı 
zamanda bireylerin bu kavramı bizzat 
taşıdığı anlamın dışına çıkararak key-
fiyetle kullanıyor olmalarından kay-
naklanmaktadır. 

19 Abdülkadir İnan, 7�UN�.�OW�U��
'HUJLVL, Sayı: 13

Mustafa Kemal Atatürk
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Hegel, “Belirli-Varlık”, “Son-
luluk ve Sınır” hakkındaki 
görüşlerini 0DQWÕN� %LOLPL 

(:LVVHQVFKDIW�GHU�/RJLN, 1812-1816) 
ve )HOVH¿�%LOLPOHU�$QVLNORSHGLVL ((Q�
]\NORSHGLD�GHU�3KLORVRSKLVFKHQ�:LV�
VHQVFKDIWHQ�LP�*UXQGULVVH, 1817) adlı 
yapıtlarında sergilemiştir. Hegel’e 
göre, kendisi olma, öncelikle başka-
sından bağımsızlık anlamında ken-
dini belirlemeyi gerektirir ama kendi 
karşıtıyla bağlantılı olarak sınırlan-
mışlığı da getirir. Kendi kendisiyle 
sınırlanmış olan, belirlidir. Belirlen-
me kavramı olarak sınır, özdeşlikleri 
kuşatarak kapatır. Ama aynı zamanda 
farklılıkları da ayırır, dışarıda bırakır. 
Sınır, tanımı gereği belirlenmenin ne-
rede başladığını ve nerede bittiğini 
işaretler.

Ama belirlenmek, aynı zamanda 
başkası-için-olma demektir, çünkü 
bir varlık ancak başka bir varlık ta-
rafından belirlenebilir. Öteki olmaz-
sa, belirlenme olanaksızdır. Öyleyse 
belirlilik, ötekine bağlıdır, yani öteki 
tarafından sınırlanmak anlamına gelir. 
Bir şeyin, başka bir şeyi sınırlaması, 
kendisini de sınırlaması demektir.

Ama bunun karşıtı da geçerli oldu-
ğundan belirleyici olan öteki varlık, 
sınır durumuna gelir. Onun vasıtasıyla 
belirlenen varlık da sonlu olur; çünkü 
sınırın yani ötekinin başladığı yerde 
belirlenenin sonu gelir. Belirli-varlık, 
ancak kendi sonluluğu ya da sınırlılı-
ğıyla belirlenebilir, yani belirli-varlık 
olabilir. Belirli-varlık olma, öyleyse, 
daima öteki bir varlık sayesindedir. 

Bir varlık varsa, öteki de vardır. Bir 
şey öteki olmadan düşünülemez. Öy-
leyse sınır, soyut bir yokluk değil, 
ötekinin başlangıcıdır. Sınır, birlik ve 
ayrılıktır.

Bir varlığın başlangıcı ve sonu, yani 
sınırı, o varlık için var olma ve yok 
olmanın birleştiği noktalardır. Bir 
varlığı belirleyen sınır, onun hem ol-
duğu hem de olmadığı, aynı zaman-
da da onu sınırlayan ötekinin de hem 
olduğu hem olmadığı yerdir. Öyleyse 
belirli olma, kendinde bir çelişkiyi ta-
şır: belirli-varlık bir yandan kendi sı-
nırıyla çakışır, öte yandan çakışmaz. 
Sınırı sayesinde kendini başkasından 
ayırdığı için varlık, kendi sınırıyla öz-
deştir. Ancak tam sınırda öteki de baş-
lar, bu yüzden varlık aynı zamanda 
kendi sınırıyla özdeş değildir. Sınırın 
doğası çelişkilidir. Sınır, bir varlığın 
hem gerçekliği, hem de olumsuzlan-
masıdır.

Bir varlık, kendi sınırı sayesinde 
ve kendi sınırının içinde kendisi 
olur. Ne var ki bu sınır, varlığı çev-
releyen dışsal, nicel bir engel gibi 
değil, varlığın tüm varoluşuna ya-
yılan bir nitelik olarak düşünülme-
lidir. Sınır, nitel olumsuzlamadır. 
Öz (HVVHQWLD), bir varlığın o varlık ol-
duğunu belirleyen şeydir. Demek ki 
öz, varlığın “neliği” (RXLGLWDV), yani 
tanımıdır.

Öz, bir varlığın ötekinden farkının 
nedenidir. Öte yandan öze, bir varlık 
ancak onun sayesinde ve onun içinde 
varlığa sahip olduğu için öz denilir. 
Öyleyse öz ve sınır özdeştir. Öz, ta-

nım olduğu için, sınır da varlığı belir-
leyen tanımdır. Sınır, varlığın özünü 
ve tanımını barındırır; tanımlamak, 
sınırlamaktır.

Ama sınır, tam olarak öteki varlığın 
da başlangıcıdır; öyleyse bir varlığın 
varoluşu aslında ötekinin başlangı-
cıdır. Varlık ve öteki varlık, sınırda 
sona ererler ama aynı zamanda sı-
nırda başlarlar. Demek ki bir varlığın 
varoluşunda öteki varlığın kökeni 
vardır ve varlığın çelişkili özünde 
her zaman öteki olma ya da başka-
laşma (değişim) bulunur. Belirli var-
lık, zorunlu olarak değişkendir ve 
ancak değişken olduğu için varlıktır. 
Sonlu ve belirli varlıktaki değişken-
lik, dönüşümdür. Varlık, öteki olur, 
yani kendini olumsuzlar. Ama sınırda 
bulunan öteki, kendisi de bir varlık 
olarak kendi sınırında yer alır ve o 
da dönüşür. Bu karşılıklı ve art arda 
değişimde ‘ötekine dönüşme’ gerçeği 
vardır; ama ötekine dönüşen yine de 
her zaman kendisiyle özdeştir. Böyle 
bir dönüşüm, ‘karşıtların birliği’ ve 
“olumsuzlanmanın olumsuzlanması” 
ilkeleriyle devinen 6RQVX]OXNWXU.

* * *

Hegel’in VÕQÕU (OLPLW) hakkındaki bu 
görüşlerini açıkladığı yıllardan yakla-
şık altı yüzyıl önce Şihâbuddîn Yahyâ 
Sühreverdî (ölümü 1191), evren ta-
sarımını ikili bir yapıda açıklıyordu. 
Öncelikle arı tinsel evren, yani ÆOHP�
$NOv�ya da &DEDU�W vardı; ikincisiyse 
duyumlar evreni, ÆOHP� +LVVv ya da 
0�ON, yani özdeksel nesneler evreniy-
di. Ancak Sühreverdî, bu iki evrenin 

6ÖQÖU�YH�%HU]DK
gPHU�7HFLPHU
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arasında bulunan, 0DODN�W adını ver-
diği bir ara evren daha tasarlamıştı; 
0DODN�W, bir imgeler evreniydi ve bu 
nedenle ÆOHP�0LVkOv (Corbin’in deyi-
şiyle 0XQGXV� ,PDJLQDOLV) olarak da 
adlandırılmıştı.

øúUkNv düşünce akımının önderi Süh-
reverdî’nin hayalî dünyası, ÆOHP�
0LVkOv, birbirini dışlayan tinsel ve 
özdeksel evrenlerin, yani özler dün-
yasıyla biçimler dünyasının sınırını 
oluşturuyordu. Bu sınırdaki hayali 
evrene insan ancak düş gücüyle ya da 
mistik deneyimler sonucunda ulaşabi-
lirdi; insanı ÆOHP�0LVkOv’nin gizlerine 
ulaştıran, sadece içsel deneyimlerle 
gelişen özel bir tinsel yetenek, yani 
bir +DNLNv� 0XKD\\LOH (,PDJLQDWLR�
Vera) olabilirdi. Sühreverdî ve onu 
izleyen İşrâkî düşünce akımı, øQVDQ�Õ�
.kPLO’i, tıpkı ÆOHP�$NOv ve ÆOHP�+LVVv 
arasında sınırı oluşturan 0DODN�W gibi, 
felsefi bilgiyle mistik deneyimi eşit 
biçimde kendinde birleştirebilen kişi 
olarak tasavvur etmişlerdi.

* * *

İbn’ül Arabî (ölümü 1240), Sührever-
dî’nin ÆOHP� 0LVkOv kavramını daha 
geniş bir boyutta, Kur’an’da bulunan 
Berzah kavramıyla birlikte ele almış-
tı. Berzah kavramı, Kur’an’da iki 
şey arasındaki engel, sınır anlamında 
kullanılmıştı: Rahman Suresi’nde; 
“Salmıştır iki denizi; buluşup kucak-
laşıyorlar. Bir ayırıcı (berzah) var ara-
larında; kendi sınırlarını aşmıyorlar” 
(55.19–20) ve Furkan Suresi’nde; 
“İki denizi birbiri üstüne salan O’dur. 
Bu, tatlı ve yürek ferahlatıcı; şu, tuzlu 
ve acı. Ve ikisinin arasında bir berzah, 
geçişi engelleyen bir perde koymuş-
tur,” (25.53) diye yazılmıştır.

Söz konusu âyetler, bir ara alan saye-
sinde, yani berzah vasıtasıyla karşı-
lıklı bağlantı içinde, birbiriyle ilişkili 
ama yine de birbirinden kesin biçim-
de ayrılmış iki denizle simgelenen 
iki bütünsel alan imgesini bize sunar. 
Berzahın hem birleştiren hem de ayı-
ran karakteri iki simgesel alanı bitişti-
rir ama birbirlerine karışmalarına da 

kesinlikle izin vermez.

İbn’ül Arabî, berzah kavramını özel 
olarak )XW�KkW¶Õ�0HNNv\\H adlı eseri-
nin 63. bölümünde incelemiştir. Dü-
şüncesini sergilemeye, kavramın dil-
sel, simgesel ve felsefi açıklamasıyla 
başlayan İbn’ül Arabî’ye göre berzah, 
aslında iki metafizik evrenin arasın-
daki sınırdır; tam anlamıyla fiziksel 
olan varoluş âlemiyle tam anlamıyla 
noetik (düşünsel) olan Varlık’ın idrak 
âlemi arasında gizemli Hayal Âlemi 
bulunur. İbn’ül Arabî’nin ontolojik 
anlatımı, daha sonra usulca epistemo-
lojik ifadelere ve Kur’an’dan alıntı-
lara yönelir, söz konusu varlık âlem-
leri hiyerarşisinin varoluşsal önemini 
anlaşılır biçimde ortaya koyarak son 
bulur.

Sonuçta ortaya çıkan, İbn’ül Ara-
bî’nin özenle tasarımladığı ontolojik 
bir şemadır. Evrensel varoluşun bili-
nebilir yönleri (0D¶O�PkW) üç varoluş 
düzeyi halinde kategorik bir ayrıma 
sokulmuştur:

1) Saltık Varlık (Vucûd’ül-Mutlak), 
yani Tanrı’nın sınırsız varoluşu ola-
rak Zorunlu Kendi-Var olan (Vâ-
cib’ül-Vucûd li-Nefsihi),

2) Saltık Yok-Varlık (Adem’ül-Mut-
lak), yani Kendi-Var olamayan 
(Ademli-Nefsihi),

3)Bu ikisini birbirinden ayıran bir 
aracı ya da ayırıcı olarak Berzah.

İbn’ül Arabî’ye göre berzah, mümkün 
olan tüm varoluş ilkelerini (Müm-
kinât) içeren arketiplerin bulunduğu 
ara alandır. Berzahın ara âlemi, Saltık 
Varlık’la Saltık Yok-Varlık arasında 
da sınır oluşturur. Işıkla gölge arasın-
daki sınır çizgisinin algılanışındaki 
gibi berzah, bitişik iki âlemin gerçek-
liklerini yansıtan bir ortak sınır olarak, 
iki alanın birbirleri içine yayılmaları-
nı sınırlar, birbirlerinin nitelikleriyle 
nitelendirilmelerini engeller.

İbn’ül Arabî, berzahın iki bağımsız 
alanla yüz yüze olduğunu ısrarla be-
lirtir. Ama berzahın bir alana bakan 
yanı, öteki alana bakan yanından 

farklı değildir; berzahın iki yanı da 
tam olarak aynıdır ve bu iki taraflı 
eşitlik, berzahın öz niteliğidir. Öte 
yandan berzah, birleştirdiklerini ken-
di içine almaz; tam tersine bunlar ber-
zahın dışında kalırlar, tıpkı denizlerin 
berzaha dâhil olmamaları gibi.

Berzahı, fiziksel olan varoluş âlemiy-
le düşünsel-ideal olan Saltık Varlık’ın 
sonsuz idrak âlemi arasında bir sınır 
olarak tasarımlama, aslında felse-
feyi epistemolojik olarak etkileyen 
ve biçimlendiren en can alıcı soruyu 
gündeme taşır: Sonsuzluğu sonlu du-
ruma sokmak, sınırsız olana bir sınır 
koymak nasıl mümkün olabilir? Bu 
soruya bir yanıt vermeden hiçbir epis-
temolojik çaba sürdürülemez, çünkü 
her bilgi kırıntısı aslında tam da bunu 
yapmaya çabalar, yani sonsuz biçim-
ler çeşitliliği halinde var olanı sabit ve 
belirli bir biçim içinde sunmaya çalı-
şır. “Sınır” kavramını tam anlamıyla 
ele geçirmediğimiz sürece bildikleri-
mizin, kendi dışımızdaki gerçek dün-
yayla bağlantısı tamamen kopar.

Başlangıçta filozoflar sonsuzluk il-
kesine “Varlık” demişler, Varlık’ın 
büründüğü biçimleri, yani “form”u 
da “sınır” olarak düşünmüşlerdi. Bi-
çim kazanmış Varlık, böylece “sınırlı 
sınırsızlık” ya da “sonlu sonsuzluk” 
olarak sürekli değişime durağanlık 
getirmiş, bize de evren hakkında bir 
bilgilenme ve bu bilginin kullanılma-
sı imkânını sunmuştu.

Benzer bir uslamlamayı sürdüren 
İbn’ül Arabî’nin berzah kavramı da 
sınır niteliğiyle, sonsuz olan Saltık 
Varlık’la sonsuz çeşitlilikte sonlular-
dan oluşan evren arasında geçişimi 
sağlayarak ontolojinin tutarlı bir epis-
temolojiye yansımasını sağlamıştı.

Çoğu zaman berzahla ayrılan iki şe-
yin karşıtlıklar olduğu düşünülür: tuz-
lu ve tatlı denizler, yaşam ve ahiret, 
sonlu ve sonsuz. Ama berzah, sadece 
karşıtlıkları ayırmakla kalmaz, as-
lında onları birleştirir, birliklerini de 
sağlar. İki karşıtı birleştiren onların 
ortak sınırıdır; çünkü herhangi bir 
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birleştirici ilke, çelişkileri de ortadan 
kaldırır. Kısacası berzahın paradoksal 
karakteri, İbn’ül Arabî’nin düşünce-
sinde, sınırlıyla sınırsızı, Tanrı’yla 
Âlem’i birleştirmeyi mümkün kılar.

İbn’ül Arabî’ye göre berzah, aynı za-
manda evrenin yaratılışını sağlayan 
vasıtadır; bir araç olarak berzahın 
(9DVÕW� %HU]DKv) hem birleştiren hem 
de ayıran karakteri, başlangıçta var 
olan Saltık Varlık’la Saltık Yok-Var-
lık ikilisini “Yaratıcı” durumuna 
getirmiştir. Berzah sayesinde Saltık 
Varlık’la Saltık Yok-Varlık’ın evli-
liğinden doğan çocuk olarak âlemin 
doğuşu, yani gizilden edimsele geçiş 
mümkün olmuştur.

İbn’ül Arabî, tezahürdeki âlemleri de 
üç katlı tasavvur eder. Üstte “görün-
meyen”, tinsel Varlık’a ve meleksi 
biçimlere ait olan Gayb âlemi vardır; 
ÆOHP¶�O�*D\E, soyut anlamların ev-
renidir. Alttaysa “görünen”, cismanî 
varlıklara, duyulara ve duyumsana-
bilen biçimlere ait Şahadet âlemi bu-
lunur; ÆOHP¶�O�ùDKDGD, somut nesne-
lerin evrenidir. Şahadet âleminde ol-
gular ve nesneler gözle görülür, oysa 
Gayb âlemindekiler ancak basiret gö-
züyle sezilebilir.

Saltık Varlık’la Saltık Yok-Varlık ara-
sında olduğu gibi, ÆOHP¶�O�*D\E’la 
ÆOHPµ�O�ùDKDGD arasında da bir ara 
bölge vardır. İbn’ül Arabî, bu ara 
âlemi, imgelem evreni, yani ÆOHP¶�O�
+D\kO diye adlandırır. Hayal âlemi, 
aralarında bulunduğu iki âlemin de öz 
niteliklerini kendinde birleştirir: Gö-
rünmeyenin tinsel özüyle görünenin 
cismanî varoluşunu bir araya getire-
rek hayal gücünün (muhayyile) ince-
liğini ve keskinliğini oluşturur; bu ara 
âlem, ruhların hissedilebilir formlarda 
tezahür ettikleri, soyut kavramların 
nesnel görünümlere büründükleri on-
tolojik düzeydir.

İbn’ül Arabî’ye göre hayal âlemi, her 
şeyin hala gerçek olduğu ama yine de 
dokunulamadığı, erişilemediği bir düş 
evrenidir. Hayal edilen formlar, düşler 
gibi algılanabilen anlamlı formlardır 

ama yine de fiziksel varlıkları yoktur. 
Bunlar ne tam olarak soyut, ne de tam 
olarak hissedilir niteliktedir. Aynada-
ki bir görüntü gibi, görünür ama ora-
da değildir, ulaşılamaz; bir serap gibi, 
oracıktadır ama erişilemez.

Berzahtaki hayal âleminin nitelikle-
ri bunlardır; hayali formların serap 
benzeri özellikleri, berzahın tinselle 
fiziksel, kavramsalla duyumsanabilir 
arasındaki aracılık işlevinden kay-
naklanır. Tıpkı ışıkla gölgeyi hem 
birleştiren hem de ayıran çizgi gibi 
hayal âlemi, ikiliklerin çözümlendiği 
varoluş düzeyidir; arı olanın bedene 
kavuştuğu ve bedenin arındığı, kav-
ram ve formun birleştiği alacakaran-
lık kuşağıdır.

İbn’ül Arabî’nin anlatımı, okuyucuyu 
doğrudan bir kavrayış durumuna, bir 
farkındalığa ulaştırmayı amaçlar; bu 
dönüşümü yakalayan kişi, sıradan al-
gının verdiği paradokslardan yani öz-
ne-nesne, Tanrı-insan, tin-özdek, gök-
sel-dünyasal gibi sürekli tekrarlanan 
kategorik tasavvurlardan sıyrılacak, 
Vahdet’i sergileyen bir aydınlanmaya 
erecektir. Okuyucu, bu birliği yalnız-
ca entelektüel olarak öğrenmekle kal-
mayacak, her şeyin sürekli bir “tecel-
liyât” ve hep yinelenen bir tanrısal ya-
ratılış olduğunu doğrudan görecektir.

* * *

ÆOHP¶�O�+D\kO’i ya da berzah kavra-
mını sadece sonlu ve sonsuz arasında 
nitel bir sınır olarak düşünmekle kal-
mayıp, herhangi bir karşıtlar çiftini 
birleştiren ilke olarak da düşünmek 
gerekir. Karşıtların birliği, kavramsal 
olarak İslâm felsefesinde her zaman 
gündemde olmuştur; sadece Süh-
reverdî’nin +D\DO� ÆOHPL¶QGH değil, 
İbn’ül Arabî’ninki gibi fazlasıyla ay-
rıntılı ve gelişmiş bir rasyonel hiye-
rarşide ya da Vâcib (zorunlu varolan) 
ile imkânsız (varolmayan) arasındaki 
sınır olarak P�PN�Q kavramını orta-
ya koyan İbni Sina’da ya da ma’dûm 
(yok) ile mevcut (var) arasında sınır 
olarak sabit kavramını tasarlayan 
Mutezile düşüncesinde “Karşıtların 

Birliği” her zaman etkin olmuştur. 
Tüm bunlardaki kavrayış aynıdır: iki 
karşıtı da kendi dışında tutarak birleş-
tiren saltık üçüncü varlık, yine de bu 
karşıtları birleştirir ve sınırlar.
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W
ittgenstein ile Russell ara-
sında geçen bir diyalogla 
başlayacağım. Wittgenste-

in 1911 ile 1914 arasında Cambrid-
ge’de Russell’ın öğrencisi olmuştur. 
Yanında bulunduğu ilk sömestrin so-
nunda Wittgenstein Russell’ın odası-
na gidiyor ve ona şöyle diyor: “Bana 
ELU�DSWDO�ROXS�ROPDGÕ÷ÕPÕ�V|\OH\HEL�
OLU�PLVLQL]�DFDED"”, “6HYJLOL�GRVWXP��
KLo�ELOPL\RUXP��%X�VRUX�GD�QHUHGHQ�
oÕNWÕ"” diye yanıtlıyor Russell. Bunun 
üzerine Wittgenstein, “d�QN�� H÷HU�
ELU� DSWDOVDP� EDORQ� SLORWX�� GH÷LOVHP�
¿OR]RI� RODFD÷ÕP” diyor. Sonra Rus-
sell ona bir şeyler yazıp, daha sonra 
gelmesini salık veriyor. Wittgenste-
in’ın yıl içerisinde yazıp getirdiği el 
yazmasının ilk cümlesini okuduğun-
da Russell şöyle diyor: “+D\ÕU��EDORQ�
SLORWX� ROPDQÕ]D� JHUHN� \RN” (Hadot, 
2011, s.45) Russell’ın ilk cümleden 
anladığı şey Wittgenstein’ın dehâsı-
dır kuşkusuz. Wittgenstein hemen he-
men her cümlesinde bu dehâsını belli 
eder. Bir dehânın dünyasına nüfuz 
etmek zordur. Wittgenstein I. Dünya 

Savaşı sonrasında Russell’a yazdığı 
bir mektupta Russell’ın 7UDFWDWXV’un 
asıl anlamını hiç anlamadığını söylü-
yor. Yani Russell gerçi daha ilk cüm-
lelerinden Wittgenstein’ın bir dehâ 
olduğunu anlamış ama onun yazdığı 
kitabın asıl anlamını anlamamıştır. 
Burada ben kuşkusuz Wittgenstein’ı 
“doğru” anladığımı iddia edecek de-
ğilim. Yalnızca onun yazdıklarından 
ve onun hakkında yazan kimi yorum-
culardan hareketle çeşitli bağlantılar 
kuracağım.

Başlıkta yer alan sözcükler –sınır, 
sessizlik ve felsefe- keyfi bir biçimde 
yan yana dizilmedi. Bu üç sözcüğün 
Wittgenstein’ın felsefesinde birbirle-
riyle bağlantılı, birbirlerini gerektiren 
kimi düşüncelere gönderme yaptığını 
düşünüyorum. Bu konuşmada önce-
likle onun 7UDFWDWXV dönemindeki 
kimi düşüncelerini ele alarak sınır 
ve sessizlik arasındaki bağlantıyı or-
taya koymaya çalışacağım ve bunu 
yaparken onun Kantçı sınır çizme 
düşüncesinin ötesinde Schopenhauer, 
Kierkegaard tarzında bir felsefenin 

izlerini taşıdığını iddia edeceğim. Bu 
açıdan Heidegger’le de bir şekilde 
bağlantı kurulabileceğini gösterme-
ye çalışacağım. Daha sonra dil, dün-
ya ve “sınır”a ilişkin düşünceleriyle 
bağlantılı felsefe anlayışına kısaca 
değineceğim.

Wittgenstein’ın çok fazla okuyan, 
felsefe tarihine damgasını vurmuş 
birçok filozofu doğrudan kendi me-
tinlerinden okuyan bir filozof olma-
dığı biliniyor. Terry Eagleton “:LWW�
JHQVWHLQ¶ÕQ� 'RVWODUÕ” adlı makale-
sinde, kendine özgü ironik tarzıyla, 
Wittgenstein’ın klasik felsefe konu-
sundaki bilgisizliğine vurgu yapıyor: 
“:LWWJHQVWHLQ¶ÕQ� NODVLN� IHOVHIHGHQ�
X]DNOÕ÷ÕQÕ�NRUXPDN� LoLQ� L]OHGL÷L�\RO�
ODUGDQ�ELUL�GH�KLo�NODVLN�IHOVHIH�RNX�
PDPDNWÕ��&DPEULGJH¶GH� IHOVHIH�SUR�
IHV|U�� ROGX÷X� KDOGH� $ULVWRWHOHV¶WHQ�
ELU� V|]F�N� ELOH� RNXPDPÕúWÕ�� +HJHO�
V|]NRQXVX� ROGX÷XQGD� GD� \DOQÕ]FD�
5XV\D¶GD� ELU� SURIHV|U�Q� RQD� GDKD�
ID]OD�+HJHO�RNXPDVÕ�JHUHNWL÷LQL�V|\�
OHGL÷LQL� ELOL\RUX]” (Eagleton 1990: 
46). Wittgenstein’ın Aristoteles, He-

*  Bu metin 3 Şubat 2012 tarihinde Assos’ta düzenlenen Wittgenstein Sempozyumu’nda 
sunulmuştur. Alıntı linki: http://viraverita.org/yazilar/sinir-sessizlik-ve-felsefe 
**  Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü (http://cetinturkyilmaz.blogspot.com.tr/)
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gel gibi filozofları birinci elden oku-
maması, onun felsefe tarihindeki fi-
lozoflardan bazılarını hiç okumadığı 
anlamına gelmez kuşkusuz. Kendisi 
etkilendiği kişiler arasında Frege ve 
Russell’ın yanında Schopenhauer’i 
de saymaktadır (K.D. s. 134). Augus-
tinus’u, Kant’ı çok iyi okuduğunu da 
biliyoruz. Çok erken bir dönemde, 
savaş sırasında (1914) Nietzsche’yi 
de okumuş ve onun “+ULVWL\DQOÕ÷D�
RODQ� VDOGÕUÕODUÕQGDQ� úLGGHWOH� UHQFL�
GH� ROPXúWXU�” (Wittgenstein, Gizli 
Defterler 2006: 196). Ayrıca 1929 
yılında Schilck’in yanında Heidegger 
ve Kierkegaard’tan bahsetmektedir. 
Onun Schlick’in yanında Heidegger 
ve Kierkegaard’a ilişkin söylediği 
şeyler tam da sınır düşüncesi ile ses-
sizlik arasındaki ilişkiye işaret ediyor. 
Doğrudan doğruya benim konuşma-
mın genel temasıyla ilgili olduğu için 
daha sonra bu bağlamı aktaracağım. 
Ben şimdilik buradan şöyle bir sonuç 
çıkarmak istiyorum. Wittgenstein 
Augustinus’un, Kant’ın, Schopenha-
uer’in, Kierkegaard’un düşünceleri-
ne, daha sonraları ise Heidegger’in 
düşüncelerine aşinaydı ve bu onu do-
laylı ya da dolaysız bir şekilde mis-
tisizmin uzun geleneğine bağlıyordu. 
Bu bazı Wittgenstein yorumcuları ta-
rafından açık bir biçimde ifade edil-
miştir.  G.E.M. Anscombe 7UDFWD�
WXV�dönemindeki Wittgenstein’ın üze-
rindeki Schopenhauer etkisine dikkat 
çeker (Anscombe, 1965, s.168-169). 
Pierre Hadot ise söylenemez olan 
çerçevesinde Wittgenstein’ın Yeni 
Platoncu Damascius ile Silesius gibi 
mistiklerle bağlantısına vurgu yap-
maktadır (Hadot, 2011, s. 23 ve s.42).

Öyleyse şimdi Schopenhauer ve 
Kierkegaard gibi filozoflarla bağlantı 
kurulabilecek yönlerin ve mistik ge-
lenekle ilişkilendirilebilecek düşün-
celerin Wittgenstein’ın felsefesinde 
nasıl ortaya çıktığını görebilmek 
için onun *�QO�NOHU (7DJHE�FKHU) 
ile 7UDFWDWXV� dönemindeki düşünce-
ler üzerinde yoğunlaşmanın zamanı 
geldi. Burada herkesin çok iyi bildi-
ği bazı şeyleri tekrar söylemek daha 

sonra kurulacak bağlantılar açısından 
bana zorunlu görünüyor.

Wittgenstein 7UDFWDWXV’a yazdığı Ön-
söz’de, kitabın felsefe sorunlarının 
soru olarak ortaya çıkmalarının nede-
ninin dilin mantığının yanlış anlaşıl-
masına dayandığını ve kitabın bütün 
anlamının şu şekilde dile getirilebi-
leceğini söylüyor: “6|\OHQHELOLU�RODQ�
QH�YDUVD��DoÕN�V|\OHQHELOLU�YH��]HULQH�
NRQXúXODPD\DQ� NRQXVXQGD� VXVPDOÕ” 
(7, Önsöz). Zaten, çok iyi bilindi-
ği gibi, felsefe tarihinin tartışmasız 
başyapıtlarından biri olan bu kısa 
kitap yine aynı şekilde son buluyor: 
Üzerine konuşulamayan konusunda 
susmalı (7, 7). Öyleyse bizim neyin 
üzerine (ZRYRQ) konuşulamayacağını 
sorma hakkımız vardır. Wittgenste-
in’da üzerine konuşulamayacak olan 
şey söylenemez olandır (XQVDJEDUH). 
Felsefe ona göre söylenebilir olanı 
açıkça ortaya koyarak söylenemez 
olanı imleyecektir (bedeuten) (T, 
4.115). Bu noktada Wittgenstein’ın 
düşüncesi Kant’ın eleştiri (kritik) dü-
şüncesiyle buluşur. Kant da, bilindiği 
gibi, aklın kaynak, kapsam ve sınır-
larını göstererek, IHQRPHQDO alanda 
nesnel geçerliği gösterilemeyecek 
olan, QRXPHQDO bir alan açıyordu. 
Kant’ın eleştiri felsefesi böylece bir 
sınır çizme etkinliğine dönüşüyor-
du. Wittgenstein da 7UDFWDWXV¶un 
Önsöz’ünde böylesi bir sınır çizme-
den bahsetmektedir: “.LWDS�E|\OHFH��
G�ú�QFH\H� ELU� VÕQÕU� >JUHQ]H@� oL]PHN�
LVWL\RU��\D�GD��GDKD�oRN�±G�ú�QPH\H�
GH÷LO�� G�ú�QFHOHULQ� GLOHJHWLULOLúLQH�
>$XVGUXFN� GHU� *HGDQNHQ@�� d�QN��
G�ú�QPH\H� VÕQÕU� oL]HELOPHN� LoLQ�� EX�
VÕQÕUÕQ�LNL�\DQÕQÕ�GD�G�ú�QHELOPHPL]�
JHUHNLUGL� �\DQL� G�ú�Q�OHPH]� RODQÕ�
G�ú�QHELOPHPL]� JHUHNLUGL�´� �7�� gQ�
V|]��� '�ú�QFHOHULQ� GLOHJHWLULOLúLQH��
GLO� \ROX\OD� GÕúD� YXUXOXúXQD� VÕQÕU�
oL]PHN� GHPHN�� E|\OHFH� GLOLQ� \DSÕVÕ�
QÕ�� GLO�PDQWÕN� YH� G�Q\D� LOLúNLVL� oHU�
oHYHVLQGH� RUWD\D� NR\PDN� GHPHNWLU: 
“Sınır, öyleyse, yalnızca dilin içinde 
çizilebilecektir ve sınırın ötesinde ka-
lan da, düpedüz saçma [XQVLQQ] ola-
caktır” (7, Önsöz). Bu “saçma”nın ne 

anlama geldiği ancak sınır düşünce-
sini biraz daha iyi anladığımızda ve 
bununla bağlantılı olarak da dil-dün-
ya-ve özne ilişkisini ortaya koyduğu-
muzda açıklık kazanacaktır.

Bilindiği gibi, Wittgenstein’ın 7UD�
FWDWXV’daki dil anlayışını belirleyen 
temel düşünce, G�Q\D ile GLO�arasında 
tam bir örtüşme, karşılık gelme ilişki-
sinin olduğu düşüncesidir. Dilin man-
tıksal temel öğeleri ile dünyanın man-
tıksal temel öğeleri arasında, yani ad 
ile nesne, temel önerme (VDW]/tümce) 
ile olgu bağlamı (VDFKYHUKDOW), öner-
me ile olgu (WDWVDFKH) arasında bir 
karşılık gelme ilişkisi vardır. Örneğin 
bu dönemdeki dil anlayışına göre, 
³>$@G�ELU�QHVQH\L�LPOHU��1HVQH�RQXQ�
LPOHPLGLU� >EHGHXWXQJ@” (7, 3.203). 
Bu dil-dünya bağlantısı gereği dil 
dünyayı tasarlar (resmeder). Tasarı-
mın/Resmin (ELOG) ortaya koyduğu 
şey ise onun anlamıdır (VLQQ). Dola-
yısıyla anlamlı önermeler, tümceler 
yoluyla nesneler arasındaki ilişkiler, 
nesne durumları, olgu bağlamları 
ortaya konur. Bütünüyle dil içinde 
söylenenler, dünya içinde olanlara 
denk gelir. Ama hem bütününde dilin 
hem de bütününde dünyanın anlamı, 
“anlamlı tümceler” yoluyla ortaya 
konamaz. Gerçeklik (UHDOLWDHW) denen 
şey, önermeler yoluyla dile getirilir. 
Anlamlı önermelerin toplamı yoluyla 
da olgular (dünya olguların toplamı-
dır) betimlenir. Bir bütün olarak ³>'@
�Q\DQÕQ�DQODPÕ�>LVH@�G�Q\DQÕQ�GÕúÕQ�
GDGÕU” (7, 6.41). Wittgenstein’a göre 
bu anlam GLOH JHWLULOHPH], ancak J|V�
WHULOHELOLU.

Daha önce de söylediğimiz gibi, 
Wittgenstein’ın felsefe anlayışının 
(Kantçı düşünceye uygun olarak) bir 
VÕQÕU oL]PH etkinliği olarak ortaya çı-
kar. Felsefe söylenebilir olanı açıkça 
ortaya koyarak, söylenemez olanı im-
leyecek (7, 4.115), yani dünyaya dil 
yoluyla sınır çizerek (“'LOLPLQ�VÕQÕU�
ODUÕ dünyamın sınırlarıdır”) (7, 5.6), 
dünyanın kendi dışında olan anlamı-
na işaret edecektir. Bu dönemdeki dil 
anlayışı gereği, öyleyse, anlam V|\�
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OHQHELOLU� RODQla ilgilidir. Anlam-dışı 
(XQVLQQLJ) önermeler ise dilin, eş de-
yişle dünyanın dışında kalan önerme-
lerdir (tümceler). Bu çerçevede Witt-
genstein kendi en ünlü tümcelerinden 
birini ortaya koymaktadır: “'LOLPLQ�
VÕQÕUODUÕ dünyamın sınırlarıdır” (7, 
5.6).

Burada bir şey daha işin içine katmak 
durumundayız: Bu sınır düşüncesi 
çerçevesinde öznenin (VXE�
jekt) ya da “Ben”in (GDV�LFK) 
konumunun ne olduğunu. 
Wittgenstein bu döneminde 
özneyi, beni sınırın içinde 
değil de VÕQÕUGD� konum-
landırmıştır. Özne dünya-
nın içinde değildir. Ona göre, 
“'�Q\D� EHQLP� G�Q\DPGÕU” 
(7, 5.62). Ben dünyanın sı-
nırıyım. Dünyanın olanak 
koşulu olarak bu ben kuşku-
suz WUDQVVHQGHQWDO öznedir. O 
bunu psikolojik çalışmaların 
uğraş alanı içerisine giren bir 
HPSLULN özneden ayırarak, 
“metafizik özne” olarak dile 
getirmektedir: “Felsefeye 
kendiliği (GDV� VHOEVW) getiren 
şey ‘Dünyanın benim dün-
yam’ olmasıdır. Felsefece 
kendilik insanlık değil, insan 
bedeni ya da psikolojinin uğ-
raştığı insan ruhu değil, daha 
ziyade dünyanın sınırı olan ─onun bir 
kısmı olmayan─ metafizik öznedir” 
(7, 5. 641). Bu anlamda Wittgens-
tein’a göre “Dünya bana verilidir”; 
dünya bana dünya olarak verilidir, 
ben dünyanın sınırıyım. Bu nedenle 
“iki tanrısallık (gottheit) biçimi var-
dır: Dünya ve benim bağımsız Be-
nim” (Wittgenstein 1969: 167). Bu 
metafizik özne anlayışında Wittgens-
tein, Ben-Dünya ilişkisini dünyanın 
özneye verilmişliği düşüncesine göre 
ortaya koymaktadır. Öyleyse özne, 
kendisine verilmiş olan, nesnellik 
alanının sınırıdır; bu anlamda onun 
kendisi QHVQH� ROPD\DQdır: “>%@HQLQ 
NHQGLVL� ELU� QHVQH� GH÷LOGLU” (Witt-
genstein 1969: 173). 1HVQH�ROPD\DQ, 
dünyaya aşkındır. İstenç edimi bütü-

nüyle bu özneye aittir. Etik, estetik bu 
özneyle ilgilidir; bu anlamda bu alan-
lar da aşkındır. Wittgenstein bu aş-
kınlığı, istenç bakımından şu şekilde 
ortaya koymaktadır: “%HQLP�LVWHQFLP�
G�Q\D\D��KD]ÕU�RODQ�ELU�úH\H�JLUPHN�
JLEL�� E�W�Q�\OH� GÕúDUÕGDQ� JLUHU� �KH�
UDQWUHWHQ�” (Wittgenstein 1969: 167).

Bu WUDQVVHQGHQWDO özne anlayışı bize 
bütünüyle Kant geleneğini (örneğin 

Fichte’nin “Ben” anlayışını) gös-
termektedir. Bu gelenek içerisinde 
Schopenhauer’in düşüncelerini göz 
önünde tutarsak, bu söylenenler daha 
da açık hale gelecektir. Bilindiği gibi, 
Schopenhauer’a göre “Dünya benim 
tasarımımdır”, dünya benim dün-
yamdır. Bilgime konu olan her şey, 
yani bu dünyanın bütünü, |]QH\H, 
görüleyenin görüsüne bağlı olarak 
nesnedir. Bu anlamda “+HU� úH\L� EL�
OHQ� >E�W�Q� QHVQHOHúWLUPHOHUL� \DSDQ@�
YH� KLo� NLPVH� WDUDIÕQGDQ� ELOLQPH\HQ�
>NHQGLVL�QHVQH�ROPD\DQ@�úH\�|]QHGLU” 
(Schopenhauer 1998: 5) Bu düşünce 
çerçevesinde Schopenhauer, öznenin 
uzam-zaman içinde olamayacağını, 
öznenin dünyanın içinde olmadığını 
düşünmektedir. Bu nedenle, Kantçı 

bir çizgide, Schopenhauer nesne dün-
yasının özne yoluyla koşullandığını 
söylemektedir: “%�W�Q�QHVQH�G�Q\DVÕ�
WDVDUÕPGÕU� �YRUVWHOOXQJ�� YH� WDVDUÕP�
RODUDN�NDOÕU�YH�LúWH�EXQGDQ�GROD\Õ�E��
W�Q�RODUDN�YH�VRQVX]�ELU�WDU]GD�|]QH�
\ROX\OD� NRúXOODQÕU” (Schopenhauer 
1998: 45). Öyleyse hem Schopenhau-
er için hem de Wittgenstein için tasa-
rım olarak dünya öznenin NRUUHODW࣠�ı, 

bu öznenin karşılığı, nesneleş-
tirmeyi yapanın karşısında-du-
randır, yani nesnedir (Gegens-
tand). İstenç bakımından ise 
Wittgenstein ile Schopenhauer 
farklılaşıyorlar. Wittgenstein, 
*�QO�NOHU’de dünyanın benim 
istencimden büsbütün farklı 
olduğunu söylemiştir. $Q�,QWUR�
GXFWLRQ� WR�:LWWJHQVWHLQ¶V� 7UDF�
WDWXV adlı kitabında Anscombe 
bu farklılığa dikkat çekiyor.

Dilin ve dünyanın mantık-
sal yapısının sınır düşüncesi 
çerçevesinde ortaya konuşu, 
“Ben”in dünya içinde yer al-
mayışı, dünyanın içinde yani 
mantıksal uzamda örneğin 
Tanrının kendini açığa vurma-
ması (T, 6.432), Wittgenstein’ı 
sınırın ötesine yöneltmektedir. 
Bu yönelmede dilsel açıdan bir 
olanaksızlık kendisini gösterir. 
Dünyanın bir bütün olarak, sı-

nırlanmış bütünlük olarak, ebedîlik 
tarzında (VXE�VSHFLH�DHWHUQLWDWLV) gö-
rülmesi (Anschauung) (7, 6.45) artık 
söylenemez, dile getirilemez bir şeyi 
açığa vurur. Dünyayı bir bütün olarak 
ebedîlik tarzında görme, aşkın olan 
etik ve estetiğe de gönderme yapar. 
*�QO�NOHU’de dediği gibi, “6DQDW�\D�
SÕWÕ�HEHGvOLN�WDU]ÕQGD�J|U�OHQ�QHVQH�
GLU�� L\L� \DúDP� LVH� HEHGvOLN� WDU]ÕQGD�
J|U�OHQ�G�Q\DGÕU��%X�VDQDW�LOH�HWL÷LQ�
ED÷ODQWÕVÕQÕ� J|VWHULU” (Wittgenstein, 
1969, s.176). Kuşkusuz böylesi bir 
ebedîlik tarzında görüş, mistik bir 
duyguyu (JHI�KO) gösterir. Wittgens-
tein’a göre “'LOHJHWLULOHPH\HQ�YDUGÕU�
\LQH�GH��%X�NHQGLVLQL�J|VWHULU��JL]HPOL�

1 .RUUHODW: (Alm.) İlişki.
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RODQGÕU� R” [(V� JLEW� DOOHUGLQJV�8QD�
XVVSUHFKOLFKHV��'LHV�]HLJWVLFK��HV� LVW�
GDV�0\VWLVFKH] (7, 6.522). İşte bu sı-
nırlar çizildikten VRQUD sessizlik baş-
lar. Burada dünyanın QDVÕO (wie) ol-
duğuna değil de ROPDVÕQD (GDVV) yö-
nelik bir şaşma var. Kendi ifadesiyle 
“'�Q\D�ROJXVXQD�\|QHOLN�ELU�KD\UHW��
2QX� KHU� LIDGH� HWPH� GHQHPHVL� >EL]L@�
VDoPD� RODQD� V�U�NOH\HFHNWLU” [(UV�
WDXQHQ� �EHU� GLH� 7DWVDFKH� GHU� :HOW��
-HGHU�9HUVXFK��HV�DXV]XGU�FNHQ��I�K�
UW�]X�8QVLQQ] (Wittgenstein, 1967, s. 
93). Bu hayret, duygu (JHI�KO) hatta 
bu yaşantı (HUOHEQLV) dile getirilemez. 
Burada artık susulmalıdır.

Daha önce söylediğim gibi, Pierre 
Hadot, Wittgenstein’ın Silesius gibi 
mistiklerle bağlantısını kuruyor: “6L�
OHVLXV¶XQ�HVHUOHULQGH�:LWWJHQVWHLQ¶ÕQ�
WHNUDU� HWPLú� RODELOHFH÷L� ELU� IRUP�O�
EXOXS� EXODPD\DFD÷ÕPÕ]Õ� DUDúWÕUGÕP��
:LWWJHQVWHLQ¶ÕQ�EL]H�V|\OHPLú�ROGX÷X�
LOH�ELU�EHQ]HUOLN�DU]�HGHQ�ELULQL�EXO�
GXP��DPD�V|]�NRQXVX�RODQ��QLKD\HWLQ�
GH��PLVWLN� WDULKLQGH�ROGXNoD�VÕUDGDQ�
ELU� IRUP�OG��� µ6XVDUDN� NRQXúXOXU��
(\� LQVDQ� H÷HU� HEHGv\HWLQ� YDUOÕ÷ÕQÕ�
DQODWPDN� LVWL\RUVDQ�� |QFH� W�P� V|]��
EÕUDNPDOÕVÕQ” (Hadot, 2011, s.42). 
Mistik gelenekte oldukça olağan olan 
sessizlik evresi, kuşkusuz felsefeye 
de pek uzak bir mesele değil. Her 
ne kadar felsefe hep ORJRV üzerinden 
gelişmişse de mesele ORJRV’un sesine 
kulak verme olduğunda sessizlik de 
başlar.

Bu bağlamda onun Heidegger ve 
Kierkegaard’a ilişkin söylediklerini 
aktarabiliriz: “+HLGHJJHU¶LQ� YDUOÕN�
�VHLQ��YH�NRUNX��DQJVW��LOH�QH�NDVWHWWL�
÷LQL�oRN�L\L�DQOD\DELOL\RUXP��øQVDQGD�
GLOLQ�VÕQÕUODUÕQD�GR÷UX�JLWPH�H÷LOLPL�
YDUGÕU��gUQH÷LQ��ELU�úH\LQ�YDUROPDVÕ�
QD�LOLúNLQ�KD\UHWL�G�ú�Q�Q�]��+D\UHW�
ELU�VRUX�ELoLPLQGH�LIDGH�HGLOHPH]�YH�
EXQD� LOLúNLQ�ELU�\DQÕW�GD�V|]�NRQXVX�
GH÷LOGLU�� 6|\OHPHN� LVWHGL÷LPL]� KHU�
úH\�� D� SULRUL� RODUDN� \DOQÕ]FD� VDoPD�
�XQVLQQ�� RODELOLU�� %XQD� UD÷PHQ� EL]��
GLOLQ� VÕQÕUODUÕQD� GR÷UX� JLGHUL]�� %X�
>VÕQÕUD@�GR÷UX�JLGLú�.LHUNHJDDUG¶GD�

GD�J|U�O�U�YH� �SDUDGRNVOX�RODQD�\|�
QHOPH� RODUDN�� E�W�Q�\OH� EHQ]HU� ELU�
úH\L�J|VWHULU” (Wittgenstein 2006, s. 
266). Bu söylenenlerle ne kastedildi-
ğini daha iyi anlayabilmek için önce 
Heidegger’de korkuyla bağlantılı 
olan sessizlik meselesine bakmamız 
gerekir. Öncelikle şunu söyleyelim: 
Heidegger 6HLQ�XQG�=HLW’da susmanın 
(GDV�VFKZHLJHQ), konuşma (reden) ve 
dinleme (K|UHQ) ile birlikte varoluş-
sal bir olanak olmasından bahseder 
(Heidegger, 1993, s. 164). Böylesi bir 
susma, boş konuşmayı (gerede) devre 
dışı bırakır. Konuşabilen varlık aynı 
zamanda susabilen, sessiz kalabilen 
ve bu sessizliğiyle kendine özgülüğü 
(HLJHQWOLFNHLW) yakalayabilen bir var-
lıktır. Bu sessizlik bize varlığı düşün-
me yolunu açacaktır. Tabii ki korku 
(DQJVW) yoluyla olacaktır bu. Bilindi-
ği Heidegger’de varlık (VHLQ) ile hiçin 
(QLFKWV) bağlantısını ortaya çıkaran 
şey, temel bir heyecan, ruh hâli olan 
korkudur (DQJVW). Korku hiçi açığa 
çıkarır. Varolanın bütünü silinirken, 
“mantığın” devre dışı kaldığı, anlığın 
(9HUVWDQG) susmak zorunda olduğu 
bir “sınır durumu”na tam da böylesi 
bir korku anında varılır. Heidegger’in 
kendi ifadesiyle söylersek, “Korku 
GDKD�oRN��NHQGLQH�|]J��ELU�VHVVL]OL÷L�
EHUDEHULQGH� JHWLULU� �«�� .RUNXGD«�
NDUúÕVÕQGD� ELU� JHUL� oHNLOPH� YDUGÕU��
EX� HOEHWWH� NL� ELU� NDoPD� GH÷LO�� KDS�
VHGLOPLú� ELU� VHVVL]OLNWLU” (Heideg-
ger, s.). Tam da böylesi bir sessizlik 
anı, “varlığın sessiz sesine” açık bir 
“düşünme”yi harekete geçirir ve bu 
varolanların, nesnelerin hesap edici 
bir tarzda düşünülmesi değil, varlı-
ğın üzerine düşünmedir (andenken). 
Yani asıl düşünülmesi gerekeni (GDV�
zu denkende) düşünme çabasıdır. 

Wittgenstein ise bunu düşünülemez 
ve dilegetirilemez olarak, saçma 
olarak görür. Kuşkusuz, her ikisi de 
aynı sözcüğü de kullansalar da He-
idegger’in kastettiği düşünme ile 
Wittgenstein’ın düşünme derken 
kastettiği aynı değildir. Heidegger’in 
düşünmesi (GDV�GHQNHQ) bir yaşantıya 
gönderme yaparken, Wittgenstein dil 

ile düşünmeyi içten sınırlandırmak-
ta, anlamlı önermeler yoluyla dünya 
hakkında düşünmekten söz etmek-
tedir. Ama Wittgenstein’ın kendisi-
nin de çok iyi gördüğü gibi, Heide-
gger’de de “'LOLQ� VÕQÕUODUÕQD� GR÷UX�
JLWPH� H÷LOLPL” vardır ve bu sınırda 
konumlanma, dile getirilemez, zo-
runlu bir sessizliği beraberinde geti-
ren bir iç deneyime yol açar.

Aynı şey Kierkegaard’da “(YUHQVHO�
RODQÕQ� DVNÕ\D� DOÕQGÕ÷Õ” paradoksal 
durumda karşımıza çıkar. Kierkega-
ard, bütünüyle öznellik temelinde ka-
lan bir hakikat anlayışı geliştirmiştir. 
Hakikat nesnel olarak ulaşılacak bir 
şey değil, kişinin kendi varoluşunu 
gerçekleştirmesiyle erişeceği bir şey-
dir. Dolayısıyla bütünüyle kişiyle, 
kişinin içselliğiyle (LQZDUGQHVV) il-
gilidir: “g]QHOOLN� KDNLNDWWLU�� |]QHOOLN�
JHUoHNOLNWLU” (Kierkegaard, 1944, s. 
306). Çünkü varoluş kişinin kendi 
iç gerçekliğini, iç yaşantısını ifade 
eder. Bu da, yukarıda ifade edildiği 
gibi, nesnel açıdan dile getirilemez. 
Bu nesnel açıdan dile getirilemeyen, 
zorunlulukla sessiz kalmamıza neden 
olan sessizlik evresinde ortaya çıkar 
ve paradoksal bir durumu gösterir. 
Bunun nasıl bir şey olduğunu anla-
yabilmek için, yaşam yolundaki üç 
aşamadan (HWDS) son ikisini karşılaş-
tırmamız gerekiyor.

Kierkegaard’a göre yaşam yolundaki 
üç etaptan ikinci etabı gösteren etik 
aşamada, kişi evrenseli dile getirir. 
Çünkü evrensel olan evrensel olan 
olarak dile getirilebilir, nesnel ola-
rak temellendirilebilir, kanıtlaması 
yapılabilir, sözle savunulabilir bir 
şeydir. Bir sonraki etapta yani iman 
aşamasında ise bunları yapmanın 
olanağı yoktur. İmân şudur Kierkega-
ard’a göre, “.LúLQLQ�� NHQGLVL� RODUDN�
YH� NHQGLVL� ROPD\Õ� LVWH\HUHN�� NHQGLQL�
VD\GDP� ELU� ELoLPGH� 7DQUÕ\D� EÕUDN�
PDVÕ” (Kierkeggard, 1954, s. 213). 
Burada kişinin öznelliği, içselliği ve 
sonsuz tutkusu ile nesnel açıdan ke-
sinliği olmayan bir durum arasındaki 
çelişki söz konusudur. Bu nedenle 
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imân durumunda kişi, imânıyla, ken-
dini nesnel açıdan kesin olmayan bir 
şeye bağlar. İmânla böyle bir risk alır. 
Böylece ‘hakikatin’ yukarıda aktarı-
lan tanımı göz önünde bulunduruldu-
ğunda, öznelliğin hakikat olması dü-
şüncesi de tam olarak açıklık kazan-
maktadır. Hakikat bir kişideki imânla 
ortaya çıkmaktadır.

Bu paradoks ve kesinsizliğe bağla-
nış (ve dolayısıyla erişilen hakikat) 
düşünceyle kavranamaz. Bu nedenle 
Kierkegaard “øPkQ� KLoELU� ELoLPGH�
NDQÕWD� JHUHNVLQLP� GX\PD]” demek-
tedir (Kierkegaard, 1944, s. 31). 
Çünkü kanıt(lama) nesnel açıdan 
kesin olan bir şeyi göstermeyi dener. 
Oysa “.HVLQOLN� LOH� WXWNX� ELU� DUD\D�
JHOHPH]” (Kierkegaard, 1944, s. 30) 
YH� WXWNX� �NHVLQOLN� OHKLQH�� GÕúWD� EÕUD�
NÕOÕUVD� LPkQ� RUWDGDQ� NDONDU (Kier-
kegaard, 1944, s. 30). Burada söz 
konusu olan şey, tam anlamıyla bir 
sınır deneyimidir. Söylenemez, dile 
getirilemez olan şey, kişinin bilinme-
yen (unbekannte) karşısında yaşadık-
larıdır. )HOVHIH� 3DUoDODUÕ� �.ÕUÕQWÕOD�
UÕ� (3KLORVRSKLVFKH�%URFNHQ) adlı ki-
tabında Kierkegaard, bunu şu şekilde 
dile getiriyor: “$PD� EX� ELOLQPH\HQ�
úH\��NHQGL�SDUDGRNVOX�WXWNXVXQGD�DQ�
OÕ÷ÕQ�oDUSÕS�GXUGX÷X�EX�úH\�GH�QHGLU"�
%LOLQPH\HQGLU� EX�� �«�� 6�UHNOL� JHOLS�
GD\DQÕODQ�VÕQÕUGÕU�EX” (Kierkeggard, 
3KLO��%URFNHQ, Kap. III). Wittgenste-
in’ın dediği gibi, insanda sürekli bu 
sınıra doğru gitme eğilimi vardır.

Daha önce dediğimiz gibi, Wittgens-
tein hem beni hem de dünyayı böy-
lesi bir sınırda konumlandırır. Dil 
yoluyla söylenebilen, dilin kendisini, 
dünyayı dile getiremez. Ama sürekli 
de biz bu sınırlara doğru sürükleniriz. 
Dile getirilemeyecek olanı, hakkında 
konuşulamayacak olanı göstermeye 
çalışırız.

Susmak gerekliliğine yapılan vur-
gu, bir şekilde susarak konuşmanın 
yolunu açmaya çalışır durur. Bir 
yandan Wittgenstein felsefeye bunu 
yasaklamak eğilimindedir. Ona göre 
“)HOVHIHGH�GR÷UX�\|QWHP� úX�ROXUGX��

V|\OHQHELOLU� RODQGDQ�� \DQL� GR÷DEL�
OLPL� W�PFHOHULQGHQ� ±\DQL�� IHOVHIH\OH�
KLoELU�LOJLVL�ROPD\DQ�ELU�úH\GHQ��EDú�
ND� ELU� úH\� V|\OHPHPHN�� VRQUD� KHU�
VHIHULQGH� GH�� EDúND� ELULVL� GR÷D|WHVL�
ELU� úH\� V|\OHPH\H� NDONWÕ÷ÕQGD�� RQD��
W�PFHOHULQGHNL� EHOLUOL� LPOHUH� KLoELU�
LPOHP� ED÷ODQPDPÕú� ROGX÷XQX� J|V�
WHUPHN” (7, 6.53). Diğer yandan da 
felsefenin bu sınırın hep ötesine ge-
çeceğini, felsefenin her zaman böyle-
si bir etkinlik olduğunu bilir. Felsefe 
bir takım önermeler toplamı değil, bir 
etkinliktir (7, 4.112). Felsefe etkinli-
ğinin amacı, “'�ú�QFHOHULQ� PDQWÕN�
VDO� DoÕNOÕ÷ÕGÕU�� )HOVHIH� \DSÕWÕ�� |]�Q�
GH�� DoÕNODPDODUGDQ� ROXúXU�� )HOVHIH��
EDúND� W�UO��VDQNL�EXODQÕN�YH�ND\SDN�
RODQ�G�ú�QFHOHUL��DoÕN�NÕOPDOÕ�� NHVLQ�
RODUDN�VÕQÕUODQGÕUPDOÕGÕU” (7, 4.112).

Bu sınırlandırma etkinliğinde felsefe 
doğabiliminin yaptığı gibi önermeler 
yoluyla dünya hakkında bir şey söy-
lemez. Felsefe sınırı çizerek söylene-
bilir olanın ötesine geçer ve söylene-
mez olana işaret eder. Bu anlamda 
kendisininkiler dâhil tüm felsefenin 
tümcelerini saçma olarak görüyor. 
Ama onun için önemli olan da tam bu 
sınır durumu. Çünkü bir bütün olarak 
dünyaya anlamını veren şey, tam da 
bu dünyanın dışındadır. Bu nedenle 
hem I. Dünya Savaşı’nın ertesinde 
Russell’a yazdığı bir mektupta (bkz. 
$QVFRPEH, 1965, s.161) hem de daha 
sonra .�OW�U� YH� 'H÷HU’de “Felsefe-
nin ana meselesi”nin dile getirile-
memekle birlikte yine de var olan, 
gösterilebilir olan şey olduğunu söy-
lüyor. .�OW�U� YH� 'H÷HU’de 1931 ta-
rihli olarak gösterilen el yazmasında 
şunu söylüyor: “'LOH�JHWLULOHPH\HFHN�
RODQ��EDQD�JL]HPOL�JHOHQ�YH�GLOH�JH�
WLUHPHGL÷LP�úH\���GLOH�JHWLUHELOGL÷LP�
KHU�QH\VH�RQXQ�DQODP�ND]DQGÕ÷Õ� ]H�
PLQL�VD÷OÕ\RU�EHONL�GH” (Wittgenstein, 
2009, s. 142). Wittgenstein 7UDFWD�
WXV¶ta felsefe yoluyla, dile getirilebi-
lir olanı sınırlayarak, dile getirilebilir 
olana anlam veren bu zemini hazırla-
mıştır.

.ÕVDOWPDODU�
7�: 7UDFWDWXV�/RJLFR�3KLORVRSKLFXV 
Bu kısaltmadan sonra gelen rakamlar, 
Wittgenstein’ın kendi koymuş olduğu 
numaralandırmalara gönderme 
yapmaktadır.
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Kapitalist dünya krizle boğuş-
maya devam ederken, kapi-
talizmin Marksist eleştirisine 

dönük ilgi de her geçen gün artıyor. 
Hatta bir kısım burjuva iktisatçılar ka-
pitalist krizden çıkış doğrultusunda bir 
ipucu buluruz diye Kapital ciltlerini 
araştırıyorlar; orada krizlerin temel ne-
deninin özel mülkiyet, rekabet ve üre-
tim anarşisi olduğu tespitini görüyor-
lar ve ardından da rekabeti ve üretim 
anarşisini sınırlandırmak için “piyasayı 

düzenlemenin”, “devlet müdahalesi-
nin”, “devlet mülkiyetinin” öneminden 
bahsetmeye başlıyorlar. Ama nafile! 
Yeniden keşfedip mucize ilaç olarak 
sundukları devlet kapitalizmi, bu sömü-
rü sistemini krizden ilelebet kurtarmaya 
yetmez, olsa olsa onun krizini geçici 
bir süre erteleyip orta vadede daha da 
şiddetlendirmeye ve buna paralel olarak 
da emperyalist savaş güdüsünü daha da 
körüklemeye yol açar. Diğer taraftan 
emekçi sınıfların evlatları, kapitalist sis-

İnsan İhtiyaçları Sınırsız,
Kaynaklar Kıt mı?

Oktay Baran

Kaynak: Marksist Tutum Dergisi, no:54, Eylül 2009
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temden bir çıkış yolu arayan devrimci 
gençler, kapitalizmin doğasını anlama 
ihtiyacı duyuyorlar. Ne var ki, bu ih-
tiyacı giderebilmenin ilk adımlarından 
biri olan “ekonomi nedir?” gibi basit 
bir soruya bile, burjuva iktisadı çerçe-
vesinde, bir parça objektif, bir parça 
bilimsel bir yanıt bulmak mümkün de-
ğildir! Zira toplumsal yaşamın teme-
lini oluşturan ekonomik faaliyetin asli 
yasalarının üstü bazı noktalarda çok 
kabaca bazı noktalarda ise oldukça 
mahir biçimde örtülerek anlaşılması 
zor hale getirilmiştir. Bununla amaç-
lanan tek bir şey vardır; burjuvazinin 
egemenliğinin ifadesi olan sosyo-e-
konomik sistemin yani kapitalizmin 
meşrulaştırılması, insan doğasına en 
uygun ve insanın gelişiminin nihai du-
rağı olan bir toplumsal sistem olarak 
sunulması. İnsanlığa bir bilim olarak 
sunulan iktisat ya da ekonomi-politik, 
gerçekte ve özünde, mevcut toplumun 
iktisadi ilişkilerini meşrulaştırma ve 
evrenselleştirme amacı güden bir ide-
olojiden başka bir şey değildir.

Üçüncü sınıf köşe yazarlarından anlı 
şanlı iktisat profesörlerine ve kabarık 
ünvanlı ekonomi bürokratlarına ka-
dar tüm burjuva ideologların üzerinde 
hem fikir oldukları ve anti-komünist 
propagandada da sık sık kullandıkları 
bir argüman, “insan ihtiyaçlarının sı-
nırsız, buna mukabil kaynakların kıt 
olduğu” argümanıdır. On yıllar bo-
yunca ekonomi denilen şey burjuvazi 
tarafından bu şekilde tanımlanmış, kü-
çük revizyonlardan geçerek tüm ders 
kitaplarında bu şekliyle yer bulmuş-
tur. Üniversite düzeyindeki ekonomi-
ye giriş derslerinin ilkinde, hocaların 
öğrencilere ekonominin tanımı diye 
öğrettikleri şey de budur: “Ekonomi, 
sınırsız ve sonsuz insan ihtiyaçlarının, 
sınırlı ve kıt kaynaklarla en iyi şekilde 
nasıl giderilebileceğini inceleyen bir 
bilim dalıdır.” Çok az kişi bu başlan-
gıç noktasını sorgulama ihtiyacı his-
seder. Bilim olduğu iddia edilen bir 

alanın bu şekilde tümüyle ideolojik bir 
önyargıya dayandırılması, gömleğin 
ilk düğmesini yanlış iliklemekle aynı 
şeydir. Gerçekte, ne insan ihtiyaçları 
sınırsız ve sonsuzdur, ne kaynaklar 
mutlak anlamda kıttır, ne de içinde 
bulunduğumuz toplumdaki ekonomik 
faaliyetin temel amacı insan ihtiyaçla-
rının en iyi şekilde giderilmesidir. Bu 
üç temel ideolojik argümana dayandı-
rılan bir anlayışın bilimsel olarak su-
nulması tam bir garabettir.

øQVDQ�LKWL\DoODUÕ�VÕQÕUVÕ]�GH÷LO��
WDULKVHO�YH�WRSOXPVDOGÕU�
İnsan ihtiyaçları denildiğinde daha 
baştan yöntemsel bir sorunla karşı 
karşıya kalınır. Hangi sınıfın insanı, 
hangi toplumun insanı, hangi tarih-
sel dönemin insanı? İçinde yaşadığı 
toplumdan ve tarihsel dönemden, ait 
olduğu sınıftan ve içinde bulunduğu 
maddi üretim ilişkilerinden soyut-
landığında, aslında geriye bildiğimiz 
anlamda bir insan kalmayacaktır. 
Marx’ın dediği gibi, “insansal öz, tek 
tek her bireyin doğasında bulunan bir 
soyutlama değildir. Gerçekliği içer-
sinde, bu, toplumsal ilişkilerin bütü-
nüdür.”[1] İlkel komünal topluluklara 
ait insanları ya da günümüzün kimi 
Afrika kabilelerinin üyelerini, modern 
kapitalist kentlerde yaşayan bir insan-
la karşılaştırdığımızda iki ayrı geze-
gende yaşayan iki ayrı canlı türüyle 
karşı karşıya olduğumuz hissine ka-
pılırız. Bu insanların, kendilerini, ait 
oldukları topluluğu, doğal çevrelerini 
ve dünyayı algılayışları arasında bulu-
nabilecek ortak nokta sayısı yok değil-
se bile son derece azdır. Çok daha az 
tüketim aracına, ilkel bir yaşantıya sa-
hip olmasına karşın komünal toplulu-
ğun üyesi günümüz modern kapitalist 
toplum insanıyla karşılaştırıldığında, 
kendisiyle, içinde yaşadığı toplumla 
ve doğayla daha uyumlu ve barışıktır. 
Onun dünyasında “sınırsız ihtiyaçlar” 

diye bir şey yoktur. Aynı olgu uygar-
lığın farklı dönemlerindeki insanlarla 
günümüz insanını karşılaştırdığımız 
zaman da, kuşkusuz önemli derece 
farklılıklarıyla birlikte, varlığını sür-
dürür. Ama bir ve aynı toplum içinde, 
diyelim ki kapitalist toplum içinde de 
bu olgu varlığını, farklı sınıflar düze-
yinde korumaya devam eder.

Bu gerçekliği unutmaksızın, yine 
de insan ihtiyaçları diye bir şeyden 
bahsedebilir ve bunu çok kabaca, en 
temel ihtiyaçtan daha karmaşık ve ge-
lişkin olanına doğru sırasıyla, fizyolo-
jik-maddi ihtiyaçlar, sosyal ihtiyaçlar 
ve mânevi ihtiyaçlar şeklinde sınıflan-
dırabiliriz. Gerek bir bütün olarak ge-
rekse de alt başlıklarıyla bu ihtiyaçlar 
tarihsel ve toplumsal olarak belirlenir-
ler, durgun ve değişmez değil, hareket 
halinde ve değişen gelişen bir doğaya 
sahiptirler. Dahası kimi temel maddi 
ihtiyaçlarımız hiç değişmeksizin kal-
sa bile, bunların ne kadar ve daha da 
önemlisi nasıl tatmin edildiği hususu, 
toplumdan topluma ve dönemden dö-
neme değişiklik gösterir. Ama her du-
rumda açık olan bir şey var ki, verili 
bir tarihsel dönemde ve toplumda, in-
san ihtiyaçları sınırsız ve sonsuz değil; 
tanımlanabilir ve önem sırasına konu-
labilir, sınırlı bir doğaya sahiptirler.

Tüketme eyleminin yegâne mutluluk 
kaynağı olarak adeta bir tapınma biçi-
mi haline getirildiği kapitalist toplum-
da bile insan ihtiyaçları ister çeşitlilik 
ister miktar açısından sonsuz değildir. 
Ama kapitalist toplumda egemen olan 
burjuva ideolojisi, insanlara durmak-
sızın daha fazlasını istemeyi, daha faz-
lası için çaba harcamayı ve bu doğrul-
tuda kendi bireysel varlığından başka 
hiçbir şeyi önemsememeyi vaaz eder. 
Aileden başlayarak okul sıralarında 
devam eden bencillik ideolojisinin 
bombardımanı altında yetişen kapi-
talist toplumun atomize, asosyal ve 
apolitik insanı için, bu ideal kapitalist 
“insan” için, yegâne tatmin kaynağı, 
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daha fazlasına, daha büyüğüne, daha 
yenisine ve daha gelişmişine sahip 
olmaktır. Ama hiçbir ideolojik bom-
bardıman insanları kitlesel ve kalıcı 
biçimde, olmadıkları bir şey haline 
getiremez. İnsan, tarihsel ve toplumsal 
olarak belirlenmiş, bu bağlamda deği-
şen veya gelişen ama yine de sınırlı 
ihtiyaçlara sahip bir varlık olarak ka-
lır. Kapitalistleri derin kederlere gark 
eden bu gerçeklik, insanın ihtiyaçları-
nı ve dolayısıyla onun tüketim talebini 
arttırmak ya da kanalize etmek üzere, 
insanın arzularını, isteklerini ve “ih-
tiras”larını körüklemeyi hedefleyen 
devasa bir reklam sektörünün varlı-
ğı tarafından da tersinden kanıtlanır. 
Gerçekten de, ileri kapitalist ülkelerde 
GSYH’nin yüzde 2’lerini bulan deva-
sa reklam harcamalarının kökeninde, 
insan ihtiyaçlarının sınırlarını ve do-
layısıyla onun tüketim talebini arttır-
mak, bu sınırları bir parça da olsa ge-
nişletmek amacından başka ne yatıyor 
olabilir ki?[2] İnsan ihtiyaçları sınırsız 
olsaydı, hangi kapitalist, insanların 
daha fazla tüketmesini sağlamak üze-
re milyarları reklamlara, pazarlama 
uzmanlarına, ürün çeşitlendiricilere, 
piyasa araştırmacılarına vb. harcardı?

İnsan sınırsız ihtiyaçlara sahip olma-
dığı gibi sınırsızca tüketme yeteneğine 
de sahip değildir. Ama kapitalistler ta-
rafından en azından bu doğrultuda bir 
eğilime, yani sınırsızca satın almaya 
sürekli olarak teşvik edildiği bir ger-
çektir. Kapitalist ekonomi “bilimi”, 
iddia ettiği gibi, insanın ihtiyaçlarının 
akılcı biçimde karşılanması üzerine 
değil, insanın tüketim kapasitesinin 
arttırılması üzerine kafa patlatır ki, 
bunda başarısız olduğu da pek söylene-
mez. İnsanın arzuları ve ihtirasları kö-
rüklenir, sosyal bir varlık olan insanın 
otokontrol mekanizmaları, kapitalist 
bencillik ideolojisi tarafından kırılma-
ya çalışılır. Biteviye tekrarlanan “çok 
tüketin” çağrısı, üretilenlerin önemli 
bir bölümünün çöpe atılması anlamı-
na gelir. Daha çok tükettirmenin yol-
larından biri de kalitesiz ve dayanıksız 
ürünlerdir. Tüketebileceğinin katlarca 
fazlasını satın alarak sahip olma doğ-

rultusundaki suni tutkuyu tatmin etme 
ihtiyacındaki insanlar, özellikle gelir 
düzeyinin yüksek olduğu ileri kapita-
list ülkelerde hiç de azımsanmayacak 
oranlara ulaşmışlardır. Bu nevrotik 
toplumların en ileri örneklerinden biri 
olan ABD’de, “orta-sınıf” mensupları 
arasında, buzdolapları ya da kilerleri 
ağzına kadar taze yiyecekle dolu ol-
masına rağmen her hafta sonu hiper-
marketlerden arabalar dolusu yiyecek 
almak ve bu yiyeceklere yer açmak 
için evlerinde halihazırda bulunan-
ları çöpe atmak şeklindeki hastalıklı 
davranış son derece yaygın bir hale 
gelmiştir. Burjuvazinin tükettirme sal-
dırısının sonuçlarını, hiç giymedikleri 
yüzlerce giysiyi ve onlarca ayakkabı-
yı, hiç kullanmadıkları el aletlerinin 
sayısız türünü, sürekli yeni modeliyle 
değiştirdikleri halde kırk yılda bir kul-
landıkları elektrikli aletleri, en ilkel ve 
temel işlevlerini kullandıkları halde en 
gelişmiş özelliklere sahip aygıtları sa-
tın almayı bir saplantı haline getirmiş 
bireylerde de görmek mümkündür.

Görülüyor ki burjuva iktisadı gerçekte 
olan değil de olmasını istediği bir in-
san tipinden bahsetmektedir. Kapita-
listlerin kendi suretlerinde yaratmaya 
çalıştıkları insan tipi, midesi doysa da 
gözü doymayan bir insan müsvedde-
sinden başka nedir? Bu insan, hasta-
lıklı ve sapkın bir insandır. Bu nedenle 
bugün artık gereksiz alış-veriş yapma 
eğilimi, burjuva akademisyenler ta-
rafından bile kimi psikiyatrik hasta-
lıkların belirtilerinden biri sayılmak 
zorunda kalınmıştır. Birçok psikolojik 
hastalığın temelinde olduğu gibi, bu 
davranış bozukluğunun da temelinde 
gerçek bir çatışma yatmaktadır: İn-
sanın nesnel olarak sınırlı ihtiyaçları 
ile kapitalizm tarafından yapay olarak 
şişirilmiş istek ve arzuları arasındaki 
çatışma.

Bir ihtiyacımızı çok daha iyi giderebi-
leceğimiz daha gelişmiş, daha kaliteli 
yeni ürünlerin yanı sıra toplumsal de-
ğişimin doğal bir sonucu olarak ortaya 
çıkan yeni tip ve nitelikte ihtiyaçla-
rımızı giderecek ürünlerin de ortaya 

çıkmasında genel olarak yadırganacak 
bir durum yoktur. Ama kapitalizmin 
bu makul sınırlarda kalması ne müm-
kün! Evrensel meta üretiminin hüküm 
sürdüğü, yani üretilen her şeyin sa-
tılmak üzere üretilmiş bir meta oldu-
ğu kapitalist toplumda, en olmadık 
şeyler tasarlanıp üretiliyor ve bunlar 
muazzam kampanyalarla insanların 
zihnine olmazsa olmaz bir ihtiyaç 
olarak kazınabiliyor. Burjuvaların 
sevdiği deyişle, “arz kendi talebini 
yaratıyor”. İnsanların temel ihtiyaçla-
rını ve hatta lüks sayılan ihtiyaçlarını 
bir tarafa bırakalım, yoktan yaratılan 
sanal ihtiyaçlar kapitalizm tarafından 
kalıcılaştırılmaya çalışılıyor. Her şey 
“al beni” nesnesine dönüşmüşken, bu 
albeni insanları neyin ihtiyaç neyin 
ihtiyaç olmadığı hususunda tam bir 
karmaşaya sürüklüyor. Kapitalizmin 
insanlığı sürüklediği bu noktanın, on 
yıl önce “sanal bebekler” diye genç-
lerin ellerinde dolaşan oyuncak elekt-
ronik bebeklerden daha iyi bir kanıtını 
bulmak zordur. Öylesine bir tüketimci 
ideolojik bombardıman sözkonusudur 
ki, gazetelerin ilan sayfalarında “sanal 
bebek bakıcısı” arayanlara rastlamak 
mümkün hale gelmiş ve hatta Japon-
ya’da onlarca kişi sanal bebekleri 
bakımsızlıktan öldü diye intihar ede-
bilmiştir. Kapitalist tüketim toplumu 
yabancılaşmanın doruğudur.

Peki neden bu denli yoğun bir tüke-
tim propagandasıyla karşı karşıyayız? 
Çünkü kapitalist üretimin temel mo-
tivasyonu insan ihtiyaçlarını karşıla-
mak değil kâr etmektir. Öte yandan 
üretim sürecinde elde edilen artı-de-
ğerin kâr olarak realize olabilmesi için 
üretilmiş ürünlerin satılması gerekir. 
Daha fazla satış daha fazla kâr, daha 
fazla kâr daha fazla yatırım, daha faz-
la yatırım daha fazla üretim, ve daha 
fazla üretim daha fazla satış zorun-
luluğu demektir. Sermayenin içinde 
döne döne büyüdüğü döngü budur. 
Bu döngünün devamında kilit sorun-
lardan biri (ama yalnızca biri) sürekli 
olarak büyüyen bir tüketimi güvence 
altına alma sorunudur. Oysa insanlar 
sınırsız ihtiyaçlara, sınırsız bir tüket-
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me kapasitesine sahip olmadığı gibi, 
kapitalist toplumda milyarlarca insan 
temel maddi-fizyolojik ihtiyaçlarını 
bile karşılamaktan mahrum durumda-
dır. Bu gerçeklik kapitalist krizle bir-
likte çırılçıplak açığa çıkar. Kapitalist 
krizler hiç de kıtlıktan kaynaklanmaz. 
“Sınırsız ihtiyaçları olan” ve “sınırsız 
tüketim kapasitesi olan” insanların kıt 
tüketim mallarıyla karşılaşmalarından 
doğmuyor bu krizler. Tersine, insanla-
rın kapitalist anlamda tüketebilecek-
lerinden yani satın alabileceklerinden 
çok daha fazlasının üretilmesinden 
(aşırı üretim) kaynaklanıyor kapita-
list krizler: “Bu sistem, kapitalistle-
rin doymak bilmez kâr arzusu ve bu 
temelde güdülenmiş yatırım coşku-
suyla, geniş kitlelerin sınırlı tüketim 
gücü arasındaki çelişki temelinde yol 
almaya mahkûmdur. Döneme eşlik 
eden teknolojik yeniliklere rağmen, 
pek çok kapitalist olumlu beklentilerle 
aynı yönde davranacağı için belirli bir 
süre sonra kârlılığın düşmesi, piyasa-
nın yeni ürünlere doyması ve bir aşı-
rı-üretim bunalımının patlak vermesi 
kaçınılmazdır.”[3]

6ÕQÕUOÕ� ND\QDNODU� PÕ�� VRQVX]�
RODQDNODU�PÕ"
Burjuvazinin ekonomi tanımındaki 
“kıt kaynaklar” ifadesi, aslında insan-
ların sınırsız ihtiyaçları olduğu var-
sayımından türer; “sonsuz ihtiyaçlara 
yetecek mal ve hizmet yoktur” denilir. 
Sonsuz insan ihtiyaçları varsayımının 
ne denli çürük olduğunu gördük, bu 
durumda, kaynakların da kıt olduğunu 
söylemek için tutarlı bir argüman ile-
ri sürmek güçtür. Kuşkusuz bir şeyin 
üretilmesi, doğadan bir şeylerin alına-
rak dönüştürülmesi, bu şeyin doğadan 
eksiltilmesi demektir ki, içinde yaşa-
dığımız dünyanın sınırlı olduğu açık-
tır. Ne var ki, burada birkaç hususun 
altını çizmek gerekir.

Birincisi her tüketim eylemi aynı za-
manda bir üretim eylemidir ve tersi. 
Dolayısıyla tüketim denilen şeyi, mut-
lak bir yok oluş olarak düşünmek yan-

lıştır, o bir dönüşüm sürecidir. İkincisi, 
doğa denilen varlık, sürekli eksilttiği-
miz durgun bir varlık değil, kendini 
yenileyen, eksilenin yerine belli ölçü-
lerde yenisini koyan bir varlıktır. İn-
sanların en temel maddi ihtiyaçların-
dan olan besin gereksinimini karşıla-
mak üzere giriştikleri tarımsal faaliyet 
bu gerçekliğe dayanır. Madenler ve 
hammaddeler açısından bakıldığında 
da aslında durum budur, ancak insan 
ömrünün bu yenilenme süresinin ya-

nında kısacık bir an olarak kalması, bu 
tür ihtiyaçlarımızı karşılayacak kay-
nakların giderek azaldığını düşünme-
mize yol açar. Fakat unutulmamalı ki, 
gerek geri dönüşüm teknolojileriyle, 
gerek daha dayanıklı tüketim malla-
rının üretilmesiyle, gerekse de malze-
me bilimindeki devasa atılımlarla bu 
güçlüğün üstesinden gelmek hiç de 
imkânsız değildir. Üçüncüsü, doğal 
kaynaklarımızın temeli olarak dünya-
mız sınırlı olsa bile, onun içerisindeki 
mütevazı varlığımız açısından bakıl-
dığında dünyanın sahip olduğu kay-
naklar göreli olarak sonsuzdur. Dör-
düncüsü, insanoğlu geldiği gelişim 
aşamasında dünyayla sınırlı varlığını 
da evrenin başka köşelerine uzanarak 
aşma potansiyeline sahiptir.

İnsanlığın geçmişinde, üretici güçlerin 
geri düzeyi nedeniyle, insan ihtiyaçla-
rının karşılanması hususunda büyük 
bir yetersizliğin olduğu ve bu anlamda 

sınırlı kaynaklar olduğu söylenebilir 
kuşkusuz. İnsanoğlu doğanın kendi-
sine kendiliğinden sunduğu olanak-
larla büyük ölçüde yetinmek zorunda 
kalan, bu arada doğanın felâketlerine 
de tevekkülle katlanmak durumunda 
bulunan bir varlık, doğanın kölesi du-
rumundaki bir varlık idi. Ama bugün 
durum hiç de öyle değildir. Doğanın 
kölesi olmaktan çıkıp onun efendisi 
haline gelmemizin koşulları gide-
rek olgunlaşmıştır. Emeği ve doğayı 

inanılmaz boyutlarda sömürmesi ve 
tahrip etmesine rağmen, kapitalist sis-
tem üretici güçlere yaptırdığı devasa 
atılımla, ister istemez, insanlığın kur-
tuluşuna giden yolun da maddi teme-
lini döşemiş bulunmaktadır. Bu maddi 
temellerin ne denli olgunlaşmış oldu-
ğu ve bu arada tüm insanlığın refahı 
için gerekli kaynakların mevcut olup 
olmadığı hakkında anlamlı bir fikre 
sahip olmak için bugünkü kimi üretim 
rakamlarına bakmak bize küçük bir 
ipucu verecektir.

En temel ihtiyaçlarımızdan olan besin 
ihtiyacımızı giderecek tarımsal üretim 
rakamları bu açıdan bize çok şey anla-
tıyor. 1961 yılıyla karşılaştırıldığında 
dünya nüfusu iki katına çıkmıştır. Bir-
leşmiş Milletler’e bağlı Tarım ve Gıda 
Örgütü (FAO) verilerine göre, bu elli 
yıllık dönemde, yaklaşık olarak, buğ-
day ve pirinç dahil tahıl üretimi 2,7 
katına, taze sebze ve meyve üretimi 
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4,1 katına, süt üretimi 2 katına ve et 
üretimi de 3,7 katına çıkmıştır. Yalnız-
ca bu veriler bile, insanların geometrik 
olarak çoğaldığını, gıda üretiminin ise 
aritmetik olarak arttığını iddia ederek, 
insanlar arasındaki toplumsal eşitsizli-
ği, açlığı, yağma savaşlarını ve kapi-
talizmi aklamaya çalışan Malthus’un 
sözde teorisini çökertmeye yeterlidir.

Besin tüketimi açısından baktığımızda 
da, benzer bir gelişim tablosuna şahit 
oluruz. Yine FAO verilerine göre, kişi 
başına günlük ortalama kalori tüketi-
mi, 1961’deki 2253 kcal değerinden, 
2003 yılında 2808 kcal’e çıkmış yani 
yüzde 24 artmıştır. Bu tüketim artışı 
içerisinde hayvansal gıdaların artışı 
yüzde 41 iken, bitkisel gıdaların artışı 
yüzde 21’dir. İnsanın vücut ölçüleri-
ne, yaşına ve yaptığı işe bağlı olarak 
günlük kalori ihtiyacı değişse bile, or-
talama ölçülerde orta yaşta bir insanın 
günlük kalori ihtiyacı 2500 kcal civa-
rındadır. Dolayısıyla dünya üzerinde-
ki bütün insanların bu ortalama kalori 
miktarını tüketmeleri görüldüğü gibi 
mümkündür. Bir başka deyişle, bugün 
artık dünya üzerinde yaşayan 6,6 mil-
yar insanın gıda gereksinimlerini kar-
şılayabilecek bir tarımsal üretim mev-
cuttur ve bu açıdan bakıldığında “kıt 
kaynaklar” diye bir şey sözkonusu de-
ğildir. Üstelik bu üretim düzeyi, ekile-
bilir durumda olan toprakların önemli 
bir bölümünün neo-liberal kapitalist 
tarım politikaları nedeniyle ekilme-
mesine rağmen tutturulabilmiştir.

Kişi başına ortalama günlük tarımsal 
üretim miktarı ve yine kişi başına or-
talama günlük kalori tüketim miktarı 
verileri, dünyada açlık diye bir so-
run olmaması gerektiğini haykırıyor. 
Ama bunlar sadece ortalamalardır ve 
bu üretim düzeyine rağmen, dünyaya 
baktığımızda korkunç bir eşitsizlik, 
dengesizlik ve adaletsizlik tablosuyla 
karşı karşıya kalırız. Bir tarafta, ileri 
kapitalist ülkelerde tarımsal verimlilik 
öylesine yüksek düzeylere çıkmış-
tır ki, fiyatlar düşmesin diye çiftçiler 
üretim yapmamaya teşvik ediliyor, 
üretim yapanlara değil yapmayanlara 

devlet ödemede bulunuyor; tahıllar 
denizlere dökülüyor, yakılıyor ya da 
boyanarak kullanılmaz hale getirili-
yor; stoklarda et, süt, tereyağı ve pey-
nir dağları yükseliyor; meyve ağaç-
ları kökünden sökülüp atılıyor. Diğer 
tarafta, 6,6 milyar insanın yaklaşık 
yarısı anlamına gelen 3 milyar insan 
yoksulluk sınırının altında yaşıyor, 
bunların 1,4 milyarı günde 2 doların 
altında bir gelirle yaşam savaşı veri-
yor. Açlık ordusu, tarımsal üretime pa-
ralel bir şekilde artıyor! Bugün sürekli 
açlık çeken insanların sayısı 1 milyar 
20 milyon kişiye ulaşmıştır. Dahası ne 
ironiktir ki, yoksulluk ve açlık sorunu-
nu en fazla tarım sektöründe çalışan 
işçiler yaşıyorlar. FAO’nun verilerine 
göre 500 milyon ücretli tarım işçisinin 
büyük bir çoğunluğu yoksulluk ve sü-
rekli açlık içerisinde yaşıyor. Bu tab-
lo da gösteriyor ki, insanlığın bugün 
geldiği gelişmişlik aşamasında sorun 
kaynakların “kıt” olmasında değil, 
bunların emeği ve doğayı sömüren bir 
avuç kapitalistin tekeli altına alınmış 
olmasındadır.

Bir kez daha vurgulayalım ki, doğayı 
tahrip eden, onun kaynaklarını “geri 
dönülmez” bir şekilde tüketen şey, 
üretim eyleminin kendisi değil, üretim 
biçimidir. Açlık, yoksulluk, su kay-
naklarının tahribi, çevre kirliliği ve 
küresel ısınma, doğal kaynakların tah-
ribi gibi sorunların yegâne sorumlusu 
kapitalist üretim biçimidir. Kapitalist 
toplumda burjuvaların davranışını 
benden sonra tufan anlayışının be-
lirlediği açıktır. Dünyanın sonsuz bir 
zenginlik kaynağı olarak görüldüğü 
kapitalizmin doğuş çağında, kapita-
listler bu sonsuz kaynağı dizginsiz-
ce sömürmek ve yağmalamak üzere 
dünya seferlerine çıktılar. Fethettik-
leri kaynakları bu sefahatin hiç sonu 
gelmeyecekmişçesine dibine kadar 
ve her seferinde daha derinlemesi-
ne sömürmeye devam ettiler. Bugün 
gelinen noktada bir tarafta yaratılan 
sonsuz olanaklara rağmen, kapitalist 
üretimin bir sonucu olarak doğanın ve 
insan emeğinin muazzam bir tahriba-
tıyla karşı karşıyayız. Ama tarih henüz 

son sözünü söylemiş değil!

İnsanlık bir yol ayrımındadır. Bir yan-
dan kapitalist barbarlık tüm gezegeni 
ve onun üzerindeki yaşamı yok et-
mekle tehdit ederken, diğer yandan bu 
dünyada bir cennet inşa etmenin her 
türlü potansiyeli mevcuttur; sınıfsız, 
sömürüsüz, barış, özgürlük ve refah 
dolu bir toplumun inşası son derece 
mümkündür. Bunun önündeki en-
gel ve temel sorun, gelişimin önünde 
nesnel bir sınırın olması, dışımızdaki 
nesnel dünyanın dayattığı sınırlamala-
rın bulunması sorunu değildir. Sorun, 
insan hayatını, emeği ve doğal kay-
nakları müsrif bir şekilde harcayan, 
çevreyi tahrip eden ve bilim ve tek-
nolojinin potansiyelinin tam olarak 
gelişmesini engelleyen kapitalist özel 
mülkiyet ve kapitalist üretim biçimi 
sorunudur. Kapitalist özel mülkiyeti 
ortadan kaldırdığımızda tüm insanlığa 
yetecek bir bolluk ve refahı üreteme-
memiz için hiçbir sebep de kalmaya-
caktır. Kapitalist sapkınlık ortadan 
kaldırıldığında, faaliyetinin kendisine 
ve onun sonuçlarına sahip çıkarak 
insan, emeğine, kendisine ve doğaya 
yabancılaşmaya son verebilecek, doğa 
üzerinde tahripkâr olmayan bir ege-
menlik kurabilecek ve böylece kendi 
kurtuluşunu gerçekleştirebilecektir. 
İşte o zaman sınırsız bir gelişim po-
tansiyeli taşıyan insan, gerçek tarihini 
yaşamaya başlayacaktır.

[1] Marx, Feuerbach Üzerine Tezler, 6.Tez
[2] Türkiye’de reklam sektörünün hacmi-
nin 2008 yılında 4 milyar TL’yi geçtiği 
söyleniyor. Almanya’da yapılan reklam 
harcamalarından kişi başına düşen miktar 
yıllık 360 dolar civarında; yani günlük 1 
dolar civarında. Bir başka deyişle, Alman-
ya’da reklama harcanan parayla, “ihtiyaç-
ları sınırsız” olmasına rağmen (!) günde 1 
doların altında bir gelirle geçinmek zorun-
da olan 1 milyar insanın 85 milyonunun 
yaşam standardını iki katına çıkartmak 
mümkündür.
[3] Elif Çağlı, Kapitalizmin Krizleri ve 
Devrimci Durum, Tarih Bilinci Yay.
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G
enel anlamı ile sınır, “ötesi-
ne” geçilebilen bir alan veya 
hacmin başlangıcı veya so-

nuysa, bu boyuttan farklı olanla belir-
gin bir ayrımı ifade eder. Bu durumda 
sınır bir ayraçtır. Ancak “öWHVL�RODQÕQ�
VÕQÕUÕ�\RNWXU´ gibi bir önerme ile baş-
langıç, bitiş ve ayracı olmayan sınır-
sız bir kesintisizlik veya “Vınırlı ola-
nın ötesi yoktur” önermesi ile mutlak 
ama kesintili (başlangıç ve bitişli) bir 
bütünlük iddiasında bulunabiliriz.

Sınır, muğlak olmayan ve mutlak bir 
karşılığı olan bir kelime gibi algılan-
masına karşın, kesinlik ve belirliliğe 
çok olanak vermeyen bir anlam çeşit-
liliği ve zenginliği ile derinlemesine 
sorgulamamız gereken bir kavramdır.

Bu sorgulamayı hem içinde yaşa-
dığımız Evren üzerinden, hem de 
zihnimizin sınırlarına dokunmaya 
çalışarak yapma teşebbüsünde bulu-
nacağız.

(YUHQLQ�6ÕQÕUODUÕ�
İnsan, ilk çağlardan bu yana Dünya 
ve Evrenin sınırları ve büyüklüğü ko-
nusunda hemen her zaman yanılmış-
tır. Dünya’yı düz bir ova anlayışı ile 
algılayan ve ufka yürüyünce yıldız-
lara ulaşabileceğini düşleyen insanın 
devrimsel dönüşümleri ve binlerce 
yıl süren yanılgılarından kurtulması, 
gözlem, ölçüm ve bilinen veya kabul 
gören anlayışları risk alarak terk etme 
cesareti ile sınır ve boyut kavramla-
rını güncellemesi sayesinde mümkün 
olmuştur.

Ptolemy’nin 2. yüzyılda yazdı-
ğı '�Q\D� 0HUNH]OL� (YUHQ� 0RGHOL 
1600’lü yıllara kadar kabul görmüş 
ve Avrupa üniversitelerinde okutul-
muştur. Neredeyse 1400 yıl süren 
bu yanılgıya son veren Kopernik’in 
güneş merkezli modelini kabul et-
mek pek kolay olmamıştır. Dogmatik 
anlayışların hükümranlıkları Evrenin 

sınır, boyut ve işleyişi hakkında söz 
söyleme yetkisini kendi iktidar alan-
ları içinde görmüş aksini savunanlar 
işkenceden geçirilmiş, meydanlarda 
yakılmıştır.

Ancak yaşadığımız yüzyıla kadar sü-
ren bu yanılgıları anlamak için çok 
gerilere gitmeye gerek yoktur. Ko-
pernik’ten neredeyse 400 yıl sonra 
bile bu yanılgılar büyük ölçüde de-
vam etmiştir.

1920 yılının Nisan ayında Ameri-
ka’nın saygın bilim kurumlarından 
Smithsonian Enstitüsü’nün Doğal 
Tarih Müzesi’ndeki bir oturumunda 
Evrenin büyüklüğü ve sınırları tartışı-
lır. Sonraları “%�\�N�7DUWÕúPD” adıy-
la anılacak ve bilim tarihine geçecek 
olan bu oturumda devrin saygın ast-
ronomlarından Harlow Shapley ve 
Heber Curtis’in Evrenin büyüklüğü 
ve sınırları üzerindeki sunumları o 
zamanki tahminler ve bilgi birikimi 

Evren
ve Düşünsel 

Boyutlarımızda
Sınır Kavramı

Hüseyin Topuz
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hakkında en önemli veri kaynakların-
dan birini oluşturmaktadır.

Bugünkü bilgilerimiz ışığında her iki 
astronomunda büyük ölçüde yanıldı-
ğını gördüğümüz tahminler o kadar 
yanlıştır ki, 1900’lü yılların başında 
bile, en saygın bilimsel kurumların 
ve en önemli bilim adamlarının dahi 
Evrenin sınır ve büyüklüğü konu-
sundaki bilgileri, Mezopotamyalılar, 
Mısırlılar, Yunanlılar gibi antik uy-
garlıkların astronomi bilgi-
lerinden pek farklı değildir. 

Shapley, gördüğümüz gök-
yüzünü içine alan galaksiyi 
tüm bu uygarlıklar gibi ev-
renin tamamı zannediyordu. 
Curtis’e göre ise Evrenin 
sınırları sadece 30 ışık yılı 
kadar, yani bugün olduk-
ça yakın sayılabilecek bir 
yıldız olan kutup yıldızına 
olan mesafemizin (434 ly) 
yaklaşık 15’de biri kadardı.

Devrin teknolojik imkânla-
rı ve veri eksikliği nedeni 
ile bu yanılsamaların çok 
normal olduğunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Zira içeri-
den ve sınırlı bir gözlemle 
Evrenin boyutlarını tahmin 
etmek hemen hemen imkânsızdır. Bu 
tartışmadan 3 yıl kadar sonra Hubb-
le’ın 1924 yılında yaptığı gözlemler-
le yeni bir dönem açılmış ve yaşa-
dığımız galaksinin Evrenin tamamı 
olmadığı ve milyarlarca galaksiden 
biri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Ev-
renin statik bir yapısı olmadığı ve 
genişlediği hesaplanmıştır. Daha son-
ra kaydedilen teknolojik gelişmeler, 
teleskoplar ve uzay çalışmaları sa-
yesinde, Evrenin yapısı ve boyutları 
konusundaki bilgilerimiz tamamen 
değişmiş ve şaşırtıcı büyüklükte so-
nuçlara ulaşılmıştır.

Bugün tartışmalı da olsa büyük ölçü-
de kabul gören kozmolojik anlayışı-
mız 13,8 milyar yıl önceki başlangıcı 
temel alan Büyük Patlama kuramına 
göre temellenmiştir. Buna göre geniş-

leme nedeniyle 93 milyar ışık yılı ka-
dar olan ve “görünebilir evren” ola-
rak adlandırılan bir büyüklük ve bo-
yuttan söz etmekteyiz. Bu büyüklük 
yukarıda sözü edilen 1920 yılındaki 
tartışmada belirtilen en yüksek tah-
min olan 300.000 ışık yılının 300.000 
katıdır. Başka bir deyişle, İnsan, Ev-
renin ölçüsünü 96 yıl öncesi yaptığı 
tahminin üç yüz bin misli olarak gün-
cellemiştir.

Son yıllarda bu boyutun sonsuz ola-
bileceği konusunda da görüşler var-
dır. Görünebilir Evrenin ufkundan 
itibaren ise hiçbir zaman görme ve 
temas imkânımızın olamayacağı bir 
bölüm karanlıkta kalmaktadır. Zira 
buradaki yıldızlardan ve nesnelerden 
gelen fotonlar genişleme nedeni ile 
hiçbir zaman bize ulaşamayacaktır. 
Evrenin sınır ve büyüklüğü konusun-
da tartışmalı da olsa belli bir bilgiye 
ulaştığımız söylenebilir. Ancak kay-
dedilen önemli gelişmelere rağmen 
Evrenin yapısı hakkındaki bilgileri-
miz halen çok sınırlıdır. 

Evrendeki kütle yapısının, bildiği-
miz fizik yasaları ile açıklanabilme-
si için gözlenebilen ve ölçülebilen 
kütleden çok daha fazlasının olması 
gerektiği saptanmıştır. Henüz hak-

kında hemen hiçbir şey bilmediğimiz 
bu enerji/kütleye .DUDQOÕN� 0DGGH 
adı verilmiştir. 1990’lı yıllarda ya-
pılan çalışmalarda beklenmedik bir 
şekilde Evrendeki genişlemenin hız-
landığının saptanması işleri daha da 
zorlaştırmıştır. Hızlanmaya sebep 
olan ve .DUD�(QHUML ismi ile anılan bu 
enerjinin yapısı hakkında da hemen 
hemen hiçbir bilgimiz yok. Bugün 
kabul edilen standart modele göre, 

galaksilerin, yıldızların ve 
bilinen tüm nesnelerin Ev-
renin sadece % 5’ini teşkil 
ettiği, geriye kalan % 95’lik 
bölümünün, hakkında he-
men hemen hiçbir bilgi sa-
hibi olmadığımız Karanlık 
Madde (% 27) ve Karanlık 
Enerjiden (% 68) meydana 
geldiği düşünülmektedir.

Fizikçilerin ve astronomla-
rın önünde Karanlık mad-
de ve Karanlık enerji gibi 
çözülmemiş önemli koz-
moloji problemleri vardır. 
Evrenin sınırları ve boyut-
ları hakkındaki bilgilerimiz 
bu problemlerin çözülmesi 
doğrultusunda değişebi-
lir. %�\�N� 3DWODPD kuramı 
önemli ölçüde test edilmek-

le birlikte halen kuramsal düzeyde ve 
tartışmalı olarak kabul edilmektedir. 
Bu kuramın değişikliklere uğraması 
veya çoklu evrenler gibi karşıt ku-
ramların dayanak bulması ile mevcut 
Evren anlayışımızın kökten güncel-
lenmesi de mümkündür.

'�ú�QFH�(YUHQLPL]�YH�6ÕQÕUODUÕ

Evrenin sınırları hakkındaki bilgi bi-
rikimimiz gözlem, ölçüm, matematik 
modeller ve bilimsel yöntemle kaza-
nılmıştır. Düşünsel ve zihinsel alanda 
sınır kavramı ise hareket alanı bilime 
göre daha geniş ve esnek olan fel-
sefe, mantık, teoloji ve politika gibi 
disiplinlerin platformlarında ele alın-
mıştır. Gökler ve Evren, Tanrısal oto-
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ritenin mekânı olarak kabul edilmiş 
ve öncelikli olarak ele alınmıştır. Bu 
yüzden olmalıdır ki 17.yüzyıla kadar 
siyasi ve dini otorite gökler hakkın-
da konuşma yetkisini kendisinde 
görmüştür. Ortaçağ geleneğindeki 
Dünya merkezli ve sınırlı bir Evren 
modeli, beynimizin de çalışma ve 
sınırlarını dar bir alana sıkıştırmıştır. 
İster monarşik, ister dinsel bir kurum 
olsun merkezi otorite Evrenin merke-
zini temsil ederken, özgürlükleri kı-
sıtlanan kitleler, bu merkez etrafında 
itaate zorlanmıştır. Devrimsel dönü-
şümler Kopernik, Kepler, Newton, 
Galileo gibi bu sınırları tanımayan 
düşünsel önderler sayesinde gerçek-
leşmiştir.

Bir bezelye büyüklüğünden akılları 
ve sonsuzluğu zorlayan bir büyüklü-
ğe ulaşan bir hacmin boyut ve sınır-
larını anlamaya çalışan insan zihni, 
binlerce yıl süren çabaları ile aynı 
zamanda kendi sınırlarını sınamakta 
ve deneyimlemiş olmaktadır. Mevcut 
bilgilere göre, Evrenin ne bir mer-
kezi, ne de belirgin bir sınırı vardır. 
Merkezî bir Tanrı otoritesi olan ve 
sınırları belirli bir Evrende, edilgen 
ama belirliliğin ve sınırlılığın verdi-
ği düşünsel rahatlıktan başı, sonu ve 
merkezi olmayan bir Evrene atılmak 
çok zor olmuş ve kolay kabullenilme-
miştir.

Bugün bile merkezsiz ve sınırsız bir 
evren kavramı çok zorlayıcıdır. Ast-
ronomi ve kozmolojide en çok soru-
lan sorulardan biri, ³(YUHQ�JHQLúOL\RU�
LVH� QH\LQ� LoLQH� JHQLúOL\RU"´� sorusu-
dur. Evrenin bir şeyin içerisine geniş-
lemediğini, kendi sınırlarını kendisi-
nin tayin ettiğini veya kendisinin var 
ettiğini anlamak beynin sınırlarını 
zorlamaktadır. 

Bu belirsizlik ve başlı başına proble-
matik bir konu olan sonsuzluk kavra-
mı içinde ilerleyen ve bocalayan bey-
nin kıvrımları sanki kendinin sınır 
kavramı ile açılarak veya kapanarak 
evrilmektedir.

)RUPODU� YH� 6ÕQÕU�� Sınır kavramını 
belirsizlikler ve açıklıklar üzerin-
den ele almanın zorluğu bu kavramı 
formlar üzerinden açıklama eğilimi-
ni doğurur. Topografik olarak, iç ve 
dış veya dâhil ve hariç olarak birbi-
rinden yalıtılmış alan ve hacimlerde 
sınır kavramı bu ikisi arasında oluşur. 
Böyle bir yalıtımdan bahsediyorsak 
“arada olanın” sınır değil “ayraç” 
olduğu söylenebilir. İç ve dış veya 
dâhil ve hariç gibi bir ayraç geomet-
risinde sınır kavramı kolaylaşır ama 
yapaylaşır da. Zira burada bir sınır ve 
sonlama değil bir bölme işlemi söz 
konusudur.   

*HUoHN�ELU�\DOÕWÕPGDQ�V|]�HGLOHEL�
OLU�PL" Kesin bir sınırdan söz edebil-
mek için, içten ayrı bir dış veya dâ-
hilden ayrı bir hariç olması ve mutlak 
bir kesintinin olması gerekir. Sınırları 
böylesine kesin ve mutlak bir iç ile 
sınırları kesin ve mutlak bir dış olma-
sı hâli, doğa ve Evrende gözlenebilen 
bir durum değil. Her şey birbiri ile 
ilişikte. İlişikte olma hali yalıtımın da 
olmadığını gösterir. Laboratuvar or-
tamında belli bir ölçüde yapay olarak 
yalıtımlı ortamlar ve bu ortamlar ara-
sındaki sınır belirgin bir şekilde ta-
nımlanabilse bile, bu tanım sınırların 
ancak yapay olarak oluşturulabilece-
ğinin göstergesidir. Üçgen, dörtgen, 
prizma gibi geometrik boyutlar da, 
sınırları yapay olarak oluşturulmuş 
ve belli kurallar dâhilinde çalışılabilir 
ve anlaşılabilir hale getirilmiş düşün-
sel alan ve hacimlerdir. 

En yalıtılmış kavramlar yokluk ve 
hiçlik olmalıdır. Zira her iki durum-
da da dil ile ifade edilebilecek veya 
aktarılabilecek bir konu yoktur. Var 
olma sınırının bittiği veya başladığı 
yer “var” ise burası yokluk olmalıdır 
gibi gözükmektedir. Ancak yokluk 
,”olması” mümkün değildir. “Olabi-
lecek” bir yok yoktur. Bu kavramı 
anlamına en çok yaklaşan ifadeyi ve-
ren kelime, tek başına cümlesiz kul-
lanılan bir  “yok” kelimesidir. Bunun 
ötesinde dilin düşmesi sözün susması 

gerekir. “Yok” kavramı kuralların ça-
lışmadığı bir alan olarak fizik bilimi 
açısından da sorunsal bir kavramdır. 
Olmayan bir “yok “un, bir sınır, baş-
langıç veya bitiş noktası olarak ele 
alınmasının sorunları ortadadır. 

Elde olanı terk ve soyutlama yolu ile 
veya değilleyerek bilinenden mesafe 
almak ve hiçliğe yaklaşmak olanaklı-
dır. Bilineni terk cesareti ve bilinme-
yene merak ve ilgi, bilinenin sınırlı 
ve tam olmadığının farkında olun-
ması halinde mümkündür ve sınır 
yıkıcıdır. İlk defa görülenlerin seyrini 
yaşatır.

%LU�IRUP�RODUDN�'�Q\D¶QÕQ�VÕQÕUOD�
UÕ� Geometrik bir küre olarak, Dün-
ya’nın sınırlarını basit bir formül ile 
bulabiliriz. Ancak ilintili olduğu Ev-
renle karmaşık bir ilişki yumağı için-
de Dünya’nın sınırlarını bir formül 
ile belirlemek mümkün değildir.

Atmosfer, Dünya’nın dışında konum-
lanmış gibi gözükse de yerkürenin 
bir uzantısıdır. Dünya’nın merkezin-
den gelen volkanik püskürmelerden, 
minerallerin kimyasal reaksiyonları 
ve salınımlarına, okyanuslardaki ısı 
farklarının etkilerinden, meteorolojik 
devinimlere kadar, Yerkürede olup 
biten her şey atmosferin içeriğinde 
oluşur veya yer alır. Bütün bu doğal 
etkilerin ve karışımların yanında, 
Dünya üzerindeki tüm bitki örtü-
sü, insanlar, hayvanlar ve canlıların 
oksijen ve karbondioksit salınımı, 
atmosferin temel bileşiklerini oluştu-
rur. İnsan faaliyetlerinin dahi önem-
li bir katkısı olduğu atmosfer, tarih 
boyunca sabit bir yapı olarak değil, 
yerküre ile etkileşimli olarak birlikte 
oluşmuştur.

Bu yüzden Dünya’dan ayrı düşünüle-
mez. Nefesimiz bizden ne kadar ayrı 
ise, atmosfer de Dünya’dan o kadar 
ayrıdır.

Bunun yanında gözle görülemeyen 
ancak binlerce km’lik bir alanda 
kozmik ışınları süzen ve Dünya’da-
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ki yaşamın şekillenmesinde önemli 
rolü olan Magnetosfer, 9DQ� $OOHQ 
kuşağı gibi manyetik alanlar da Dün-
ya’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Zira 
bu alanlar yerkürenin çekirdeğindeki 
plazmanın elektrodinamikleri sonucu 
oluşurlar. Ayın etkisi okyanusların 
seviyelerini etkilerken, Dünya’nın 
çekimi de binlerce kilometre uzakta 
etkilidir.

Bütün bu ilişkilerden bağımsız ve ya-
lıtılmış olarak pi sayısı çap kare for-
mülü ile hesaplanan dünya çevresi, 
yapay ve geometrik bir sınırdır. İlişki 
bütünlüğü ile alındığında uzayla ara-
mızda sınır yoktur 

Benzer şekilde bir ağacın, gövde, dal 
ve yapraklarının geometrik boyutla-
rını belirlemek mümkündür. Ancak 
bu boyutların yalıtılmışlığından sıy-
rılıp, kökleri toprak ve suyla, güne-
şi yapraklarla, yapraklardan salınan 
oksijeni hava, bulutlar ve yağmurla 
ilişkili olarak gördüğümüzde, ağacın 
üzerinde yeryüzü ile gökyüzü arasın-
da kesintisiz bir devran ve dönüşü-
mün gerçekleştiğinin farkına varırız. 
Ağaç bu şekilde tüm devinimleri ile 

evrenle ilişki bütünlüğünde görüldü-
ğünde, boyutları geometrik sınırların 
ötesindedir.

Bir mumyanın sınırları belirlenebilir, 
ölçü ile ilgilidir ama bir canlının sı-
nırlarını cetvelle ölçmek pek olanaklı 
değildir.

6ÕQÕUODU�� *HoLúOHU� YH� '|Q�ú�POHU��
Aynı maddenin farklı halleri arasında 
bir sınırdan bahsedebilmek olanaklı 
mıdır?� 6X� VÕIÕU� GHUHFHGH� GRQDU�� \�]�
GHUHFHGH� ND\QDU ifadesi, suyun sıvı 
halde kalabileceği fizikî aralığı ta-
nımlar. Ama gerçekte, dışardan gelen 
bir etkinin, ısının suda yaptığı deği-
şimi veya suyun ısıya buz, sıvı ve 
buhar olarak verdiği tepkiyi gösterir.

Bir tür KDOGHQ� KDOH� JHoLú diyebile-
ceğimiz bu geçişli durumlarda, aynı 
maddenin sıvı, buz ve buhar gibi 
farklı halleri söz konusudur. Dönü-
şümler ise halden hale geçişten fark-
lıdır. 

Dönüşen, dönüştüğü şeyden hem 
yapı hem özellik itibarı ile farklıdır. 

Karbonun oksijene, oksijenin demire 
dönüşmesi gibi.

Elementlerin hepsinin farklı proton, 
nötron ve elektron sayısı vardır ve 
bütün elementler tek bir hidrojen ato-
munun nükleer ve termal dönüşümle-
ri sonucu oluşmuştur. Karbondan de-
mire, uranyumdan altına hemen tüm 
elementler yıldızların içinde veya V��
SHUQRYD patlamalarında ortaya çıkan 
çok yüksek sıcaklıklarda oluşan sen-
tez ve I�]\RQlarla meydana gelmiştir.

Dönüşme ve hal değiştirmenin ger-
çekleşmesi için gereken etki ara-
lıkları ve şartları, sınır kavramı ile 
örtüşmez. Bu noktalar sınır gibi bir 
kesintiyi değil değişimin gerçekle-
şeceği “geçiş “değerini ifade eder. 
Su 100 derecede buhar haline geçer. 
Burada yüz derece bir sınırı değil, bir 
geçişi ifade eder. Yıldızların içindeki 
nükleer tepkimeler yeterli zaman ve 
yükseklikte ısıyı sağlayınca karbon, 
geçişli olarak oksijene ve giderek de-
mire dönüşür.

Burada sınır ve kesinti değil, geçişli 
bir akış veya seyir sayesinde, serbest-
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çe gerçekleşen değişim ve dönüşüm-
lerin sonucu zengin farklılıklar orta-
ya çıkar. Bu önemlidir, zira “ilişki” 
aynılaştıkça azalır, farklılaştıkça ar-
tar. Aynılıktan farklılığa geçişler, bir 
tür evrensel cinsellikle, ilişki ve üre-
tim çokluğunu ve giderek çeşitlilik 
ve zenginliği doğurur.

Evrendeki tüm elementlerin ve türev-
lerinin ve giderek çeşitliliğin, tek bir 
proton ve tek bir elektronla, bilinen 
en basit element olan hidrojen ato-
mundan gelmesi, akılları zorlayan 
üretkenlikteki bu kozmik cinselliğin 
göstergesi olmalıdır.

Evrende gözlenen kesintisiz ve sı-
nırsız bir ilişki zenginliği içindeki 
dönüşümler H� �PFð formülünde özet 
bir bütünlükle ifade edilebilirse de, 
insanın, bu zenginliği hayatın içinden 
çıkarmasındaki zorluk, kendi ile bir-
likte sürekli oluşan ve değişen olağa-
nüstü dinamik bir dengenin bütünlü-
ğünü yaşamak ve anlamak olmalıdır.

<HWHQHNOHU� �SRWDQVL\HO�� DoÕVÕQGDQ�
]LKLQVHO� VÕQÕUOÕOÕN��Nesneler ve can-
lıların birbirleriyle ve kendi araların-
daki özellik ve yetenek farklılıkları 
“sınırları” kapsamında değerlendiri-
lebilir mi?

İnsan gözü 380-760 Nanometre ara-
lığındaki dalga boylarında görme ye-
teneğine sahiptir. Bu aralık haricinde 
dalga yayan cisimleri göremez. Bay-
kuş, arı, kartal, yarasa gibi hayvanlar 
bizim göremediğimiz nesneleri göre-
bilir veya algılayabilirler.

Bir insan 1-2 m aralığında sıçraya-
bilir. Bir çekirge ise boyunun 20 kat 
uzunlukta bir yüksekliğe sıçrayabilir. 
Elementlerin hepsinin farklı proton, 
nötron ve elektron sayısı vardır. 

Çok genel bir ifade ile nesne ve can-
lılıklardaki farklılıklar aynı zamanda 
özellikleri tanımlar. Fiziksel özellik 
ve yetenekler, yaşanılan doğa şartları 
ve var olabilme koşuları ile uyumlu 
olarak gelişmiştir. Yaşayabilmemiz 

için gerekli proteini sadece gece or-
taya çıkan hayvanlardan elde ediyor 
olsa idik, avcılık ve görme yetenek-
lerimiz gece şartlarına göre evrilecek 
ve muhtemelen gece görme yeteneği-
miz artacaktı.

Buradan hareketle, fiziksel özellik-
ler ve yeteneklerde gözlenen sınır ve 
farklılıkların beynimizin yetenekleri 
ve sınırları açısından da söz konusu 
olabileceği söylenebilir. Sınırlı fiziki 
yetenekleri olan insanın beyni, zihin-
sel sınırlarını geçişe açacak ve deği-
şim ve dönüşümünü olanaklı kılabi-
lecek içsel ve dışsal yeteneklere ve 
farkındalığa sahip midir?

Göz örneğini tekrar ele alırsak, insan 
380-760 nanometre aralığı haricinde-
ki dalga boylarındaki alanlarda kör 
olduğunu fark etmiş ve hiç görmedi-
ği bu alanlardaki bilinmezlerin, eksik 
olan bilgilerini tamamlayabileceği-
ni fark etmiştir. Bu dalga boylarına 
hassas aletleri yaparak hiç görmediği 
ve bilmediği bu alana girmiş, yani 
biyolojik gözün sınırını aşmıştır. Bu 
sayede daha evvel bilgisinin olmadı-
ğı bu alanda elde ettiği bilgilerle, algı 
ve duyularının ötesine geçerek bilme 
sınırlarını artırmıştır. Somut bir örnek 
olarak, bugün bu yöntemle, hiç gör-
me şansımızın olmadığı Samanyolu 
galaksisinin merkezi hakkında önem-
li bilgilere ulaştık.

Görme ve sıçrama yeteneğimizin sı-
nırlı olması gibi, neyi ne kadar düşü-
nüp, neyi düşünemeyeceğimizin, neyi 
bilebileceğimizin, neyi bilemeyece-
ğimizin, neyi hayal edebileceğimizin 
belli ve ölçülebilir sınırlar dâhilinde 
ele alınma olanağı var mıdır? Zihinsel 
sınırlar var ise, bu sınırları oluşturan 
koşullar, fiziksel yeteneklerimizi be-
lirleyen çevre koşullarına uyum so-
nucu gibi mi ortaya çıkmıştır? Sosyal 
yapı, diğer insanlarla ilişkiler bu sınır-
ları belirlemede ne kadar etkilidir?

İnsan, zihinsel sınırlarını kendi özel-
liğinde aslen sahip olduğu yetenek-
leri ortaya çıkarabildiği ölçüde mi 
belirler? 

Bu sorular ve cevapları insana ait zi-
hinsel özellik ve yeteneklerin, hem 
yeterince anlaşılması hem de ortaya 
çıkarılması ile ilgili bir konu olmalı-
dır. Her ikisi içinde sınırlı olduğumuz 
açıktır. Ancak insan diğer canlılardan 
farklı olarak zihinsel düzeyde ken-
disini ve çevresini dönüştürebilme 
yeteneğine sahiptir. Bu yönü ile sınır-
larının ötesine geçme olanağı diğer 
canlılardan daha fazladır.

6ÕQÕU�LQúDVÕ�YH�\ÕNÕPÕ� Zihinsel sınır-
larımız, ardında kalmayı pek de iste-
mediğimiz ve kaçındığımız engeller-
den değil, aksine, çoğu zaman içten 
örüp, kendimizi gönüllü olarak ka-
pattığımız duvarlardan oluşur. Hem 
zorlayıcı dış nedenlerle özgürlüklerin 
kısıtlanması, hem iç tembellikler, zi-
hin açıklığını ve yeteneklerini etkile-
yebilir ve zihinsel yalıtılmışlığımızla 
sınırlar oluşturabiliriz.

Sınır inşasının en yetkili mimarı kor-
kudur. Hem DUNHWLSDO korkularımız, 
hem bastırılmıştık, hem sosyal açık-
lık korkusu, bu duvarı içten içe ördü-
rür ve çoğu zaman içinde kısılıp kalı-
rız. Çoğumuz için hiç de rahatsızlık 
verici bir kapana kısılmışlık duygusu 
yaratmaz bu. Güven ve emniyet ve-
rici bu kapalı ortam, açık ama risk-
li alana ağır basar ve aynı durumda 
olanlar birbirini olumlar. Özgürlük ve 
açıklık arzusu yadsınır.

Yalıtılmışlık yaşama mahsus bir konu 
olamaz. İnsan kendisi, çevresi ve ev-
renle ilişkide bulunduğu nitelikte 
gelişebilir. Sınırlar, merak, harekete 
geçme, ilişkiye girme ve yaşam coş-
kusu ile kırılır ve yaşama yol açılır.

Yaşam, ilgili ve ilişkili olma halidir. 

.D\QDNoD��
1- Cosmology/Carnegie; https://cosmo-
logy.carnegiescience.edu/timeline/1920
2- Hoyle, Fred; http://www.scien-
cedirect.com/science/article/pii/
S138764730800081X
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³6ÕQÕU´ sözcüğünü, şu dönemin, ancak kısa yazı “oku-
yucuları” için VÕQÕUODQPÕú olması gerektiğinin bilinci 
ve kabulüyle başlatayım fakat değinilmesi gereken 

başlıkların paylaşımı için “çerçeve”(lendirme) sözcüğünü 
kullanmayı yeğleyerek başlayalım, VÕQÕUODUD olan yolculu-
ğumuza.

Varolan(lar)ın dikkate alınmasıyla başlamak durumunda-
yız, herhangi bir VÕQÕUGDQ ve/veya ³VÕQÕU´ kavramından 
bahsedeceksek.

Evrendekileri ve kendimizi, duyularımızla, daha çok da 
dokunabildiklerimiz, görebildiklerimiz üzerinden algıla-
maya başladığımızı ve düşünebilmeyi becerebildiğimizi 
göz önünde bulundurursak, bir şeyin varoluşunun dibinde 
ve/veya öteki ucunda, “yokluk” ile de en belirleyici olan ve 
olması gereken VÕQÕU�ODU�ÕPÕ]Õ da anımsamak zorundayız-
dır. Varoluşumuzun, kısa sürede yok olmaması, yani sürek-
liliği için de bir hareket alanını, bir aralığı belirlemek ve 
kabul etmek durumundayızdır. 

Dünyanın dörtte üçünün sudan oluştuğunu göz önünde bu-
lundurarak, sudan/denizden arta kalan dörtte birlik kara/
katı arasındaki fark(lar), aralık ve eşik(ler), bize, ilk ve en 
öncelikli ayrımlardan birini göz önünde bulundurmamız 
gerektiğini sürekli olarak anımsatır. Denizden sonraki nok-
tada da yolların tükendiği uclar ve uçurumlar, tekrar göste-
rir ve anımsatır, VÕQÕU�ODU�ÕQ var olduğunu.

Buradan da gövdemize geçerek devam edelim ilk VÕQÕUOD�
UÕPÕ]Õ keşfetmeye ve/veya anımsa(t)maya. Varoluşumuzun 
ilk fiziksel/“kaba” göstergesi olan gövdemizin bütünselli-
ğinde de kendiyle birlikte çeşitli VÕQÕUODU�bulunmaktadır. 
Öncelikle, için, dıştan ayrılması, korunması, bütünlüğü ve 
varoluşunun sürekliliği için gerekli geçiş aralıkları, (yarı/
az/çok) (“)denetimli/denetimsiz(”) giriş ve çıkış VÕQÕUODUÕ/
eşikleri/kapıları/delikleri kullanılmaktadır. Göz kapakları-
mız ve dudaklarımız da için dışla olan VÕQÕUÕQGD, ilk ve en 
işlevsel olanlarıdır. Bunların ve öteki doku, kas, sinir ve VÕ�
QÕU�olanaklarımızın yönetimi, bazı/belirli dönem, yaş, bi-
linç ve koşulların gerçekleşmesinde saklıdır ve bir o kadar 

.HQGLQL
�VÕQÕU>ODU�ÕQ@GD�

7DQÕ�
B
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da zorunludur. Bir çocuğun tuvalet eğitimi, 30 aylık [2,5 
yaş] dönemindeki doğal/fizyolojik gelişimindeki VÕQÕUÕQ�
dan sonra geçerlidir ancak. Bu eşikten önceki beklenti ve 
zorlamalar ise ilkokul öğrencisini, birkaç zekâ belirtisinden 
dolayı üniversiteye göndermek gerektiğini düşünmek ka-
dar güdük/olanaksız bir yaklaşım ve beklentidir.

Bunun gibi binlerce örnek, fiziksel alanda verilebileceği 
gibi milyonlarcası da zihinsel alanda verilebilir. Felsefe ve 
bilim alanındaki sorgulamalar, araştırmalar ve çalışmalar, 
ileri seviyelere de ulaşmıştır ve devam da edecektir. Bu-
güne kadar, tüm alanlardaki çalışmaların süreç ve sonuçla-
rında/n elde ettiğimiz veri ve bilgilerin, bireysel olarak her 
birimizde aranması ve bulunması gereken karşılıkları ise 
bu bilgileri, uygulama alanlarına, NHQGLPL]H� YH� ELOJHOLN�
VHYL\HVLQH çekmemizi gerektirmesidir.

6ÕQÕUODUÕQÕ� bilemeyeceğimiz kadar geniş/derin ve “duyu/
algı/fizik/gövde VÕQÕUOÕ” yaşamımızdaki en önemli aracımız 
olan aklın, dış sınırlarının,� PHNkQGD olduğunu gördüğü-
müz gibi, eşikte, “kendimiz”le birlikte ve/veya >KHP��KHP�
GH�_�QH��QH�GH@�kendimizden ayrı olan, ´ELOLQo´ olmak üze-
re bir de Lo�VÕQÕU�ODU�Õ bulunmaktadır. O VÕQÕU�da zamandır 
ve ancak $1’(lar/da)dır. Yaşamı, yaşam; bizi, biz yapan 
tek gerçeklik ise, $1’da, >�AN¶Õ� DOJÕODPD\D�SD\ODúPD\D�
HQ�\DNÕQ�YH�JHOLúWLULOPLú�WDQÕP�RODUDN�GD�úXQX�NXOODQDELOL�
UL]� “AN¶ÕQ, AN¶D JHoWL÷L�AN¶GDNL AN”], $1’daki yaşanı-
lanların farkında olabildiklerimizde, içini/dışını, tüm çevre-
sini ve VÕQÕUODUÕQÕQ farkındalığıyla deneyimlene(bile)n her 
bir $1’ımızda(kilerle) yaşanabilmesidir.

Zaman ve zeminle birlikte NHQGLPL]L�JHUoHNOHúWLUPHnin, 
uygulama alanına geçmemizi sağlayacak öncelikli koşul-
ların başında da, ortak alanlarda, çeşitli koşul ve olanak-
larda, |]J�UO�N�YH�DGkOHW>��UÕ]k���ELOJL�KDEHU@ temelli bir 
etkileşim ve ilişki yapısını gerçekleştirebilmemiz, davra�
QÕú�YH�WXWXPODUÕPÕ]GDNL�özen aracılığıyla birbirimize gös-
tereceğimiz VD\JÕ�YH�VÕQÕUODUGDQ geçmektedir.

Bugüne kadarki tüm filozof, biliminsanı ve sanatçıların ayrı 
ayrı görüş ve katkılarının yanı sıra, üzerinde uzlaştıkları/
uzlaşabilecekleri tek nokta, .HQGLPL]L�7DQÕPDN’tır. Kendi-
mizi tanımanın en öncelikli koşullarından biri de kendimizi, 
ancak ve ancak VÕQÕU�ODQGÕUPD�ODUÕPÕ]GD tanım(lam)ayla 
olanaklı kılınabileceğidir.

%LU�úH\�NL��\DSPDVDQ�GD�ROXU����<$30$�
%LU�úH\�NL��V|\OHPHVHQ�GH�ROXU����6g</(0(�

>%LU�úH\�NL��\HPHVHQ�GH�ROXU����<(0(�
%LU�úH\�NL��LoPHVHQ�GH�ROXU����ød0(��@�

 
Bunların da çeşitli örneklerini verebilecek olmamızın yanı 
sıra ve ötesinde, tüm çözümlerin ve sürekliliğin, ´(YHW´le-

rimizden önce, “+D\ÕU�´larımızda olduğunu, LUkGH’mizden 
>\DSPD� ELOJLVL�LVWH÷LQGHQ@ önce LKWL\kU’ımızda>�� +D\ÕU�@
>\DSPDPD�ELOJLVL�LVWH÷L@ yattığını anımsamamız yeterlidir. 
Bunu sağlamak üzere de yapacağımız herhangi bir işte, söy-
leyeceğimiz herhangi bir sözde, KÕ]�\DSPDGDQ ve yapıla-
cak işe, söylenilecek söze |]HQ�J|VWHUmenin önemi, yani 
önceliği ve VÕQÕUÕ�yatmaktadır.

Bir başkasının VÕQÕUÕQÕQ�başladığı yerde, bizim VÕQÕUÕPÕ�
]ÕQ�bittiğini/başladığını anlayarak ve anımsayarak, öteki-
nin haklarının söz konusu olduğu yerde, kendi haklarımızın 
korunması için kendimizi, kendi bilinç, vicdan ve sorumlu-
luklarımızla VÕQÕUODPDPÕ]�gerektiğinin bilgi ve bilinciyle, 
uygulamasıyla başlamaktadır her şey.

“Yasak” olarak tanımlanan uygulamaların, öncelikle, ortak 
alanda birer yaşama kuralı ve VÕQÕUODQGÕUPDVÕ�olduğunu, 
bu VÕQÕUODQGÕUPDODU�olmadan hiçbir yolun oluşamayaca-
ğını ve herhangi bir paylaşımın gerçekleşemeyeceğini an-
layarak, VÕQÕUODQGÕUPDODUÕ�� “küçük/geçersiz/gereksiz” 
gö(ste)rmenin, “kişisel haz ve çıkarlar”ın “önde tutulması” 
yönünde gösterilecek “tepkilerin”, tamamen karşılıksız ve 
çocukça olduğunu da anlamak ve anımsamak gerekmek-
tedir. 

Kişinin, “istediği” “her” zaman, zemin ve koşulda, çevre-
sin(dekiler)i dikkate almaksızın “küfür etmeyi/edebilmeyi 
istemesi ve bunu bir hak görmesi”; bir başkasının okuması 
için hangi ortamda/ “hızda” olursa olsun tüm yazdıkların-
da, dilin en temel kurallarını bile yerine getirmeye özen-
memesi, hatta bozmaya çalışması; “istediği reklâmı/gör-
seli, istediği yönde, kişileri ve toplumu sömür(t)ecek ara-
cı[çocuğu/ünlüyü] ve yöntemi kullanması”; “sigara/puro/
pipo/nargile vs.” yakarak çevresini rahatsız etme hakkı 
olduğunu zannetmesi; evsizlerin, engellilerin, yayaların, 
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yaşlıların, kadınların, çocukların ve tüm âcizlerin hakları-
nın teslim edilmemesi; hayvanların, mal, kaynak ve köle 
olarak kullanılmalarının ve tüketilmelerinin, yaşam hakla-
rının, “beslenme ya da çeşitli boş/karşılıksız bahanelerle” 
“insan”ın ve kişilerin kendi kararıyla sağlandığı/sağlanabi-
leceği yönündeki gericiliğinin ve daha nice temel hak ve 
özgürlüklerin, kendini VÕQÕUODQGÕUPDPD�keyfiyetinden ve 
çıkarcılığından geldiğini kabul etmeyişinin bedellerini de 
her birimiz, doğrudan ve/veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ve 
tekrar tekrar ödemek zorunda bırakılıyoruz maalesef. Ve 
bunun en büyük nedeni de, kendi haklarımıza, ne devlet 
olarak, ne de bireysel olarak sahip çıkmamamızdan kay-
naklanıyor. Boş bulunan arazide de densizlikler ve den-
sizler cirit atıyor. Bireyler, bilinçlendirilmediği ve zor-
lanmadığı, kişilerin kendi VÕQÕUODUÕQÕ�kendileri koymaları 
gerektiğini anlamak zorunda bırakılmadıkları sürece ve 
kendilerine VÕQÕU� NR\DPD\DQODUD�� VÕQÕU� NR\PDGÕ÷ÕPÕ]��
KDGOHULQL�ELOGLUPHGL÷LPL]�V�UHFH de başımıza gelecekler 
ve düzensizlik (“düzeni”) değişmeyecektir maalesef.

 
%LU�KDNVÕ]OÕN�J|UG�÷�Q�]GH��|QFH�HOLQL]OH��

J�F�Q�]�\HWPL\RUVD��GLOLQL]OH�HQJHO�ROPD\D�oDOÕúÕQ� 
2�GD�ROPX\RUVD��NDOELQL]OH�EX÷]�HGLQ�

 

Birinin, birine, kişilerin ve/veya toplumun, çevrenin ya-
rarına olan, hız, gürültü, kirlilik vb. yapmayabileceği bir 
şeyi söylemesi/uyarması/istemesi durumunda, “karışmak” 
sözcüğünün kullanılamayacağını, “karışma”nın, ancak, bir 
başkasına, ne yapmasını istediğini söyleme durumunda ge-
çerli olduğunu da bilememesi, -çok çeşitli ikincil nedenleri 
olabileceği gibi- birincil olarak, bunu “anlayamayacak” ka-
dar çıkarcı ve dayatmacı olmasından kaynaklanmaktadır.

Aynı durumların geçerliliği, ilişki ve paylaşımlarımızdaki 
en öncelikli alanımız ve aracımız olan dilimiz için geçerli 
olduğudur. Öncelikle, kendi zihnimiz ve dilimiz arasında 
kurmamız gereken bütünselliğin ve göstereceğimiz özenin, 
ilişkilerimizde, yaşamımızın tüm parçaları ve bütünselli-
ğinde, çevremizle, kişilerle olan etkileşim ve kurduğumuz 
iletişimlerde de oluşturmamız gerektiğini anımsamak du-
rumundayız. Bunun için de, anlık ve keyfî karar ve tutum-
ların, bağlayıcı, zorlayıcı ve dayatmacı sonuçların oluştu-
rulmaması gerekmektedir. Bu noktada, ayağımızın en ko-
lay kaydığı alan, dilimiz ve yanlış/yetersiz “kullandığımız” 
fakat kullanmayabileceğimiz, devam ettirmeyebileceğimiz 
ve VÕQÕUODQGÕUDELOHFH÷LPL]�söz(cük)lerimizdir.

+HU�úH\��KHU�úH\OH��GROD\OÕ�RODUDN
³ED÷ODQWÕODQGÕUÕODELOHFH÷LQGHQ´�

KLoELU�úH\LQ��KLoELU�úH\OH�
GR÷UXGDQ�ED÷ODQWÕODQGÕUÕODPD\DFD÷Õ\OD

EDúODU�KHU�úH\�
����������

1H�NL�YDU��]LKQLQGH����$\QÕ�YDU�GLOLQGH�
1H�NL�YDU��GLOLQGH����$\QÕ�YDU�]LKQLQGH�

Fiziksel sınırlarımızla birlikte, zihinsel ve zihnin uzan-
tısı/yansıması olan dilsel sınırlamalarımızın gereğini de 
kavramlar ve sözcükler üzerinden işlemek ve sürekli uy-
gulamada tutmak gerekiyor. Sözlerimizin ve (“)kullandı-
ğımız(“) sözcüklerimizin olumlu/olumsuz etkilerini ve VÕ�
QÕUODUÕQÕ� da iyi takip etmenin önemi(önceliği), tüm iliş-
kilerimizin süreç ve sonuçları açısından, en belirleyici/üst 
noktada ve VÕQÕUODUGD�bulunuyor. Sözcükler ve kavramlar 
arasındaki incelikleri, çeşitli sözlüklerden ve karıştırılma-
ması gereken noktalarını, özellikle de )D5N/D5�.ÕODYX-

zu‘ndan >�ZZZ�)D5N/D5�QHW @ inceleyebilirsiniz...

6|]�F�N�OHUL�QL�GH÷LúWLU��� 
'�Q\D�Q�GH÷LúVLQ����

>�%ELOHGHJLO�FRP�@

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni
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Şiir felsefesiz de yazılır. Nasıl 
yaşanıyorsa yaşam, felsefeye 
değmeden. Şiirin şiir olarak 

değerini göstermez, felsefeden besle-
nişi ya da yoksun kalışı. Felsefe, Ba-
tıda, üç bin yıla yakın geçmişi olan 
bir etkinlik. Kendine özgü dili, tavrı 
var. Şiir daha eski. En eski. Önce şiir 
vardı.

Şiir yaşamsız yazılamaz. Yaşam can 
suyu. Salt sözcüklerle görünemez 
şiir. Şiire yaşam üflemek gerek. Ya-
şamdan beslenen anlam. Bundan 
dolayı, şiir kurnazlıkla yazılamaz. 
Hesabî adam, eleştirmenleri, okurla-
rı kandırabilir ama şiiri kandıramaz. 
Hesabînin hesabı, yaşama uyarsa o 
başka. Hesabîlik, şiire kalkışanı bu 
dünyada bırakır çünkü. Şiirse bu dün-
yada değildir.

Şiir ötede biter. Başlar. Açar. Şiir kur-
ma; planlar, haritalar, pusulalar, ki-
taplar, tarifeler, tanımlarla gerçekleş-
tirilmeye çalışılıyorsa; batar dünya-
ya. Yerçekimini güçlendirir retorik. 
Şair kendisiyle gider öteye. Kendisi-
nin onda dokuzunu da bilmez. Onda 
dokuzuyla gider öteye. Aralar kapısı-
nı şiirin. Kuram kurutucuların kıla-
vuzluğuyla şiir gerdeğine girilmez. 
Elbette bu sözlerim de kılavuzluktur 
ve hiçlenmelidir.

Üstümüze gelen, bizi sarıp sarmala-
yan, derinliklerimizde tınlayan ya-
şamla yürünür öteye. Kulak, sözcük 
duyarsa, ötedeki dalga seslerine sağır 
kalır. Sözcük bahanedir. Vesiledir. 
Sözcük şairin çaresiz çaresidir, umut-
suz umudu, kanayan yarası. Uğradığı 
lanetidir. Onsuz edemez. Ona kapılır-
sa, dünyanın pılı pırtı ormanında yok 
olur. Şiir dilden doğmaz. Dille başlar. 
Dilin yaşam ardı vardır. Sağı solu, 
önü arkası yaşamdır şiirin, ebe olarak 
sobelemesi gereken. Dil taşır yaşamı. 
Elbette “yaşam” bir sözcük değildir. 
Ne var sözcüklerden başka? Ne yok 
diye sormalı. Aş sözcüğü. Kimi za-
man yüce bir dağ olan sözcüğü. (Şiir 
tarihinde, özellikle on dokuzuncu 
yüzyıl şairleri böyle sözler söylediler. 
Sarkaç, yeniden aynı yere gelmiştir. 

Şiirde dil olmayanı yakalama zama-
nı gelmiştir. Dille sürekli icat çıkaran 
şairlere sevgiyle bildiririm!)

Şiirde ötenin yüreği atıyorsa, ora-
da KLNPHWH bilgeliğe bulaşmıştır 
şiir. Önce manzume oluşu geçmeli. 
Farsçada bir söz var: “Ez her çe kim 
mireved suhan-ı dost bihter est.” Ge-
çip gitmekte olanlar arasında, dostun 
sözü en iyisidir, en güzelidir. Nedir 
dostun sözü? Dostun sözü, söz ötesi 
olduğu için en iyidir. Söz sözde kalır-
sa, sözde bir şey olur. Dost, bu dün-
yadaki yaşantılarımızın anlamını, bu 
dünyayı öteleyerek bize anlatan şiir-
dir. Felsefe, dilde, felsefe dünyada, 
felsefe dil-dünya sınırındadır. Felsefe 
sınırda durandır. Şiirse sınır ötesi-
dir. Kaçakçıdır, kimi zaman. Mayın 
döşeli sınırları aşmaya çabalar. Şiir 
bunu, söze kendine özgü bir bakışla 
yapar. Şiirin insana armağan olarak 
verilmiş olanağı buradadır! Platon’a 
bir haddini bilmezlik olarak görünse 
de. (Demek ki onun çağında şairler 
sözcük simsarları imiş!)

Şairin öteye onunla vardığı onda do-
kuzu, felsefeye, bilince, bilime, ün 
tutkusuna, kıskançlığa, kopya çek-
meye reklama kapalıdır. Onda doku-
zundan devşirdiğini, dilerse, Nietzsc-
he, Heidegger gibi |WH�GX\DUOÕ dost-
lar, yorumlayabilir, onda birleriyle ya 
da biraz da onda dokuzlarıyla, felsefe 
şiire gölge etmemelidir. (Şiir bu ara-
lar felsefeye gölge etse de!)

Şiiri onda birleriyle yazanların çoğal-
makta olduğunu görüyorum. Sıkıysa 
felsefe çalışsınlar. Kendini yaşama 
bırakmış, bırakma gözü pekliğine 
erişmiş olanlara şiir uğrar. Şiire mâ-
ruz kalırlar. Diğerleri şiir avına çıkar-
lar. Kendilerini vursalar iyi, sözcük-
leri vururlar, palazlanırlar.

Yaşamın kendiliğindenliğini yaşan-
tılayabilenler, felsefenin kendiliğin-
denliği ile şiirlerini biler, öte yolcu-
luklarını kendilerine özgü biçimde 
sürdürürler.

Şiire yakışan felsefe, ancak felsefeye 
yakışan şiirle buluşunca, şiir titreşir.

Felsefeyle
TitreSen
Siir 
3URI��'U��$KPHW�úQDP��
•  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe 
Bölümü
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Geo-
metrIk

Sinir
O. Kutay Akın

+HU�úH\�ELU�|Oo�\OHGLU�

Ö
lçmek demek, ölçülecek şeyi “bir 
ELOLQHQ” ile kıyaslamak, oranlamak 
demektir. “Şey” kelimesi Farsça 

olup bir yandan bilinmeyeni ifade ederken 
diğer yandan mevcûdu yani varolanı ifade 
etmektedir. Varolan (şey) bilmeye konudur 
ancak úH\LQ ne olduğu bilinememektedir.

“Eşya” kelimesi de şey-ler demek olup úH\�
NHOLPHVLQLQ çoğuludur. Ünlü Geometrici 
İbn-i Câbir, kendi adını taşıyan “Cebir” 
diye andığımız matematik kolunu sunarken, 
denklemlerinde, bilinmeyeni “şey” (X) ola-
rak temsil etmiştir. Aslında Geometrici için; 
kesinlikle belirlenmiş iki ayrı dünya vardır: 
0DWHPDWLN kOHPL ve 'X\XODU G�Q\DVÕ.

Matematik âlemi, birincil olup, tartışmasız 
bilinir olanlarla dolu iken, duyular dünyası 
ikincildir ve bilinemeyenlerin var olduğu 
dünyadır. Matematik; “âlem” olarak ilim 
edilebilir “yukarı” iken, duyular; “dünya” 
olarak aşağıdır, GHQvdir.

Matematik âlem insanın düşünmesinden 
bağımsız var olanlar iken, insan için “var 
olan dünya” insanın duyularından başkası 
değildir. Her iki halin yani bilinmeyenler 
ve varolanların, WUDQVSR]Hsine 1 bakarsak; 
1 7UDQVSR]H: Birbirinin yerine koyulmak.

bilinmeyenlerin ya da var olanların, ölçü ile 
matematik âlemde bilenebilir olduklarını 
görürüz.

Bir “şey” i yani nesneyi (ne ise ne’yi) ölç-
mek onu “bir baz ile” (bir birimle) muka-
yese etmek demektir. Matematikte “baz” 
(EDVH) temel, taban veya esas anlamında 
kullanılır. Örneğin “Bir metre” birim ola-
rak uzunluk ölçüsünde “baz” alınırsa... 
Bir şeyin uzunluğunu ölçmek demek; “Bir 
metreye göre” oranlamak, mukâyese etmek 
demektir. Mukâyese etmek, kıyaslamak, 
oranlamak; “Rasyonel” diye isimlendirilen 
“akıl mertebesindeki” aklın işidir.

Akıl denildiğinde kıyas yapan rasyonel aklı 
anlıyorsak; iki “alan” arasında bağlantı ku-
rarak bilinmeyenlerden bilineni bulmaya 
yol açan yetimiz olduğunu söyleyebiliriz. 
Bir nesneyi rasyonel kılmak; baza yani 
bilindiği kabul gören, “birime” göre, nice-
lik kategorisi altında belirlemek demektir. 
Böylece bilinen UDV\Rnun yani kıyasın yani 
oranın kendisi olur, bilinmenin nesnesi de-
ğil. Çünkü kendinde şey, (varlık olarak ger-
çek) bilinemez.

İncil’de “Sizin başınızın saçları bile sayı-
lıdır.” 2 denilerek, Tanrının bilmesi şeylerin 
sayılarının bilinmesi olarak sunulmaktadır. 
Pisagor’un “Evrendeki her şey niceliktir” 
2�øQFLO, Matta 10:13
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sözü, günlük dilimizde kullandığımız 
“Her şeyin bir fiyatı vardır” sözü ile 
bu anlamda aynıdır. “Fiyat” kelimesi 
Latincedeki “¿Dt” kelimesinden galat-
tır. )LDW kelimesinin, Türkçe karşılığı 
ise “OL”-maktır  3. Böylece burada, 
“olmak” tamamen “nicelik kategori-
sinde olmak” ile aynı tutulmuş olur.

Nicelik kategorisinin aslı “sınırla-
mak”tır. Bu bağlamda; rasyonel akla 
göre “olmak” demek, “sınırlı” olmak-
tır. Sınır altında “olmak” ise ayrımda 
olmaktır. Yani “sınırlı olmak”, öteki 
olmamak, diğer varolanlar karşısında 
olmaktır. Eşya; yani şeyler arasına, 
ayrım yani mesâfe koymak sûretiyle 
bir şey olmak mevzu bahis edilebilir.

“Bir şey olmak” ifadesinde örtük ola-
rak “her şey olmamak” anlamı yatar. 
Her şey ile bir şey arasındaki ayırım 
o şeyin sınırıdır. Öyleyse; sınır aynı 
zamanda bir şey ile her şey arasındaki 
ilişkiyi de gösterir. Diğer yandan ken-
disi olmadığı şeyler, mesâfe ve ayrım-
lar, o şeyi sınırlayarak belirlemiştir. 

Sınırın kaldırılması ile; belirsizlik, 
tanımsızlık ve “NDRV” ortamının, “bi-
linemezliğin” kaldığı âşikârdır. Koz-
mos ise; sınırlı olanların yani belirli 
ve tanımlı olanların kendiliğinden 
kurulan düzenidir. .R]PRV, düzen; 
geometridir. Sınırın bir belirleme 
ve dolayısıyla biçimlendirme oldu-
ğu âşikârdır. O zaman bir “úH\” diye 
konu ettiğimiz aslında “VÕQÕU”dan baş-
kası değildir. Sınırını bilmek ile o şeyi 
bilmek, aynı şeydir.

Geometri yapmak; ölçüm ile şeylerin 
sınırlarını bilmek, o şeyi bilmek, de-
mektir. Sınır, IHQRPHQDOdir (görüngü) 
yani bilinebilendir. Bir şeyi tanımak 
veya tanımlamak, kavranabilir kıl-
mak, o şeyin “sınırlı olması” ile yani 
“varolması” ile mümkündür. Sınır-
lı olmak, mekân ya da uzam içinde 
varlığa dayalı var olmak ile olanak-
lıdır. Genellikle sınırlı olmak ile aynı 
anlamda kullanılan, sonlu olmak ise 
zaman içinde “sınırlı” olmak demek-
tir. Sonluluk ancak oluş içinde belirle-

3 Yazarın yorumu.

nimken, sınırlılık uzam içinde belirle-
nimdir. Belirlenimli olmak, sınırlı ve 
sonlu olmak, var olmak, yasalı olmak 
demektir. Uzam içinde belirlenim, 
zorunlu olarak ya da yasalılığı olmak 
açısından da Geometriktir. Geomet-
ri ise ifade biçiminden de anlaşıldığı 
üzere hem yasalı hem de “metrik” 
yani ölçümseldir.

Doğayı teşkil eden ve duyularımızla 
şahit olduğumuz olgular, sonsuz bir 
akışın, oluşun, devinimin türevleridir-
ler ve var olmalarında sınırlıdırlar. Bu 
söylemle duyularımızın sınırlılığının 
da, yasalılık olduğunu ortaya koymuş 
oluruz. Dolayısıyla var olanlar, işlevler, 
işlevlerin yasaları ve işlevlerin erkleri 
dahi sınırlı olduklarından ölçülebilir, 
kavranabilir, bilinebilir, bilgiye çevrile-
bilirler. Bu söylemin biricik RSHUDW|Uü, 
“işleç”i de rasyonel aklın temeli olan 
geometridir. Bu konuda düşünülürse 
“sınırlamak ya da ayrımına varmak” 
demenin; özünde sürekli olan akışı, 
oluşu, devinimi, kavramaya ve bilme-
ye çalışmak olduğu görülecektir.

Nitekim sürekli, sınırsız ve sonsuz 
olan akış, oluş, devinim yani kâinat; 
bir yandan her şeyden bağımsız ve ön-
sel olan matematik âlemde kesiklilik 
ve sınırlılık olanağını bize hayret edi-
lecek tarzda sunduğu gibi, öte yandan 
duyularımızın dünyasında da kendisi-
ni sınırlayarak belirlenmesine ve dola-
yısıyla aklın kavramasına da imkân ta-
nır tarzda, “çelişki barındıran” sınırlar 
koymuştur. Bu çelişkilerden birisine 
bakacak olursak; duyular dünyasında 
gözlem açısından sınır; “fotonlar” ya 
da “ışık parçacıkları” iken, Geometri-
de, “nokta” ve “küre”dir.

Eğer biraz daha irdelersek görürüz ki; 
her şeyi belirtik kılan ışık mekân ve 
zaman kategorilerine girmezken, salt 
ışık olarak da körlüktür ve nokta, sı-
nırsız (ölçülemeyen, boyutsuz, biçim-
siz) olması ile nicelik kategorisine ve 
ölçüye girmezken, küre; sınırı nicelik-
sel olarak belirlenemeyen sınır ya da 
çok bilinen tanımıyla sınırsız sayıda 
köşeli çokgendir.

Küre; çevrenin, çapına olan oranının 
sabit olması ile kendiliğinden kuru-
lan bir düzen olmaklığıyla rasyonel 
akıl tarafından kabul görürken, nokta 
geometrinin ilkesi olarak içerilir.  Ge-
ometrik yürürken atacağımız ilk adım 
ise “aralık-mesâfe” yani uzunluk, di-
ğer bir deyişle “ayrım” kavramıdır. 
Matematikçiler “limit” adını verdikle-
ri bir RSHUDW|U “işleç” kullanırlar. Li-
mit kelimesi “sınır” demektir.

“Limit almak”, sınırlamak diye ta-
bir ettiğimiz bu RSHUDW|U (genellikle) 
üzerinde tatbik edileceği IRQNVL\RQun 
değişkenin sayı kolu üzerinde sonsuza 
gitmesi durumunda “IRQNVL\RQun han-
gi sınıra yaklaştığı” sorusunun yanıtı-
nı vermektedir. Burada bizi özellikle 
ilgilendiren sonuç; SDUDPHWUHnin nice-
lik (sayı) ekseninde sonsuza giderken 
işlevin (IRQNVL\RQXQ) sınırlı olması 
halidir.

Bilinmeyen şey de ancak böyle bir 
IRQNVL\RQ/işlev altında, geometrik ya-
salar ile sınırlı ve dolayısıyla tanımlı 
ve bilinir olur. Matematik dilin kendi-
ne has yöntemini bir kenara bırakarak 
ne demek istenildiğine bakarsak; her 
şeyin zaman ile değiştiğini yani devi-
nimin, oluşun, akışın, zaman ekseni 
üzerinde ilerlediğini ve sonsuza gider-
ken her şeyi sonlandırdığını biliyoruz. 
Bu durumun günlük yaşamımızdaki 
izdüşümü olarak, duyular dünyasında 
şahit olduğumuz varoluşların tamamı 
da sınırlı görünmektedir.

Başladığımız noktaya dönerek çem-
beri tamamlamış olmak istersek; yap-
mamız gereken... “+HU�úH\�ELU�|Oo�\�
OHGLU” demekten kasıt, her şeyin yani 
“Hú\DQÕQ” bilinmesinin ve değiştirile-
bilmesinin yolunun geometrik oldu-
ğunu söylemektir.

Geometricilerin, yaşamda bir değer 
olması bağlamında, “sınır” kavramına 
dair ne söylediklerine bakacak olur-
sak; Ölçülü olmak, kendini sınırla-
maktır ve bu en yüce erdemdir.
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S
ınırlar; fiziksel, kültürel, sosyal 
kurguların şekillendirdiği çevre 
içerisinde varlığını sürdürmek-

te olan insanları ayıran veya onları 
bir yer içinde tutmak için çevreleyen, 
ilişkilerini düzenleyen öğelerdir. Gü-
nümüzde, bu öğeler, fiziksel şekillen-
meler gösterebilirken, tamamen soyut, 
gözle görünmeyen şekillerde de ifade-
sini bulabilen, kurallarla belirlenen bir 
hal almaktadır. 

Sınırlar, bütünün farklı iki alanını 
ayırmakta olan bir kavram olarak 
kritik bir noktada yer almakta, bu an-
lamda, bir tarafındakinin diğerleriyle 
karşılaştığı yer olma özelliği bakı-
mından, gerçekte ayırandan çok, iliş-
kilerin ve farklılıkların oluşturduğu 
dinamik arakesitlerdir. Bu durumda, 
Simmel’in “Sınır, sınırsızın sınırlıya 
değmesidir” şeklindeki yorumunu da, 
sınırı bir “buluşma noktası” şeklinde 
açıklar. (Dedeoğlu) 

‘Sınır’ kavramı, sözlük anlamına göre 
öncelikle; iki komşu devletin toprak-
larını veya il, ilçe, köy ya da kişilerin 
topraklarını birbirinden ayıran çizgi 
anlamına gelmektedir, ikinci bir anla-
mı ise; bir şeyin yayılabileceği ya da 
genişleyebileceği son çizgi olmasıdır. 
Oysa modern dönemde sosyal yaşam-
da ve kentte yaşanan dönüşümlerin 
sonuçlarından biri olan “sınır” kav-
ramının, hatlarının giderek daha da 
keskinleşmesi, toplumsal ayrımlaşma-
ları şekillendiren bu kavramın, harita 
üzerindeki çizgilerden daha karmaşık 
ve önemli olduğunu göstermektedir. 

Vidler’ın konuya bu açıdan yaklaşımı; 
kent yaşamında artık çoğu sınırın gö-
rünür durumda ve rijit olmadığı şek-
lindeyken (Vidler, 1992), benzer bir 
görüş olarak Simmel, sınırın, sosyolo-
jik sonuçları olan mekânsal bir gerçek 
olmaktan öte, kendini mekânsal ola-
rak şekillendirip dışa vuran sosyolojik 
bir gerçek olduğundan bahsederek bu 
görüşü destekleyici bir ifadede bulun-
maktadır. (Simmel, 1997) (Dedeoğlu) 

Sınır kavramı çoğu zaman eşik veya 
kısıtlayıcı unsur olarak tanımlanmak-
ta ve özgür düşüncenin karşısında 
aşılması gereken engel olarak algı-
lanmaktadır. Her varlık sınırlarıyla 
var olur ve farklılaşır. Doğada göz-
lemlediğimiz her şeyde de sınırlar 
vardır; mikro ölçekten, makro ölçeğe 
kadar varlıkların sınırları söz konusu-
dur. İnsanoğlu önce doğadaki sınırları 
görmüş, kullanmış ve öğrenerek yer-
leşmiştir. Sınırlar ve kenarlar oldukça 
kritiktir ve bütünün farklı iki alanını 
oluşturmaktadırlar. Bu yüzden sınırlar 
ayırandan çok, ilişkiler ve ters dönü-
şümlerin oluşturduğu dinamik ara ke-
sitlerdir. Ekolojik anlamda da, kenar 
en verimli yerdir, çünkü katılımcıların 
ve kuvvetlerin diğeriyle karşılaştığı 
ve etkileştiği alandır Marcuse (1999) 
ise “Tüm sınırlar kişiler ve aktivite-
ler arasındaki, toplum içi, toplumlar 
arası veya kişilerle gruplar arasındaki 
“bölümlenmeleri” önerirler. Her şeyin 
sınırları vardır; hayatın ve onun kap-
sadığı mekânlar sınırlanmıştır” de-
mektedir. (Uçar) 

Mimarlığı Tanımlayan
Kavram:

Sınır 
'HUOH\HQ��6HOLQ�(Uú
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Aynı zamanda, başka bir bakış açı-
sıyla sınır kavramının kimlik, aidiyet 
gibi diğer kavramları da beraberinde 
taşıdığı, kültürel ve bilimsel kodlama-
larla belirlediğimiz evreni tanımladığı 
görüşü de hâkimdir. Bu SDUDGLJPD�
mekânsal algının sorgulanmasında 
tasarımcının sıklıkla karşılaştığı, iç 
mekândan kent ölçeğine kadar bütün 
tasarım süreçlerini ilgilendiren te-
mel sorunsaldır. ( Birik, Yeler ) Sınır 
mimari eylem ve mekânın da birçok 
farklı yanlarını birleştirme imkânını 
getirmekte ve mekânın insanla olan 
bağlantısını her yönden vurgulamak 
için çalışmaktadır. 

Bu çerçevede sınırlar mimari eylemin 
her aşamasında kapatmak, açmak, 
ayırmak, korumak, ilişkileri tanım-
lamak, kimliğini belirlemek, iletişim 
kurmak, işaretlemek, aktiviteleri ayır-
mak ve hareketi yönlendirmek gibi 
özellikleri ile var olurlar. Sınırlara 
odaklanan bir çalışma, mekânın farklı 
yönleriyle anlaşılmasını ve mimarlığın 
ilişkiler anlamında yorumlanmasını 
sağlar. Bu kavram mekânda peyzaj, şe-
hir, mahalle, ev, mobilya gibi birbiriyle 
ilişkili farklı ölçekler ve bağlantıların 
anlaşılabilmesine olanak verir. (Uçar) 

İnsan için en temel güvenlik derecesi 
de en basit anlamda doğal dünyadan 
insanın fiziksel ayrımını oluşturarak 
sağlanır. “Merkez” önemlidir. Yapı 
bir merkezden başlar ve merkezler 
hareketin yeridir. “Sınır” ise kendi 
varlığı ayrımları getiren öncelikli bir 
yapıdır. Kenar veya sınır böylece daha 
çok oluşturduğu iki olguyu ayıran 
ve birleştiren bir paradoksal oluşum 
ve kurgudur (Dripps,1997). Sınır ve 
merkez kavramları bir arada, insanın 
yerleşmesindeki ana başlangıcı 
belirlerler. Merkez bir kenar veya 
sınır olmadan var olamaz, onlarla 
tanımlanır. Merkeze verilmiş olan 
güç kenarın yani sınırın da belirgin 
olmasıyla kolaylıkla algılanabilir. 
«Sınır» böylece bir topolojik ilişki 
tanımlayan, içi ve dışı yani «içeride 
olmanın farkını” yaratır (Uçar) 

Marcuse’a göre, hayatın kapsadığı 

mekânlar sınırlanmıştır. Sınırlar olarak 
davranan elemanlar, yani sınır öğeleri 
dediğimiz duvarlar, bahçe çitleri, 
tabelalar aynı zamanda sınırın iki 
yakasındaki ayırma, korku, eşitsizlik, 
yabancılaşma ve uzaklaşma gibi 
sosyal tedirginlikleri tetiklemektedir. 
(Marcuse, 1997) (Garip) 

Günümüzde, modernleşmenin bera-
berinde getirdiği bu sosyal tedirginlik-
lerle, sınır kelimesinin temsil ettikleri 
karmaşıklaşmış, modern PHWURSRO 
insanının kendini güvende hissedebil-
mesi adına, “öteki”yle kurulan ilişki-
ler yeniden tanımlanmış ve güvenlik 
kavramı ön plana çıkarak, sınır kav-
ramı modern döneme özgü yeni ifade 
şekilleri ile karşımıza çıkmaktadır. 
Modern kent mekânı için, yeni 
kentsel düzenleme anlayışında sınır, 
ana etmenlerden birini oluşturmakta, 
farklılıklar arasındaki ilişkiler, kimi 
zaman görünür, kimi zaman ise 
görünmeyen, soyut çizgiler olan 
sınırlarla düzenlenmektedir. Her ne 
kadar farklılıkların olduğu yerde 
sınırların olması doğal görünse de, 
günümüz PHWURSROlerinde bu sınırla-
rın keskinleşmesi, sosyal tedirginlik-
lerin artışını da beraberinde getirmek-
tedir. Marcuse da, bu konuyla ilgili, 
modern kentte karşımıza çıkan, insan-
ları ve aktiviteleri ayırmayı amaçlayan 
bu sınırların, artık tarafsızlıklarından 
söz edilemeyeceğini söyler. (Marcuse, 
1997) Buradan yola çıkarak, modern 
kentlerde sınırların tetiklemekte oldu-
ğu endişe ve tedirginlik duygularının 
temelinde, sınırlarla vurgulanan, ön 
plana çıkarılan farklılıkların kurduğu 
ilişkilerin eşitsizliklere dönüşmesinin 
yer almakta olduğunu söyleneblir. 
Sınırlar bu anlamda farklılıkları be-
lirginleştirerek keskinleştirmekte, iç 
ve dış arasındaki ilişkiyi koparmakta 
sonucunda da farklılıkların çatıştığı 
kritik bölgeler olma özelliği göster-
mekte, sosyal tedirginliklerin getirdiği 
toplumsal ayrımlaşmalarsa giderek 
daha da belirginleşmektedir. (Garip) 

Simmel, iç ve dış arasındaki ilişkiden 
bahsederken, toplulukların ilişkileri-

nin tümünde sınır kavramının önem 
kazanmakta olduğunu vurgular. İki 
farklı oluşumun çıkarlarının aynı 
noktada belirmesi halinde, birlikte 
var olabilmelerinin tek yolunun, var 
oldukları alanları ayıran bir sınırla 
mümkün olabileceğini ve bu sınırın, 
farklılıklar arası çatışmaları engelle-
yenden çok, bu çatışmaları başlatan 
unsur olma ihtimalinden bahseder. 
(Simmel, 1997) Tüm bu tartışmala-
rın sonucunda, günümüz PHWURSRO�
lerinde, varlık alanlarını birbirinden 
ayıran “sınır”ın, gerçekte kalınlıkları 
olmayan soyut birer çizgi ve kentin 
sosyal dönüşümleriyle birebir ilişkili 
arakesitler olduğunu, farklılıklar arası 
çatışmaların ortaya çıktığı durumlarda 
ise çeşitli şekillerde ifade edilen sınır 
öğeleri olarak fizikselleştiklerini 
söylemek mümkündür. (Dedeoğlu) 

.D\QDNoD�
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Yort!
Güney Aldoğan

Bir nesnenin veya olgunun 
uç noktalarının sürekliliği, 
o nesnenin veya olgunun 

birlik içindeki kimliğidir.1 O halde 
kimlik hem bir olumlama hem de 
olumsuzlama içerir. Olumlama-
dır, sınırladığı şeye dair bilgi verir; 
olumsuzlamadır, sınırladığı şeyi 
«geriye kalan» her şeyden ayırt 
eder. Söz konusu tam olarak sınırları 
belirli, belirlenim kazanmış bir figür 
ise; «geriye kalan»ın, bakiyenin, bu 
figürün belirli olmasını sağlayan bir 
arka plan olarak örgütlendiğini söy-
lemek mümkündür. Sınırın berisi 
yurt; ötesi «kır»dır, taşradır. Sınır 
içeriden çizilir ve kapalılığı göste-
rir. 0HUHRWRSRORMLN açıdan iki şey 
arasında bir sınır çizebilmek için 
birinin kapalı diğerinin açık olma-
sı şarttır. İki kapalı şey arasında bir 
ortak sınır muhaldir. Bu nevi şeyler 
birbirlerinden bir sınırla ayrılmış 
değil, daha çok üst üste binmişler-
dir. Kapalı bir küme oluşturan sınır 
bize figürü, açık küme ise arka planı 
gösterir. 

Belirli bir zamanda ve mekandaki 
belirli bir figür tekildir.2 Her zaman-
da ve her mekanda, şeyleri bir ara-
ya getiren veya bir araya getirdiği 
şeylerin ortak niteliklerini gösteren 
tümeldir. Bir tümel altında bir araya 
gelen şeylerin birbirlerine ve onları 
bir araya getirici üst ilkeye göre ko-
numları ise bize tikeli verir. 

Tekillikler arka plana dönüştürül-
meden, tekil şey bu arka plan iliş-
kilerine karşı -bir çelişki içinde- ko-
numlandırılmadan, yani o şey ken-

disinin de bir parçası olduğu tüm 
kaotik dalgalanmalardan ve bunla-
rın birbirleriyle girişim yaptığı şe-
bekeden bir sınırla ayırt edilmeden 
yalnızca en kapsayıcı tümel (evren-
sel küme) altında tanımlı bir tikellik 
olarak kalır; özgünlük kazanıp tekil 
olarak adlandırılamaz. 

Özdeşlikler basit bir dizge ifa-
de eder. A = (1, 2,3) gibi bir küme 
basit bir özdeşliktir. «X eşittir Y» 
ifadesinde «eşit» ifadesi bir opera-
törü gösterir. Burada operatör aynı 
zamanda ilişkidir; şeylerin birbiri-
ne bağlanmasını sağlayan ilkedir. 
Bağlanmasını sağladığı için aynı 
zamanda koyulmuş (SRVLWHG) bir sı-
nırdır. Eşitliğin sol tarafındaki küme 
ismi «A» ve sağ tarafında kümenin 
belirlenim kazanmış hali (1, 2, 3) tü-
melliğe işaret eder. «A» negatif bir 
birliğe; (1, 2, 3) pozitif bir birliğe 
atıftır. Eşitliğin sağ tarafındaki (1, 
2, 3) ifadesinin her bir bileşeni ise 
tümel olanla ilişkisi ölçüsünde, yani 
parça bütün ilişkisi temelinde bizi 
tikelliğe götürür. Tekillik ise ken-
disine gönderge yapılan aşırı belir-
lenmiş şeydir; bu şey duyusaldır ve 
bir gönderge nesnesidir. Tikel olan 
küme elemanlarının kümenin ken-
disinden veya kümenin kendisinin 
diğer tüm kümelerden soyutlanması 
onları duyusal-fenomenal gönderge 
nesneleri haline getirir. Tümelliği, 
tikelliği ve operatörü kendinde bir-
leştiren formüla, A kümesini geriye 
kalan her şeyden ayıran bir sınır 
durumu tanımlar. )RUP�OD veya no�
WDV\RQ, özdeşliğin tüm bileşenlerini 
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aşırı ve süptil bir kod sistemi aracı-
lığıyla ─bir meta dil olarak- içerir 
ve bunların görgül yanlarını ortadan 
kaldırarak ama yine de bulunuşlarını 
(SUHVHQFH) bir başka medyada mu-
hafaza ederek onları birliğe ulaştırır. 
Bununla birlikte bir açık küme olan 
evrensel kümeyi, «A» kümesine karşı 
konumlar ve onun sınırlarını çizerek 
onu tekil veya somut evrensel kılar. 

Matematiksel semboller görgül yan 
taşımazlar, kendi başlarına boş ve ma-
nasızdırlar. Dolayısıyla formüla söz 
konusu olduğunda önce doğal-duyu-
sal yanları olmayan bir medyayı dile 
getirmiş oluruz. Formüla; tümel ve 
tikel yanları ve aradaki operatörüy-
le birlikte «Bir»liği gösterir ve tekil 
yana dair çağrışımlar barındır. Tekil 
olma karakteri o şeyin sınırının ta-
nımlanmasına bağlıdır. Duyusal tekil-
lik arka planın, arkaya itilmiş medya-
nın, kaotik ilişkilerini ifade ederken; 
kavramsal tekillik veya somut evren-
sellik, sınırdır. Sınır ise arka-plan ve 
figürün ara durumudur, berzahıdır. 

Anlam ve mana iki ayrı şeye işaret 
eder. Anlam (VHQVH) önermelerden pa-
radokslara, sınıra, ircâ ile belirirken; 
mana, (PHDQLQJ) farklı diller ve meta 
diller arasında bir tercüme ilişkisi ile 
ortaya çıkar. Bir önermenin, örneğin 
salt sembolik bir matematiksel ifade-
nin manası onun bir başka dilde karşı-
lığı (izah) ortaya konduğunda belirir. 
Burada dil (ODQJXH) ile kast edilen 
salt lisan (ODQJXDJH) değil, birliği ve 
bütünselliği olan herhangi bir kod sis-
temidir. Anlam, herhangi bir kod sis-
teminin birliğinin bütünsellik olarak 
dizge içine yansıması ile ortaya çıkan 
aksiyomlara önermelerin dayandı-
rılmasıyla ortaya çıkar. Sınır durum, 
anlam tedarikçisidir.

6ÕQÕU�YH�3DUDGRNV�,

Her nesne veya olgu bir dizge ola-
rak ele alınabilir. Bir önermenin hem 
olumlamasını hem de olumsuzlama-
sını barındıran dizge tastamamdır. 
Ancak bu tür dizgeler bu özellikle-

rinden kaynaklı olarak tutarsızdır da. 
Dizge içinde komut kümesine uygun 
olarak oluşturulan bir matematiksel 
ifadenin (önermenin) hem kendisini 
hem de değilini dizge içinde ispat et-
mek mümkünse o dizge eksiksizdir. 
Başka bir deyişle büsbütünlük veya 
tastamamlık, tutarsızlık pahasına elde 
edilen bir niteliktir. 

Frege, 19.yy’ın sonlarına yaklaşılır-
ken, $ULWPHWL÷LQ� 7HPHOOHUL isimli ça-
lışmasının ilk cildini yayınladıktan 
hemen sonra, Betrand Russell’dan 
–Frege’nin kendi ifadesiyle- tüm ma-
tematiksel dizgesini felç eden bir soru 
alır: « R kümesi, kendilerini içerme-
yen tüm kümelerin kümesi olsun, bu 
küme kendini de içerir mi?» Eğer R 
kümesi kendisinin bir elemanıysa ta-
nım gereği kendisini içermeyen kü-
melerin kümesi olamaz. Eğer değilse 
bu defa da yine tanım gereği kendini 
içermesi gerekir. 

Russell bu paradoksu ortadan kaldır-
mak için kolları sıvar; matematiğin 
tasfiye edilmiş, pürüzsüz uzayında, 

bu arı formellikte, onun hiç bir çeliş-
ki üretmeden her şeyi açıklamaya el 
verir bir bilim olduğunu tanıtlamak 
ister. Russell’ın kendi keşfettiği tür-
den paradokslardan matematiği kur-
tarmak için Whitehead ile birlikte 
kaleme aldığı 3ULQFLSLD� 0DWKHPDWL�
FD, tüm matematiksel ve dolayısıyla 
mantıksal gerçeklikleri formel olarak 
serimlemeye ve ispatlamaya olanak 
sağlayacak bir dizge olma iddiasın-
dadır. 

İspat; dizgeye önsel olarak verili bu-
lunan kurallara tamuygun bir biçim-
de oluşturulmuş dizilerin (bir mate-
matiksel önermenin) aksiyomlardan 
çıkarsandığının bir serimlemesidir. 
Bir başka ifadeyle ispat, herhangi bir 
diziyi, dizgenin kurallarının tersine 
çalıştırılması ile aksiyomlara kadar 
ulaştıran yordamsal süreçtir. $NVL�
\RPlara kavuşan, böylelikle aksiyom-
lardan türetildiği gösterilen ve meş-
ruluk kazanan dizi, teorem adını alır. 
Bunun için yukarıda örneği verilen 
türden paradoksların yer almadığı bir 
dizge kurmak, ancak dizgenin «ken-
disi» hakkındaki ifadelerden matema-
tiği arındırmakla mümkündür. 

Russell için bütün «melânet» dizgenin 
kendisine göndermede bulunan, yani 
dizge hakkında «konuşan» ifadelerle 
ilgilidir. Kendine göndermeli ifade-
lerde, önerme kendi tanımında olan 
öznitelik ile yüklemlendiğinden, yani 
kendini obje kılarak referansı yine bu 
objeye, yani öz olarak kendine yap-
tığı için arızi (kendine dışşal olanla) 
bir şeyle yüklemlenmez. Tutarlı bir 
dizgeden beklenen birbiriyle çelişik 
halde bulunan iki önermeden en fazla 
birinin ispatına izin vermesidir. Yani 
bir dizgenin yordamsal süreci içinde 
kalarak oluşturulan çelişik dizilerden 
en az biri için ispatın yapılamaması 
gerekir. Ancak bu defa bir dizi olarak 
formüle edilebildiği halde bir başka 
diziyle çeliştiği için ispatı yapılama-
yan bir önermeye sahip oluruz ve bu 
durumda dizgenin tamlığı ortadan 
kalkar. 

Russell Paradoksu’nun notasyonu 
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şöyle verilebilir:

N, C ve T kendini içermeyen küme-
ler olsun. Kendini içermeyen böyle 
kümelere “normal küme” diyelim. 
Örneğin doğal sayılar kümesi, N, nor-
mal bir kümedir. Çünkü N = (0, 1, 2, 
3, 4…..) diye devam eden sonsuz bir 
küme olduğundan kendini içermez 
(!). 

Buna karşın her şeyin kümesi olan 
evrensel küme, E, kendini de içermek 
durumunda olduğundan “anormal” 
kümedir.

R = (N, C, T) 

ifadesi, kendini içermeyen kümelerin 
kümesi olarak R’yi özdeşliğin diğer 
tarafındaki (N, C, T) üzerinden ta-
nımlamış olur. (N, C, T) ifadesi, öz-
deşliğin sol tarafındaki R’nin yüklemi 
(SUHGLFDWH) haline gelir. Eğer R küme-
si tıpkı N, C ve T gibi kendini içer-
meyen normal bir kümeyse (R’nin 
tüm normal kümeleri içermesi gerek-
tiğinden) özdeşliğin sağında, parantez 
içinde de yer almalıdır. Bu durumun 
yalın matematiksel ifadesi şöyle olur-
du:

R= (N, C, T, R)

Buradan da görüleceği üzere kendini 
içermeyen kümelerin kümesi olan R, 
normal bir kümeyse eşitliğin sağın-
daki N, C ve T kümelerinin yanında 
yerini almalıdır. Fakat bu durumda da 
R kümesi kendini içeren anormal bir 
kümeye dönüşür ve kendi tanımıyla 
bir paradoks oluşturur. Eğer kendini 
içermiyorsa ifade ilk notasyona ben-
zer:

R = (N, C, T)

Bu durumda da kendini içermeyen R 
kümesi, tanımı gereği kendini içer-
meyen bütün kümelerin kümesi ol-
duğundan özdeşliğin sağında yerini 
almak zorunda kalır ve –yukarıda 
belirttiğimiz üzere- yeniden bizi bir 
paradoksa götürür. 

Herhangi bir özdeşliğin sol kanadı, 
sağ kanadından farklı bir gerçekliğe 
göndermede bulunur mu? Bir şeyin 

tanımı ve yüklemi (özdeşliğin sağ ta-
rafı), o şeyin kendisi midir? İki şeyi 
birbirinden ayıran sınır iki şeye bir-
den mi aittir, yoksa iki şeyden de ayrı 
mıdır?

Her kümenin alt kümelerinden biri 
o kümenin kendisidir. Hangi küme 
olursa olsun, alt kümelerinden biri 
olarak kendini içermesi, o kümedeki 
iç içeliği (fihi mafih) anlatır. A = (1, 
2) gibi bir küme her şeyden önce ba-
sit bir yerine koyma işlemiyle A = A 
gibi yalın bir özdeşliği bize verir ve 
bu bir aksiyomdur. Aksiyomlar dizi-
lerin doğruluğunun kaynağı olduğun-
dan tözseldir. Gödel’in aşağıda daha 
ayrıntılı olarak gösterilecek olan “ek-
siklik teoremi”, dizge yeterince ge-
liştirildiğinde, bu tür özdeşliklerden 
oluşan bir dizgenin dahi kaçınılmaz 
olarak paradoksal bir hal alacağını 
söyler.

Bir analitikçi olarak Russell’ın ken-
disini kateden ve tanımında kendi-
ne gönderge (VHOI�UHIHUHQFH) taşıyan 
dizgelere karşı yürüttüğü mücadele, 
halefi Wittgenstein’ın 7UDFWDWXV’da 
«üzerinde konuşulamayan konuda 
susmalı» deyişiyle felsefi destek bu-
lur. Yüklemlemeyen tözsellikler (LP�

SUHGLFDWLYHV) analitikçilerin düşünme 
alanlarının sınırını oluşturur. 

Bir şeyin kendinden söz etmesi onun 
kimliğini gösterir ve bu nitelik ya-
pay zekâ tartışmalarına da kapı açar. 
Kimlik dizgeye belirlenim kazandırır 
ve onu özne kılar. Tam belirli özne-
ler, yani yüklemlemeyen tözler, tüm 
anlak soyutlamaları, bu halleriyle 
formel analizin konusu olamazlar, bi-
lakis bu tür bir analizin sınırını oluş-
tururlar. 

$ULVWR��.DQW� YH�+HJHO¶GH�7HNLO�7L�
NHO�(YUHQVHO�$\UÕPÕQD�.ÕVD�%DNÕú��

Aristoteles tözü birincil ve ikincil ol-
mak üzere ikiye ayırır. Birincil tözler, 
bireysel-belirli şeylerdir: şu adam, bu 
kedi, bu kalem vb. İkincil tözler ise 
geneller veya tümellerdir (JHQXV-VSH�
FLHV) ki bunlar yüklemlenebildikleri 
(SUHGLFDWHG) gibi birincil tözlerin ak-
sine şeyleri kendilerine yükleyebilir-
ler de. Bu özellikleriyle beş yüklem-
den (SUHGLFDEOHV-mahmulat) -tanım, 
cins, ayrım, özellik ve ilinek- fayda-
lanırlar. 

Aristo’nun yukarıdaki taksinomisine 
göre tekil ve bireysel olan, soyutlan-
mışlığı ve yalıtılmışlığı içinde kendi-
sinden başka bir şeyden haber vere-
mez. Bu aşırı soyutlanmışlık, tekille-
rin töz olarak ele alınmalarını gerek-
tirir. Aşırı belirlenmişliği içinde, salt 
kendine apaçık kılınmışlığıyla tekil 
ve bireysel olanın bir başka şeyin ko-
nusu olması mümkün değildir; ancak 
diğer beş yüklem (SUHGLFDEOHV) tekil 
olandan haber verebilir. Tekil olanın 
dünya ile ilişkisi tek yanlı bir ilişkidir. 
Yüklem alır ama kendisi yüklem ola-
rak konumlanmaz. Cinsler (geneller 
veya tümeller) ise hem yüklemleye-
bilir hem de yüklemlenebilirler. Hem 
alırlar hem verirler. Yüklemleyebilir 
oluşları, yani diğer yüklem türlerini 
kendilerini tanımlarken kullanabilme-
leri ya da başka bir ifadeyle kendileri-
ni ancak yüklemler üzerinden tanım-
layabilmeleri, onları ikincil dereceden 
tözler kılar.
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Kant’ta deneyimlerin birliği otomatik 
olarak kendiliğe işaret eder. Ancak 
kendilik hala kategorilerin belirleyi-
ciliği altındadır. “Tamalgının Aşkın-
sal Birliği” (7UDQVFHQGHQWDO�8QLW\�RI�
$SSHUFHSWLRQ) tüm deneyimlere eşlik 
eden bir birlik ilkesi olduğu halde 
kendisi de deneyimin bir nesnesidir 
ve bu anlamıyla kategoriler tarafın-
dan yerleştirilmiş (SRVLWHG) olarak 
bulunur. Ancak Kant’ta kategoriler 
hâlâ belirlenimsiz tözsellikler olarak 
birbirlerinin dışında ve eklektik ola-
rak yer alır.

Hegel ise anlak soyutlamalarından 
hareketle tekilliklere tözsellik atfet-
mektense, onları, düşüncenin hareketi 
ile açıklar. Buna göre düşünce, de-
vingen bir sentezi (basitçe bir araya 
toplanmış olma durumunu) kavram-
sal birlik içine yerleştirir ve buradan 
hareketine devam ederek bir yandan 
yalıtkan bir evrenselliğe, öte yandan 
yalıtılmış olan üzerinden düşüncenin 
göndergede bulunabileceği tekillikle-
re doğru açılır. Houlgate ve Baur’un 
söyledikleri önemlidir:

“Fakat tanımlama ve belirleme süre-
ci daha da ileri gider; dönüşte ise her 
(tikel) tümel, kendi kurucu bileşenle-
ri olan türleri teşhis ederek daha tam 
biçimde tanımlanabilir. Düşünce, bu 
türden kavramların barındırdığı tortul 
haldeki genellikten kaçıp kurtulmak 
için, tekil ve bireysel olana gönder-
mede bulunarak onu tamamıyla belir-
li kılma arayışına girer. Kendi genel-
leyici karaketerini iptal eder ve kendi 
ötesini işaret eden ve tam anlamıyla 
göndergesel (UHIHUHQWLDO) olan edime 
doğru çekilir. Bu durumda kavrama 
edimi, diyalektik bir biçimde, NDY�
UDQDPD\DFDN� RODQ� DPD� ³LúWH� úX´�
RODUDN�EDVLWoH�LúDUHW�HGLOHELOHQ�YH\D�
J|QGHUPHGH� EXOXQXODELOHQ� ELU� WH�
NLOOL÷H��\DQL�NHQGL�|WHNLVL�RODQ�NDU�
úÕWÕQD�GR÷UX�KDUHNHW�HGHU. Bu hare-
ket sırasında, tüm evrensel düşünce 
geride bırakılır ve giderek nesneye 
daha da soyut bir karakter kazandırı-
lır. Evrenseller kadar tekiller de, salt 
düşünmenin devingenliğinden soyut-

lanarak, sabitlenmiş ve belirlenmiş 
olur; her biri, garip bir biçimde, basit 
bir gönderge nesnesi haline gelir.”3 

Bu alıntıda “Kendi ötekisi olan karşı-
tına doğru hareket eden kavrama veya 
düşünme edimi” bizi figür ve arka 
plan ilişkisini yeniden ele almaya iter. 
Figür şeydir; onun karşıtı ise onun bir 
tekillik olarak ortaya çıkmasını sağ-
layan tüm bir ilişkiler ve hatta “iliş-
memeler” bütünüdür. Bu ise arka plan 
olarak kavramsallaştırılabilir.

Hegel, Kant’ın aksine, duyusal özel-
liklerin “kavram”da kaldırıldığını, bu 
anlamıyla nesnelerin zorunlu yanları-
nın bilince konu edildiklerini ve tüm 
olumsalllıklarından boşandıklarını 
belirtir. Ona göre duyusal görünüşler 
özün açığa çıkışlarıdır ve Öz bunların 
kaydından kurtulduğunda Kavram 
olarak belirmiş olur.

“Kavram kimliğin birliğidir ya da 
kendiyle ilişki ve belirliliktir; bu da 
kavramın minimal bir evrensellik 
niteliği olduğunu ima eder. Dahası, 
belirliliği de içermesi kavramın ti-

kelliğine işaret eder. Nihayet tekilin 
elde edilmesi; hem kavramın kendi 
belirliliğinde kendiyle özdeş kaldığı 
─zorunluluk karşısında özgürlüğün 
yapısı- hem de aynı anda kavramın 
yitimi ve yeni hüküm (yargı) alanla-
rının elde edilmesi anlamına gelir.”4 

Sınır, bir yordam (SURVHG�U) aracı-
lığıyla açılan ve yayılan yeterince 
karmaşık dizge veya nesnelerin uç 
durumunu ifade eder. Aristo’nun de-
yimiyle sınır, «kendisinden sonra o 
nesneye ait hiçbir şeyin olmadığı ve 
kendisinden önceki her şeyin nes-
nenin sürekliliğine dahil olduğu uç 
noktaların birliğidir. » Uç, sonsuzluğu 
içindeki sondur ya da sonluluk olarak 
belirlenim kazanmışların sürekliliği 
olarak sonsuzluktur. Bu anlamıyla 
sınır «kavram»dan başka bir şey de-
ğildir.

Sınır; evrenselden tikele, tikelden te-
kile, tekilden somut evrensele geçişin 
her defasında farklı bir nitelik kazanır. 
Sınırın niteliğindeki farklılaşma, dis-
kurun üretildiği zemin (GRPDLQ�RI�GLV�
FRXUVH-evrensel küme) ve bu zemini 
oluşturan elemanların nicelenmesi 
(TXDQWL¿HU) ile ilgilidir. Dizgenin bir-
liği ve kimliği demek olan sınır, bir 
diskur zemininden bir başka diskur 
zeminine geçişte nitelik değiştirir. Bu 
anlamıyla bir şey bir başka şeye dönü-
şürken tam o dönüşme anında beliren 
şey, sınır durumu ifade edecek şekil-
de, dizgeyi birliğe getiren kavramdır. 
Bir şeyin bir başka şeye dönüştüğü o 
esrarengiz ve cereyanlı anda, «PDUML�
QDOliğin/sınır durumun» kendini yok-
luk olarak gösterdiği demde, tüm gör-
güllükleri olumsuzlayarak kaldıran 
ve şeyleri kaldırılmış olarak kendinde 
muhafaza eden kimlik, oradadır. 

Hegel’in 0DQWÕN�%LOLPL’nde gösterdi-
ği şekliyle, diskur zemini olarak Var-
lık momenti alındığında, şeyler basit 
bir hareketle bir başka şeye geçmek-
le karakterizedir. Bu karakter veya 
nitelik, A = A gibi bir basit özdeşliği 
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A = A’ haline dönüştürür. Her belirle-
me bir olumsuzlama olduğundan, A 
olarak beliren varlık, daha belirdiği 
anda kendi olmayan bir şeye «geçer». 
Varlığı bir başlangıç momenti olarak 
belirsiz kılan onun bu karakteridir. 
Varlık diskur zemini olarak alındı-
ğında hareket esastır. Diskur zemi-
ni Öz olarak konulduğunda, bir şey 
kendini kendi olmayanda içerilmiş 
olarak farklılaştırır. Bu, şeyin artık 
kendini ikili karşıtlık içinde, kendi 
olmayan üzerinden belirli kılma ara-
yışıdır. Buradaki işleyiş artık bir geçiş 
değil, Hegel’in deyişiyle « kendi ol-
mayanda görünme veya parıldama-
dır ». Bu karşılıklı bağımlılık içindeki 
şeylerin ürettiği karşıtlık, bunların 
birbirlerinde içerilmesi niteliğinden 
hareketle bir üst momentte birliğe 
getirilir: Kavram... Kavram, dizgenin 
ve özdeşliğin sınırıdır ve kimliğidir. 
Süreç, «başka şeye geçiş» (varlık) 
ve «başkasında parıldama» (öz) mo-
mentinden  «gelişim» (Kavram) mo-
mentine düşüncenin yürüdüğü aşa-
maları gösteren -zamansal ardışıklı-
ğın dışında- bir niteliktir. Gelişim, bir 
erek doğrultusunda varolanın kendini 
açındırması demek olduğundan ve bu 
nitelik düşüncenin tüm sürecinde bir 
uç durum olarak içerildiğinden daha 
başlangıçta –belirli bir başlangıç ol-
madığı halde- hazır bulunur. Süreç, 
zaman ve mekan eksenlerinin extra-
polarizasyonu olarak, bunlara dik bir 
eksen olarak konumlanır. 

Gelişim, uç durum (Kavram) diskur 
zemininde bir işleyiş ilkesi olduğun-
dan, kimliğin işlevsel ifadesi olan 
irade ve kasıt nosyonlarına bizi götü-
rür. O halde uç durum; sınır, irade ve 
kasıt nosyonlarını da içerecek şekilde 
kimliktir. Kendini belirli veya belirsiz 
olarak tikellik, tümellik ve tekillik 
momentleri üzerinden açındıran da, 
diskur zeminleri değişirken bir nite-
likten bir niteliğe geçen de «O»dur.

6ÕQÕU�YH�3DUDGRNV�,,

Paradoks, absürd ve çelişik olduğu 

halde doğru olan önermelerin nite-
liğidir. 3ULQFLSLD� 0DWKHPDWLFD ile 
birlikte Russell, kendine göndergeli 
önermeleri «Tipler Kuramı» adı ve-
rilen ve sonsuz hiyerarşiler içeren bir 
yaklaşımla devre dışı bırakıp mate-
matiği paradokslardan arındırdığını 
ilan ettikten 21 yıl sonra, matematikçi 
Gödel, bütünlük iddiası taşıyan her-
hangi bir dizgenin bu temel çelişkiden 
azade olamayacağını, bütünsel olmak 
istiyorsa kendisi hakkında konuşması 
gerektiğini «eksiklik teoremi» adını 
verdiği matematiksel bir teoremle is-
pat eder (1931). Gödel’in tutarlı her 
dizgenin eksik olmak zorunda oldu-
ğunu ispat biçimi, dizgelerin kendi 
yapıları içinde temsil edemeyecek-
leri en az bir matematiksel doğruluk 
olduğunu ispat etmesiyle karakteri-
zedir. Herhangi bir dizgenin bütün-
selliğine dair bir önermenin dizgenin 
kuralları içinde ifade edilmesi de bir 
dizidir (önermedir). Biz bundan ön-
ceki pasajlardan dizilerin teorem ha-
line gelebilmesinin koşulunun onların 
─tersine yordamla- dizge içindeki 
aksiyomlardan en az birine dayandı-
rılmasından geçtiğini biliyoruz. Oysa 
dizgenin birliği başlangıçta dizgenin 
içinde örtük olduğu veya bütünsellik 
olarak dizgenin içine yayılmış bulun-
duğundan, dizgenin kendisine dair 
ve yine dizgenin diliyle (ODQJXH) ya-
zılabilecek herhangi bir dizi (bütüne 
dair bir önerme), o dizgenin içindeki 
herhangi bir aksiyoma ─yine dizge-
nin yordamına sadık kalarak- kavuş-
turulamayacağından, formel dizgeler 
en az bir dizgesel gerçekliği (burada 
bir matematiksel gerçekliği-teorem) 
serimleyip ispat edemez demektir. 
İşin ilginç yanı bu ispat edilemezlik 
savı tüm dizgeler için ispatlanabilir 
bir gerçekliktir ve dizgenin hangi dil-
de (herhangi bir kod sistemi - ODQJXH) 
yazıldığı olgusundan bağımsız olarak 
tüm dizgelere şamildir; yani bir dil, 
tutarlı bir bütün, bir beden olan ─ister 
matematiksel ister felsefî ister sosyo-
lojik vd.- bir dizge veya herhangi bir 
hakikat rejimi, ispat bakımından ek-
sikli olmaya yazgılıdır. Eğer dizgenin 
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tastamam olması isteniyorsa tutarsız-
lık kaçınılmaz olur. Burada tutarsızlık 
paradoksallık anlamı da içerir. Yani 
bütünsel olanın paradoksal olması 
kaçınılmazdır. Hem eksiksiz hem de 
tutarlı (paradoks içermeyen) bir bütün 
kurmak muhâldir. Paradoks; herhangi 
bir dizgenin veya kümenin, kendini, 
«kendi olmayan» olarak kendinde 
içermesinden doğar.  

“Belit ya da Axiom tanıtlanmamış 
gerçekliktir. Bir önerme olarak ‘doğ-
ru’dur. Ama bir gerçeklik olarak 
vardır, nesneldir, öznel önerme biçi-
minden bağımsızdır. Gerçekliğinin 
su götürmez, kuşkusuz, pekin olduğu 
kabul edilir, ama yalnızca kabul edi-
lir. Belitin tanıtsız olmasını onun key-
filiği olarak görme tutumu gerçekliği 
olanaksız sayan görgücü bakış açıla-
rına aittir.”5

Kendine göndergeli önermeler, to-
tolojik olmaları nedeniyle, birer 
(PDMRU) aksiyomdur. Ancak varlıkları 
diğer (PLQ|U) aksiyomlar gibi kabul 
edilmiş, hatta ön-görülmüş değildir. 
Çelişki içindeki şeylerin birliği Kav-
ram olduğundan, Kavram da çelişki 
halindeki şeylerin görgül yanlarını 
kaldırarak kendinde içerdiğinden sı-
nır durumu ifade eder ve buradan 
hareketle ─uslamlama yeterince ra-
dikalleştirilirse- «sınır paradoksaldır» 
denilebilir. O halde dizgenin kimliği 
ve uç durumu olan paradoks, ilerleyi-
şin dizgesel bir nitelik kazanıp sını-
ra kadar varabilmesi süresince, yani 
kendisini ortaya çıkaracak zamansal 
akış boyunca, tüm aksiyomları, key-
filik içinde değil, bütün dizgeyle do-
layım içinde üretir ve bunu bir zorun-
luluk olarak dayatır. Birliği ifade eden 
Kimlik, bütünlük ilkesi olarak bütün 
dizgeye sirayet ettiğinden, dizgenin 
tüm aşamalarındaki inşaya «görün-
mez bir el» olarak eşlik eder.

Son: Olma ya da Olmama 

3RWDQVL\HOL

‘Yurt’ kelimesi ‘yürümek’ kelimesiy-
le etimolojik ortaklık taşır. Yine aynı 

kökten gelen ‘yort’ kelimesi ise ikti-
dar, hüküm, nüfuz, yürütme gibi an-
lamlara yakınsar. 

<RUW� H\� J|Q�O� VHQ� ELU� ]DPDQ� (Yunus 
Emre)

Yurt; yortun, iktidarın, kudretin mer’i 
olduğu satıhtır. Yürüdükçe varlaşan, 
sahip olunan arazidir. Bu yürüyüşün 
doğal sınırları tüm dünyadır. Bu böy-
ledir çünkü GL]JHQLQ�\RUGDPÕ�LoLQGH�
NDOÕS sınıra ulaşmak ve onu aşmak 
mümkün değildir. Sınır, yol yürüdük-
çe sizden uzaklaşan uç durumu anla-
tır bir niteliktir. Bu durumda sınır-içi 
veya yurt ne denli bir topoğrafyayı 
işaret ediyorsa; sınır-ötesi de o den-
li uzamsızlığı, bir arkaplanı, açık bir 
kümeyi, belirlenimsizliği, kırı, kötü 
sonsuzu ve yokluğu imler. 

Russell, belirlenim alanına dahil olan 
figuratif yapıların sınırlarını, birlik 
ve bütünlüklerini ihmal ederek para-
dokslardan kaçınmak istemiştir. Çün-
kü sınır belirlilik demektir ve sonsuza 
açılan bir dizge için bu belirlilik kaçı-
nılmaz olarak paradoks üretmektedir. 
Gödel, ne yapılırsa yapılsın dizgelerin 
(özdeşliklerin) kimlik sahibi olduğu 
gerçeğinin yadsınamayacağını gös-
termiştir. Gödel’in teorisi bütün diz-
gelerin belirli ve sonlu bir yan taşıdık-
larını ve bu niteliklerinden ötürü para-
doks üretmeden sonsuz büyüklükteki 
kümeleri veya nicelikleri (örneğin do-
ğal sayılar kümesi) modellemelerinin 
mümkün olmadığını matematiksel bir 
kesinlikle ortaya koymuştur.

Kimliğimiz; sahip olduğumuz yeti-
lerin, düşünceden düşünceye geçe-
rek (ki bu ipeksi bir zemin üzerinde 
‘yürümek’tir) aydınlattığımız iç dün-
yamızın, yortumuzun, hükümranlığı-
mızın sınırıdır. Kimlik, tüm yetilerin 
olumsuzlanarak kaldırılmış birliği 
olduğundan çelişik birliktir. Burada 
çelişik birlik ifadesini kullanmaktan 
murat, bir “V�SHUSR]LV\RQ” olma nite-
liğine atıfta bulunmaktır. 

Sınırı dışarıdan çevreleyen zorunlu-
luklardır. Bu zorunluluklara çarpana 
dek tüm sınırlar genişletilebilir. Zo-
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runluluklar ise o şeye tam belirlilik 
(tekillik) ve genel geçerlik (tümel-
lik) katan tüm arka plan ilişkileridir. 
Zorunlu ve mutlak sınırlarına varmış 
bir nesnenin, dizgenin veya kavramın 
kendisi bir figür, onun ‘dolaysız’ kom-
şusu ise kendisine eşlik eden tüm bir 
arka plandır. Figür ve arka plan ana-
lojisi, bize, sınırın iki nesne arasında 
değil, nesne ve onu saran tüm ilişkiler 
uzayı arasında ortaya çıktığını anla-
tır. Bu sayede biri kapalı diğeri açık 
küme olan “figür ve arka plan” ilişkisi 
açısından sınır belirebilir. Bir nesne-
nin zorunlu ve doğal sınırı, nesnenin 
tanımının en açık ve seçik olarak 
yapılabileceği yerdedir; ki bu zorun-
luluk da nesnenin tanımının dışında 
kalan her şeyin, yani tüm bir arka pla-
nın başladığı yerde kurulur. Bir başka 
deyişle arka plan bir nesnenin tamla-
yanıdır veya “evrensel küme” ile figür 
arasındaki fark kümesidir. 

Hegel’in Mantık Bilimi’ndeki Quan�
WXP momenti; kötü/sahte sonsuzun, 
mütemadiyen zayi olmakta olan akı-
şın, reddidir. Quantum, bir belirlenim 
olarak ortadan kalkıp bir başka şeyde 
kendini devam ettiren (sınırlı) son-
suzluğun, yani her anında sınırlılık 
taşıyan sonsuz akışın, ifadesidir. Kötü 
sonsuz, Russell’ın sonsuzluğu, anali-
tik bir soyutlamadır. Peki ama sınırlı 
şeylerin sonsuzca akması nasıl müm-
kün olur?

 “Her tür potansiyelliğin dile getirildi-
ği iki kip arasında, Aristo’ya göre, be-
lirleyici olan filozofun “Var Olmama 
Potansiyeli” (G\QDPLV�PH�HLQDL) veya 
“İktidarsızlık” (DG\QDPLD) dediği 
şeydir. ... Herhangi varlık, var olma-
yabilendir; onun kendi iktidarsızlığı-
na gücü yeter. ... Var olma potansiyeli 
ile var olmama potansiyeli arasındaki 
simetri, gerçekte, görünüştedir. Var 
olma potansiyelinde, potansiyellik, 
kendine nesne kıldığı belli bir edi-
me sahiptir; bu, ‘edimde olan varlık’ 
(energhein) anlamında, belirlenimi 
olan bir etkinliğe geçiş demektir (Bu 
nedenle Schelling potansiyelliği ‘kör 
olarak eyleme geçmemeye gücü ye-

temeyen’ şeklinde tanımlar); öte yan-
dan var olmama potansiyeline gelin-
ce, etkinlik artık asla potansiyelden 
etkinliğe (GH�SRWHQWLD�DG�DFWXP) basit 
bir geçişten ibaret değildir: başka bir 
deyişle o artık potansiyelliğin kendi-
sini kendisine nesne kılan bir potansi-
yelliktir, bir ‘SRWHQWLD SRWHQWLDH¶dir.”6

Var olmama potansiyeli, var olma 
potansiyeliyle ilk elden bir karşıtlık 
içinde görülse de, şeylerin varlaşması, 
var olmama potansiyelinin onlara aç-
tığı -bir nevi- kredi sayesindedir. Yani 
varoluş alanına çıkmamanın ifadesi 
olan var-olmama potansiyeli, tüm var 
oluşların ortaya çıkmasını sağlayan, 
dolayısıyla onların sınırlarını oluştu-
ran niteliktir. O halde ideanın, kendini 
(var-olmama potansiyeli), kendi (var 
olma potansiyeli) önüne yol olarak 
döşeyebilmesi, kendilik uğruna var 
olmamayı göze alabilmesi var oluşu 
mümkün kılan şeydir. Açılan yolu 
(var olmama potansiyelini), var olma 
potansiyeli taşıyan edimlerin aktif 
olarak kendilerinden başka bir şeyle 
etkileşmemeleri olarak da ifade etmek 
mümkündür. Zira var olmama potan-
siyelinde kendisiyle etkileşilecek hiç-
bir şey yoktur. Var olmamak da etkile-
şimsizlikten başka bir anlama gelmez. 
Varlaşmak, kendi var-olmama potan-
siyelinin (cehlinin veya yokluğunun) 
açtığı yolu yürüyerek çiğnemek, çiğ-
nenen yerleri bir topografya haline 
getirmek, burada nüfûzunu ve yortu-
nu kurmak ve böylelikle bu topoğraf-
yayı yurt kılmakla olanaklıdır. Tekrar 
etmek gerekirse dizgenin yordamına 
bağlı kalarak sınırın ötesine geçilmez, 
geçildiğinde sınır o ötelere de taşın-
mış, oralar çoktan yurt kılınmış olur.

“Yalnızca hem iktidara hem de ikti-
darsızlığa muktedir bir kudret en üs-
tün kudrettir. Eğer her iktidar var olma 
ve var olmama kudretini eşit derecede 
içeriyorsa, o halde etkinliğe geçiş, var 
olmama kudretini kendi ediminde ta-
şımakla (Aristo buna “korumak” der) 
olanaklı olabilir.”7

İdea, kendini olumsuzlayıp, kendini 
kendine bir olumsallık olarak açıp 

tüm açığa vurulanların oyun alanı, gö-
rüngülerin kendi üzerinde belirip kay-
boldukları bir “VXEVWUDWD” olarak var 
olduğunda, kendini kendinde örtebil-
mesinin ilişkisini sorgulamak gerekir. 
Örtüklüğüyle veya yokluğuyla görün-
gülere eşlik edebilmesi bir var olma-
ma potansiyeli taşıdığını îmâ eder.

Var olma potansiyelinin edimsel hale 
gelmesiyle beliren figür ile var olma-
ma potansiyeli aracılığıyla bu figürün 
belirmesini sağlayan sonsuz olanaklar 
alanının, arka planın, arasında beliren 
sınır, her iki momenti içerdiğinden, 
hem köken hem de erektir. Var olma-
ma potansiyeli feragatin alanıdır ve 
özgürlüğün, zorunluluklarla sınırlan-
manın, koşuludur.

(Son Not)
1 Bu yazı boyunca kimlik kavramı, çağdaş 
(politik, sosyolojik veya felsefi) literatürde ele 
alındığı şekliyle değil, ben-bilinci veya bilinç-
li bir şebeke anlamında kullanılmıştır. Çağdaş 
Türkçe kaynaklarda İngilizce identity, Fransız-
ca identitê kelimelerinin karşılığı olarak kulla-
nılan kimlik kavramı; etnik, dinsel, ırksal, sınıf-
sal vb. her türden aidiyete atıfta bulunurken; biz 
burada -Hegel terminolojisindeki « kavram » 
QRV\RQuyla paralellik içinde- tüm aidiyetle-
ri olumsuzlanmış olarak kendinde barındıran 
«ben bilinci » anlamında kullanacağız. 
2 Hegel’in 7*%’de dile getirdiği üzere «şimdi» 
ve «burada»nın birer anlak soyutlaması oldu-
ğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Zira 
tüm «şimdi»ler ve tüm «burada»lar bir diferan-
siyel işlemine maruz bırakılıp daha küçük par-
çalarına ayrılabilirler ve tüm nesneler «şimdi» 
ve «burada»lığı kendi aralarında paylaşarak bir 
evrenselin altına düşebilirler. Bu konuda ay-
rıntılı bilgi bu yazının kapsamını aşacağından 
daha fazla değinmiyoruz.
3 J. Burbidge, &RQFHLYLQJ, A Companion To 
Hegel isimli kitapta, Blackwell press, ed. Step-
hen Houlgate and Michael Baur, s. 164, (Çeviri 
ve vurgu yazara ait)
4 Robert Berman, WD\V� RI� %HLQJ� 6LQJXODU��
7KH�/RJLF�RI� ,QGLYLGXDOLW\, +HJHO¶V�7KHRU\�2I�
6XEMHFW, Palgrave Macmillan, ͒ed. David Gray 
Carlson, s. 95 (Çeviri yazara ait)
5 Aziz Yardımlı, http://www.ideayayinevi.
com/2014/mantik_bilimi/bagintilar.php
6 G. Agamben, (%DUWOHE\) The Coming Com-
munity, University of Minnesota Press, s. 34-5, 
(Çeviri yazara ait) 
7 age. s. 35-6
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Doğmadan önce nereden gel-
diğimizi bilemediğimiz gibi, 
öldükten sonrada ne olaca-

ğımızı bilemiyoruz. Doğum ile ölüm 
arasındaki boşlukta ise yaşantımız 
sınırlanır ve burada ilk sorumluluğu-
muz hayatta kalabilmektir. Hayatta 
kalabilmek için ise başka bir canlı 
varlığı tüketerek besin zincirinin bi-
rer halkası haline gelip, özgürlük ve 
sınırların anlamını, hayatta kalabil-
me, var olabilme isteği ile içgüdüsel 
olarak oluşturmuş oluruz. 

Evreni incelediğimizde sınırsız ve 
sonsuz olduğunu algılayabiliriz. Fakat 
evrende bulunan herhangi bir varlığın 
kendisi olabilmesi için diğer varlık-
lardan ayrılıp sınırlanması, kendiliği-
nin ayrımını oluşturması gereklidir. 
Algıladığımız sınırsızlık kavramı sı-
nırları yani sonsuzun bitimini de kap-
sar. Sınırların ötesine geçildikçe geliş-
me, genişleme,  değişim, dönüşüm ile 
farklı oluşumlar ortaya çıkar.

Özgürlük alanı ise bu sınırların içinde 
kalır. “Özgürlük” hür irâdeyi temsil 
eder, içinde bulunduğumuz toplum ve 
yaşadığımız evren arasındaki ilişkiyi 
anlatır. Bu ilişkiler dengeler halindedir 
ve sınırlar aşıldığında dengeler değişir.  
Uzaydan dünyaya bakıldığında yaşa-
dığımız mekânların nehirler, dağlar, 
okyanuslar ile ayrıldığını görebiliriz. 

Bu sınırlar değişik bitki örtülerini, 
iklimleri, farklı kültürleri oluşturur. 
Fakat nehirlerin okyanuslara dökül-
mesi, okyanusun derinliklerinde kara 
parçalarının bir olduğu, dağlarla va-
dilerin birleşmesi ile ayrı gördüğü-
müz her şeyin aslında tam ve bütün 
olduğunu algılayabiliriz. Aynı şekilde 
sınırlar farklı kültür ve uygarlıklar ya-
ratmış olsa da bu farklılıklar varoluş-
sal açıdan bir diğerinden daha az de-
ğerli değildir ve tüm varlıklar sınırsız 
ve sonsuz olan kapsayan bütüne aittir.

Uygarlık ve kültür açısından fark-
lıklarda bireyselliğimizi oluşturan 
değerleri sınırlar içerisinde korumak 
isteriz. Eğer bu sınırları koruyamaz-
sak birikim oluşturmak ve gelişimi 
sağlamak mümkün olmayacaktır. 
Peki, özgür birer birey olarak sosyal 
açıdan sınırlarımızı nasıl oluşturabi-
leceğiz. Karl Marks’ın tanımında öz-
gür insan; “2UWDN��UHWLP�DUDoODUÕ\OD�
oDOÕúDQ�YH�ELUH\VHO�J�oOHULQL�|QFHGHQ�
NDUDUODúWÕUÕOPÕú� ELU� SODQ� JHUH÷LQ�
FH� WHN� YH� RUWDN� ELU� WRSOXPVDO� HPHN�
J�F�� JLEL� KDUFD\DQ� LQVDQGÕU.” Yani 
özgür insan bireysel gücünü ortak 
fayda için harcayan insandır. Daha 
da açmak gerekirse birey olarak ken-
di güvenli alanımızda var olmamız 
yetmiyor, yaptıklarımızın toplumun 
yararına da olması gerekiyor. Tıpkı 

batan bir gemide kendi konforlu ka-
maramızda var olamayacağımız gibi. 

İnsan bilinci bilgiye ulaşma, bilme 
isteği, varlığı, kendini, evreni sor-
gulaması, gerçeği arama ve anlam 
arayışları ile aşkınlığa ulaşmayı ve 
kendi sınırlarını genişletmeyi sağ-
lar. Dünya tarihine bakıldığında 
özbilincin ilerleme süreci aşama 
aşama görülebilmektedir. Bilme et-
kinliği ile bilinç bilinmeyene doğru 
birer birer basamak oluşturur ve bi-
linmezin ötesine geçmeyi hedefler, 
bilinmezlikler aşıldıkça, bir şeyin 
sona ermesi ile sınırlar genişlemeye 
devam eder ve ilerleme, gelişim mey-
dana gelir. Bilincin bilgiye ulaşması 
ve bilgilenme ile özbilinç oluşur. Kişi 
kendi varlığı üzerine bilgi sahibi olur.

.D\QDNODU�

)HOVHIH�7HULPOHUL� 6|]O�÷�, Prof. Dr. Be-
dia Akarsu, İnkılap Kitapevi Yayın, 1998,
)HOVHIH� 6|]O�÷�, Orhan Hançerlioğlu, 
Remzi Kitabevi, 8.Basımw
İslâP� )LOR]RÀDUÕQGDQ� )HOVHIH� 0HWLQOHUL, 
Mahmut Kaya, Klasik yayınları, 2003
+LWLW�hQLYHUVLWHVL�øOkKv\DW�)DN�OWHVL�'HU�
JLVL, 2007/2, c. 6, sayı: 12, ss. 41-58.İslâm 
Felsefesinde Mekân ve Boşluk Tasavvu-
runun Kozmolojiye Tatbiki, Şaban Haklı
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İNSANIN
ÇİZDİĞİ SINIR

Gökçen Taviloğlu
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İnsan bilincindeki sınır kavramı, 
sonradan kazanılmış olmayıp, sez-
gisine doğuştan sahip olduğumuz 

apriori bir kavramdır. İnsan, dünyaya 
gelmiş olduğu zaman biriminden önce 
fiziksel olarak var olmadığını bildiği 
gibi, yaşamının sonlanacağı andan 
itibaren de bedensel olarak varlığını 
devam ettiremeyeceğini sezgisel ola-
rak bildiğinden, ömrünün sınırlı oldu-
ğunun idraki ile hayatına devam eden 
tek canlıdır. Burada sorulması gereken 
asıl soru; kendisinin fiziksel olarak 
sınırlı bir varlık olduğunun farkında 
olan insanın, nasıl olup da sınırsızlık 
kavramına ve kavrayışına sahip ola-
bildiğidir. Acaba insana uzaydaki nes-
nelere bakarak, onların sınırsız bir di-
rimselliğe sahip olduğunu düşündüren 
nedir? Dikkat edilmesi gereken nokta, 
bilincin potansiyel olarak kendinde 
taşımadığı bir niteliği, kendi dışındaki 
varoluşlara atfedemeyeceğidir. Çün-
kü düşüncesinde ürettiği kavramlarla 
ve terimlerle dili inşa eden, bilincin 
kendisidir. O halde sınırsızlık kavramı 
da, onu üreten bilince ait bir niteliktir. 
Bilinç, kendi niteliği olarak belirlediği 
sınırsızlık kavramını, bu niteliği taşı-
maya uygun bulduğu nesnelere atfe-
der. Dolayısıyla, inşa ettiği kavramla-
rın hepsinde, bilinç kendi içeriklerini 
ortaya koyar.  

Her nesne biçim olarak sınırlı, içerik 
olarak sınırsızdır. Enerjinin sakınımı 
prensibi gereği enerjinin yoğunlaşmış 
hali olan nesne, biçim olarak bozunu-
ma ya da dönüşüme uğradığında dahi 
varlığını farklı bir enerji formu altında 
sürdürmeye devam eder. Aynı durum 
form ve biçimin birliğinden oluşan 
insan için de geçerlidir. Fakat biçim 
olarak belli sınırları olan ve zaman 
içinde bozunuma uğrayan bir bedenle, 
form olarak kendini gerçekleştirmede 
sınırsız bir potansiyele sahip olan in-
san tininin bir aradalığından, diyalek-
tik bir süreç doğar. İnsan fizyolojisinin 
hormonal aktivitelerinin tetiklediği 
dürtülerin içgüdülere ket vurmaksızın 

giderilmek istenmesinin, vicdan ve 
değerler ile yarattığı çatışmanın so-
nunda varılan sentezin ürünü olarak 
tin, kendi kimliğinin ve dış dünyadaki 
nesnelerin sınırlarını belirleyen nite-
liklerin hepsini kendinde toplayan ve 
hak edişlerine göre onları şeylere at-
feden bir idraktir. Tin, tıpkı Hermes 
misâli, her nesnenin biçimine uygun 
anlamlar üreterek, onlara  mânâ elbi-
seleri diken bir kavram terzisi gibidir. 

Fakat insan bilincinin tine yükselt-
genebilmesi için öncelikle bilincin, 
öz bilinç haline gelerek refleksiyonlu 
düşünebilmeyi sağlamış olması ge-
rekir. Bilincimizin ve düşüncelerimi-
zin sınırını belirleyen dil olduğu için 
gündelik dili kullanan doğal bilincin, 
kendini soyut evrensellerin yani tümel 
kavramların diliyle düşünebilmeye 
eğitmesi gerekir. Böylelikle şeylerin 
ne’liğini bilen insan bilinci, kendi 
kimliğini bilen insan tinine evrilerek 
³9DUOÕN�QHGLU"´ ontolojik sorusundan 
³9DUOÕN�QH�LoLQGLU"´ sorusuna yönele-
rek, Nous’un ortaya koyduğu mekanik 
ve determinist bir doğa anlayışından; 
Logos’un ortaya koyduğu organik ve 
teleolojik (ereksel) bir doğa anlayışına 
geçebilir. Nitekim bilinç ile öz bilinç 
arasındaki sınır, algı ile anlam arasın-
daki sınır kadar derindir. Fakat bu sı-
nırı çizen insanın kendi istencidir. Bu 
anlamda tinsellik, başımıza gelen bir 
kader değildir. Usun eğitilmesiyle ka-
zanıldığı için iradi bir çaba gerektirir.

Şeylerle ve kişilerle olan ilişkilerimiz, 
bilincimizin onlardan gelen verileri, 
onların anlatmak istedikleri gibi de-
ğil de kendi algısına göre kavraması 
sebebiyle, sınırlı bir ilişkidir. Bunun 
sonucu, anlaşamamak olduğundan, 
barış, hayata geçirilmesi en zor kav-
ramlardan biri haline gelmiştir.

Ne var ki uzlaşmak, bilimsel buluşlar 
sayesinde farklı gezegenlere yerleş-
menin mümkün olduğu bir uygarlık 
düzeyine gelmekle dahi ulaşılabilecek 
bir olgu değildir. Çünkü henüz anla-
yıştan doğan tin gelişmeden, bilimden 

doğan teknolojinin gelişmesi, sadece 
hali hazırda var olan savaşların boyut 
değiştirerek, yıldız savaşlarına dö-
nüşmesini sağlayabilir ki bu gelişme, 
bir gerilemenin de başlangıcı olabilir. 
Nitekim canlılar üzerindeki tehditlerin 
ve tahribatların önünü açmakta olan 
bilimsel buluşlar ve teknolojik geliş-
meler, bugün bile insanlığın taş taş 
üstünde bırakmadan kendi kendisini 
yok etmesini ve yeniden primitif bir 
yaşama yani mağara dönemine geri 
dönmesini sağlayacak yeterliliktedir.

Bütün bunların önüne geçerek, in-
sanların kendi aralarında uzlaşmala-
rını sağlayacak olan yegane gelişme, 
bilincin gelişmesidir. Barış ancak, 
kendi bilincimizin sınırlarını, diğer 
bilinçlerin anlayışlarına vize verip 
açtığımızda; farklı kültürlere, dinlere 
ve inanışlara serbest dolaşım hakkını 
yani kendini ifade etme özgürlüğünü 
tanıdığımızda; iç dünyamızı zengin-
leştiren ürünleri gümrükte bekletmeyi 
bıraktığımızda yani bilime ve sanata 
uyguladığımız ambargoları kaldırdı-
ğımızda gerçekleşebilir. Çünkü ancak, 
kendini başkası üzerinden tanıyabi-
leceğini bilen bir bilinç, farklılıkları 
tehdit olarak algılamaktan vazgeçebi-
lir ve barışın yolunu açabilir. Fakat bi-
lincin kendiyle özdeş olmaktan çıkıp, 
karşıtıyla ilişki kurabilecek düzeye 
gelebilmesi için aklın felsefeye eğitil-
mesi gerekir. Çünkü diyalogos ancak 
logos ile mümkün olabilir. 

Felsefenin gerekliliğini, hiçbir bilin-
cin kendi anlayışından öte bir kavra-
yışa sahip olamayacağını fark ettiği-
mizde çok daha iyi kavrarız. Felsefe 
ise bize ele alınan bir konuya pek çok 
farklı açıdan bakabilmenin yollarını 
gösterir. Hem o konuya değişik bir 
bakış açısı getirmemizi hem de bunu 
herkesin anlayabileceği şekilde açık 
seçik ifade edebilmemizi sağlar. Ama 
en önemlisi de bizi dogmatiklikten 
uzak tutarak, bir başkasının bizim 
görüşümüzü çürütebileceği imkânına 
bizi hazırlar. Bu mühimdir çünkü bi-
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linç, hem kendini karşıtında bilir hem de ancak kar-
şıtıyla kendine sınır çizebilir ve sadece öne sürdüğü 
teze karşıt bir antitez olduğunda, sentez yapabilir. 
Fakat bu sentezin de nihâî bir son olmadığını, onun 
da kendi içinde bir tez ve antitez olmak üzere yeni-
den karşıtlarına ayrışarak diyalektik bir süreci baş-
latabileceği gerçeğini de bize bildiren felsefe, yeni 
düşüncelere karşı daima açık fikirli olmayı salık 
verir. Bütün bunların filozofa kazandırdığı misyon, 
özgürlüktür. O, aklını her türlü fikre önyargısızca 
yaklaşmaya eğittiğinden, başkaları tarafından orta-
ya konmuş bir görüşün kendinde ufuklar açabile-
ceğini göz ardı etmeden yoluna devam edebilir. Bu 
sebeple felsefe, kişiyi sadece başka bilinçlerin kav-
rayışlarının sınırlarından özgürleştirmekle kalmaz, 
aynı zamanda kendi kavrayışının sınırlarından da 
özgürleştirerek barışın yolunu açabilir.  

Peki özgürlük ve barış için bilincimizin sınırları-
nı ortadan kaldırmamız mı gerekir? Eğer öyleyse, 
bu bizi belirsizliğe taşıyacaktır. Çünkü her kabulün 
ötesinde, farklı bir gerçekliğin daha olabileceği-
ni düşünmek ve bu sebeple ele aldığımız şeylere, 
olaylara ve olgulara dair yargılarımızı daima askıda 
tutmak, onlar hakkında belirli bir görüşe sahip ol-
mamızı ve haklarında uzlaşmamızı engeller. Hiçbir 
yargıya bağlanmadan kalmak, özgürlük değil, ka-
rarsızlıktır. Bir yargıya varmak ise kararlılık olmak-
la beraber diğer tüm yargıları reddetmek anlamına 
geldiğinden yine özgürlük değildir, dogmatikliktir. 
O halde özgürlük, hiçbir yargıyı diğerlerine üstün 
tutmamakla beraber, her yargının kendi koşulları 
açısından doğru olabileceğini kabul edebilmektir. 
Böylece us, parçalanmışlıktan kurtularak kendi 
bütünlüğüne kavuşacaktır. Bu bütünlüğe en kolay, 
Hegel ile doruğa çıkan fakat günümüzde reddedil-
miş olan sistematik felsefe ile varılabilir. Düşünce 
tarihi içinde, her düşüncenin kendinden önce gelen 
bir düşünceden türediği ve kendinden sonraki dü-
şüncenin de zeminini oluşturduğu bu sistemde, her 
görüşün anlamlı ve vazgeçilmez bir yeri olduğun-
dan, diyebiliriz ki sistematik felsefe, aklı uzlaşıma 
ve özgürlüğe taşıyan bir idman görevi görmekte-
dir. Felsefe ile sistematik felsefe arasındaki fark, 
özgürlüğün kapısını çalmakla, o kapıyı anahtarla 
açmak arasındaki fark gibidir. 

Bu farkın anlaşılabilmesi için, kendi felsefesine 
göre hümanizmi benimseyen fakat sistematik fel-
sefenin getirdiği açık görüşlülüğe ve özgürlüğe 
erişemeyen Fransız yazar ve filozof Voltaire’in 11 
Ekim 1770’de Rusya Çariçesi 2. Katerina’ya yaz-
dığı bir mektubu örnek olarak alabiliriz: 

³<�FH�0DMHVWHOHUL��7�UNOHUL�|OG�UHUHN�EDQD�KD\DW�
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YHUL\RUVXQX]��6L]�$YUXSD¶QÕQ�|F�Q��
DOGÕQÕ]��7�UNOHUL�YH�RQODUÕQ�GLOLQL�NR-

QXúDQODUÕ� $YUXSD¶GDQ� VLOPHN� JHUH-
NLU�� øQVDQOÕ÷ÕQ� LNL� E�\�N�EHODVÕ� YDU��
ELULQFLVL�YHED��LNLQFLVL�7�UNOHU«�Hü-

PDQL]PD�LONHP�ROPDVD\GÕ��7�UNOHULQ�
KHSVLQLQ� N|N�Q�Q� ND]ÕQGÕ÷ÕQÕ� J|U-
PHN� LVWHUGLP�� <D� GD� |\OHVLQH� X]DN-

ODUD� V�U�OPHOLOHU� NL�� ELU� GDKD� JHUL�
JHOPHVLQOHU�� %HQ� HQ� D]ÕQGDQ� ELUNDo�
7�UN¶�Q� |OG�U�OPHVLQH� NDWNÕGD� EX-

OXQPDN� LVWHUGLP�� ELU� +ULVWL\DQ� LoLQ�
EX�HOEHWWH�7DQUÕ�NDWÕQGD�oRN�\�FH�ELU�
LúWLU��*HUoL�EHQLP�KRúJ|U��LONHPH�X\-
PX\RU�DPD�LQVDQODU�oHOLúNLOHUOH�\R÷-

UXOPXúODUGÕU�´�

Görüldüğü gibi felsefe, kişiyi bu gibi 
çelişkilerden kurtarmaya yani içten 
içe ötekini yok etmeyi istemekten 
alıkoymaya yetmeyebiliyor. Farklı 
yaşantılar, kültürler, inanışlar ve dü-
şünceler kendi anlayış sınırlarımızı 
aştığında, bunun çaresini onları yok 
etmekte buluyorsak eğer, anlayışımız 
kendi karşıtına tahammül edemeyecek 
denli dar sınırlar içinde sıkışıp kalmış 
demekir. Aklı sistematik felsefe ile 
eğittiğimizde, öteki kültürlerden, din-
lerden ve dünya görüşlerinden kork-
mak yerine onları kapsamak mümkün 
hale gelecektir. Bu sebeple felsefe sis-
tematik hale gelmediği sürece, Voltai-
re’in mektubunda da görüldüğü üzere, 
faşizme dahi dönüşebilme olasılığını 
kendi içinde taşımaya devam edecek-
tir.

Peki ama insanın duygularının, düşün-
celerinin ve davranışlarının sınırlarını 
tayin eden sadece aklı mıdır? Yoksa 
insan akıldan daha fazlası mıdır? Bir 
yönüyle fizyolojik ve psikolojik, diğer 
yönüyle sosyolojik ve politik aynı za-
manda da ekonomik bir varlık olan in-
san, sadece düşünen değil bununla be-
raber eyleyen, hisseden, irâd eden ve 
inanan, rasyonel olduğu kadar irras-
yonel tarafları da olan, travmalarıyla 
ve bilinç dışı tutumlarıyla birlikte ele 
alınması gereken kompleks bir varlık-
tır... İnsan, bu kendine has nitelikler-
le varoluşunu belirleyerek, kimliğini 
inşa eder ve böylece kendini diğer 

kimliklerden ayırt eden sınırı çizer. 
Fakat bu sınırı çizecek olan, yine akıl-
dır. Felsefenin işlevi ise aklı son sınırı-
na kadar getirerek, ona kendi karşıtına 
yani sınırsız olana dönüşebilmesi için 
gerekli olan zemini hazırlamaktır.

Her seçim bir sınırdır. Sınırsızlığı seç-
mek ise belirlenmişlikten yani kendi 
sınırlarımızı var eden bütün seçimleri-
mizden, kısaca varoluşumuzdan vaz-
geçmeyi gerektirir. 

³9DUROPDN´ da bir sınırdır çünkü 
kendimizi ne ile var ettiysek, diğer 
varolanlardan da onun ile ayırırız. 
Fakat sınırlarımızı tayin eden varolu-
şumuzdan soyunarak, sınırsızlığı yani 
yokoluşu seçtiğimizde, tutku olmak-
sızın yol alamayız. Çünkü yokoluş da 
tıpkı varoluş gibi bir çaba gerektirir. 
Pasiflik ve eylemsizlik hali değil; sü-
rekli bir edimdir. Kısaca daha önce 
kendimize katarak varolduğumuz ne 
varsa onlar olmadan da varlığımızı 
duyumsayabilmektir. Daha doğrusu 
duyumsadığımız varlığın, kendi öznel 
varlığımız olmayıp, tüm varoluşlarda 
ortak olan tümel varlık olduğunu fark 
edebilmektir.

Aslında kendi varoluşumuzdan soyut-
lanma tutkusu, bize soyutları düşünme 
alışkanlığını veren felsefenin kattığı 
bir ivmedir. Varoluşumuzdan yani 
bizi biz yapan sınırlardan kurtulmak, 
aslında başkasını başka yapan sınır-
larla aramızdaki engeli kaldırmaktır. 
Bu hem herkesle herkes olmak hem 
de hiç kimse olmamaktır. Peki insan 
bilincini böyle bir sınırsızlığı yani 
yokoluşu deneyimlemeye iten nedir? 
Aslında özgürlüğe olan tutkusundan 
başka bir şey değildir. Felsefe insa-
na özgür olmadığının farkındalığını 
verir. Özgürlük tutkusunu veren ise 
Tanrı bilincidir. İnsanın; acılardan ve 
ızdıraplardan uzak, daima mutlu, mü-
kemmel ve özgür bir varlık olan Tan-
rı’ya benzeme tutkusu yani agape, in-
san bilincini devindirerek, onu kendi 
sınırlarının ötesine taşır. 

Nitekim insanın fiziksel sınırlılıkları 
duyularının sınırlarını belirlemekte, 

duyuları ise algılarının sınırlarını çiz-
mektedir. Algılarımızın düşünceleri-
mize koyduğu sınırları aşmak, ancak 
bunu gereksiniyor olmakla müm-
kündür. Bu gereksinimin büyümesi 
ile içimizdeki tutku (agape) uyanır. 
Uyandığında, tinin yokluğunda ken-
di sınırları dışına hiç çıkmamış olan 
bilinç, tinin varlığında artık kendi sı-
nırlarını aşarak sınırsızlığa doğru yol 
alır. Bu ise bilince kendi dışından bir 
sınır konulamayacağı anlamını taşır. 
Fakat usun kendisi, sınır koymaya 
devam ederek toplumsal hayatın dirli-
ğini ve düzenini sağlamak zorundadır. 
Böylece yaşantısı da, kendi verdiği 
kararların sonuçları tarafından sınır-
lanmış olacaktır. Örneğin us, hak ile 
bâtıl arasındaki sınırı yanlış belirle-
diğinde, insanın kendi yaşamı da hak 
yerine bâtılla sınırlanmış olacaktır. Bu 
sebeple toplumsal hayatı düzenlerken, 
özellikle insan hayatına etki eden ku-
rumların yasal sınırlarının doğru tayin 
edilmesinin ve gerektiğinde bu sınır-
larda değişikliğe gidilmesinin önünün 
daima açık tutulması gerekir.

Çünkü biçimsel açıdan sınırlı olan 
toplumsal kurumlar, içerik olarak sı-
nırsız bir potansiyel taşırlar. İnsanın 
koşullara göre farklılık gösteren ihti-
yaçlarına bir sınır koymak mümkün 
olmadığından, bu ihtiyaçları karşı-
layan din, devlet, okul, iktisat vb. 
kurumların içeriklerinin de bu ihti-
yaçlara göre değişmesinin önüne bir 
sınır koymamak gerekir. Çünkü kültür 
kurumlar aracılığıyla uygarlığa katkı 
verir ve uygarlık da ancak kurumlar 
vasıtasıyla kültürü besleyebilir. 

Peki bütün kavramların ve kurum-
ların sınırlarını tayin eden insanın, 
kendini tanımlamak için çizdiği bir 
sınır var mıdır? Tensel olarak beşer 
suretinde olmanın ölçütü akıl; tinsel 
olarak insan sîretinde olmanın ölçütü 
ise ahlâktır. İnsan sîretinin değeri; ırkı, 
dili, dini ve milliyetiyle ölçülmediği 
gibi mülkü, mevkisi ve şöhretiyle de 
ölçülmez. Ahlâkımız, bildiklerimizle 
yapabildiklerimiz arasındaki sınırdır. 
Çünkü bilen ustur, yapabilen ise du-
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yunçtur (vicdan). Şeylerin yasalarını 
bildiğinde onları dönüştürebildiğini 
gören insan, kendi varoluşundaki il-
keleri ve yasaları bildiğinde kendini 
de dönüştürebileceğini düşünmüştür. 
Kadim öğretilerden ve peygamberle-
rin insanları davet ettikleri dinlerden 
günümüze kadar gelen yazılı ve sözlü 
kaynaklarda geçen bu yasalara artık 
kolayca erişilebildiğinden, isteyen 
herkes bu konuda bilgi sahibi olabil-
mektedir. Fakat bütün bunları çok iyi 
biliyor olmak, yapabiliyor olmak an-
lamına gelmediğinden, bilmek dünya 
üzerinde beklenen ahlâki dönüşümü 
sağlamaya yetmemiştir. Bilmedeki 
sınırsızlık, yapabilmedeki sınırlılıkla 
karşılaştığında, bu sınır bilince ayna 
olur. Bilinç, bildiklerinin onu dönüş-
türüp dönüştürmediğini vicdan ay-
nasına baktığında görür. Fakat gören 
ahlâkımızdır. Hakikatlere daima kendi 
ahlâkımızın gözlerinden baktığımız 
için onun aslını görmekte zorlanırız. 
Bu yüzden hakikate dair anlatılanları 
duyarız ama ne anlatılırsa anlatılsın 
kendi ahlâkımıza göre anlarız. 

İnsan, anlayışlarına edimleri ile edim-
lerine ise ereği ile sınır çizer. Fakat 
ereğinin ne olduğu ancak eylemlerin-

de açığa çıkar. Çünkü gerçek erek giz-
lenerek başka bir erek ortaya konuldu-
ğunda bunu anlayabilmenin tek yolu, 
söylenen ereklerle ortaya konulan 
eylemler arasında bir tutarlılık olup 
olmadığına bakmaktır. Diyebiliriz ki 
eylem, hakikat ile yalan arasındaki 
sınırdır.  Çünkü söylenenlerden an-
ladıklarımız, çoğunlukla kendi öznel 
çıkarsamalarımızdır. Karşımızdakinin 
niyetine, kendi iyi veya kötü niyetimi-
zi yükleyerek, onu olduğundan farklı 
yorumlarız. Ama eylemlerinin, bizim 
ona yüklemiş olduğumuz niyetten ya 
da onun bize söylemiş olduğu ken-
di niyetinden farklı sonuçlar ortaya 
koyduğunu gördüğümüzde, yalan 
söylediğini anlarız.  Kısaca, olayları 
ve kişileri objektif olarak ele almak 
yerine, onları kendi kişisel özellikle-
rimize göre değerlendirdiğimiz sü-
rece yanıltıcı sonuçlarla karşılaşırız 
ve bazen iyi niyetli birini kötü olarak 
değerlendirmemizin ya da kötü niyetli 
birini iyi niyetli zannedişimizin üzün-
tüsünü duyarız. Kimi zaman bu zanla-
rımız yüzünden uğradığımız zararları 
telafi edebiliriz fakat kimi zaman da 
özgürlüğümüzü kaybedecek kadar 
ağır bedeller öderiz. Örneğin, genel 

seçimlerde iktidara talip olanlar hak-
kında vereceğimiz yanlış bir kararın 
sonuçlarının nelere sebep olabilece-
ğini ele alalım. Dünyanın her yerin-
de, iktidarı ele geçirmek isteyenlerin 
ortak noktası, toplumun beklentilerine 
göre vaatlerde bulunarak, onları, ikti-
dara geldiklerinde bu vaatleri yerine 
getirebileceklerine inandırmaktır.

Diğer bir deyişle, mitinglerde ortaya 
koydukları projeler ile kendi çıkarları 
için değil halkın çıkarları için çalışa-
caklarına, toplumu ikna etmeye ça-
lışmaktır. Fakat iktidara talip olanlar, 
halka onların istediği gibi görünmek 
adına, kendi niyetlerini örten bir mas-
ke taktığında, hakikatin ölçütü olarak 
vaatlerin değil eylemlerin yasallığına 
bakmak gerekecektir. Çünkü vaadi 
özgürlük olup, ereği diktatörlük olan 
bir liderin bu gizli niyetini anlayabil-
menin yolu, onun eylemlerini kendi 
hüsnü zannımıza göre değil, tümel 
ilkelere ve yasalara göre yorumlaya-
bilmektir. Nitekim seçim vaatlerinde 
insanların aklına hitap etmeyi tercih 
edenler, eylemlerini yasalarla destek-
lemek mecburiyetindedirler. 

Varoluşlarını yasa dışı eylemlerle des-
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tekleyenler ise insanların duygularına 
hitap etmeyi seçerler. Böylelikle gele-
neklerine ve inançlarına dokunarak bir 
nevi kalplerine dokundukları insanlar-
la, kendi aralarında sarsılmaz bir bağ 
kurma yoluna giderler. Çünkü duygu 
bağı, hataları görmezden gelmeyi ve 
affetmeyi sağlayan en güçlü akıl ba-
ğıdır. Dolayısıyla aklı bağlayıcı ve 
köreltici bir nitelik taşır. Duygularıyla 
hareket eden kitleleri etkilemek kolay-
dır. Böylelikle özüne sahip olmayıp, 
sözüne sahip oldukları bir tinsellikle, 
duygularının etkisi altındaki geniş 
kitlelere tesir ederek, onları her türlü 
yasa dışı eylemlerinin yasallığına ikna 
eden siyasi erkler, yarattıkları ilkesiz 
ve yasasız toplumun yasası kendileri 
olurlar. Bu sebeple keyfi diktatörlerin 
yönetimi altında kaybedilen özgürlük-
ler, telafisi olmayan bedellere en güzel 
örnektirler. Dolayısıyla siyasi seçim-
lerde karar verirken, duygular yerine 
aklı referans almak demek, aslında 
toplumdaki özgürlükleri, güvenliği ve 
düzeni teminat altına almak demektir.

Ne var ki dinin yanlış anlaşılması, 
onun kendi gayesi dışındaki siyasi 
amaçlar için kullanılmasına zemin 
hazırlamıştır. Bunun farkına varılama-
yışı, tedbir almayı engellediğinden, is-
tismarlar daha da artmıştır. Bunlardan 
biri de dinlerin çoğaltılmasıdır. Farklı 
dinler olduğu zannı, insanların kemâ-
le giden yoldaki bütün ara aşamaları, 
nihai kemâl noktası sanmalarından 
kaynaklanmıştır. Mezhepler ve tari-
katlar ise dinlerin içeriklerinin herkes 
tarafından farklı şekilde yorumlan-
masından ortaya çıkmıştır. Din eğer 
ki peygamberlerin tebliğ ettikleri gibi 
anlaşılabilseydi, bugün doğu ve batı 
dinleri diye ayrılan tüm inancaların, 
aslında tek bir dinin insan bilinci ev-
rilinceye kadar geçen süre içinde aldı-
ğı farklı formların, aynı peygamberin 
ömrüne sığmayacak denli geniş bir 
zamana yayılmasının gerekliliğinden 
doğan ihtiyacın, zorunlu olarak farklı 
peygamberler ile karşılanacağının an-
laşılması gerekirdi. Böylece her pey-
gamberin, bir ve aynı dinin gelişmesi-
ne yardım eden sürecin, farklı bir kıpı-

sı olduğunun bilinmesi sayesinde din, 
gerçek amacına ulaşarak parçalanmış 
bir bilinç yaratmak yerine onun bü-
tünlendiği bir şuur haline gelecektir. 
Bu sayede dini savaş unsuru olarak 
kullanmak isteyenlerin, onu çoğalta-
rak tahrif etmelerinin önüne geçilmesi 
mümkün olabilir. 

Günümüzde din, savaşın da barışın da 
sınırlarını tayin edebilecek güçtedir. 
Bu sebeple doğru anlaşılması gereken 
önemli bir müessesedir. İnsanda ek-
sikliklerin olmadığı bir mükemmellik 
fikrinin yani Tanrı bilincinin gelişme-
sini sağlayan din, kişinin kendisini 
hangi referansa göre inşa etmesi ge-
rektiğinin bilgisidir. Bu anlamda kim-
liğin yani ben bilincinin varabileceği 
son sınır olan Tanrı bilincinin, nefsâni 
arzuların boyunduruğu altında belirle-
nişinin önüne geçilmesi elzemdir.

Sınır kavramını zaman bağlamında 
ele alacak olursak; şimdi, geçmiş ile 
gelecek arasında bir sınırdır. Çünkü 
ancak şimdiden öncesi ezelî ve şimdi-
den sonrası ebedîdir. Fakat reel olarak 
insan daima şimdide olduğu için geç-
mişi ancak hafızasında, geleceği ise 
hayallerinde ve projelerinde yaşayabi-
lir. Bu sebeple geçmişten edindiğimiz 
tecrübelerin belirlediği şimdiki bakış 
açımız, geleceğimizi belirleyen yaz-
gımızdır. Fakat yazgımızı kendimizin 
belirlemesi, gerçek bir özgürlük değil-
dir. Önemli olan bakış açımızın nasıl 
belirlendiğidir. Kuşkusuz ki, arzuları-
nın kölesi haline gelen biri de, yazgı-
sını kendi belirliyor olacaktır. Ama bu 
onun özgür olduğu anlamına gelebilir 
mi? Ya da irade ve ihtiyar sahibi biri, 
tam anlamıyla özgürdür denilebilir 
mi?

Aslında özgürlüğe sınır koymak, öz-
gürlük kavramının kendisine aykırıdır. 
Fakat sınırsız bir özgürlüğe sahip olan 
da yalnızca Tanrı’dır. Bizim içinde 
bulunup da değiştiremediğimiz pek 
çok koşul, özgürlüğümüzün önünde 
sed olur. İnsan ancak hayallerinde 
özgürlüğü bulur; ki Tanrı’nın özgürlü-
ğü ile bizim özgürlüğümüz arsındaki 
farklardan biri de budur. O, Kâinatta 

hayal ettiği her şeyi gerçekleştirmek-
tedir. Biz ise O’nun gerçekleştirmiş 
olduklarına bakarak hayal etmekte-
yizdir. Tıpkı bir kuşun kanatlarından 
ve koşmakta olan bir attan esinlenerek 
Pegasus’u hayal etmemiz gibi. 

Sınır kavramını coğrafi açıdan ele 
aldığımızda, henüz Kâinat’a bir sınır 
konulamasa da, içinde yer alan her 
gezegen gibi dünyamızın da bir sını-
rı olduğunu görürüz. Ne var ki insan 
dünyanın birliğini ve bütünlüğünü ko-
ruyan bu fizikî sınırları, savaşlarla ve 
gasplarla 194 eşitsiz parçaya bölerek, 
ona bir de siyasi sınırlar çizmiştir. İn-
sanın koyduğu bu sınırları savaşlarla 
ihlâl etmesinin sebebi, içgüdülerine 
bir sınır koyamamasıdır. Hak ve hu-
kuk tanımadan ölçüsüz arzularının 
peşinden koşan ve onları elde etmek-
te sınır tanımayan birinin gasp ettiği 
haklar ve ihlâl ettiği sınırlar, toplumda 
nice maddi ve manevi kayıplara yol 
açar. Fakat bu, emrinde ordular olan 
bir devlet başkanı olduğunda, karşı-
mıza daha da ağır sonuçlar çıkar. Do-
layısıyla insan önce kendine bir sınır 
koymalı, başkalarının fiziksel ve tinsel 
bütünlüğüne ait olan mahfuz haklarını 
ihlâl etmekten kendini alıkoymalıdır. 
Bunun bir diğer adı, edep ve erkân 
sahibi olmaktır. Çünkü resmiyet erkân 
ile samimiyet ise edep ile sınırlandı-
ğında hak ihlâlleri son bulur. Taciz, 
hakaret, kaba kuvvet, gasp etme, iş-
kence ve katletme her ne sebeple vuku 
bulursa bulsun, asıl nedeni edebin 
yoksunluğudur.

Kuşkusuz ki dünya barışını sağlamak, 
var olan ülke sınırlarını korumakla 
mümkündür ama bunun olabilmesi 
için öncelikle insanın kendi hadsizli-
ğine bir sınır koyması gerekir. Çünkü 
dünya toprakları içinde barışın yeşe-
rebileceği tek toprak, insan bedenidir. 
Tohumu ise edeptir. Bu sebeple felse-
fede, ideolojide, sosyolojide ve daha 
pek çok disiplinde yüzyıllardır aranan: 
³%DUÕúÕQ� oDUHVL� QHGLU"´ sorusunun 
cevabı tasavvuf ıstılahında gizlidir: 

³('(3�<Æ�+Ó�´
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Âdem, Yeryüzü’ne sürülünce, yaşaması için 
toprağı nasıl sürüp ekeceği Cebrâil tara-
fından kendisine öğretilir. Öğrendikleri-

ni uygulamaya koyan Âdem, toprağı sürmeye ve 
ekmeye başlar. Bir türlü durmak bilmez; devamlı 
sürer ve eker; neredeyse tüm Yeryüzü’nü yekpâ-
re bir tarlaya dönüştürür. Bunun üzerine Tanrı, 
Cebrâil’e, Yeryüzü’ne inip Âdem’in önüne bir 
sınır çekmesini buyurur. Cebrâil, insan kılığında 
Yeryüzü’ne inerek, tam da Âdem’in geldiği yön-
de büyük bir çit inşa eder. Âdem, çite yaklaşınca, 
çizilen sınırı aşmaya kalkışır; ancak Cebrâil, “Bu-
radan ötesi benim!” diyerek karşı durur; Âdem ise 
direnir, “Hayır! Benim!”; sonuç olarak şiddetli bir 
kavgaya tutuşurlar.

Karadeniz mitolojisinin bu anlatımına göre, Yer-
yüzü’ndeki ilk kavga, sınır, dolayısıyla mülkiyet 
kavgasıdır. Elbette, bu anlatımda, Karadeniz’deki, 
köklerini arazi paylaşımında bulan, eski kan dava-
larının kaynağına bir telmih vardır. Ancak kaynağı 
ne olursa olsun, anlatının işaret ettiği en önemli 
gerçeklik, sınır kavramının insanî hakikatteki yeri 
ve beşerî kavganın kaynağının sınırı aşmakla il-
gisidir. Öyleyse, kanımızca, hayatın kurucu (PX�
NDYYLP) kavramı olan sınır ne demektir ve insan 
olmaklığı belirleyiciliğinin illeti nedir?

*  Anlayış Dergisi, 80. Sayı, Ocak 2010
**  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü

Tîn İle Dîn* 
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İnsan olmak, sınırlamakla başlar. Her 
şeyden önce giyinmek, kişinin dışa-
rısı ile kendisi arasında bir sınır koy-
ması demektir. Sınır koymak, aynı 
zamanda, doğal olarak, sınır konulan 
şeyden de korunmayı doğurur; dola-
yısıyla bir güvenlik alanı yaratır. Çıp-
lak insanın, dışa yönelik korkusu, be-
denine sınır çekme ve korunma kay-
gısından kaynaklanır. Örnek olarak, 
sürülen ve ekilen araziye çit çekmek, 
hem onu öteki toprak parçalarından 
ayırır, tarla kılar hem de dışarıya kar-
şı bir güvenlik alanı yaratır. Çit dü-
şüncesinin daha gelişmiş biçimi olan 
kale, bir insan topluluğunun kendisi 
için sınırlı bir güvenlik alanı yarat-
ması arayışından neşet eder. Kale 
hem mekânı sınırlandırır; böylece 
kişiye içine sığınabileceği bir yer ve-
rir; hem de öteki ile arasına bir sınır 
çizerek korunmayı sağlar. Yurt kav-
ramının, sınır çekme eylemiyle sıkı 
ilişkisi olduğu, vatanın sınırlarını ko-
rumanın güvenlik alanı inşa etmekten 
kaynaklandığı rahatlıkla görülebilir.

Sınırlamanın kişiye verdiği en önem-
li güç, belirsizliğin giderilmesidir; 
çünkü sınır-içi belirliliği, sınır-dışı/
ötesi belirsizliği imler. Bu nedenle, 
sınırlamak belirlemek iken sınırsız, 
belirsizliktir. Bu sonuç, hem maddî 
hem de manevî düzeydeki güvenli-
ğin kaynağıdır. Örnek olarak şeylere 
tek tek ad vermek, adlandırılanı sı-
nırlamak, belirli kılmaktır. Tartmak, 
ölçmek, saymak, para gibi itibarî de-
ğerlerle maddeye değer biçmek, tüm 
bu eylemler, sınır koymanın farklı 
tezâhürlerinden başka bir şey değil-
dir. İnsanın sınır koyma, dolayısıyla 
belirleme eyleminin, ilginçtir, sayısız 
dışavurumu söz konusudur: Yol yap-
mak, adres vermek, suyu bir olukta 
akıtmak, ahlâk ve hukuk üzerinden 
davranışlara kural koymak, vb.

İnsanın bilme eylemi de sınırlama-
nın, sınır koymanın daha üst bir 
düzeyde tezâhür etmesidir. Örnek 
olarak her tanımlama eylemi, tanım-
lanana bir sınır çekme, tanımlananı 
bir çitlemedir. Bu nedenle kavramak, 

ancak sınırlamakla olanaklıdır. Ka-
dîm felsefe geleneğimizde, tanım için 
kullanılan had sözcüğünün sınır anla-
mına gelmesi, terimin, WHUPLQXVWDQ[-
Lat.] “zaman ve mekânda şeye sınır 
koymak” anlamını taşıması, şimdiye 
değin söylenilenleri daha belirgin 
kılar. Bir kavram ile nesnesi arasın-
daki mutabakata hakikat denmesi ile 
bu mutabakattan ayrılma, uzaklaşma 
oranında mecâz ve kinâyenin ortaya 
çıkması da, ad ile adlananın sınırla-
rının birbiri üzerine çakışması ya da 
çakışmamasıyla ilgilidir.

Bu nedenle, ilk elde, dilsel, sözcük 
düzeyinde, denileni anlamak, ilkece, 
denmek istenileni, kast edileni, anla-
mı/manayı, sınırlamakla, çitlemekle 
başlar. İdrâk sözcüğünün, peşinden 
koşup, tutup yakalamak anlamına 
sahip olması, Türkçede kullanılan al-
gının almak, kavramın da elle kavra-
mak ile ilgisi, sınırlamanın, bilmenin 
ve idrâk etmenin zeminde bulundu-
ğunu gösterir. Nitekim, bölümleme, 
taksîm, insan zihninin en önemli 
özelliklerinden birisidir. 7DKOLO�� WHU�
NLE�� WDVQLI�� IDVO�� YDVO gibi öteki tüm 
zihinsel etkinlikler, bölümlemenin/
WDNVvPin tezâhürleridir.

Anlamı/manayı, başka bir deyişle, 
denmek istenileni, kast edileni id-
râk, yalnızca sözel ya da davranış 
düzeyinde ortaya çıkmaz. Sözcüğün 
ya da davranışın yanında hayatın, 
hatta tabiatın bile ne anlama geldiği, 
kastın/kastının ne olduğu sorulabi-
lir. En genel anlamıyla her var-olma 
durumunda denmek istenilenin tayin 
ve tespiti, bir sınırlama, dolayısıyla 
belirsizliğin giderilmesi demektir. 
Bu nedenle, kadîm felsefî geleneği-
mizde kullanılan hikmet, illet, sebeb, 
orta-terim/had gibi sözcüklerin tümü, 
sınırın değişik türleridir. Örnek ola-
rak, sebebi/nedeni bilmek, hem tabi-
at hem de hayat düzeyinde, olgu ve 
olaya bir sınır çekmek ve belirsizliği 
gidermek işidir. Bilinen, sınırlanan, 
dolayısıyla belirsizliği giderilendir. 
Bir önceki Anlayış yazısında (Aralık 

2009) 1 dile getirdiğimiz üzere, pek 
çok dinî terim bile, sınır kavramıyla 
ilgilidir. Öyle ki, iman bile, nefsî dü-
zeyde, gaybı belirli kılma, dolayısıy-
la kişisel metafizik bir güvenlik alanı 
yaratmadır.

Şimdiye değin denilenler bir bütün 
olarak göz önünde bulundurulursa, 
sınır çekmenin, çitlemenin, aslında, 
köklerini, ilkelerini ve imkânlarını 
insanî türde bulan bir makûliyet ara-
yışı olduğu söylenilebilir. Çünkü in-
san hem PDKV�V (WHNYvQv�kitabı) hem 
de PHQN�OX (WHQ]vOv kitabı), PDN�Oe 
çevirerek, sınırlayarak kendisi için 
anlamlı/sınırlı, dolayısıyla kavranıla-
bilir kılabilir; zira ancak PDN�O olan 
bir hakikate sahiptir. Yeri gelmişken 
işaret edilmelidir ki, mecâz ve kinâ-
ye ancak hakikati üzerinde yükselirse 
anlamlıdır; tersi durumda daha derin 
bir belirsizliğin kaynağı hâline gelir-
ler. Makul kılmak, varlığı, çıkarımsal 
akla (DNO�L�LVWLGOkOv�UDWLR) vurmak de-
mek değildir; dolayısıyla P�VWHGOHO�
(kanıtlanmış olmak), PDN�O olmanın 
yalnızca bir WH]kK�Uüdür. Bu nedenle, 
PHQN�Ou, hatta gaybı PDN�Oe tercüme 
etmek, kanıtlamak değil, insan için 
anlaşılır kılmaktır; çünkü ancak in-
sanî olan, insan için anlaşılabilirdir.

Yukarıdaki anlatının imlediği üzere, 
her türlü insanî kavganın, çatışmanın 
nedeni, sınırı, dolayısıyla PDNXOL\HWi 
aşmadır; çiğnemedir; bunun da de-
rin nedeni insanın, doymak bilmez, 
mülkiyet hırsıdır. Bu nedenle, insan, 
Yeryüzüne değil kendi nefsine sınır 
koymayı öncellemelidir. Yeryüzüne 
sınır koyarak, kendisini korumayı 
düşünen insan, kendi nefsine sınır 
koyarak, Yeryüzünü, kendisinden ko-
rumalıdır. Bu da ancak, kudemânın 
deyişiyle, tîne, dîn donu giydirilerek 
mümkündür. Bu nedenle denmiştir 
ki, sûfî/âşık, Yeryüzünü/maşûkunu 
kendisinden koruyan kişidir.

1 http://www.anlayis.net/makaleGoster.
aspx?dergiid=79&makaleid=2442

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



88 Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016

øURQLN�%LU�$QODPVÕ]OÕN��
'XYDU�ODU�ÕQÕ]

1k]ÕP�+LNPHW¶LQ
³2�'XYDU´�ùLLUL�h]HULQGHQ�

(W�G�
+XOXVL�$NNDQDW

³2�GXYDU
2�GXYDUÕQÕ]

YÕ]�JHOLU�EL]H�YÕ]�
%L]LP�NXGUHWLPL]GHNL�KÕ]�

QH�ELU�GLQ�DGDPÕQÕQ�GXPDQOÕ�YDDGLQGHQ�
QH�GH�ELU�K�O\DQÕQ�J|QO��\DNÕúÕQGDQGÕU�

2�\DOQÕ]
WDULKLQ�R�GXUXOPD]�DNÕúÕQGDQGÕU�

%L]H�NDUúÕ�NR\DQODU�
NDUúÕ�NR\PXú�GHPHNWLU�

PDGGHGH�KDUHNHWLQ
\�U�\HQ�FHPL\HWLQ
H]HOv�NDQXQODUÕQD�

6�N�Q�\RN��KDUHNHW�YDU
EXJ�Q�\DUÕQD�oÕNDU�
\DUÕQ�EXJ�Q��\ÕNDU�
9H�GXUPDGDQ�DNDU

DNDU�
DNDU�

%L]�EXJ�Q�Q�NDKUDPDQÕ�
\DUÕQÕQ

P�QkGvVL\L]�
%X�GXUPDGDQ�DNDQ�

\ÕNÕS�\DSDQ
DNÕúÕQ

oL]JLOHQPLú�VHVL\L]�
Biz,

DGÕPODUÕQÕ�WDULKLQ�DNÕúÕQD�X\GXUDQ
WHPHOOHUL�o|NHQ�HPSHU\DOL]PH�YXUDQ�

\DUÕQÕ�NXUDQ�
�ODUÕ]�

2�GXYDU
R�GXYDUÕQÕ]

YÕ]�JHOLU�EL]H�YÕ]�´

1k]ÕP�+LNPHW��5DQ�������



Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016 89

“ 
7RSOXP�V|]OHúPHVL´����³1HGHQ�
NDQXQD� X\PDOÕ\ÕP"´ ya da 
³1HGHQ�EX�NDQXQODU�YDU�NL"´ 

sorularına cevap veren siyaset felse-
fesinin bir teorisidir. Toplum sözleş-
mesi, kanuna uymak için üstü kapalı 
bir antlaşmadır. Üstü kapalıdır çünkü 
yüksek sesle “Kanuna uyacağıma söz 
veriyorum,” demeyiz. Bunu söylemi-
yor. Bunu sadece varsayıyoruz.

Bizimki gibi özgür bir toplumda te-
mel olarak üç seçeneğimiz vardır: 

1- Her şeyi bırakabiliriz,

2- Kanunları değiştirmeye çalışabili-
riz,

3- İkisini de yapmayıp kanunlara uy-
mayı zımnen kabul edebiliriz;

‘Toplum Sözleşmesi’ budur.

���øURQL�QHGLU"

İroni (Eski Yunanca HLURQHtD), 
söylenenin tam tersinin kaste-
dildiği ifadedir. Söylenen ya da 

yapılan eylem, ciddi görüntüsü al-
tında, karşıt söylenceyi ya da eylemi, 
çelişki noktasına çekmeyi hedefler. 
Mizahtan farkı olarak, ironi daha 
eleştirel yaklaşır. İroni mimik, jest ve 
tonlama ile söylemek istenenin altını, 
dolaylı çizer. 

Sokrates’in diyalog yöntemi iki aşa-
madan oluşur. Birincisi ironidir. Sok-
rates, muhatabının kesin doğru ol-
duğunu düşündüğü bilgileriyle ilgili 
çeşitli sorular sorarak bu bilgilerin 
gerçekte tartışmaya açık olduğunu 
kanıtlar. İkinci aşama ise PDLRWLNtir. 
Sokrates bu aşamada yine ustaca sor-
duğu sorularla muhatabının zihninde 
doğuştan var olduğunu düşündüğü 
gizli bilgileri ortaya çıkarır. Toplum 
içinde kullanımı anlık zekâ ve vücut 
dili tecrübesi gerektirir, zira kişilere 
geçirmesi bazen kolay olmayabilir. 
İnsanlar demek istediğinizi anlamaz 
ve cümlenin kendi anlamına takılır-

larsa, zaman sizin için bir kaç sani-
ye durabilir.  

Bu fikir, eski Atina’daki Sokrates da-
vasına (M.Ö: 469-399) kadar uzan-
maktadır (Platon, 6RNUDWHV� 6DYXQ�
PDVÕ). Dava başlamadan önce jürinin 
kendisine karşı olduğunu bilmesine 
rağmen Sokrates suç (gençleri yoldan 
çıkarmak) kararını kabul etti, hüküm 
korkunçtu: Ölüm.

Peki, neden böyle oldu?

Çünkü Sokrates alenen söylememiş 
olsa da onların kurallarına uygun bi-
çimde yaşamayı kabul etmişti. Orada 
doğmuş, orada yetişmiş, eğitim almış 
ve himaye edilmişti. Hattâ Atina’yı 
savunmak için orduda bile savaş-
mıştı. Asla kaçmamış ve kanunları 
değiştirmeyi düşünmemişti. Kısacası 
Sokrates, Atina ile toplum sözleşme-
si imzalamıştı, sonuç ne olursa olsun 
üstü kapalı bir antlaşma.

Ancak bu Nâzım Hikmet’e uyma-
maktadır. Nâzım, isteyerek seyahat 
eden bir göçmen değildi – kelime-
nin tam anlamıyla oraya düşmüştü. 
Özgür bir toplumdaki üç seçenek 
arasından (bırakmak, değiştirmek ya 
da kurallara uymayı zımnen kabul 
etmek) Nâzım, umutsuzca bırakıp 
gitmeyi değil de ‘2� GXYDU�� R� GXYD�
UÕQÕ]�YÕ]�JHOLU�EL]H�YÕ]�’ diye meydan 
okuyarak yıkmayı haykırıyor. Çünkü 
23 yaşındaki duyarlı bir genç adamın 
kurallara uymak için zımni bir söz-
leşmesi yoktu bu yüzden bir toplum 
sözleşmesine de sahip değildi.

Cüretkâr ve tuhaf Sokrates tarih bo-
yunca filozoflar ve muhalifler için bir 
kahraman olmuştur. Sokrates hiçbir 
şey yazmamıştır. Bunun yerine ko-
nuşmuştur. Sıklıkla Atina DJRUDsın-
da dolaşmıştır. Bu Yunanca kelime 
genellikle “SD]DU�\HUL” olarak çevri-
lir ama böyle bir çeviri Sokrates’in 
günlerini manavda geçiriyormuş gibi 
algılanmasına neden olabilir. Sokra-
tes’i şehir merkezinde düşünmek en 
iyisidir. Şehrin en önemli olayları 
burada meydana gelir. En iyi dedi-

koduyu (muhaberat/istihbarat) bura-
da duyarsınız. Şehir merkezi hayata 
bağlandığınız zemindir.

Ve antik Atinalılar bu bağlılığa büyük 
önem veriyorlardı. Bütün vatandaş-
lara açık (sadece zenginlere değil!) 
katılımcı demokrasi icat ettiler ve 
katılmayanlara ise LGLRV ya da ³NHQGL�
EDúÕQD´ diyorlardı. Bu hareketli or-
tamda tuhaf Sokrates herkesle konu-
şup tartışıyordu. Zengin Atinalılara 
HUGHP ve UXKXQ�PDKL\HWL hakkında-
ki inançlarını sorgulatmak gibi kutsal 
bir görevi olduğunu düşünüyordu.

Sokrates bu açık ve teşvik edici de-
mokrasinin bir sonucuyken aynı 
zamanda bu demokrasiyi sertçe 
eleştiriyordu. Sokrates kapalı ve ta-
hammülsüz Sparta şehrine hayranlık 
duyuyordu. İnsanlara L\LOLN�� FHVDUHW�
ya da DGDOHW hakkında sorular sordu-
ğunda aldığı yanıtlar hep karmaşık 
ya da belirsiz oluyordu. Sokrates her 
zaman bu insanların inançlarının ye-
tersiz görünmesini sağlayacak bazı 
örnekler ya da durumlar bulabiliyor-
du. Hiç de şaşırtıcı değil. Bugün bile, 
akla yatkın bir durumda iyi bir insan 
olmak demenin ne demek olduğunu 
tanımlayamasalar bile birçok kişi iyi 
bir insan olmaya çalışmaktadır.

(WLN, L\LOLN ve ilgili kavramlar üzerine 
çalışmakla alakalı felsefenin bir par-
çasıdır. Bizler genellikle “Dürüstlük 
en iyi yoldur,´ deriz. İyi bir insanın 
doğruyu söylemesi gerektiği aşikâr-
dır. İyi bir insan olmak nasıl olur da 
doğru bir şey yapmak anlamına gel-
mez? İyi bir insan olmak demek ne 
demektir?

Yanıtları bilmiyorum. Etik zor bir 
iştir. Eski Yunan’da temel felsefî fi-
kirleri tanımlama çabaları her zaman 
için Sokrates’in olumsuz diyalektik 
sorgusu altında başarısız oldu. Ati-
nalılar iyi ya da FHVXU olmanın ne 
demek olduğunu bilmiyor olsalardı 
o zaman şehri yönetemezlerdi. Sok-
rates; L\LOL÷L�� FHVDUHWLQ� ve DGDOHWLQ 
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doğru tanımlarını bilen bir kişinin 
\DUDUOÕ�GLNWDW|UO�÷�Q� tercih ediyor-
du ve demokrasiye karşıydı.

Sokrates’in kendisi sadece konuşmuş 
olmasına rağmen hayranlarından ba-
zıları harekete geçip demokrasinin 
geçici yıkımına yardım etmiştir. Bu 
ve buna benzer nedenlerden dolayı 
Sokrates yetmiş yaşında 7DQUÕ\D�VD\�
JÕVÕ]OÕN�YH�JHQoOHUL�\R]ODúWÕUPDN gibi 
suçlardan yargılanıp suçlu bulundu, 
zehirlenmek suretiyle ölüm cezasına 
çarptırıldı. Sokrates, özgür toplumda 
kişinin özgür toplumu açıkça eleştir-
me özgürlüğü bulunması gerekliliği-
ne dair demokratik LURQLnin ilk kur-
banlarındandır. Çelişkili bir biçimde 
Sokrates hem NRQXúPD� |]J�UO�÷� 
şehididir hem de NRQXúPD�|]J�UO�÷��
PXKDOL¿dir. O’na göre söz söylemeye 
yetkin olanlar söz söylemelidir…

Sokrates’in açıkça mahkemeyi ve ka-
nunları kınamış olduğunu düşünebi-
lirsiniz. Ama Sokrates böyle yapma-
mıştır. Sokrates kararı kabul etmiştir. 
Sokrates yaklaşan felaketini kucak-
lamıştır. Daha sonra arkadaşı Kriton 
onu hapisten kaçırmaya çalışmıştır. 
Platon’un .ULWRQ� �&ULWR� eserinde 
yaşlı filozof bizleri kalması gerek-
tiğine ikna eder. Sokrates Kriton’a 
şimdiye kadar hiç kaçmadığını ve ka-
nunu değiştirmeye hiç çalışmadığını 
o yüzden sonuç ne olursa olsun kalıp 
kanuna uyması gerektiğini açıkla-
maktadır. Atina ile toplum sözleşmesi 
yapmıştır. Kanuna uyma zorunluluğu 
olduğu için hapisten kaçmayacaktır. 
Mahkemenin kararına uyacaktır.

İngiliz düşünür Thomas Hobbes 
(1588-1679) /HYLDWKDQ࣠� eserinde 
toplum sözleşmesine uymaları için 
insanları korkutacak zalim ve güç-
lü bir yöneticinin olması gerektiğini 
savunur. Temel yakalanma korkusu 
olmazsa insanlar kuralları sürekli 
çiğneyecektir. Bu nedenle kuralları 
çiğnemekten kaynaklanan cezalandı-
rılma korkusu insanların kurallara ve 
toplum sözleşmesine uymasını sağ-
1  Hobbes, Thomas, /HYLDWKDQ, çev. Semih 
Lin, YKY, İstanbul.

lar. Eğer toplum sözleşmesine karşı 
gelirseniz o zaman kanunun güven-
liğinin dışında Doğa’nın vahşi dün-
yasında kalırsınız. Üstün yönetici, 
kanuna karşı gelenlere herhangi bir 
yıkım biçimini kullanabilir çünkü bu 
kişiler kendilerini toplumun kanun-
larının güvenliğinin dışına çıkarmış-
lardır.

Thomas Hobbes, toplum sözleşmesi-
nin güvenliğinden uzakta tek başına 
bir hayatın korkunç ötesi olduğunu 
yazmaktadır: “Kimseye güvenemez-
siniz. Doğa sürekli mücadele alanı-
dır. Böyle bir durumda Sanayi için 
yer olmaz; çünkü buranın ürünü belli 
değildir. Sonuç olarak Yeryüzü’n-
de Kültür olmaz; Denizcilik olmaz; 
Denizden ithal edilebilecek ürünler 
olmaz; ferah %LQDODU olmaz; güç ge-
rektiren şeyleri hareket ettirmek ve 
yerlerini değiştirmek için $UDoODU 
olmaz; <HU\�]�¶Q�Q� %LOJLVL olmaz; 
=DPDQ¶ın önemi olmaz; 6DQDW;�(GH�
biyat;� 7RSOXP olmaz. En kötüsü de 
sürekli bir YDKúL�|O�P�Q�NRUNXVX ve 
WHKOLNHVL olur. Kişinin hayatı \DOQÕ]��
]DYDOOÕ��NRUNXQo��YDKúL ve NÕVD�olur.” 
(/HYLDWKDQ, T: Hobbes).

Thomas Hobbes, insanların bir top-
lumda hayatta kalabilmek için doğal 
özgürlüklerinden vazgeçmeleri ge-
rektiğini ve bizim de herkesin toplum 
sözleşmesine uymasını korkutarak 
sağlayacak acımasız, sert bir yöneti-
ciye ihtiyacımız olduğunu savunur.

Tarihte yaşamış bazı liderler de şid-
detli bir baskının toplum için gerekli 
olduğunu düşünmüştür. .LP�-RQJ�LO 
binlerce Kuzey Koreli “set çalışma 
kampları”nda açlıktan ölürken ken-
disini ülkeyi koruyor gibi göstermek-
tedir. Adolf Hitler, Arî ırkı koruduğu 
iddiasıyla milyonların ölümüne se-
bep olan bir savaş çıkardı. Bir yığın 
acımasız zalim, insanların iyiliği id-
diasıyla insanlara terör estirmektedir.

Daha iyi bir yaklaşım var mı? 
Evet. 
Var. 
Demokrasi olarak liderlerimizi oy 

vererek seçebilir, güç ayrımına (yasa-
ma, yürütme, yargı) giderek güçlerini 
sınırlayabilir ve daha sonra manyak-
ça PHJDORPDQlaşanları başımızdan 
atabiliriz.

Didişim mantığı, dürüst sorgulama-
nın entelektüel değerine sırtını çevir-
mekte, düşünceyi gerçeği uzaklaştır-
mak için kullanmakta ve gerçekleri 
incelemek yerine onların üstlerini 
örtmektedir. Bir tartışmada rakibinin 
üstesinden gelmeye yönelik didişim 
güdüsü, Antikçağ Sofistlerini hatır-
latmaktadır. Erdemden yoksun ama 
laf kalabalığı yapan Antikçağ So-
fistleriyle Sokrates tartışmak zorun-
daydı. Sofistler, ELOJH� DGDP iddiala-
rını duyurmak için adlarını Yunanca 
³ELOJHOLN´ anlamına gelen ³VRSKLD´ 
kelimesinden almışlardır ancak ken-
dilerini dinleyen birçok kişi onlar 
için ELOJH� HúHN lakabını daha uygun 
görmüştür. Platon (MÖ:427-347) 
(XWK\GHPRV adlı kitabında Sokra-
tes ve onun bazı genç arkadaşlarının 
kendilerini tartışmalara sürükleyen 
Sofistlerle (Euthydemos ve Dionyso-
dorus kardeşler) yaptığı konuşmayı 
aktarmaktadır. 

Örneğin Euthydemus, Sokrates’in 
genç arkadaşı Cleinias’a ³%LOJHOHU�PL�
\RNVD�FDKLOOHU�PL�|÷UHQLU"´ diye so-
rar. Cleinias tereddütlü şekilde ³%LO�
JHOHU´ diye yanıt verir. Euthydemos 
derhal öğrenme eyleminin öğrenme-
miş olmayı varsaydığını belirterek 
öğrenenlerin bilge olmadığını göster-
meyi amaçlayan bir yığın soru sorar. 
Ancak Cleinias, mantıklı görünen bu 
çıkarımı yapar yapmaz. Dionysodo-
ros hemen aksini ispatlamaya çalışır. 
Cleinias’ın dilbilgisi hocasının bir 
şeyler yazdırdığında, yazıyı yazanın 
öğrenmemiş çocuklar değil bilge-
ler olduğunu kabul etmesini sağlar. 
Buna göre önceki sonuç hatalı olma-
lıdır. Böylece görünüşe göre uyum-
suz olan iki önermenin doğruluğu 
kanıtlanmıştır. Ama bu imkânsızdır! 
Aynı mantıkla iki adam: hem bilenle-
rin hem de bilmeyenlerin öğrendiği, 
Sokrates’in Cleinias’ın bilge olma-
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sı için dilekte bulunmasının aslında 
Cleinias’ın “ölmesini” istediği (çün-
kü Sokrates artık Cleinias’ın önceden 
olduğu kişi olmasını istemiyordur), 
yalan söylemenin mümkün olmadı-
ğı, hiç kimsenin herhangi biriyle çe-
lişmeyeceği gibi daha başka birçok 
“imkânsız şeyi” kanıtlar.

Sokrates bu yanıltmacaların bazısını 
reddedebilmiştir. Sokrates görünürde 
geçerli ama gerçekte kurallara uyma-
yan bazı çıkarımlarla DUJ�PDQın yan-
lışa düştüğü noktayı belirleyebilmiş-
tir. Ancak Sokrates, sıklıkla sıradan 
olandan ve de mantıklı sağduyunun 
anlamsız bakış açısından, DUJ�PDQ�
ların değerini belirlemek için argü-
manlardan uzak durmaktadır: Euthy-
demos ve Dionysodorus şaka yapıyor 
olmalılardır, çünkü sonunda argü-
manları aksi bir durumu ispatlamakta 
ya da bu argümanların mantıksız ke-
lime yığınları olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Nihayetinde, Dionysodorus’un 
DUJ�PDQlarından birinde olduğu gibi 
hata yapmanın imkânsız olduğunu 
kanıtlamaya çalışan bir argümanda 
neyin yanlış olduğunu göstermek 
için deneyimli bir mantıkçı olmanız 
gerekli değildir. Sokrates, iki Sofist’e 
şöyle tavsiyede bulunmaktadır:

“(÷HU� \DODQ� V|\OHPHN� \D� GD� KDWDOÕ�
G�ú�QPHN� \DKXW� FDKLO� ROPDN� P�P�
N�Q� GH÷LOVH� R� ]DPDQ� NLúLQLQ� ELU� úH\�
\DSWÕ÷ÕQGD�\DQOÕú�\DSPD�RODVÕOÕ÷Õ�GD�
\RNWXU��GH÷LO�PL"�(÷HU�KLoELULPL]�H\�
OHPOHUGH�\D�GD�NHOLPHOHUGH�KDWD�\DS�
PD]VDN� �H÷HU� JHUoHNWHQ� GXUXP� EX\�
VD�� R� ]DPDQ�� 7DQUÕ� DúNÕQD� VL]� LNLQL]�
EXUD\D� QH� |÷UHWPH\H� JHOGLQL]" /kI�
ROVXQ�GL\H�PL��SDUDGRNV�]HYNL�LoLQ�PL��
'LRQ\VRGRUXV�� E|\OH� NRQXúX\RUVXQ��
\RNVD� ELOJLVL]� LQVDQ� EXOXQPDGÕ÷ÕQD�
JHUoHNWHQ�LQDQÕ\RU�PXVXQ?” (Eflatun/
Platon, (XWK\GHPRV, Çev. H. Vehbi 
Eralp, s. 33. 287a).

Neyi gerçekten de! 

Göründüğü üzere Sofistler gerçek 
dünyayla, başka bir deyişle olgusal 
bilgi ile alakalı bize bir şey öğretmeyi 
iddia edemezler çünkü DUJ�PDQları 

her birimizin her şey üzerine yanıl-
maz birer uzman olduğumuzu sözde 
göstermektedir.

Elbette, bu iddianın tuhaf olduğu-
nu biliyoruz çünkü deneyim sürekli 
olarak dünyayla ilgili inançlarımızın 
çoğunun sadece hatalı olabileceğini 
değil sıklıkla hatalı olduğunu gös-
termektedir. Aslında, her şeyi dü-
zeltmeye yönelik samimi bir istekle 
birleştirilmiş hata olasılığının far-
kındalığı, hem Sokrates’in hem de 
Sofistlerin düşüncelerini gerçeklik 
testine tâbi tuttuklarında sergiledikle-
ri entelektüel erdemlerin kalbinde yer 
almaktadır. Bunun aksine Sofistler, 
gerçeklikle yararlı bir karşılaşma ye-
rine kendilerini gerçeklikten uzaklaş-
tırarak mantığı ve aklı, hiçbir gücün 
kendilerine hatalarını kabul etmeleri-
ne imkân vermeyecek şekilde davra-
nırlar; Sofistlerin DUJ�PDQının amacı 
zaten gerçeğe ulaşmak değildir. On-
ların aUJ�PDQının amacı, GLGLúLPdir. 

Eflatun, Euthydemos diyalogunda 
önce VRQXo, sonra NDQÕW ve WDUWÕúPD 
dizgesi ile bir başka ‘Lâf Kalabalığı’ 
duvarını yıkmaya çalışmaktadır.

Temel çatışmayı, bunun işleyişi-
ni birkaç insanda kısaca göstererek 
sunmak olanaksızdır. Bu çatışmanın 
\ÕNÕFÕ�J�F� yüzünden sıkıntılı insan, 
bunun çevresine hem bundan gözden 
ırak tutmasına hem de arı bir biçimde 
yalıtılamayacak kadar derinlere göm-
mesine yarayan bir savunma duvarı 
çeker. Bunun sonucu olarak yüzeyde 
görülen şey çatışmanın kendisinden 
çok, çeşitli çözüm girişimleridir. Te-
mel çatışmanın içerdiği her şeyi anla-
yabilmek için, karşıt öğelerin her bi-
risini ayrı ayrı ele alıp inceleyerek işe 
başlamamız gerekiyor. Şu ya da bu 
öğenin ağır bastığı ve birey için daha 
çok benimsenebilir olan öze karşı-
lık gelen bireysel tipleri gözleyerek 
bunu başarıyla yapabiliriz; basitlik 
uğruna X\VDO, VDOGÕUJDQ ve \DOÕWNDQ 
kişilik gibi tiplerle gözlemlenebilir.

Çatışmaların içerdiği etkenleri göz-
den geçirirken dikkatimizi LON çeken 

şey EXQODUÕQ�PXWODN�DQODPGD�X]ODú�
PD]�X\XúPD]� \DSÕODUÕdır. Gerçekten 
de Tanrısal saygı talepleriyle yalaka 
uysallık arasındaki karşıtlıktan daha 
zıt olan kutuplar düşünmek çok zor 
olacaktır.

İkincisi, çatışmanın tamamı bilinçal-
tında kalır. Bu çatışma içinde etkinlik 
gösteren çelişik eğilimler algılanma-
mış, tersine derinlere bastırılmıştır. 
İçeride sürüp giden savaşın ancak 
küçük kabarcıkları yüzeye yaklaşa-
bilmiştir. Coşkusal etkenler ussallaş-
tırılır: Bu bir haksızlıktır; bir hakaret-
tir; benim görüşlerim daha iyiydi!..

Üçüncüsü, KHU� LNL� GR÷UXOWXGDNL� H÷L�
OLPOHU�GH�]RUODQÕPOÕGÕU. Aşırı istekle-
rin ya da bağımlılığın varlığını ve ya-
pısını düşünsel olarak algılamış bile 
olsaydı, bu etkenleri isteyerek de-
ğiştirmezdi. Bunların değiştirilmesi 
önemli bir analitik çalışmayı gerekti-
recekti. Her iki doğrultuda da üzerle-
rinde hiçbir kontrole sahip olmadığı 
itici güçler tarafından güdülendiril-
mektedir. Büyük bir olasılıkla, hayati 
iç zorunluluğun kazandırdığı bu ihti-
yaçların hiçbirisinden vazgeçemez-
di. Ama bunlardan hiçbirisi de onun 
gerçekten istediği şeye karşılık gel-
miyordu. Ne başkalarını kullanmayı 
ne de boyun eğmeyi isteyecekti; as-
lında bu eğilimleri küçümsüyordu. 
Bununla birleşen bilinçsiz bir baş-
kalarını kullanma (sömürme) itkisi 
vardı, yöntemi hem kendini sevdirme 
hem de karşısındakini yıldırma giri-
şimiydi. Kendi içlerinde bu eğilimler, 
onu yardım ve destek almaya hazır ve 
hevesli kılacaktı. Ama ayrıca duyarlı 
bir gururu da içine alan bilinçsiz ve 
aşırı bir de kibir geliştirmişti. İnsan-
lar ona hizmet etmekten onur duy-
malıydı: Onun için yardım istemek 
küçük düşürücüydü. Bağımsızlığa ve 
öz-yeterliliğe duyduğu güçlü özlem, 
birisinden bir şey isteme zorunlulu-
ğuna yönelik tiksintisini öylesine pe-
kiştirmişti ki, onun için herhangi bir 
şeye ihtiyaç duyduğunu kabul etmek 
ya da bir yükümlülük altına girmek 
göz yumulmaz bir şeydi.
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Bu nedenle alabilir, ama kabul ede-
mezdi.

Farkında olma düzeyindeki farklılık 
da bir derece farklılaşmasıdır. Soren 
Kierkegaard’ın dediği gibi: “Gerçek 
\DúDP� |\OHVLQH� IDUNOÕ�� |\OHVLQH� oRN�
\|QO�G�U�NL��E�W�Q�\OH�ELOLQoVL]�RODQ�
XPXWVX]OXNOD�E�W�Q�\OH�ELOLQoOL�RODQ�
ELU�XPXWVX]OXN�JLEL�NDUúÕOÕNOÕ�NÕ\DVOD�
PDODUOD�WDQÕPODQDPD]´�(Soren Kier-
kegaard, Ölümcül Hastalık Umut-
suzluk, Çev. Mukadder Yakupoğlu, 
Doğu-Batı Yay.� Ancak şu kadarı da 
söylenebilir: Normal bir çatışma bü-
tünüyle bilinçli olabilir. Normal bir 
insan çatışmasının farkında olmasa 
bile bunu oldukça az bir yardımla 
sağlayabilir. Bireyin gerçekten de 
arzu edilir bulduğu iki olasılık ya 
da gerçekten değer verdiği iki inanç 
arasındaki güncel bir seçimle ilgi-
lidir. Bu nedenle onun için zor olsa 
ve bir tür vazgeçmeyi gerektirse de 
akla yatkın bir karara varması olası-
dır. Karşıt doğrultulardaki eşdeğerde 
zorlayıcı olan güçler tarafından gü-
dülenmektedir ve bunların hiçbirisini 
izlemeyi istememektedir. Dolayısıy-
la genel anlamda bir karara varması 
olanaksızdır. Ortada kalmıştır, hiçbir 
çıkar yolu yoktur. Çatışma ancak, bu 
eğilimlerden hepten vazgeçebilmesi 
için bireyin kendisiyle ve başkalarıy-
la olan ilişkilerini değiştirerek gerçek 
anlamda yeniden çözülebilir.

³%LUH\LQ� HQHUMLVLQL� W�NHWHQ� YH� ERúD�
KDUFD\DQ�úH\OHU� VDGHFH�oDWÕúDQ�G�U�
W�OHU�YH�LKWL\DoODU�GH÷LOGLU��.RUX\XFX�
\DSÕ� LoLQGHNL� GL÷HU� HWNHQOHU� GH� D\QÕ�
HWNL\H� VDKLSWLU�� 7HPHO� oDWÕúPDQÕQ�
SDUoDODUÕQÕQ� EDVWÕUÕOPDVÕ� QHGHQL\OH�
NLúLOL÷LQ� E�\�N� DODQODUÕ� NDUDQOÕNWD�
NDOPÕúWÕU��.DUDQOÕNWD� NDODQ�SDUoDODU�
\LQH�ELU�DUD\D�JLUHFHN�NDGDU�HWNLQGLU�
DPD�EXQODU�\DSÕFÕ�\ROGDQ�NXOODQÕOD�
PD]�� %X� QHGHQOH� V�UHo�� EDúND� W�UO��
NHQGLQL� RUWD\D� NR\PD�� LúELUOL÷L� \D�
GD� L\L� LQVDQ� LOLúNLOHUL� LoLQ� NXOODQÕOD�
ELOHFHN�RODQ�ELU�HQHUML�ND\EÕQD�QHGHQ�
ROXU��'L÷HU�HWNHQOHU�DUDVÕQGD�VDGHFH�
ELULVLQL�DQPDN�JHUHNLUVH��ELUH\L�NHQGL�
PRWRU� J�F�QGHQ� \RNVXQ� EÕUDNDQ� ELU�

NHQGLQH� \DEDQFÕODúPD� ROJXVX� YDU�
GÕU��%LUH\�\LQH�L\L�ELU�oDOÕúDQ�RODELOLU��
KDWWD� GÕú� EDVNÕ� DOWÕQGD\NHQ� |QHPOL�
oDEDODU� RUWD\D� NR\DELOHFHN� GXUXP�
GD�RODELOLU� DPD�NHQGL� ND\QDNODUÕ\OD�
EDú� EDúD� EÕUDNÕOGÕ÷Õ� DQGD� \HUOH� ELU�
ROXU�� %X� VDGHFH� RQXQ� ERú� ]DPDQOD�
UÕQGD�\DSÕFÕ�\D�GD�KD]�YHULFL�ELU�úH\�
\DSDPD\DFD÷Õ�DQODPÕQD�JHOPH]��EX��
E�W�Q� \DUDWÕFÕ� J�oOHULQ�KHGHU�RODEL�
OHFH÷L�DQODPÕQÕ�GD�WDúÕU�´�der, Karen 
Horney (K. Horney, Ruhsal Çatışma-
larımız (Yapıcı Bir Nevroz Teorisi), 
Çev. Selçuk Budak, Öteki Yay.).

Çoğunlukla, bir çeşitli etkenler top-
lamı büyük ve derin NHWOHPH alanları 
yaratır. Basit bir ketlemeyi anlamak 
ve sonunda ortadan kaldırmak için 
genellikle, tartışılan bütün açılardan 
yaklaşarak ketlemeye tekrar tekrar 
dönmek zorunda kalırız.

Enerjinin boşa harcanması ya da 
yanlış yönlendirilmesi, hepsi de çö-
zülmemiş çatışmaların birer belirtisi 
olan üç ana rahatsızlıktan kaynakla-
nabilir; ³NDUDUVÕ]OÕN��DPDoVÕ]OÕN��HWNL�
OL�RODPDPDN´�(Karen Horney, 5XKVDO�
dDWÕúPDODUÕPÕ]� �<DSÕFÕ� %LU� 1HYUR]�
7HRULVL�, Çev. Selçuk Budak, Öteki 
Yay.)

Zen Budist yazılarında geçen içten�
OLNOH� \�UHNOLOL÷LQLQ� IDUNÕQGDOÕ÷Õna 
dair kıssada;

.(ùøù��%LU� DVODQÕQ�� LVWHU� ELU� WDYúDQ�
LVWHU�¿O�ROVXQ��UDNLELQLQ��]HULQH�DWÕO�
GÕ÷Õ� ]DPDQ� \R÷XQ�ELU� J�o� NXOODQÕPÕ�
VHUJLOHGL÷LQL�DQOÕ\RUXP��O�WIHQ�DQOD�
WÕQÕ]�HIHQGLP�QHGLU�EX�J�o"

867$��øoWHQOLN�UXKX��DoÕN�DQODPÕ\OD��
DOGDWPDPDQÕQ�J�F�� der (Thich Nhat 
Hanh, )DUNÕQGDOÕ÷ÕQ� 0XFL]HVL, Çev. 
Fezal Gülfidan, Kuraldışı Yay.)

İçtenlik, yani aldatmamak, “İçinde 
hiçbir şeyin alıkonmadığı, hiçbir şe-
yin kılık altında dile getirilmediği, 
hiçbir şeyin boşa harcanmadığı ve 
teknik açıdan ³H\OHP� LoLQGHNL� W�PHO�
YDUOÕN´� RODUDN� ELOLQHQ� ³NHQGL� YDU�
OÕ÷ÕQÕQ� WDPDPÕQÕ� RUWD\D� NR\PDN´�
DQODPÕQD�JHOLU��%LU� LQVDQ�EX� úHNLOGH�

\DúDGÕ÷Õ� ]DPDQ� RQXQ� DOWÕQ� VDoOÕ� ELU�
DVODQ�ROGX÷X�V|\OHQLU��R��J�oO�O�÷�Q��
LoWHQOL÷LQ�� \�UHNWHQOL÷LQ� VLPJHVLGLU��
R�� XOX� ELU� LQVDQGÕU´� (D.T. Suzuki, 
6HoPH�<D]ÕODU��=HQ�%XGL]P��Çev. M. 
Celal, Yol Yay.)

Benmerkezcilik, diğer insanları ken-
di ihtiyaçlarının hizmetine koşmayı 
içerdiği ölçüde bir ahlâk sorunudur. 
Birey onları birer insan olarak de-
ğerlendirip onlara birer insan gibi 
davranmak yerine, onları bir amaca 
yönelik araçlar olarak kullanır. Onlar, 
insanın kendi kaygısını dindirmesi 
uğruna yatışmak ya da hoşlanılmak 
zorundadırlar; onlar, insanın kendi 
öz-saygısını yükseltmesi uğruna et-
kilenmek zorundadır; o kendi sorum-
luluğunu üstlenemediği için ayıplan-
mak zorundadır, onun zafer ihtiyacı 
için yenilmek zorundadırlar;

³2�GXYDU
R�GXYDUÕQÕ]
YÕ]�JHOLU�EL]H�YÕ]�´

Nâzım Hikmet’in 1925 yılı, 23 ya-
şında kaleme aldığı “O Duvar” şiiri, 
içinde bulunduğu ve algıladığı dün-
yasına bakışını hepimiz adına serim-
ler. Bireyleri kendilerini çevreleyen 
nesnel koşullar içine yerleştirirken 
onların bireyselliklerini yadsıyama-
yız. İnsanları kuklalaştıramayız. Nâ-
zım Hikmet, her türlü ucuz duygusal-
lıktan, sulu gözlülükten uzak olarak 
insanı savunması, gayet iyi bildiği, 
çok iyi kavradığı hayatın nesnelliği-
nin bir koşuludur. 

“0HPOHNHWLPGHQ� øQVDQ� 0DQ]DUDOD�
UÕ¶QÕQ ünlü kahramanlarından Kam-
bur Kerim, “tipik” kavramının ve 
“tip”in gerçeklikle ilişkisinin Nâzım 
Hikmet’teki yorumuna güzel bir ör-
nektir. O bir “kahraman”dır, kelime-
nin akla getirdiği ilk manada kah-
ramandır. Fakat Kerim, koşulların 
ürünüdür, özdeşleşme, UDKDWODPD ve 
DUÕQPD (NDWKDUVLV) sağlamaz, kaçı-
nılmaz yazgısıyla “buruk gerçek”in 
göstergesidir:
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³.HULP¶LQ� øVWLNOkO� PDGDO\DVÕ� ROD�
ELOLUGL�
\RN�
.HULP¶LQ�NDPEXUX�ROPD\DELOLUGL�
YDU�´
Kahraman kahramanlığı, hepimizi 
bir kandırmaca içine sokan, yanlış 
bir oyunu oynamak zorunda bırakan 
modern insanın yazgısına isyandan 
gelir;
³%L]�EXJ�Q�Q�NDKUDPDQÕ�
\DUÕQÕQ
P�QDGLVL\L]�
%X�GXUPDGDQ�DNDQ�
\ÕNÕS�\DSDQ
DNÕúÕQ
oL]JLOHQPLú�VHVL\L]�´

Nâzım Hikmet’in “kahraman” figü-
rü, varoluşunda bireysel özelliklerle 
tipik yanlar arasında diyalektik bir 
ilişkiyi taşımaktadır. *ÕOJDPÕú gibi, 
0DFEHWK gibi, değer bilmez, adil 
olmayan dünyaya NDUúÕ� oÕNPD� KDN�
NÕ tanınmış, ayrıcalıkları olan ama 
gerçekliğin ağır belirleyiciliğinden 
sakınılmadıkları için, çıkışı olmayan 
insanlardır. Yaşanan sorunların, ge-
lecekte tarihin kendi içinde çözümle-
neceği umudunu büyük coşkunlukla 
dile getiren Nâzım Hikmet, günün 
gerçekleri karşısında; 

³%L]LP�NXGUHWLPL]GHNL�KÕ]�
QH� ELU� GLQ� DGDPÕQÕQ� GXPDQOÕ� YDD-

GLQGHQ�
QH� GH� ELU� K�O\DQÕQ� J|QO�� \DNÕúÕQ-

GDQGÕU´��GHU�

Gerçeklikle bu hilesiz yüzleşebilme 
kabiliyeti, “Bir sanatçının ilerleme 
uğruna yaptığı hizmetin, kendi dü-
şüncelerinden ve yakınlık duyduğu 
şeylerden çok, toplumsal gerçeğin 
çatışma ve sorunlarını anlatmadaki 
gücüne bağlı olduğu” saptamasını 
Nâzım Hikmet’e benzer biçimde Os-
car Wilde yapmaktadır (Oscar Wilde, 
'RULDQ�*UD\¶ın� 3RUWUHVL, çev. Nihal 
Yeğinobalı, Can Yay.).

Stefan Zweig, Stendal ve Balzac’ın 

³.HQGL�oD÷ODUÕQÕ��NHQGLOHULQGHQ�VRQ�
UD�GD�GHYDP�HWWLUHELOPLú´�olduklarını 
söylüyordu. Balzac, sosyal tabakaları 
ve onların ³DOODN� EXOODN� ROXúX´nu, 
paranın egemenliğini, siyasal meka-
nizmayı büyüteç altında inceleyerek; 
“insan kalbinin gözlemcisi” olan 
Stendhal ise ³3VLNRORJODUGDQ� GDKD�
|QFH� GDYUDQÕS�� ROXS� ELWHQOHUH� ú|\OH�
ELU� J|]� DWPD� YH� JHUoHNOHUL� NDYUDPD�
\HWHQH÷L� VD\HVLQGH´ insanı ³SDUoD�
ODUÕQD� D\ÕUDUDN´�� ³LQFH� LQFH� WDKOLO�
HGHUHN´ başarmıştı bunu. Balzac’ın 
keskin dünya görüşü çağımızı “his-

VHWPLú´, Stendhal’in sezgisi ise o ça-
ğın insanını ³J|UHELOPLú´tir. Nâzım 
Hikmet’te bu iki meziyet bir arada-
dır; R�KHP�oD÷ÕQÕQ�UXKXQX�KLVVHWPLú, 
hem de R�oD÷ÕQ�LQVDQÕQÕQ�NDOELQL�J|�
UHELOPLúWLU.

23 yaşında yazdığı “O Duvar” şi-
iri yaşadığı dönemin sınırlarının 
eleştirel bir gözlemcisi konumuna 
getirmektedir. Bütün bunlar, yapı-
tı, edebi söylemin “gerçekliği” ve 
“göndergesi” sorununda daha açık 
seçik çözümlenebilir kılmaktadır. Bu 
kesişme noktasından kaynaklanan ve 
beslenen reel ve geniş kapsamlı bir 
‘iç’, öznel bir şiir yeterliliğinde, şiir 
gücünde uygun ve dinamik karşılığı-
nı bularak “O Duvar”da bir genel in-
sanlık serüveni, ulusal, yerel, somut 
ve aynı zamanda genel bir insanlık 
imgesi haline dönüşmüştür.

Bu yüzden “O Duvar”ın temel gücü-
nü öncelikle muhtevasından aldığını 
söylemek yanlış olmaz. Ve büyük bir 
şairin kendi sınırlılıklarının insanları-
na yönelmedeki coşkusunu, dolulu-
ğunu, yalınlığını, diriliğini taşıyan bu 
şiir, yaratışının içten ve direkt tavrı 
ile gelenek ve insan birikiminin oluş-
turduğu duyarlılığıyla olağanüstü bir 
etki gücüne ulaştığı da söz götürmez. 

“Biz,

DGÕPODUÕQÕ�WDULKLQ�DNÕúÕQD�X\GXUDQ
WHPHOOHUL� o|NHQ� HPSHU\DOL]PH� YX-

UDQ�
\DUÕQÕ�NXUDQODUÕ]�´

.D\QDNoD�

��Nâzım Hikmet, İlk Şiirler, YKY. 1.cilt 

��Nâzım Hikmet, 0HPOHNHWLPGHQ�øQVDQ�
0DQ]DUDODUÕ� YKY.

��J. J .Rousseau, 7RSOXP�6|]OHúPHVL�\D�GD�
6L\DVHW�+XNXNX�øONHOHUL, Çev. İsmail Yerguz, 
Say Yay, 2012

��Platon, <DVDODU, Çev. Candan Şentuna, Saffet 
Babür, Kabalcı Yay. 2012

��Platon, 'HYOHW, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, 
M.Ali Cimcoz, Remzi Kitabevi, 1975

��Thomas Hobbes, /HYLDWKDQ, Çev. Semih 
Lim, YKY. 2.Baskı, 2008

��Platon, (XWK\GHPRV, Çev. Halil Vehbi Eralp, 
MEB Yay, 1945

��Platon, 6RNUDWHV�6DYXQPDVÕ, Çev. Furkan 
Akderin, Say Yay, 2014

��Platon, 6R¿VW, Çev. Furkan Akderin, Say 
Yay, 2012

��Platon, Kriton, Çev. Furkan Akderin, Say 
Yay. 2014

��Platon, 7KHDLWHWRV, Çev. Furkan Akderin, 
Say Yay. 2014

��Soren Kierkegaard, Ölümcül Hastalık 
Umutsuzluk, Çev. Mukadder Yakupoğlu, 
Doğu-Batı Yay.

��Thich Nhat Hanh, )DUNÕQGDOÕ÷ÕQ�0XFL]HVL, 
Çev. Fezal Gülfidan, Kuraldışı yay.

��Friedrich Nietzsche, $KOkNın 6R\N�W�÷��
hVW�QH��%LU�.DYJD�<D]ÕVÕ�, Çev. Ahmet İnam, 
Say Yay. 2015

��Karen Horney, 5XKVDO�dDWÕúPDODUÕPÕ], Çev. 
Selçuk Budak, Öteki Yay.

��Stefan Zweig, .HQGL�+D\DWÕQÕQ�ùLLULQL�
<D]DQODU��&DVDQRYD�6WHQGKDO�7ROVWR\�� Çev. 
Gülperi Sert, T. İş Bank. Yay.

��Stefan Zweig, Üç Büyük Usta �%DO]DF�
'LFNHQV�'RVWR\HYVNL�� Çev. Nafer Ermiş, T. İş 
Bank. Yay.

��Joseph Cambell, .DKUDPDQÕQ�6RQVX]�
<ROFXOX÷X, Çev. Sabri Gürses, Kabalcı Yay. 
2013

���Mircea Eliade, 'R÷Xú�YH�<HQLGHQ�'R÷Xú�
�øQVDQ�.�OW�UOHULQGH�(UJLQOHQPHQLQ�'LQL�
$QODPODUÕ�, Çev. Fuat Aydın, Kabalcı Yay. 
2015
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İnsan,  hayatını sürdürürken çeşitli sınırlarla 
kuşatılmıştır. Bunların kimisi fiziksel ve dış 
etkenlerden kaynaklıyken bazıları da psi-

kolojik ve içsel nedenlerle oluşur. İnsan nasıl 
kendi potansiyelini ketleyebilir ve kendi kendini 
olumsuz sınırlarla nasıl kuşatabilir? Bunun ne 
kadar bilincindedir? Kendi yarattığı veya koşul-
ların dayattığı sınırların farkında mıdır ve bun-
lara müdahale edebilir mi? Sınırlarının farkında 
olmak onları ortadan kaldırmanın ilk koşuludur. 
Bu bağlamda öğrenilmiş çaresizlik kuramı, ça-
resizliğin nasıl “öğrenildiğini” ve insanın haya-
tındaki temel kararları nasıl etkilediğini inceler. 

Çaresizlik öğrenilebildiğine göre, ‘çaresiz olma-
mak’ da öğrenilebilir mi? Bilinçli farkındalık ile 
bu nasıl başarılabilir? 

g÷UHQLúPLú�dDUHVL]OLN�.XUDPÕ

İnsan davranışında öğrenme sürecinin çok 
önemli bir yeri vardır. Deneyim ve pratik so-
nucu davranıştaki göreceli ve kalıcı değişmeler 
olarak tanımlanan öğrenme, konuştuğumuz dili, 
tutum ve inançlarımızı, gelenek ve görenekleri-
nizi, amaçlarımızı, uyumlu ve uyumsuz kişilik 
özelliklerimizi ve algılarımızı etkilemektedir. 
(Hulse, Egeth ve Deese, 1980, aktaran Ersever )

Öğrenilmiş çaresizlik kavramı ilk olarak, daha 
sonradan Pozitif psikolojinin kurucularından ola-
cak Seligman ve arkadaşı Maier’in (1967) Pen-
nsylvania Üniversitesinde hayvanlarla yaptıkları 
araştırmalarıyla tanımlanmıştır. Bu araştırma-
cılar kaçma, çaresizlik ve kontrol grubu olmak 
üzere, üç grup köpek kullanmış ve köpeklere iki 

İnsan Zihninin Kendi Koyduğu Sınırları Aşabilmesi:  

‘Öğrenilmiş Çaresizlik’
Karşısında

‘Öğrenilmiş İyimserlik’ 
Derleyen: Selin Erş
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ayrı deneysel işlem uygulamışlardır. 
İlk aşamada birinci gruptaki köpeklere 
bir kutu içinde kaçabilecekleri elektrik 
şoku verilmiş, kutu içindeki bir pedala 
bastıklarında elektrik şoku kesilmiştir. 
Bu gruptaki köpeklere şokun geleceği-
ni önceden belirten herhangi bir ayırt 
edici uyarıcı verilmeksizin 64 şok ve-
rilmiş ve köpekler bir kaç tekrardan 
sonra şoku pedala basarak durdurmayı 
öğrenmişlerdir. Deneye katılan ikinci 
gruptaki köpeklere ise birinci grup-
taki köpeklerle aynı özellik ve sayıda 
şok verilmiş, ancak, deney ortamı bu 
gruptaki köpeklerin elektrik şokunu 
kesemeyeceği biçimde düzenlenmiştir. 
Deneye katılan üçüncü grup köpeklere 
deneyin birinci aşamasında hiç bir iş-
lem uygulanmamıştır. (Ersever) 

Köpeklerin her biri kendi grubunda bu 
deneyimi kazandıktan sonra, üç grup 
da başka bir kutuya konmuştur. Bu-
rada, kutunun bir tarafını diğerinden 
ayıran alçak bir engel yer almaktadır. 
Böylece köpekler engelin üzerinden 
atlayarak elektrik şoklarından kaçabi-
leceklerdir. Deney sonuçları incelen-
diğinde, şokları önceden denetlemeyi 
öğrenen köpekler engeli aşıp kaçabi-
leceklerini çok kısa sürede fark etmiş-
lerdir. Daha önce şok verilmeyen kö-
pekler de çok kısa sürede engeli aşıp 
şoktan kurtulmayı öğrenmiştir. Ancak 
yaptığı hiçbir şeyin işe yaramadığını 
öğrenmiş olan köpek, kutunun şoksuz 
bölümüne geçmek için engelin üze-
rinden kolayca atlayabilecek olmasına 
karşın, kaçmak için hiçbir çaba göster-
memiştir. Kutudan düzenli olarak şok 
almasına rağmen kısa bir sürede pes 
etmiş ve olduğu yerde yatmıştır. Ku-
tunun diğer tarafına atlayarak elektrik 
şokundan kaçabileceğini hiç fark et-
memiştir. Köpekler, maruz kaldıkları 
ve daha da önemlisi engelleyemedik-
leri bu elektrik şoku karşısında çare-
sizlik geliştirmişlerdir. (Aksoy) 

Öğrenilmiş çaresizlik modeli, köpek-
lerin kendi davranışlarıyla elektrik 
şokunun verilmesi arasında hiç bir 
ilişkinin bulunmadığını öğrenmeleri-
ne işaret etmektedir. Yani, davranış ve 

davranışın sonucu arasında bir ilişki 
olmadığı konusu yaşamın çeşitli yön-
lerine genellenerek çaresizlik davranı-
şını ortaya çıkarmaktadır. (Cananoğlu, 
2011)

Hiroto (1974) kontrol edilemeyen 
gürültü uyarıcısı vererek insanlarda 
öğrenilmiş çaresizlik gelişimini araş-
tırmıştır. Yine üçlü deney düzeneği 
içinde oluşan araştırmada, deneyin 
birinci aşamasında, çaresizlik ve kaç-
ma olmak üzere iki denek grubu çok 
yüksek sese maruz bırakılmıştır. Ça-
resizlik grubundaki denekler hayvan 
deneylerinde olduğu gibi hem kontrol 
grubuna hem de kaçma grubuna göre 
daha yüksek oranda çaresizlik davra-
nışında bulunmuşlar, gürültüyü kont-
rol edebilecekleri halde kontrol etme 
yönünde çok az çaba göstermişlerdir. 

Öğrenilmiş çaresizlik kavramı pek 
çok bilim adamı tarafından değişik şe-
killerde tanımlanmıştır. 

İlk defa Seligman tarafından ortaya 
atılmış olan öğrenilmiş çaresizlik, kı-
saca bir davranış ile bu davranışın so-
nucu arasında bir bağlantı olmadığını 
öğrenmesi sonucunda bireyin benzer 
durumlarda gereken davranışı yapma-
ması olarak tanımlanabilir (Isaacowitz 
ve Seligman, 2007). Seligman’a göre 
davranışları ile belirli bir sonucu kont-
rol edemeyeceğini öğrenen bireyde, 
güdüsel, bilişsel ve duygusal alanlar-
da olmak üzere, üç yetersizlik ortaya 
çıkar. (Maier ve Seligman 1976, Akta-
ran Ersever, 1993). Güdüsel alandaki 
yetersizlik kendini, davranışa gerek-
tiği kadar aktif olarak hazır olmama 
şeklinde gösterir. Bilişsel yetersizlik 
kendini kontrol algısının zayıflaması 
ile gösterir. Olayların kontrol edilme-
si mümkün olsa bile, bireyin kontrol 
edebilmek için gerekli olan davra-
nışları öğrenmesi güçleşir. Duygusal 
yetersizlik otonom faaliyetlerdeki de-
ğişme ile kendini gösterir. Bireylerde-
ki kalp atışlarındaki yükselme, kaygı 
gibi belirtiler buna örnektir. (Ersever.)

Abramson ve arkadaşlarına  (1978) 
göre iki tür çaresizlik vardır. Bunlar-

dan birisi evrensel diğeri de birey-
sel çaresizliktir. Evrensel çaresizlik, 
sonucu kontrol etme yönünden tüm 
bireylerin başarısız olduğu durumları 
belirtmektedir. Bireysel çaresizlik ise 
sonucu kontrol etme yönünden bir 
bireyin başarısız diğer bireylerin ise 
başarılı olduğunu gösteren durumları 
ifade etmektedir

Tadeusz, (1993)’a göre öğrenilmiş 
çaresizlik olumsuz durumlardan ka-
çınmak veya başarmak gayretlerinde 
çevreyi etkileyecek bir yol bulamayan 
bireyin denemelerden vazgeçmesidir. 
(Aktaran, Sünbül ve Gürsel, 2001). 
Başka bir tanıma göre,  kişinin her-
hangi bir durumda çok sayıda başa-
rısızlığa uğrayarak, bir şey yapsa da 
hiçbir şeyin değişmeyeceğini, olayla-
rın kendi kontrolünde olmadığını, o 
konuda bir daha asla başarıya ulaşa-
mayacağını düşünüp, bir daha deneme 
cesaretini kaybetmesidir. Öğrenilmiş 
çaresizlik, geçmişteki acı deneyim-
lerden çıkarılan negatif şartlanmaların 
bugünkü davranışları belirlemesidir 
(Sekman, 2006, Cananoğlu, 2011). 

Atkinson ve arkadaşları (1996) öğre-
nilmiş çaresizlik yaşantısı sırasında 
insanda ortaya çıkan durumu stres du-
rumu olarak ele almaktadır. Bu çare-
sizlik yaşantısına bağlı olarak yaşanan 
stres durumu sırasında insanda ortaya 
psikolojik, bilişsel ya da fiziksel bo-
zukluklar çıkabilir.  

Geçirdiği yaşantılarında istenilen so-
nucun ortaya çıkmasını sağlayamayan 
ve davranışları ile bir sonucun ortaya 
çıkışını kontrol edemeyeceğine yani 
başarısız olacağına inanan bir insan, 
gelecekte davranışlarıyla sonucu kont-
rol edebilecek bile olsa, sonucu kontrol 
etmesini mümkün kılacak davranışları 
göstermeyecektir. Yapılan araştırma-
lar, davranışlarıyla sonucu kontrol 
edemeyen organizmanın başlangıçta 
hareketsiz kaldığını, denemeler ilerle-
dikçe, edilgin hale geldiğini yani pasif-
leştiğini ve ilerleyen saflarda durumun 
“davranış-sonuç” ilişkisi bakımından 
tam bir “çaresizlik” halini aldığını or-
taya koymaktadır. (Cananoğlu, 2011)
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Thurstone’un yaptığı bir araştırmada 
öğrenilmiş çaresizliğin ortaya çık-
masında geçmiş yaşantıların ve bir 
çocuğun içinde bulunduğu çevrenin 
önemli bir rolü olduğu görülmüştür. 
Çevreyi kontrol etme olanağı bulama-
yan, etkileşimde bulunduğu kişiler ta-
rafından sürekli kontrol edilen kişile-
rin başarısızlık karşısında daha kolay 
öğrenilmiş çaresizlik geliştirdikleri 
bulunmuştur (Aydın, 1985; aktaran 
Hayalioğlu) 

Petermann ve Sauerborn (1989) hem 
ihmal edilen hem de şımartılan çocuk-
larda sosyal yönden yetersizlikler gö-
rüldüğünü, sosyal olarak yetersiz-ih-
mal edilen çocukların girişim yeteneği 
zayıf, edilgen tepkiler gösterebilecek-
lerini ve bu çocuklarda çaresizlik dav-
ranışlarının görülebileceğini bildir-
mektedirler (Aktaran, Kılıç ve Oral, 
2006). Dweck ve Reppucci (1973) 
genellikle kızların erkeklerden daha 
fazla çaresizlik davranışı gösterdiğini 
ve bunun kısmen öğretmenlerin kızlar 
ve erkekleri değerlendirmeye yönelik 
farklı geribildirimler vermelerine bağ-
lı olabileceği belirtmektedir. 

g÷UHQLOPLú�dDUHVL]OL÷LQ�6RQXoODUÕ�

Çaresizlik yaşantısı sonucunda olu-

şan öğrenilmiş çaresizlik durumunda 
insanda ortaya çıkan sonuçları Hovar-
doğlu (1986) üç kategoride ele almış-
tır. 

1. Güdüsel değişmeler, davranışlarda 
gerektiği kadar aktif olamama şeklin-
de ortaya çıkmaktadır. Yani davranış-
larıyla bir sonucu kontrol edemeyece-
ğini öğrenen bireyin güdülenmesinde 
bir azalma ortaya çıkmakta ve ileride 
benzer durumlarla karşılaştığında so-
nucu kontrol edebilecek davranışları 
göstermek için daha az istekli ya da 
hevesli (kaçınma, geri çekilme) ol-
maktadır. 

2. Bilişsel değişmeler kendisini, kont-
rol algısının zayıflaması ile ortaya 
koymaktadır. Yani davranışlarıyla so-
nucu kontrol edemeyeceğini öğrenen 
(öğrenilmiş çaresizlik) birey, yeniden 
ortaya çıkan bu türden davranışlar 
karşısında bir “kontrol edememe” 
beklentisi geliştirmektedir. Bu bek-
lenti ise, olayların kontrolü mümkün 
olsa bile, bireyin kontrol için gereken 
davranış sistematiğini göstermesi ih-
timalini zayıflatmakta ya da ortadan 
tamamıyla kaldırmaktadır. Böylece 
sonucu kontrol etmek ile ilgili yeni 
davranışların öğrenilmesi güçleşmek-
te ya da hiç mümkün olmamaktadır.

3. Heyecansal değişmeler ise bireyin 
biyo-fizyolojik faaliyetlerinde ortaya 
çıkan değişme ile kendisini göster-
mektedir. Araştırmalara göre davra-
nışlarıyla sonucu kontrol edememe 
durumu bireylerde kan basıncında 
artma, kalp ritminde hızlanma ve bo-
zulmalara yol açmaktadır. (Cananoğ-
lu, 2011)

Öğrenilmiş çaresizlik, eğitim-öğretim 
sürecinde önemli bir etkendir. Çünkü 
yapılan çalışmalar bir öğrencinin ba-
şarısı ile öğrenilmiş çaresizlik davra-
nışı arasında yakın bir ilişki olduğu-
nu göstermektedir. Başarısız olan bir 
öğrencinin başarısızlık nedenini ken-
disine ilişkin nedenlere yüklenesi ve 
ilerde okul başarısı için önceden bir 
başarısızlık beklentisi içine girmesi 
hayli yüksek olabilir. Öğrenilmiş çare-
sizlik konusunda yapılan araştırmalar, 
bu olgunun bireylerde erken yaşlardan 
itibaren gelişmeye başladığını, öğre-
nilmiş çaresizlik ile birlikte görülen 
“başarısızlık beklentisinin bireyin 
yaşamında önemli sonuçlar doğurabi-
leceğini, öğrenilmiş çaresizlik olgusu-
nun devamı halinde bireyde depresif 
bozukluklar oluşabileceğini ortaya 
koymuştur. (Uzbaş 1998), öğrenilmiş 
çaresizliğe özgü açıklama biçimine 
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sahip bireylerin diğer insanlara oran-
la depresyona daha yakın bireyler ol-
duğunu ileri sürmektedir. Öğrenilmiş 
çaresizlikten kaynaklanabilen depres-
yonun olumsuz sonuçları ise öğrenci-
lerde istenmeyen bir takım davranışlar 
halinde görülebilir. (Düzgün, Hayali-
oğlu, 2006). 

Uzun süre yoksunluk yaşayan bireyler 
kişisel yetersizlik, olumsuz benlik im-
gesi, kendini suçlama, karamsarlık ve 
geleceğe ilişkin olumsuz beklentiler 
gösterebilmektedir. 

Çaresizliğin, insanın fiziksel sağlığını 
da olumsuz etkilediği kanıtlanmıştır. 
Bununla ilgili ilk çalışmalardan birini 
Madelon Visitainer gerçekleştirmiş-
tir. Laboratuarda yaptığı bir deneyde 
farelere,  tümör oluşturabilecek bir-
kaç hücre yerleştirmiştir. Ancak bu 
hücreler, bağışıklık sisteminin nor-
mal şartlar altında karşı durabileceği 
hücrelerdir. Ardından iki gruba ay-
rılan farelerden bir grubu çaresizliği 
öğretmiştir. Deneyin sonunda hâkim 
olma (PDVWHU\) duygusunu geliştiren 
farelerden %70’si tümörü reddedebil-
mişken, çaresizliği öğrenen bu oran 
%27’de kalmıştır. Dolayısıyla Visinta-
iner bu durumda öğrenilmiş çaresizlik 
olan bir psikolojik durumun kansere 
yol açabileceğini gösteren ilk kişi ol-
muştur. (Seligman, 2006) daha sonra 
yapılan araştırmalar öğrenilmiş çare-
sizliğin bağışıklık sistemini pasifleş-
tirdiği kanıtlamıştır. İyimserlerin daha 
sağlıklı olmalarının diğer bir sebebi de 
sağlıklarına daha çok dikkat etmeleri 
ve gerektiğinde bir doktora danışmayı 
ihmal etmemeleridir. Ayrıca başlarına 
kötü olaylar gelen insanlar istatistikle-
re göre daha çok hasta olur. 

.|W�PVHUOLN�YH�ø\LPVHUOL÷LQ�
g÷UHQLOPLú�dDUHVL]OLN�LOH�øOLúNLVL�

Yaşamda herkesin başına bazı terslik-
ler gelebilir. Kimi insan kendisinin çok 
şanssız olduğuna, tüm kötü olayların 
kendisini bulduğuna inanmaktadır. 
Kimi insan da benzer terslikleri yaşa-
masına rağmen, kendinden ve yaşam-

dan memnun olduğunu ve zorlukları 
aşabileceğini ifade etmektedir. İnsan-
ların başlarına gelen terslikleri, kötü 
şeyleri kendilerine nasıl açıkladıkla-
rı onların kötümser ve iyimser olma 
durumlarında etkili olur. Seligman’a 
göre insanın kötümser veya iyimser 
olması çaresizlik geliştirmesinde ol-
dukça etkilidir. (Seligman, 2006) 

.|W�PVHUOHULQ belirleyici özelliği, 
kötü olayların uzun bir süre devam 
edeceğine, yaptıkları her şeye zarar 
vereceğine ve kendi hataları olduğuna 
inanma eğilimleridir. Aynı ağır dar-
beyi alan L\LPVHUOHU� LVH, yaşadıkları 
başarısızlığı tam tersi bir biçimde yo-
rumlar. Yenilginin yalnızca JHoLFL bir 
aksaklık olduğuna ve nedenlerinin 
de yalnızca bu WHN�ROJX\OD�VÕQÕUOÕ bu-
lunduğuna inanma eğilimindedirler. 
İyimserler, yenilginin sadece kendi 
KDWDODUÕ� ROGX÷XQX� G�ú�QPH]OHU: Ko-
şullar, geliştirilmesi gereken beceriler, 
şanssızlık ya da diğer insanlar buna 
neden olmuştur. Bu gibi insanlar ye-
nilgiden etkilenmezler. Kötü bir du-
rumla karşılaştıkları zaman, onu bir 
zorluk olarak görür ve eskisinden 
daha çok çaba harcarlar. Pes etmezler. 
(Aksoy) 

Kötümser insanlar kolay depresyona 
girer. Yeteneklerini verimsiz kullanır 
ve hayattan yeteri kadar zevk alamaz-
lar. Bir işe başlamaları zordur. Okul 
ya da işlerindeki performansları dü-
şüktür. Fiziksel sağlık bile bu durum-
dan çokça olumsuz yönde etkilenir.  
Yapılan araştırmalar iyimser kişilerin 
okulda ve işyerlerinde kötümserlere 
göre daha başarılı olduklarını gösterir. 
Ancak kötümserlerin bazı durumlarda 
daha gerçekçi oldukları gözlenmiştir. 
Bu da hayati tehlikesi olan durumlar-
da avantaj yaratabilir. Seligman çalış-
malarında iyimser insanların okulda 
ve işlerinde daha başarılı olduklarını, 
göstermiştir. 

İyimserler yenilgiler karşısında daha 
çabuk ayağa kalkar ve yeniden başla-
yabilir. Kötümserler ise düştüklerinde 
depresyona girebilirler. Bu PRWLYDV�
yon ve devam edebilme güdüsü saye-

sinde iyimserler işlerinde daha başa-
rılı olurlar. Sağlık durumları da daha 
iyidir.

Seligman, olumsuzluğun yıkıcığına 
karşın olumlu bir tarza sahip olanla-
rın bundan nasıl etkileneceğini araş-
tırmaya koyuldu ve araştırmaları için 
iş yaşamında satış alanına yöneldi. 
Satış alanı olumsuz tepkilerin, red-
dedilmenin, hayal kırıklıklarının sık 
yaşandığı bir dünyaydı. Çalışmanın 
sonunda, karşılaştıkları itirazları kalıcı 
ve şahıslarına yönelik algılamayıp ge-
çici olduğunu, bunun genel değil (hep 
böyle oluyor yaklaşımı)  o müşteriye 
özel bir durum olduğunu düşünenle-
rin, yani genel olarak iyimser açıkla-
ma tarzına sahip satışçıların daha yük-
sek performans gösterdikleri görüldü. 
(Kalit) Seligman, bu bulgular üzerine 
Amerika’daki en büyük sigorta şirket-
lerinden biri olan 0HW�/LIH ile çalışarak 
satış temsilcilerinin işe alım süreçle-
rinde adayların iyimserlik özellikleri-
ni belirleyen testler geliştirmiş ve bu 
özellikleri yüksek çıkan adayların işe 
alınmasıyla satış performansı %50 art-
tırılmıştır. (Seligman, 2006) 

Seligman ve Abramson çaresizlik ve 
depresyonun ortadan kaldırılmasında 
kişilerin başlarına gelen olaylar hak-
kındaki DoÕNODPD� WDU]ODUÕQÕ değiştir-
menin önemi konusunda çalıştılar. 
Belli tarzda açıklama yapanların çare-
sizliğe davetiye çıkardıklarına, onlara 
bu açıklamaları nasıl değiştirebilecek-
leri öğretildiğinde depresyonu da or-
tadan kaldırılabileceğini düşündüler. 
Kimileri başlarına gelen kötü olaylar 
hakkında “Hepsi benim yüzümden, 
tüm bunlar hiç bitmeyecek ve yatığım 
her şeyi etkileyecek” diye düşünürken 
bazısı “şartlar buna yol açtı, bir süre 
sonra ortadan kalkacak. Zaten hayat-
ta başka şeyler de var.” diye kendile-
rine açıklama yaparlar. Kötü olayları 
nasıl açıkladığınız, sadece yenilgiye 
uğradığınızda dile getirilen sözcük-
ler değildir. Bu çocukluğunuzda ve 
ergenlikte öğrendiğiniz bir düşünme 
örüntüsü, alışkanlığıdır. Seligman, 
açıklama tarzımızın, doğrudan doğru-
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ya, dünyadaki yerimizle ilgili görüşü-
müzden, kendimizi değerli ve haklı ya 
da değersiz ve umutsuz bulmamızdan 
kaynaklandığını ifade eder. Bu durum 
da iyimser ya da kötümser olmamızda 
da belirleyicidir. (Aksoy)

Açıklama tarzının 3 önemli yönü var-
dır: Süreklilik, Genelleme ve Kişisel-
leştirme. 

Süreklilik / Geçicilik: Çabuk pes eden 
kişiler başlarına gelen kötü olayların 
sürekli devam edeceğine ve hayatları-
nı etkileyeceğine inanırlar. Bu kötüm-
ser açıklama tarzıdır. Çaresizliğe dire-
nen kişiler ise kötü olayların sebeple-
rinin geçici olduğunu düşünür ki bu da 
daha iyimser bir açıklama tarzıdır. 

Genelleştirme: Yenilgilerin sebeplerini 
genelleştirerek hayatının her alanına 
yayanlar kötümser açıklama tarzı-
na sahiptir. İyimserler kötü olayların 
VSHVL¿N, geçici nedenleri olduğuna ve 
sadece belli bir konuyla sınırlı oldu-
ğuna inanır. Umut da aslında açıklama 
tarzının bu iki boyutuyla ilgilidir. Kötü 
olaylar için geçici ve VSHVL¿N nedenler 
yüklemek umudun doğmasını sağlar. 
Öte yandan kalıcı sebepler gelecekte 
çaresizliğe ve umutsuzluğa neden olur. 

Kişiselleştirme: Kötü olaylar karşı-
sında insanın kendini (içselleştirme) 
veya ötekileri ya da koşulları suçla-
masıyla ilgilidir. Birey, davranışının 
nedenini çaba, yetenek, kişilik özelliği 
gibi kendine ilişkin değişkenlere ya 
da şans, işin güçlük derecesi, ortamın 
özellikleri gibi kendisinin dışındaki 
değişkenlere yükler. (Kök, 1992)

Kötümser açıklama tarzı ile kişi ken-
disi ve dünya hakkında olumsuz 
duygular besler, kötü olayları değiş-
meyen, genel ve içsel nedenlere bağ-
lar. Ancak insanın yenilgi, kayıp ve 
çaresizlik konularında farklı bir bakış 
açısı, farklı bir açıklama tarzı gelişti-
rerek zor zamanlarla çok daha kolay 
baş etmek ve depresyondan kurtulmak 
mümkün olabilir.

Açıklama tarzı çocuklukta gelişir. Ge-
nel olarak bakıldığında ergenlik çağı-

na kadar çocukların çok iyimser, umut 
dolu ve çaresizliğe karşı korunmuş 
oldukları gözlenir. Ancak ergenlikle 
beraber bu iyimserliğin ciddi bir bölü-
münü kaybederler. Seligman, evrimin 
bir şekilde gelecek nesilleri güvence 
altına almak için çocukların sağ salim 
ergenliğe ulaşmasını hedeflediğini ve 
bu nedenle intihar eğilimi gösterecek 
kadar depresyona girmediklerini ya-
zar. Zira yedi yaşından önce intihar 
eden bir çocuk yoktur. Doğa çocukla-
ra bol bol umut bahşetmiştir.

İnsanın açıklama tarzı hayatının erken 
dönemlerinde oluşur ve bunu etkile-
yen faktörlerle ilgili 3 temel varsayım 
vardır:

• Annenin açıklama tarzı

• Büyüklerin (öğretmen ve ebeveynle-
rin) eleştiri tarzı

• Hayatta yaşanan çocukluk krizleri. 

Annenin, çocuğuyla olan ilişkisinde, 
hem kendi başına gelen hem de etra-
fında gördüğü olayları nasıl açıkladığı 
çok önemlidir. Annesinin kötü olayla-
rı kalıcı, süreklilik gösteren ve kişisel 
sebeplere bağladığı dinleyen bir çocuk 
dünyanın bu şekilde işlediğini varsa-
yar. Çocuk, hayatındaki en etkili in-
sandan kötü olayların bitmeyeceğini, 
her şeye zarar verebileceğini öğrenir. 
Çocukların antenleri sürekli açıktır 
ve annenin çocuklarının “Neden?” 
sorularına verdikleri cevaplar onların 
hayat karşısındaki açıklama tarzlarını 
şekillendirir ve çaresizliğe sevk ede-
bilir. İyimser annenlerin çoğunlukla 
çocukları da iyimser olur. Açıklama 
tarzının modellenmesi açısından ba-
banın etkisinin çok daha az olduğu 
gözlemlenmiştir (Seligman, 2006). 

Bunun yanında ebeveynlerin çocuk-
larına  “Yine yapamadın” derken bir 
daha düşünmeli, ona boyunu aşan 
başaramayacağı baştan belli olan gö-
revler vermemelidir. Çocuklar başa-
rabileceği küçük adımlarla hareket 
ederse özgüvenleri zedelenmeden, so-
nundaki büyük işleri de başarabilecek 
hale daha kolay geleceklerdir. Ancak 

çocuğa direkt olarak boyundan büyük 
hedefler gösterilmesi veya beklenme-
si, başaramamaları sonucunda öğre-
nilmiş çaresizlik geliştirecektir. Anne 
ve babaların çocuklarına bu alanda iyi 
bir model olmaları da gerekmektedir. 
Küçük başarılar da takdir edilmeli, ya-
pılan hatalar kabullendirilip, doğrusu 
öğretilmelidir. Aşırı koruyucu yetiştir-
mekte çocuklara “sen yapamıyorsun” 
mesajını verir. Anne ve babanın sürek-
li tartıştığı ve birbirlerini acımasızca 
eleştirdikleri ortamda yetişen çocuklar 
için öğrenilmiş çaresizlik kaçınılmaz-
dır. 

Seligman, öğrenilmiş çaresizlikte ço-
cukluk yaşantılarının önemli olduğu-
na inanır. Çocuk bir davranışta bulun-
duğu zaman çevrede hemen bir deği-
şim meydana getirebiliyorsa çocukta 
hâkim olma (PDVWHU\) duygusu gelişir. 
Davranış ile sonuç arasındaki ilişki 
zamandaş değilse, çocuk davranışta 
bulunmanın bir önem taşımadığına 
inanır ve çaresizlik duygusu gelişir. 
Erken yaşta kontrol edici yaşantıların 
varlığı, hâkim olma duygusunun yer-
leşmesine yol açar ve çaresizliğe karşı 
bir tür bağışıklık oluşur (Akt. Aydın, 
1985). 

Açıklama tarzını etkileyen diğer et-
kenler ise çocuğun, öğretmen, aile 
büyükleri gibi hayatındaki önemli 
büyüklerin olumsuz olaylar karşısın-
da onları nasıl eleştirdiği ve ailenin 
yaşadığı zor durumlar karşısındaki 
tavırlardır. 

g÷UHQLOPLú�ø\LPVHUOLN

Seligman günlük yaşamda insanların 
çaresizlikten kurtulmayı öğrenmele-
rinin önemine inanmış ve bu nedenle 
de ‘g÷UHQLOPLú� ø\LPVHUOLN’ adlı kita-
bından genişçe bahsettiği |÷UHQLOPLú�
L\LPVHUOLN kavramı üzerinde durmuş-
tur. Varsayım kısaca şöyledir: Eğer 
çaresizlik öğreniliyorsa, çaresizlikten 
kurtulmak için gerekli olan beceriler 
de, örneğin iyimserlik, öğrenilebi-
lir olmalıdır. Bu bakış açısı olduk-
ça önemlidir. Çünkü depresyon gibi 
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günlük yaşamı, işlevselliği etkileyen 
psikolojik rahatsızlıklar da öğrenilmiş 
çaresizlik kuramı ile açıklanabilmek-
tedir. Bu da demek oluyor ki çaresiz-
likle ve depresif belirtilerle baş etmek 
mümkün olabilir. (Aksoy) 

Kötümser insanlar engeller karşısında 
daha cesaret verici bir bakış açısına 
sahip olmayı öğrenebilirler. Bunun ilk 
aşaması olumsuz olaylar karşısında 
zihinde otomatik olarak oluşan düşün-
celeri fark etmektir. Düşünceler çok 
kısa bir sürede inancalara dönüşebilir. 
İnancalar alışkanlık haline gelir ve du-
rup bunlara odaklanana kadar bu fark 
edilmeyebilir. Bu inancalar da duygu-
ların ve yapılan eylemlerin nedenidir. 

Öğrenilmiş iyimserlik, olumsuz dü-
şüncelerin farkına varılması, terslik-
lere, akılcı, yapıcı, kalıcı olmayan, 
genelleme ve kişiselleştirmelerden 
uzak bir açıklama tarzı ile yaklaşabil-
mektir. Demek ki tersliklere verilen 
zihinsel tepki ile düşünce biçimini 
değiştirerek, olumsuz durumlarla çok 
daha iyi başa çıkılabilir. Örneğin, in-
san mutsuz, kaygılı ya da kızgın ol-
duğunu fark ettiği her sefer, kendine 
neler söylediğinizi düşünmelidir. Ba-
zen değiştirilmesi mümkün olmayan 
durumlarla karşılaşılabilir. Durum 

böyle olduğunda durumu değiştirme-
ye, tersliğin bir felakete dönüşmesini 
önleme yolları üzerine yoğunlaşmak 
önemlidir. Ancak olumsuz düşünceler 
çoğu zaman çarpıtılmış düşüncelerdir. 
Bunlara meydan okumamız gerekir. 
Duygusal yaşamın bunları yönetmesi-
ne izin verilmemelidir.(Aksoy) 

İnsan olumsuz düşüncelerin farkına 
vardığı anda ya dikkatini başka ko-
nuya vermeli ya da bu düşüncelerin 
üstüne giderek doğruluğunu veya ge-
çerliliğini sorgulamalıdır. Bunları fark 
edip yazıya dökerek, doğruluklarını 
teyit edecek yeterli kanıtlar bulma-
ya çalışarak, alternatifleri düşünerek 
otomatik oluşan olumsuz düşünceler-
le bilinçli olarak mücadele etmelidir. 
Bunlar engellenebilirse, ardından ge-
len olumsuz duygular da yerini neşeye 
bırakabilir.  

Öğrenilmiş iyimserlikle “olumlu dü-
şüncenin gücü” denilen yaklaşım ara-
sındaki farkın anlaşılması önemlidir. 
3ROODQDYDUL Olumlu düşünmede “ Her 
gün her şekilde daha iyiye gidiyorum, 
ben çok özelim.” Türünden temeli ve 
kanıtı olmayan yargılar tekrarlanır an-
cak bunlar tutarsız olduğundan etkili 
olamaz. Buna karşın öğrenilmiş iyim-
serlik tutarlıdır ve ROXPVX]� ROPD\DQ 

düşünme ile gelişir. Alternatifleri dü-
şünme sanatıdır. İyimserlik, işler kötü 
gittiği zaman suçu başkalarına atmak 
değildir. Sorunlar karşısında sorumlu-
luğu yok saymak onları sadece daha 
da kaçınılmaz hale getirir. İyimserlik, 
mutsuzluğu ya da öfkeyi yok saymak 
ya da reddetmek de değildir. Olumsuz 
düşünceler de hayatın bir parçasıdır ve 
insanı rahatsız eden durumları düzel-
tebilmek için oluşan uyarılardır. 

Schulman (1999) gerçeği görmezden 
gelen ya da kör bir iyimserliğin de-
ğil, zarar ya da riskin yüksek olduğu 
durumlarda kötümserliğin, düşük ol-
duğu durumlarda iyimserliğin tercih 
edilmesini öneren HVQHN� L\LPVHUOL÷L 
savunmaktadır. Esnek iyimserlik ile 
gerçekçi olmayan iyimserliğin yaşanı-
lan durumun taşıdığı risk ya da zararı 
değerlendirme ölçütlerinin farklılaş-
tığı görülmektedir. Esnek iyimserlik, 
riskin ya da zararın boyutlarını değer-
lendirirken gerçekliği referans alırken; 
gerçekçi olmayan iyimserlik, her ko-
şulda iyimserliği referans almaktadır. 
(Yağmur, Duy)

Seligman, iyimserliği öğretebilmek 
için arkadaşlarıyla beraber yıllarca 
yaptıkları çalışmalar sonucunda siste-
matik bir yöntem geliştirmiş ve bunu 
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birçok öğretim kurumunda başarıyla 
uygulamışlardır. Öncelikle, yaptıkla-
rı anketlerle kötümser ve depresyona 
meyilli çocukları /gençleri belirleyip 
bu kişiler üstüne çalışmışlardır. Öğre-
nilmiş iyimserlik tekniklerini, özellik-
le kötümser düşüncelere meyilli 8-14 
yaş arasındaki çocuklarda uygulamak 
ve onları gelecekte yaşayabilecekleri 
çaresizliklere karşı bağışıklı hale ge-
tirmek çok önemlidir. Bu konuda hem 
öğretmenlerin hem de ebeveynlerin 
üstüne önemli görevler düşmektedir. 
Seligman, çocukların kötümserlik de-
recesini belirleyerek depresyona yat-
kınlığı sayısal olarak ölçebilmeyi ve 
bunların sonucunda riskli çocuklara 
iyimserliğin nasıl öğretilebileceğini 
“ø\LPVHU� dRFXN” (2SWLPLVWLF� &KLOG) 
adlı kitabında detaylarıyla anlatmıştır. 
Bir çocuğa iyimserliğin öğretilme-
si ona kendini tanıması, kendisini ve 
dünyayı merak etmesini sağlar. Çocu-
ğa iyimserlikle, önüne çıkan her şeyi 
pasif bir kabullenişle karşılamak yeri-
ne dünyada aktif sorumluluk alması, 
hayatını kendi yönlendirmesi öğretilir. 
(Seligman, 1995).

Ancak Seligman iyimserliğin her şe-
yin koşulsuz çaresi olmadığı konu-
sunda da uyarıda bulunur. İyimserlik, 
doğru ebeveynliğin, çocuğun güçlü 
ahlaki değerlere sahip olmasının, 
azim ve adalet duygusunun yerine 
geçemez. İyimserlik sadece bir araçtır 
ancak doğru ve yerinde kullanıldığın-
da, güçlü bir araçtır. Güçlü değerler ve 
azimle beraber hem bireysel başarıyı 
hem de sosyal adaleti mümkün kılabi-
lir. (Seligman, 1995) 

.D\QDNoD�

Abramson, L.Y., Seligman, M.E.P. ve 
Teasdale, J. (1978), “/HDUQHG�KHOSOHV�
VQHVV�LQ�KXPDQ��FULWLTXH�DQG�UHIRUPX�
ODWLRQ”, -RXUQDO�RI�$EQRUPDO�3V\FKR�
ORJ\, 87 (1), ss. 49-74. 
Aksoy, Gözde Emik; Öğrenilmiş 
İyimserlik. http://www.ozelegitimiz-
mir.com/tr/ogrenilmis-iyimserlik-ma-
kalesi.html 

Atkinson R. Atkinson R.C., Smith 
E.E., Bam D.J. ve Hoeksema S.N 
(1996), +LOJDUG¶V� LQWURGXFWLRQ� WR� SV�
\FKRORJ\�� KDUFRXUW� EUDFH� FRPSDQ\, 
USA: 12’th Edition. 
Aydın, B. (2006), “Öğrenilmiş Çare-
sizliğin Yordanması ve Yaşam Başa-
rısı İle İlişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, 
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Mersin. 
Cananoğlu, Eda; ilköğretim 5. Sınıf 
Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik 
Düzeyleri Ve Algıladıkları Sınıf At-
mosferinin Sosyodemografik Değiş-
kenlere Göre İncelenmesi;  Türkiye 
Cumhuriyeti Çukurova Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğret-
menliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans 
Tezi Adana, 2011
Dweck, C.S. ve Repucci N. D. (1973), 
“/HDUQHG�KHOSOHVVQHVV�DQG�UHLQIRUFH�
PHQW�UHVSRQVLELOLW\�LQ�FKLOGUHQ”, Per�
VRQDOLW\� DQG� 6RFLDO� 3V\FKRORJ\, 25, 
ss. 109-116. 
Ersever, Hakan; Öğrenilmiş Ça-
resizlik; Ankara üniversitesi eği-
tim Bilimleri Fakültesi Dergisi 
ilt: 26 Sayı: 2 Yayın Tarihi: 1993
Hayalioğlu Halil, Düzgün Şükrü;  Öğ-
rencilerde Öğrenilmiş Çaresizlik Dü-
zeyinin Bazı Değişkenler Açısından 
İncelenmesi; Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Dergisi Yıl:2006 Sayı: 13
Hiroto, D.S; /RFXV�RI�&RQWURO�DQG�OH�
DUQHG�KHOSOHVVQHVV��-RXUQDO�RI�([SH�
ULPHQWDO�3V\FKRORJ\, 102, 187-193
Hovardaoğlu, S. (1986), “%D]Õ�'H÷Lú�
NHQOHULQ�g÷UHQLOPLú�dDUHVL]OL÷H�(WNL�
OHUL”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilim-
leri Enstitüsü, Ankara. 
Hulse, S.H.; Egeth, H. Ve Deese, J., 
(1980) 7KH� 3V\FKRORJ\� RI� /HDUQLQJ, 
McGraw- Hill
http://www.hurriyetaile.com/cocuk/
cocuk-psikolojisi/ogrenilmis-caresiz-
lik-nedir_10441.html
Isaacowitz D. M. ve Seligman M.E.P. 
(2007), /HDUQHG� KHOSOHVVQHVV, Else-
vier Inc. 

Kalit, Ercan; Olumlamanın Gücü, 
http://www.yediadim.com/satis-ma-
kaleleri/olumlamanin-gucu.html
Kök, M. (1992), “Psikolojik Danış-
manın Dezavantajlı Çocukların Öğ-
renilmiş Çaresizlik, Benlik Tasarımı 
ve Genel Kaygı Düzeylerine Etkisi”, 
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzu-
rum. 
Meier, S.F.; ve Seligman, M.E.P.; 
(1976) /HDUQHG�+HOSOHVVQHVV�� WKHRU\�
DQG�HYLGHQFH��-RXUQDO�RI�([SHULPHQ�
WDO�3V\FKRORJ\. 105, 3-46
Sekman, M. (2006), Her Şey Seninle 
Başlar, Alfa Yayınları, İstanbul.
Seligman, M.E.P. ve Maier, S.F. 
(1967), “Failure to escape traumatic 
shock”, Journal of Experimental Psy-
chology, 74. 
Seligman, Learned Optimism: How 
to Change Your Mind and Your Life; 
Vintage Books Edition, 2006
Seligman, Optimistic Child: A Proven 
Program to Safeguard Children Aga-
inst Depression and Build Lifelong 
Resilience, 1995
Schulman, P. (1999). Applying lear-
ned optimism to increase sales produ-
ctivity. Journal of Personal Selling & 
Sales Management, 19(1), 31-37.
Sünbül, A.M. ve Gürsel, M. (2001), 
“Başarılı ve Başarısız Lise 1. Sınıf 
Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik 
ve Problem Çözme Becerilerinin Kar-
şılaştırılması”, Selçuk Üniversitesi. 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, Konya. 
Terwogt MM, Schene J, Koops W 
(1990), “&RQFHSWV�RI� HPRWLRQ� LQ� LQV�
WLWXWLRQDOL]HG�FKLOGUHQ”, 
Ulusoy, Yağmur; Duy, Baki.; Öğre-
nilmiş İyimserlik Psiko-eğitim Uy-
gulamasının Öğrenilmiş Çaresizlik ve 
Akılcı Olmayan İnançlar Üzerindeki 
Etkisi, Kuram ve Uygulamada Eği-
tim Bilimleri  (GXFDWLRQDO� 6FLHQFHV: 
7KHRU\�	�3UDFWLFH - 13(3)  1431-1446 
;https://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/
tr/9b7e744b335ce68675b2cd2797f-
b91e2soytr.pdf

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016 101

Doğa insanlar tarafından bi-
linip bilinmemesiyle ilgili 
değildir. O hep akışta dalga-

lanır, oluşta dönüşür, sûrette belirir.

İnsan dışında her şey kendinde be-
lirli, oluş-bozuluş akışıyla tutarlı ve 
açıktır; yasalılık altındadır, yasalılık 
doğanın aklıdır.

Doğada ki bu akıl, yani doğa kuvvet-
leri insanda Us olarak tecelli eder; 
evrendeki kozmos insanda logos ola-
rak varlığını ortaya koyar.

Yasalılığı yasalılar yoluyla anlar ve 
ussal bir çıkarsama olarak onun var-
lığını, hakikiliğini kabul edip güveni-
riz; çünkü onun belirişinde, görünüş 
kazanmasında sonsuz çeşitlilik olsa 
da işleyişinde bir değişme olmaz. 

Yasalılar tekillerdir, onlar kendinde 
varlıklardır –ontolojik-; yasalar ise 
bilinçte ve epistemolojiktirler... 

Tekiller sınırlı, tümeller sınırsızdır; 
bundan kasıt tümeller sonsuzca tekil 
görünüşler, oluşlar olarak gerçeklik 
kazanmalarıdır. Gerçek olan; kullanı-
labilir etkili, duyulara açık, dönüşen, 
hâlden hâle geçen bu anlamda yaşan-
tılanan, algılanan nesnelliklerdir; te-
killerdir ki asıl değerli olan bunlardır. 
Tümellerin ise kendi başlarına her-
hangi bir gücü, etkisi yoktur. Onlar 
sonlu varlıklar yoluyla akılda çıkar-
sanır ve oluşturulurlar. Akılda varlık 
derken duyusal olmama özelliğinden 
söz ettiğimiz kuşkusuzdur; sınırı ol-
mayan, ölçüye gelmeyen, tek bir gö-
rünüş altında tutulamayan varlık…

Belirli bir görünüş altında sınırlana-
mayan sonsuzca görünüş kazanabi-
lir demektir: İDEA, hakikat, a’yân-ı 
sâbite, Allah’ın İsimleri olarak ifade 
edilirler ve akıl uzayında bulunurlar. 
Aslî özellikleri hiçbir sûretle sınırla-
namayacak olmalarıdır.

Sınırlı varoluşlar olarak dışsallaşır-
lar; sınırlı, belirli, ilişkili bir gerçek-
lik olarak sûret kazanırlar, bilinebilir 
hâle gelirler. 

Bilinebilir hâle gelmek bilginin, an-
lamanın kendisi değil ama koşuludur. 
İnsan bilmeden yapabilir mi? Hayır. 
Çünkü yaşamını sürdürmek zorunda-
dır ve bunun için yaşamsal etkinlik 
göstermesi gerekir. Doğal donanım-
ları, içgüdüsel kudreti yaşamanı sür-
dürmesine yetmediği için “bilmek” 
zorundadır. “Bilmek yapabilmektir” 
denir. Bilgi zorunluluğa dayanır, zo-
runluluk yoksa bilgi yoktur. Zorunlu-
luklar akıl tarafında idrak edilir ve sı-
nırsızdır, sûretler öncelikle duyularla 
algılanır ve sınırlıdır. Zorunluluklar 
sûretleri öncelikle algılayıp anlamak 
onda tecelli eden evrensel ve kalıcı 
olana ulaşmak içindir; sınırsız ola-
nı sınırlı içinde idrak etmek, sınırlı 
olanı sınırsız olan içinde mertebesine 

Özgürlük 
Sorumlulukla, 

Zorunluluk Sinirla
Mustafa Alagöz
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yerleştirmek ve diğer soydaşları ile 
ilişkisini kurmaktır. Böylece rahme-
tin sonsuzluğu sûretleri kuşatmış olur 
diyebiliriz. ³+DGOHUL� X\JXODPDN��
UDKPHWLQ�ELU�K�NP�G�U´�(İ. Arabî). 
Sûretler manâ, manâlar görünüş ka-
zanmış olur.

Sûretler manâların evi, manâlar sû-
retlerin ruhu gibidir. Manâlar giyin-
dikleri sûretlere hem içkin hem de 
aşkındırlar, aşkınlık içkinlik olmadan 
varlık kazanamayacağı gibi içkin 
olan da aşkınlıktan beslenmek zorun-
dadır.

Her sûret, her varlık bir yandan kendi 
varlıklarını yaşarken, diğer yandan 
da kendilerine aşkın olan, duyulara 
açık olmayan manâların akledilmesi-
nin, anlaşılmasının da kapısı olurlar. 
“0DQkODU� V�UHWOHUL� WHGELU� HGHU�� V�-

UHWOHU�PDQkODUÕ�L]KDU�HGHUOHU´�

Sonsuzluk ifade edilip deneyimlene-
mez, onu hep bir biçim altında görüp 
anlayabiliriz. Tekil varoluşlar kendi-
lerini ilişkiler ağı içinde, dönüşüme 
açık, sınırlı ve göreli bağımsız ger-
çekler olarak ortaya koyarlar; ken-
di dışıyla karşılıklı etkileşim içinde 
olurlar. Böylece hep yeni oluşumlara 
yol açarlar, sınırları geçip yeni sınır-
lar oluştururlar. Bu bir süreçtir, hare-
kettir ve hiç durmayan bir akıştır. An-
cak bu başıboş, belirsizce dağılan bir 
NDRV değil kendi içinde ritmi, uyumu 
ve menzili olan, karşılıklı bağımlılı-
ğın olduğu, zorunluluklar tarafından 
tertip edilen kesintisiz bir devinimdir.

Bütün bunların bizim için önemi-an-
lamı nedir? Öncelikle bilip anlamak, 
ikincisi özgürleşme adına sorumlu-
luk yüklenip kendimizi var etmek ve 
üçüncü olarak; “+DNOD� EXOXúPDN��
NXGUHWOH�\�NOHQPHNWLU´�

Bir şeyi bilmenin ilk koşulu biline-
cek şeyi kendi sınırları içinde birli-
ğe-Bir’e getirmek, dışındaki dünyay-
la ayırıp biricik olarak önümüze koy-
mak. ³+HUKDQJL�ELU�LQVDQ�LGUDN�HWL÷L�
úH\L�DQFDN�µEHQ]HUL�\RNWXU¶�WDU]ÕQGD�
LGUDN�HGHELOLU�´���ø��$UDEv��� 

İkinci olarak; bilinecek olanın bütün-
lüğünün ve kendi dışıyla, sınırıyla 
olan ilişkisindeki zorunluluğunu bul-
maktır. “=RUXQOXOX÷X�J|UG�÷�Q�KHU�
\HUGH� VÕQÕUOÕOÕ÷ÕQ� RQD� HúOLN� HWWL÷LQL�
ELOPHOLVLQ�´��ø��$UDEv�

Tekil-sınırlı, geçici olanın bizim tara-
fımızdan ilk fark edilişi duyusal algı-
dır. Duyusal algılar sınırlı, soyut ve 
aşılması gereken görüngüler ve buna 
karşılık gelen bilinç düzeyimizdir. 
Ancak bilme edimi bu aşamada du-
rup kalmaz-kalamaz. Algıladığı şey-
de kalıcı, evrensel ve zorunlu olanı 
arar. Bu bilincin kendini oluşturma; 
duyusal, geçici olandan zorunlu, ka-
lıcı, kavramsal olana yükselme süre-
cidir. Bu ³<DOÕQ� DOJÕ� HGLPLQGHQ�GH-
QH\LPH�ELU�LOHUOH\LúWLU´.  �+HJHO�

Deneyim düşünce ve eylemin birli-
ğinden oluşur, bu insanî bir yolculuk-
tur: sorumluluk bilinci taşıyan, kendi 
olmanın özgüvenine sahip bağımsız, 
özgür ve özgün öznenin yaratılması-
nın yolculuğudur.

Bu yolculuğa çıkmak zorunlu mu, 
yoksa keyfe kalmış öznel bir seçim 
mi? Bu soruya hem evet, hem de 
hayır demek durumundayız. Önce-
likle “Evet” diyebiliriz; çünkü bir 
donanımla-potansiyelle doğarız ve 
potansiyeli hazır buluruz. Ancak bu 
potansiyel kendiliğinden edimselliğe 
geçmez; irâdeye bağlı olarak bilinçli, 
amaçlı etkinlikle gerçeklik kazanır. 
İtkiler ve çekimler ne denli güçlü 
olursa olsun seçimli ve yönelimli, 
yöntemli çaba gerekir. Bu çaba sarf 
edilemeyebileceği için “özne olma” 
yolculuğu “zorunlu mu” sorusuna 
“hayır” yanıtı verebiliyoruz.

“Evet” yanıtının içeriği de bu yolla 
açıklanabilir. Doğuştan getirdiğimiz 
yetileri gerçek kılacak donanıma sa-
hip olduğumuz ve bu yetiler bizi içten 
içe uyardığı için eyleme geçebiliriz. 
“Evet diyerek yaşarsak kendine göre 
sonuçlarla, “hayır” dersek de yine 
kendine göre bir ahiretle karşılaşırız. 
Seçimimiz kaderimiz, yaşadıklarımız 
ahiretimiz olur.

Kadim bilgelik-gelenek, insanı bir 
yanıyla hayvan, bir yanıyla tanrısal 
varlık olarak görür ve kutupsal ya-
pısından dolayı kendi bütünlüğünü 
kurmanın kendi sorumluluğunda ol-
duğunu, irâdesini hangi yöne yönlen-
dirirse ona göre bir benlik inşa ede-
ceğini bildirir: hayvanlığa düşüşü de, 
tanrısallığa yücelmesi de kendisine 
bağlı olduğunu hatırlatır. İbni Arabî 
sûretâ insana “insan hayvanı” der; 
hayvanlığın ve insanlığın potansiyel 
birliğine dikkat çeker. Kuran’da be-
lirtildiği üzere: ³%L]�LQVDQÕ�HQ�J�]HO�
NÕYDPGD� \DUDWWÕN� VRQUD� RQX� DúD÷Õ-
ODUÕQ�DúD÷ÕVÕQD�DWWÕN´�.XUDQ����������
derken doğamıza ait kutupsallığı bize 
bildirir.

Her kutbun kendine göre enerjisi, yö-
nelimleri, dirençleri ve talepleri var. 
Bunun yarattığı ikilemi, varoluşsal 
gerilimi içten içe her zaman duyum-
sarız; böylece varoluşsal bir sorunla 
karşılaşmaktan kurtulamayız: yaşa-
mı anlamlı kılmak: Hayatı taşımak 
zorunda kaldığımız bir yükmüş gibi 
sürüklemek mi yoksa sevinçli, huzur-
lu, kendi olmanın güven ve onuruyla 
bezenmiş bir sürece çevirmek mi İki-
lemi bizi anlam arayışıyla yüz yüze 
getirir.

Bütün yapıp etmelerimizin, arayışla-
rımızın, sorgulamalarımızın kayna-
ğında bu evrende yerimizin ne oldu-
ğu, kim olduğumuz sorusu, bu hayata 
gelmiş olmamızın anlamı nedir kay-
gısı yatar. 

Hiç kimse bu soruların ve kaygının 
tedirgin edici uyarısından kaçamaz. 
Peki, bu uyaran neden tedirgin edici 
olsun? Bu tedirginlik gayretli, neşeli, 
ümitli bir yolculuğa dönüştürülemez 
mi? Yanıtım kesinlikle “Evet.”

Ancak tedirgin edici uyarılar hep 
olur; çünkü yaşam bir akıştır, hep 
yeni yeni sorunlarla, farklı koşullarla 
evrilip durur. Bu akış, bu evrilip du-
ran koşullar yolculuk üzerinde karşı-
mıza hep aşılması gereken engeller 
çıkarır. Yaşam gerçekliği olarak bun-
lar doğal olarak ortaya çıkar. Ancak 
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engelleri aşmanın yollarını hazır ola-
rak bize vermezler. Bu belirsizlik hep 
karşımıza çıkar ve bizi tedirgin eder.

Öte yandan “tedirginlik” yaratan do-
ğal, tarihi ve bireysel engellerin ken-
disi insan için yaratıcı-dönüştürücü 
bir yaşam yolculuğunun dayanakları 
da olabilir.

İnsan çözmek zorunda kalacağı so-
runlarla yüz yüze gelmekten kurtu-
lamayan bir varlıktır da. Çünkü o iç-
güdülerini aşmış bilinçli,  özgür irâde 
sahibi olan “yok varlıktır”. Varlığının 
“hayvanlığından” bilincinin tanrısal-
lığına yükselmekle sorumludur. Bu 
sorumluluğu yerine getirmekle içten 
uyarılır, başka bir ifadeyle kendi “as-

OÕQD´ doğru çekilir. 

Bu bir süreçtir ve insan bu süreçte 
içerden ve dışardan yaşamın meydan 
okumalarıyla karşılaşır; karşısına çı-
kan sorunlara tutumları ve eylemle-
riyle bir yanıt olur, yanıt olmak du-
rumunda kalır. “$QFDN�LQVDQÕQ�D\ÕUW�
HGLFL�|]HOOL÷L�� LQVDQÕQ�G�ú�QHQ�YDU-
OÕN�RODUDN��YDUOÕ÷D�DoÕN�ELU�ELoLPGH��
YDUOÕ÷ÕQ�|Q�QH�JHWLULOPLú�ROPDVÕQGD��
YDUOÕ÷D�LOLúNLQ�NDOPDVÕQGD�YH�E|\OH-
FH�GH�RQD�FHYDS�YHULOL\RU�ROPDVÕQGD�
\DWDU�� øQVDQ� HVDV� EX� FHYDS� YHUPH�
LOLúNLVLQGH� GXUXU� YH� \DOQÕ]FD� |\OH-
GLU�´� �+(,'(**(5�� g]GHúOLN� YH�
$\UÕP��6����

Düşünen özne olarak insan Varlık 
içinde yerini, cevap olma gücünü ve 
yaratım kudretini kendinde taşıyor. 
Tanrı, “Seni kendi sûretimde yarat-
tım”, diyor. Bu, insanın tanrısal bir 
varlık olduğuna işaret eder; dönüştü-
rücü, ilmiyle, kudretiyle, irâdesiyle, 
görmesi ve duymasıyla, anlamasıyla 
yaratıcı “halife” olarak.  ³«�1LWHNLP�
RQX� �LQVDQÕ�� µQDWÕN� KD\YDQ¶� �NRQX-

úDQ�G�ú�QHQ�� GL\H� LQVDQÕQ� D\ÕUÕFÕ�
|]HOOL÷L�\DSPÕúODUGÕU��.HúLI�LVH�E|\OH�
ELU� WDQÕPÕQ� LQVDQD� özgü olduğunu 
kabul etmez. İnsanın özel tanımı ila-
hi V�UHWH�VDKLS�ROPDNWÕU«�g\OH�ELUL� 
dışı insana EHQ]H\HQ� ELU� KD\YDQGÕU��
(İ. Arabî. )�W�KkW�Õ�0HNNL\\H��&������
6�����

Ussal bir varlık olarak bilincimiz ve 
verili yetilerimizle potansiyel olarak 
sonsuz bir yanımız var. Öte yandan 
idrakimiz, yeteneklerimiz ve beden-
sel gücümüzle de sınırlıyız. O sınır-
sız güçlerimiz ve yetilerimizle sınırlı 
arzularımızın, inançlarımızın, korku-
larımızın, hırslarımızın, beklentileri-
mizin ötesine de geçebilir.

Kendimizin ötesine geçmeye itilme-
miz, başka bir ifadeyle aşkınlığa çe-
kilmemiz sonu olmayan bir dönüşü-
me yazgılı olduğumuza işarettir. Bu 
işarete gözümüzü kapatmak, dikkat 
kesilmemiz kendimizi var etmemize; 
özgür ve özgün birey olarak kendimi-
zi bilmemize de, kendinden habersiz 
biyolojik dürtülerin itkisi ve zanların 
yanılsamaları ile sürüklenen bir var-
lık olarak kalmamıza da yol açar.

“Kendini Bilmek” insanın öncelik-
le sınırını bilmesidir. Bizi biz yapan 
tüm belirliliklerimiz ve bağlılıkları-
mız sınırlarımızdır: alışkanlıklarımız, 
inançlarımız, sahiplenmelerimiz, ar-
zularımız ve özlemlerimiz bize biçim 
veren, belirli kılan olgulardır; bizi 
olduğumuz yer de tutan bağlardır da. 
Bu bağları çözülmez kılmak insana 
gerçek olmayan bir güvenlik duygu-
su verir.

Bize biçim ve belirlenim verdiğini 
düşündüğümüz her şey geçicidir. Ya-
şamın akışı, bize meydan okuması 
bizi bu meydan okumaya yanıt ver-
mek durumunda bırakır. Verilecek 
her yanıt sınırlarımızı aşmaya, bağ-
lılıklarımızı terk etmeye yönelik bir 
adımdır.

Tasavvufî bir söylem olan “Terk-i 
dünya”, “terk-i ukbâ” hem bir çağrı, 
hem de insanın kendi özgünlüğünü 
inşa etmesi için bir rehber, bir yöntem 
önerisidir. Bağlılıklarımız, sahiplen-
melerimiz hep olacaktır, ama bunla-
ra yapışıp kalmak insanı köleleştirir. 
Bu bağlayıcı güçler aynı zamanda bir 
deneyim vesilesi, kendi olmamızın 
hizmetkârı da olabilirler; ama şu basit 
gerçek göz önünde olmalı, ister bağ-
lanıp kalalım, ister ruhsal olgunlaş-

manın gücü olarak değerlendirelim 
onlar hep gelip geçeceklerdir, kalan 
hep “EL]´ olacağız.

³%LO� NL� QH\H� LEUHW� QD]DUÕ\OD� EDNDU-
VDQ�� RQX� µPk�KXOLND� OHKL¶QH� �\DUD-

WÕOPÕú�EXOXQGX÷X�PDNVDGD��VHIHUEHU�
EXOXUVXQ�� *|U�U�V�Q� NL� VHQLQ� GH��
EDúNDODUÕQÕQ� GD� PHQ]LOOHUL� YDUGÕU��
+HUNHV� ELU� VDLN�� ELU� �J�G�F��� LOH�
ELU�PHQ]LOH�NRQDU«�6HQLQ�WDVDUUX-

IXQ�DOWÕQGD�EXOXQDQ�KHU�úH\L��DOWÕQ��
J�P�ú�� HY�� EDUN�� NDS�NDFDN�� VHUJL��
oRFXNODU�� ]HYFH�� NLWDSODU�� KL]PHWoL-
OHU� YH� GL÷HUOHUL�� VHQ� JHUoL� EXQODUÕQ�
VDKLEL� ROGX÷XQX� ]DQQHGHUVLQ�� ELUL�
HOLQGHQ� oÕNVD� �]�O�U�� D]DS� çeker-
sin«�%LOPL\RUVXQ�NL�RQODU�VHIHUGH-
GLUOHU��7HN�WHN��\D�GD�oLIWHU�oLIWHU��\D�
GD�GDKD� oRN�RODUDN� oHúLWOL� WDUDÀDU-
GDQ�JHOGLOHU��VDQD�NRQGXODU�YH�VHQL�
PHQ]LOOHULQGHQ�PHQ]LO�\DSWÕODU��6RQ-

UD�JHOGLNOHUL�JLEL�VHQL�EÕUDNÕS�QH�LoLQ�
\DUDWÕOPÕú� YH� IHQkODUÕ� QHUHGH� PX-

NDGGHU� LVH� RQX�DUDPDN�PDNVDGÕ\OD�
JLWWLOHU�´� �1��0ÕVUv�� øUIDQ�6RIUDODUÕ��
����6RIUD���

Yaşantının, bilincin ve gönlün süzge-
cinden geçirip hakikatleri deneyim-
leyerek dile getiren güzel insanlara 
minnet duymamak vefasızlık olur. 
Hakikatin sonsuzluğu, mürşitlerin 
dilinden hayat veren damlalar olarak 
üzerimize yağıyor. Kendimizi bi-
lip-bulup-olmamız, yaşam sevincini 
tatmamız için onlar kurumayan kay-
naklardır.

İ. Arabî’nin dile getirdiği şu kelam 
arayışta olan her insan için bir rehber 
olmalı. ³+LoELU�LWLNDWOD�LWLNDWODQPD-

\Õ]��LWLNDWVÕ]�GD�NDOPD\Õ]�´�

Bu gerçeği konumuzla bağlantılandı-
rarak şöyle de ifade edebiliriz. +LoELU�
VÕQÕUOD�VÕQÕUODQPD\Õ]��VÕQÕUVÕ]�GD�ND-

ODPD\Õ]�

dÕUSÕQÕS�oÕUSÕQÕS�oÕNDPD]�ROGXP�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'RVWXP�oD÷ÕUÕ\RU�EDNDPD]�ROGXP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8PPDQ�J|U�Q�\RU�DNDPD]�ROGXP����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%X�NHVUHWLQ�HOLQGHQ��QHIVLQ�HOLQGHQ��

ø��(05(
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Sınır ve Sınırsızlık ya da
Peras ve Apeiron
'HUOH\HQ��9DWDQ�g]J�O

3\WKDJRUDV
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S
ınır kavramı, doğrudan “sınırlı” olma durumunu, 
daha doğrusu “sınırlılık”ı ya da “sınırlı” olmayı 
akla getirir. Öte yandan bu kavram, yine doğal ola-

rak kavramın GXDOL olan, “sınırsız”lığın varlığını da ortaya 
koyar. Bu bakımdan “sınır ile sınırsızlığı”, bir arada değer-
lendirme gerekliliği ortaya çıkar. “Sınır ve sınırsızlık, mâ-
nevî gelenekte, kadim bilgelikte ne şekilde ele alınmıştır?” 
sorusuna cevap aramak, bir yöntem ya da tutum olarak ele 
alınabilir.

+HUPHV¶WH�6ÕQÕU�YH�6ÕQÕUVÕ]OÕN

+HUPHWLND adlı eserde Hermes, şunları dile getirir:

,úÕN��7DQUÕ¶QÕQ�=LKQL¶GLU�>1RXV@��/RJRV��7DQUÕ¶QÕQ�R÷OXGXU�
>øON� R÷XO@��$VOv� =LKLQ�� /RJRV¶XQ� DWDVÕGÕU�� .DUDQOÕN� VXODU�
>0XKWHúHP�.DUDQOÕN@��7DQUÕ¶QÕQ�HYUHQL�>.R]PRV@�ELoLP�
OHQGLUHFH÷L� VÕQÕUVÕ]� SRWDQVL\HOGLU�� .DUDQOÕN� VXODUÕ� VDNLQ�
OHúWLUHQ� >(XWKPLD�6HNLQH¶\H� QHGHQ� RODQ@� /RJRV�� ÕúÕN� YH�
KD\DWWDQ�ROXúDQ�ELU�%LUOLN¶WLU��

(YUHQ��ELUGLU��*�QHú¶LQ�ELU�ROGX÷X�JLEL����$\�ELUGLU�YH�'�Q�
\D�ELUGLU��%LUoRN�7DQUÕ�ROGX÷XQX�PX�]DQQHGL\RUVXQ"�%X�
VDoPDGÕU��7DQUÕ�%LU¶GLU��(÷HU�LQDQÕOPD]�GL\RUVDQ��NHQGL�
QH� EDN��*|U�\RU�� NRQXúX\RU�� LVWL\RU�� GRNXQX\RU�� WDGÕ\RU��
\�U�\RU�� G�ú�Q�\RU� YH� VROXN� DOÕ\RUVXQ� >6ÕQÕUOÕ kaba bir 
EHGHQGH�ELOH�EXQODUÕ�\DSDELOL\RUVXQ@��7�P�EXQODUÕ�\DSDQ�
VHQGHQ�IDUNOÕ�ELU�úH\�GH÷LOGLU��6DGHFH�WHN�ELU�YDUOÕNWÕU��EXQ�
ODUÕQ�KHSVLQL�\DSDQ«

+LoELU�úH\�=LKLQ�NDGDU�KÕ]OÕ�YH�J�oO��GH÷LOGLU��$VOv�=LKQLQ�
VHQGHNL�\DQVÕPDVÕ�RODQ�NHQGL�]LKQLQL� LQFHOH��.HQGLQL�\D�
EDQFÕ�ELU��ONHGH�KD\DO�HW��1L\HWLQ�JLEL�V�UDWOH�RUDGD�ROD�
FDNVÕQ��2N\DQXVX�G�ú�Q��øúWH�RUDGDVÕQ��&LVLPOHULQ�KDUHNHW�
HWWL÷L�JLEL�KDUHNHW�HWPHPLúVLQGLU�DPD�\ROFXOXN�HWPLúVLQGLU��
PXWODND«�>%HGHQLQ�GH÷LO� UXKXQ��EX�\ROFXOX÷X�GHQH\LP�
OH\HELOLU@��*|NOHUH�Xo��\�NVHO��.DQDWODUD�LKWL\DFÕQ�ROPD�
\DFDN��6HQL�HQJHOOH\HPH]�KLoELU�úH\��1H�*�QHú¶LQ�\DNÕFÕ�
VÕFDNOÕ÷Õ��QH�GH�G|Q�S�GXUDQ�JH]HJHQOHU��<DUDWÕOPÕú�RODQ�
ODUÕQ�VÕQÕUODUÕQD�LOHUOH��=LKQLQ�LoLQ�.R]PRV¶XQ�<DUDWÕOPÕú�
ODUÕQ�VÕQÕUODUÕQÕQ�|WHVLQH�>$SHLURQ@�WDúPDN�P�PN�QG�U��

$QODPD\D�oDOÕú
$WXP¶XQ�=LKLQ�ROGX÷XQX
%|\OHFH�NRQWURO�HGHU�.R]PRV¶X
+HU�QH�YDU�LVH�G�ú�QFHGLU
<DUDWÕFÕ¶GDQ�GR÷DQ�G�ú�QFHOHU
1H�YDUVD�ELOPHN�P�PN�QG�U�
0DGGHVHO�ROPD\DQODU�GkKLO
<DUDWWÕNODUÕ�J|U�OHELOGL÷LQGHQ�GROD\Õ
*|UHELOLUL]�7DQUÕ¶\Õ
2QXQ�\DUDWPDVÕQÕQ�PDNVDGÕ�GD�EXGXU. 1

1 +HUPHWLND, +HUPHV’LQ�.D\ÕS�6|]OHUL, yay: Timothy Freeke 
– Peter Gangy, çev: Semra Tuna, Ege Meta Yayınları, İzmir, 
2000, s. 23-64

3\WKDJRUDVoÕ� .R]PRJRQL�� .R]PLN� <XPXUWD� YH� 3H�
UDV�$SHLURQ

Evrenin yaratılışı ve kozmik yumurta bahsi ile ilgili ola-
rak Pythagorasçılar’ın görüşlerine göre “ilk iki prensip”, 
“,HURV�/RJRV” olarak adlandırılan “Proteus” ve “Chaos”-
tur.  Pythagosraçılar Proteus’u (ya da Protean’i), “6SHUP�
úHNOLQGH�DVOv�SRWDQVL\HO�HQHUML\L�EDUÕQGÕUDQ��GLQDPLN��WDP�
YH�P�NHPPHO�YDUOÕ÷ÕQ içinden çıktığı şey” anlamında kul-
lanmaktadır.

Pythagoras, sayıları, “0RQDG¶ÕQ�>%LU¶LQ@�X]DQWÕVÕ�YH�0R�
QDG¶ÕQ içinde kapsanan VSHUPDWLN töz” olarak ele almak-
tadır. Eril prensip, dölü salar/sırlar. Bu sayede dişil pren-
sip gebe kalır ve ardından bu “NR]PLN�\DUDWÕFÕ�VSHUPGHQ�
G|OGHQ”, “LON�R÷XO” (7KH�¿UVW�RIIVSULQJ; ilk zürriyet, yani 
ilk doğan) olarak “Özgün Bir��%LULFLN�%LU” (7KH�2ULJLQDO�
One) doğar. İşte bu ilk ve yeni doğumun ardından doğan, 
artık, “3HUDV” [Sınır; sınırlı bedendeki kutsal varlık] ola-
rak görev alır ve bu sayede, “%LU� FD]LEH�PHUNH]L� RODUDN�
HWUDIÕQGDNL�VRQVX]OXN�âlemini�NHQGLVLQH�GR÷UX�oHNHU��LoLQH�
DOÕU��GLULOWLU�ELOJLOHQGLULU�X\DQGÕUÕU YH�ELU�VRQUDNL�YDUOÕ÷ÕQ�
ROXúXPXQD�QHGHQ�ROXU”.  İşte bu sürecin devamı sayesinde 
“+DUPRQLN�EH]HPHOHU�LoLQGHNL�HYUHQ”, yani “Gerçek Koz�
PRV” meydana gelir.

İşte, bunun dış tarafında “$SHLURQ” [Sınırsız; Kozmik sı-
nırın ötesi] bulunmaktadır ki bunda “Kronos” (Zaman), 
“Kenon” (Vakum) ve “Pneuma” (Spirit/Ruh/Hava/Nefes) 
bulunmaktadır. “Kenon”, “ELU�JHRPHWULN�G�]HQ�LoLQGH�oH�
úLWOL� YH� IDUNOÕ� QLFHOLNWHNL� WHQVHO�PDGGv� VD\ÕODUÕ� YH� úH\OHUi 
ROXúWXUDQ“, anlaşılması güç ve dile gelmeyen boşluk (va-
kum)’dur. Maddî dünyaya girmiş olan “düzensiz ve geçici 
elementler”, “3HUDV” tarafından oluşturulur/bilinçlendi-
rilir ki bu oluşum, “PHUNH]L�DWHúLQ�J�F�” [merkezi ocak 
olan Hestia’nın gücü] ile olur. Bu da düzenli zaman için-
de periyodik gün-gece ve mevsimlerin ortaya çıkmasına 
neden olur. Pythagosrasçılar da Helen geleneğine benzer 
şekilde “düzenli zamanın oluşumunu”, “ebedî şimdi/bengi 
zaman (.\URV, ân-ı GkLP)” şeklinde tanımlar ve “J|NVHO�
N�UH”yi bu kavramla eş tutarlar. “Göksel küre”yi de “¿]LNv 
dünyanın en uzağında” ve “$SHLURQ¶XQ�KHPHQ�\DNÕQÕQGD” 
şekilde tanımlarlar. 

Philolaus’a göre “$SHLURQ”, “Tanımlamaz Bir”dir. Yine 
Philolaus’a göre “Diad”, Kronos’un ilk oğludur ki bir gö-
rüşe göre, Diad’ın ta kendisi yine bizzat, Kronos olarak 
ele alınmaktadır. “5KHD”nın ise, “'LDG¶D dönüşmüş ebedî 
DNÕú�GH÷LúLP” olduğu söylenmektedir.

Aristoteles tarafından aktarılan bazı Orfik Epik Anlatım-
lara (Arketipal Rapsodilere) göre, “.XWVDO�N�UH�RODQ�WDP�
GDQ�E�W�QO�NWHQ� W�UHPLú� RODQ� |]�W|]�� U�]JkU� WDUDIÕQGDQ�
RUD\D�EXUD\D�WDúÕQPÕú�YH�QLKD\HWLQGH�QHIHV�\ROX\OD��FDQOÕ�
\D��+D\YDQL\HW��%HúHU��%HGHQ� nüfuz�HWPLúWLU”.
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Theoprast’a göre ve o zamanlarda DNDGHPL\Dlarda mate-
matikle yoğun çalışmalar yapanlar tarafından, zamanın, 
yüzeylerin ve katı cisimlerin türevleri hakkında VSHN�ODWLI 
yorumlar yapılmış, matematiksel dünyanın ötesi hakkında 
görüşler ortaya atılmış, “0HNkQÕQ�YH�EHOLUOHQHPH]�VÕQÕUVÕ] 
9DNXP¶XQ��WDQÕPODQDPD]�'LDG¶GDQ�JHOGL÷L” yönünde fikir-
ler ileri sürülmüştür. Bunun yanı sıra “öz/W|]¶�Q�YH�GL÷HU�
YDUOÕNODUÕQ�� VD\ÕODUGDQ� YH� %LU¶GHQ� JHOGL÷L” söylenmiştir. 
Ancak bu son görüşler, erken dönem Pythagorasçılar’ın 
aktarımlarında yer almamaktadır.

Apion adlı bir Grek yazarın eserinde yer alan Orfik koz-
mogoni ile Pythagosraçılar’ın “evrenin oluşumu” hakkın-
daki görüşleri, benzerlik taşımaktadır.  Buna göre evren, 
“%LU�PHUNH]LQ�GÕúÕQGD��DQFDN�$SHLURQ¶XQ�RUWDODUÕQGD�\HU�
DODQ�ELU�N�UH�LoLQGH” oluşmuştur. Ve yine aynı görüşe göre, 
en başta; ebedî salınım/titreşim/hareket ve düzensiz akış/
değişim içinde “FDQODQGÕUÕOPÕú��DQFDN�ELoLPVL]�PDGGHQLQ�
VRQVX]�GHULQOL÷L´ bulunmaktaydı. Sonsuzluğun okyanusu 
içinde ve bir anda oluşan çarpışma ve devamında oluşan 
düzenli hareketin ardından, elementlerin en iyi karışımla-
rı, durumların/hâllerin NRPELQDV\RQları, FDQOÕODUÕQ�HQ�P��
NHPPHOLQLQ�\DUDWÕOPDVÕ durumu ortaya çıkmıştır. %X�PXWOX�
X\DUODPD��KHU�úH\L�oHYUHOH\HQ�³NXWVDO�UXK´�LoLQ�ELU�FD]LEH�
ROXúWXUPXúWXU. İşte “kozmik yumurta”, bundan sonra oluş-
muş ve kozmik yumurtadan da “Phanes” ve “tüm dünya” 
meydana gelmiştir.

Apion’a göre Kozmik Yumurta, “.URQRV”tan veya “Kro�
QRV�YH�5KHDV”tan meydana gelmiştir. İşte bu ikili kavram 
(.URQRV�YH�5KHD) Pythagorasçılar’ın görüşlerinde sembo-
lik olarak, “)L]LN� G�Q\DQÕQ� LoLQGHNL� VRQVX]OX÷XQ�G|QJ��
VHO�SDWODPDODUÕ�IÕúNÕUÕúODUÕ” ile “$SHLURQ”, yani “HEHGv�YH�
WDQÕPODQDPD]�DNÕú” arasındaki “NR]PLN�VÕQÕU” olarak ya 
da “$SHLURQ�LOH�KHQ�]�ROXúPDPÕú�]DPDQ�YH�NDRWLN�DNÕú�GH�
÷LúLP” arasındaki “NR]PLN�VÕQÕU” olarak ele alınmaktadır.

Orfik anlatımlarda “<DUÕ�%LU” (6HPLQDO�2QH) ya da “Çift 
cinsiyetli/+HUPDIURGLW� 3KDQHV”in oluşum süreci, “3HUDV 
LOH�$SHLURQ¶XQ�LON�KDUPRQLN�X\DUODPDVÕ” olarak “.R]PLN�
<XPXUWD´QÕQ içinde, ancak sonluluğun eril prensibinin 
hiçbir katkısı olmadan “6RQVX]OX÷XQ�UDKPLQLQ�HQ�GHULQ�
OLNOHULQGH” gerçekleşmiştir. 2

Aristo, 0HWD¿]LN adlı eserinde, “sayılar” üzerinden felsefî 
açıklamalar getirmeye çalışan Pythagorasçılar’ın bir görüşü-
ne yer verir ve burada belli bir felsefî açıklama yetersizliği/
eksikliği olduğu değerlendirmesini 3 ortaya koyar:

2 Felsefî Araştırmalar Enstitüsü’nün (,QVWLWXWH� )RU� 3KLORVRSKLFDO�
5HVHDUFKV), Araştırma Projeleri İçinde yer alan “7KH� (PHUJHQFH�
2I� 5HDVRQ� )URP� 7KH� 6SLULW� 2I� 0\VWHU\” ana başlığı altında 
bulunan çalışma (www.philosophical-research.org/images/pierris/
emergence--3.pdf), s. 180-184)
3 Aristo, Pythagosras’ı değil, Aristo’nun yaşadığı dönemde 
kendilerini Pythagorasçı olarak tanımlayan ve her şeyi sayılar 
üzerinden (Numeroloji) açıklamaya çalışanların görüşlerinde-

“3\WKDJRUDVoÕODU�� VÕQÕU� �SHUDV�� YH� VÕQÕUVÕ]� RODQÕQ� �DSHL-
URQ���WHN�YH�oLIW�RODQÕQ��YDU�RODQ�ELULFLN�úH\OHU�RODUDN�ND�
EXO�HGLOPHOHUL�GXUXPXQGD�KDUHNHWLQ�QDVÕO�RUWD\D�oÕNDELOH�
FH÷LQL��o�QN��VD\ÕODU�KDUHNHWVL]GLUOHU�YH�KLoELU�KDUHNHWLQ�
QHGHQL� GH÷LOGLUOHU�� YH\D� KDUHNHW� YH� GH÷LúPH� ROPDNVÕ]ÕQ�
ROXú��NHYQ��YH�ER]XOXúXQ��IHVDG��QDVÕO�P�PN�Q�RODELOHFH�
÷LQL�YH\D�J|NWH�KDUHNHW�HGHQ�FLVLPOHULQ��KDUHNHWOHULQL�QDVÕO�
\DSDELOHFHNOHULQL� V|\OHPHPHNWHGLUOHU”. Aristo, 0HWD¿]LN 
eserinde bu konuda şu görüşlerine yer verir:

“$\DOWÕ� âleminde� >PDGGv� kOHP�¿]LN�HYUHQ@� HQ� D]� NDUPD�
úÕN�FLVLPOHU�� WRSUDN��VX��DWHú�YH\D�KDYDGÕU��%X�G|UW�EDVLW�
FLVLP�GH�NHQGLOHULQGHQ�WDPDPHQ�NDUÕúÕN�YH\D�D\QÕ�W�UGHQ�
FLVLPOHULQ�PH\GDQD�JHOGL÷L�PDGGHOHUGLU��İnsanda bedenin 
veya onun herhangi bir kısmının yapısının ilkesi olmayan, 

ki yetersizliği/eksikliği ortaya koyar. Yani aslında bu görüşle-
ri reddetmez ya da yanlışlamaz. Pythagorasçılar; matematiğin 
ilkelerinin, her şeyin ilkeleri olduğunu düşünmüşlerdir. Ayrıca 
müziksel VNDODnın değişim ve oranlarının, sayılarla ifade edi-
lebilir olduğunu gördüklerinden ve tüm diğer şeylerin doğaları 
bakımından sayılara benzer görünmesi, sayıların ise kendilerine 
doğanın bütününde ilk şeyler olarak görünmelerinden dolayı sa-
yıların öğelerinin, her şeyin öğeleri olduğunu ve bütün göğün, 
bir ahenk (uyum/KDUPRQLD) ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir. 
Nitekim Aristo’nun kendisi de, öğretmeni Platon gibi aslında bir 
Pythagorasçı’dır. Platon; yaşadığı dönemin politik çalkantıla-
rından, açıkça görüşlerin ifade edilmesi risklerinden ve muhte-
melen o dönemki Atina “demokrasisi”nin Pythagoras düşmanlı-
ğından olsa gerek, hiçbir eserinde Pythagoras’ı anmaz. Nitekim 
aynı Atina demokrasisi, ilk öğretmeni olan Sokrates’i, baldıran 
zehri ile idam etmiştir. Eserlerinde onu, yani Pythagoras’ı, üstü 
kapalı şekilde, “HVNLOHULQ� GHGL÷L� JLEL” diyerek anar. Kısacası, 
Pythagoras’ın adını gizlemiştir. Nitekim Sokrates sonrası Pla-
ton’un öğretmeni olan Arshitas, Pythagoras’ın öğrencilerinden-
dir. Platon, Arshitas’ın da adını gizleyerek, bir mahlas/mânevî 
ad ile onun “Timaios” diye anar. Öte yandan Platon’un kurdu-
ğu “$FDGHPLD”, apaçık şekilde Pythagoras’ın kurduğu “Kroton 
Okulu”nun devamı gibidir. Eserlerindeki metafizik görüşleri ve 
felsefesinden hareketle bir Pythagorasçı olduğu görülür. Pla-
ton’un ³şifâhî öğretimi” [$JURSKD�'RJPDWD@��D\QL�DVOv�PkQHYv 
eğitim-H]RWHULN eğitime aldığı öğrencilerine, hiç şüphe yok ki 
Pythagoras’tan bahsetmekte ve onu sıklıkla anmaktaydı. Aksi 
durumda kendi öğrencisi olan Aristo’nun, bu denli Pythagorasçı 
olması, herhalde mümkün olmazdı diye düşünülebilir. Öğrencisi 
olan Aristo, herhalde yaşadığı dönemdeki görece ılımlı politik 
yapısından olsa gerek, eserlerinde Pythagoras’tan açıkça bahset-
mekten çekinmez. Aristo, Pythagorasçılar’ın, müzik-ahenk-gök 
(sema) ve hareket arasındaki metafizik yaklaşımlarını aynen be-
nimser şekilde şöyle söyler: 

“'X\XVDO�P�]L÷LQ� LPJHVL� RODQ�DKHQN��PHUNH]L� DWHú� HWUDIÕQGD�
J�QHú��D\��JH]HJHQOHU�RODQ�J|NVHO�OLULQ�DUPRQLDVÕGÕU”. Hiç şüp-
hesiz bu söz, aslında bizzat Pythagoras’a ait olmalıdır. Çünkü 
Pythagoras öğrencilerine sohbetleri sırasında, “aynen Orfeus 
gibi” lir çalarak, belli mitleri ve hakikatleri anlatmakta, bu 
anlamda felsefe ile müzik/sanat arasındaki bağı göstermekte, 
estetik ruhun hakikatleri keşfine yönelik müzikten alabileceği 
zevke/lezzete gönderme yapmaktaydı.
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hiçbir bedensel organ kullanmayan ve bedenden sonra da 
yaşamasına devam edebilen ek bir IRUP�YDUGÕU��%X�IRUP��
DNÕO�YH\D�GDKD�GR÷UXVX�SDVLI�DNOÕQ�G�ú�QFHVLQH�WHPHO�|GH�
YL�J|UHQ�HVUDUHQJL]�ELUOLN�RODQ�)DDO�$NÕO¶GÕU��%LU�GHUHFH�
GDKD� \XNDUÕGD� JH]HJHQOHULQ� N�UHOHULQL� KDUHNHW� HWWLUHQ�
DNÕOODU�JHOLU��%XQODU��KLoELU�FLVLPOH�ELUOHúLN�ROPD\DQ�6DI�
7|]OHU¶GLU�� +HSVLQLQ� �]HULQGH� GH�7DQUÕ¶QÕQ� WHPVLO� HWWL÷L�
7|]�EXOXQXU.” Aristo, “basit cismin” öncesinde/temelinde 
ise “LON�PDGGH” [3URWH�+\OH] olduğunu söyler.

Aristo, hareket ilkesini şu şekilde açıklar:

“7|]OHU��YDU�RODQ�úH\OHU�LoLQGH�ELULQFLO�úH\OHUGLU��%XQGDQ�
|W�U��H÷HU�E�W�Q�W|]OHU�RUWDGDQ�NDONDELOLU�ROXUODUVD��KHU�
úH\�RUWDGDQ�NDONDELOLU��$QFDN�RUWDGDQ�NDONDELOLU�ROPD\DQ�
LNL�úH\�YDUGÕU��'H÷LúPH�YH�]DPDQ��=DPDQ��QH�YDUOÕ÷D�JHO�
PLú�RODELOLU��QH�GH�YDUOÕNWDQ�NHVLOHELOLU��d�QN��EX��]DPDQÕQ�
YDU� ROPDVÕQGDQ� |QFH� ELU� ]DPDQÕQ� ROGX÷X� YH\D� ]DPDQÕQ�
RUWDGDQ�NDONPDVÕQGDQ�VRQUD�ELU�]DPDQÕQ�RODFD÷Õ�DQODPÕ�
QD�JHOLU��'H÷LúPHQLQ�GH�]DPDQ�JLEL�V�UHNOL�ROPDVÕ�JHUHNLU��
d�QN��]DPDQ��GH÷LúPHQLQ�D\QÕ�GH÷LOVH�GH�RQXQOD�ELUOLNWH�
EXOXQDQ�ELU� úH\GLU��2�KDOGH� WHN� V�UHNOL�GH÷LúPH��\HU�GH�
÷LúWLUPHGLU��9H� WHN�V�UHNOL�\HU�GH÷LúWLUPH�GH�GDLUHVHO�KD�
UHNHWWLU��2�KDOGH�H]HOv�HEHGv�GDLUHVHO�ELU�KDUHNHWLQ�ROPDVÕ�
gerekir”. 4 Aristo, görüşlerine şöyle devam eder:

“(]HOv�(EHGv�KDUHNHWL�PH\GDQD�JHWLUPHN�LoLQ�

1- (]HOv�(EHGv�ELU�W|]ün olması gerekir.

2- $QFDN� (]HOv�(EHGv tözün, KDUHNHWL� PH\GDQD� JHWLUH-
ELOHFHN�J�oWH�ROPDVÕ�JHUHNLU��)RUPODU� LVH�EX�J�FH�VDKLS�
GH÷LOGLU�

3-�2QXQ�VDGHFH�EX�J�FH�VDKLS�ROPDVÕ�GH÷LO��D\QÕ�]DPDQGD�
4 Aristo’da ve diğer tüm kadim bilgelik anlatımlarında “daire-
sel hareket”ten kasıt, KDUPRQLD� / harmonik / döngüsel hare-
kettir. Atom altı ve atom üstü madde dünyasındaki hareketin 
şekli ise, geometrik bir şekil olarak “iki merkezli” gibi tanım-
lanan elips, yani “eliptik hareket”tir. Bu, ilgi çekicidir, çünkü 
görünürde gerçekleşen söz konusu döngüsel harekette, “tek 
bir merkez” var gibidir. Hareketin “dairesel” olarak tanımlan-
ması; bir anlamda, “8URERURV”, yani “Kendi kuyruğunu yutan 
yılan” sembolizmasını çağrıştıran, “kendini gerektiren süreçler” 
ile “başlangıç ile sonun bir olduğu”na yönelik ifadeleri ve 
sembolleri anımsatır.

RQX�¿LOHQ�X\JXODPDVÕ gerekir.

4-�2QXQ�|]�Q�Q�NXYYH�>'\QDPLV@�GH÷LO��¿LOGHQ�LEDUHW�RO-
PDVÕ�JHUHNLU��d�QN��DNVL� WDNGLUGH�RQXQ�EX�J�F��X\JXOD�
PDPDVÕ�P�PN�Q�ROXUGX�YH�GH÷LúPH�GH�(]HOv�(EHGv��\DQL�
]RUXQOX�RODUDN�GHYDP�HGHQ�ELU�úH\�ROPD]GÕ�

5-�%|\OH�ELU�W|]�Q��PDGGH�GÕúÕ��JD\UÕ�PDGGv��ROPDVÕ gere�
NLU��d�QN��2��H]HOv�HEHGv�ROPDN�]RUXQGDGÕU�

'HQH\�>(YUHQ�0DGGv dünya açısından “gözlem”; PkQHYv�
kOHP�DoÕVÕQGDQ�³GHQH\LP´@�EL]H��V�UHNOL�GDLUHVHO�KDUHNHW�
\DSDQ�ELU�úH\LQ�YDU�ROGX÷XQX�J|VWHULU��%X��<ÕOGÕ]OÕ�*|N¶W�U��
2QX��KDUHNHW�HWWLUHQ�ELU�úH\LQ�ROPDVÕ�JHUHNLU��+DUHNHW�HWWL�
UHQ��DQFDN�NHQGLVL�GH�KDUHNHW�HGHQ��úH\�\D�GD�QHGHQ���NHQ�
GLVL\OH� \HWLQHPH\HFH÷LPL]�DUDFÕ� ELU� YDUOÕNWÕU� >0HWDNVX@. 
'ROD\ÕVÕ\OD� KDUHNHW� HWPHNVL]LQ� KDUHNHW� HWWLUHQ� ELU� úH\LQ�
ROPDVÕ�JHUHNLU��9H�GHQH\LQ�EL]H�YDUOÕ÷ÕQÕ�J|VWHUGL÷L��EX�ha-

UHNHWVL]�KDUHNHW�HWWLULFLQLQ�>3URWRQ�.LQHRQ@��YDUOÕ÷Õ�GDKD�
|QFH�NDQÕWODQPÕú�RODQ�(]HOv�(EHGv��W|]VHO��VDOW�¿LO�KDOLQGH�
RODQ�YDUOÕN�ROPDVÕ�JHUHNLU��

+HUKDQJL�ELU�úH\��NHQGLVL�KDUHNHW�HWPHNVL]LQ�QDVÕO�KDUHNHW�
HWWLUHELOLU"�+DUHNHWLQ�¿]LNVHO�RODUDN�PH\GDQD�JHOLúL��KDUH�
NHW�HWWLUHQOH�KDUHNHW�HGHQLQ�NDUúÕOÕNOÕ�WHPDVını, dolayısıyla 
KDUHNHW�HGHQLQ�KDUHNHW�HWWLULFL\H�ELU� WHSNLVLni gerektirir. 
2�KDOGH�KDUHNHWVL]�ELU�KDUHNHW�HWWLULFLQLQ��ELU�DU]X�QHVQH-
VL�RODUDN��¿]LN�GÕúÕ�ELU�ELoLPGH��KDUHNHWL�PH\GDQD�JHWLU-
PHVL�gerekir.” 5 

Aristo şöyle devam eder:

“İç içe girmiş ortak merkezli küreler... Bu ortak merkezli 
kürelerin her biri, kendisinin hemen dışında bulunan kü-
renin üzerinde sabit kutuplara sahiptir. En dıştaki küreyi 
hareket ettiren, LON�KDUHNHW�HWWLULFL�>3URWRQ�.LQHRQ@, bun�
GDQ� GROD\Õ� E�W�Q� GL÷HUOHULQL� GH� KDUHNHW� HWWLULU.” [Tanrı; 
arzu eden ve seven, bölünemez bir Birlik’tir]. %X�N�UHOHULQ�
KHU�ELUL��P�PN�Q�ROGX÷X�|Oo�GH�KDUHNHW�HWWLULFL�LONHVLQLQ�
KD\DWÕQD� \DNODúDQ� ELU� KD\DWÕ� DU]X� HGHU��+DUHNHW� HWWLULFL�
LONHVLQLQ� KD\DWÕ�� V�UHNOL�� GH÷LúPH]�� WLQVHO� ELU� KD\DWWÕU. 
5 Bir DQDORML olarak mıknatıs ve demiri ele alabiliriz. Demir; 
mıknatısın çekim alanına/manyetik alanına girince (Cazibe ile 
cezbeye kapılıp) istemsiz/koşulsuz/irade dışı olarak harekete 
geçer ve ona, yani mıknatısa doğru yönelir. Oysaki mıknatıs, 
olduğu yerdedir ve hareketsizdir. Demir; kendi iradesi dışında 
harekete geçer, ancak mıknatıs, salt durumda mutlak iradesi 
olan ve hiç bozulmayan manyetik alanı ile demiri kendine çek-
mektedir. Demir mıknatıs ile birleştiğinde, onunla bir ve beraber 
olarak manyetik alanı yaymaya devam eder. Ve artık aralarında 
bir fark kalmaz. Bu analojideki temel sorun; mıknatıs ile demi-
rin birleşmesi sonucu, yani iki ayrı cismin/maddenin birleşme-
sinden dolayı, kütle ve hacmin/oylumun artmasıdır. Ancak 
mânevî birleşme, soyut, daha doğrusu madde olmayan kutsal 
ruh ile tikel ruh/SVLúHnin birleşmesi olduğundan (tikel ruhun, 
kutsal ruha katılması olduğundan), bir kütle ya da hacim artışı 
söz konusu değildir. Aynîleşme söz konusudur. Çünkü artma ya 
da eksilme, izafi kavramlar olarak, madde dünyasına aittir.
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*|N�N�UHOHUL�EX�KD\DWÕQ�D\QÕQÕ�WHNUDUODPD�J�F�QGHQ�\RN�
VXQGXUODU��$QFDN�WDP�DQODPGD�V�UHNOL�RODQ�WHN�¿]LNVHO�KD�
UHNHWL�� \DQL� GDLUHVHO� KDUHNHWL� JHUoHNOHúWLUHUHN�� HOOHULQGHQ�
JHOGL÷LQFH�RQD�\DNODúÕUODU.” 6

%HGHQ�2ODUDN�6ÕQÕU�YH�6ÕQÕUVÕ]OÕN�+DNNÕQGD

Bir çağrışım olarak zihnin sınırları ve Hermes’in bahset-
tiği DVWUDO�seyahat bağlamında, Yunus’un bir doğuşundaki 
şu beyitler akla gelir:

“*LUGLP�J|Q�O�úHKULQH��GDOGÕP�RQXQ�EDKULQH
$úN�LOH�VH\UHGHUNHQ��L]�EXOGXP�FDQ�LoLQGH
2O�L]L�EHQ�L]OHGLP��VD÷ÕP�VROXP�J|]OHGLP
Çok acayipler gördüm, yoktur cihan içinde
<XQXV�VHQLQ�V|]OHULQ��PkQLGLU�ELOHQOHUH
6|\OH\HOHU�V|]�Q���GHYU�L�]DPDQ�LoLQGH” 7

İsmail Emre ise bir doğuşunda şu dörtlüğü dile getirir:
“5DEELQL�EXODQODU�X\DU�GD�JLGHU
0DQD�V|]OHULQL�GX\DU�GD�JLGHU
0kQHYv�ELU�\ROGXU��L]L�V�U�OPH]
*|]�Q��DoPD\DQ��ND\DU�GD�JLGHU” 8

Pir Sultan Abdal bir doğuşunda şöyle nutk etmiştir:

“'HPLULQ��VW�QGH�NDUÕQFD�L]L

.DUDQOÕN�JHFHGH�J|UV�Q�GH�JHOVLQ” 9

Sınır konusunda, “sınırlı olmak bakımından” ilk akla ge-
len, insan bedenidir ki buna “Beşer” denmiştir. Bir DOHJRUL 
olarak kutsal kitaplarda ve tasavvufta, “<XVXI¶XQ�DWÕOGÕ÷Õ�
kuyu” olarak anlatılmış, *QRVWLVL]Pde, Antik Pagan Bilge-
liğinde ve Antik Yunan Mitlerinde “.DWDOHPQD�0D÷DUDVÕ” 
ya da “6RPD” olarak tarif edilmiştir. 

Platon; “UXKXQ�EHGHQGHQ�NXUWXOPDVÕ” gerektiğini ileri sü-
rer. Orfik bir deyiş olan şu söz, İskenderiyeli filozof Philo 
tarafından da kullanılmıştır: 

“Beden, ruhun PH]DUıdır” (6RPD�H�VHPD)

Philo, bu konuda şu sözü de ifade etmiştir:

“İnsan öldüğünde, VDGHFH�EHGHQ�|OP�ú�ROXU”. 

Philo, bedenin kötü olup, ruhun, beden içine hapsedildi-
ği söyler. Bu görüşünün temelinde de *QRVWLVL]P ve Pla-
ton’un felsefesi yatmaktadır. 10 Philo ile aynı irfan/anlayış, 

6 Aristo, 0HWD¿]LN, çev: Ahmet Arslan, Sosyal Yayınları, İstan-
bul, 2010, s. 53-123
7 'LYDQ�Õ�<XQXV�(PUH, haz. Mustafa Tatçı, ekitap.kulturturizm.
gov.tr/Eklenti/10663,metinpdf.pdf?0, 03 Ocak 2014’te indiril-
di, s. 247
8 İsmail Emre sohbetleri
9 Pir Sultan Abdal - %�W�Q�ùLLUOHUL, haz: Cahit Öztelli, Özgür 
Yayınları, İstanbul, 2004, s.41
10 Turgut Özgüney��øVNHQGHUL\HOL�3KLOR�-XGHDXV, s. 37, 38, 63, 
126

Yunus’un dilliyle şöyle doğmuştur:

“Âşık öldü diye salâ�YHULUOHU

Ölen hayvan durur, âşıklar ölmez” [Ölen hayvandır/be-
dendir, âşıklar ölmez]

Bir diğer doğuşunda Yunus şöyle söyler:

“7HQ�IkQLGLU�FDQ�|OPH]��çün [çünkü] gitti geri gelmez

Ölürse tenler ölür��FDQODU�|OHVL�GH÷LO” 11

Anadolu irfan geleneğinde beden, “.DIHV” ya da “Zindan” 
olarak da anılmıştır. Platon ve Philo’nun görüşleriyle para-
lel olarak Mevlânâ��0HVQHYL¶GH şöyle söyler:

“&DQ�NXúXQD�NDIHV köşesi dar gelir. Kuş için kafes, bir zin-

GDQ�ROXU��.XUWXOPDN�LVWHPH]VH��FDKLOGLU�” 12

O halde insan bedeni “ne ile” sınırlandırılmıştır? Bu soru-
nun kendisi üzerinden bir başka soru daha sorulabilir. “Ni-
çin insan değil de insan bedeninin sınırlandırılmasından 
bahsedilmektedir?”. Çünkü “insan olarak insan”, beden 
değildir. Fakat bir bedendedir, yani bir bedene sahiptir. Bu 

11 'LYDQ�Õ�<XQXV�(PUH, haz. Mustafa Tatçı, ekitap.
kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10663,metinpdf.pdf?0, 03 Ocak 
2014’te indirildi, s. 89, 126
12 Mevlânâ, 0HVQHYL�L�ùHULI, çev: Süleyman Nahifi, yay: Amil 
Çelebioğlu, Timaş Yayını, İstanbul, 2007, s. 86
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nedenle “EHGHQ�ND\GÕQGDQ�NXUWXOPDN”tan bahsedilmekte-
dir. O halde ilk soruyu, yeniden ele almak icap eder. “İnsan 
bedeni, ne ile sınırlandırılmıştır?”. Aristo’dan aktardığı-
mız ve tüm kadim bilgelikte yer alan 4 temel öğe olgu-
su, aynen Anadolu irfan geleneğinde de yer almaktadır. 
Buna “Anasır-ı Erbaa” (Arapça: Dört unsur) ve “Çarmıh” 
(Farsça: Dört çivi) denir ki mânevî gelenekte ünsiyettin 
temel DUNHWLSL olarak Îsâ ve kutsal kitapların peygambe-
rane anlatımlarında “Îsâ¶QÕQ���oLYL�LOH�çarmıha gerilmesi” 
(Haç sembolü) olarak anlatılmıştır. Bahsedilen “çarmıh” 
da insan bedenini ve aynı zamanda aslında tüm doğa nes-
nelerini oluşturan “4 temel öğe” olarak; “toprak, su, hava 
ve ateş”tir. İşte bu nedenle beden, doğa kanunlarına/yasa-
larına (Nomos Physeos) tâbîdir. Philo, şöyle söyler:

“İnsan, bir maddi beden ve Tanrı’dan gelen ruhtan oluşur. 
İnsanın ruhu, eğer maddi veya bedensel arzulara yenik dü-
şerse, ruh, her zaman geldiği yere dönmeyi arzular. Bun-
dan dolayı insan, bedensel arzularından kurtulmaya gayret 
göstermeli ve aklını kullanarak DNOHGLOLU dünya\D�XODúPD�
\D�oDOÕúPDOÕGÕU�” 13

Doğa yasalarının “Yasa” olması; hiçbir zaman ve hiçbir 
koşulda varlığından şüphe duyulamayacak olması, değiş-
tirilemeyeceği ve dolayısıyla GHWHUPLQH olduğunu gösterir. 
Aksi takdirde bir “yasa”dan bahsetmek mümkün olmaz-
dı. Kısacası beden; bir doğa nesnesi olmaklığıyla, “doğa 
yasaları ile sınırlandırılmıştır”. Bir beden olmayan yahut 
bir bedenden doğmayan, doğal olarak “doğa yasalarından” 
da ârîdir. Doğa yasalarına tâbî olmayıp, kendisi de doğal 
olarak beden olmayanın ölümü, söz konusu edilmez/edile-
mez. Çünkü ölüm, bir “yok oluş” değilse de bir bozuluştur. 
Beden; oluşa tâbî olduğundan, bozuluşa da tâbîdir. O hal-
de madde olmayanın/beden olmayanın oluşundan ve bo-
zuluşundan bahsedilemez. Oluş gibi algılanabilecek olan 
“varlığa geliş/varlık bulma”, aslında mevcut bir potansiye-
lin ortaya çıkışıdır. Ancak bu ortaya çıkış, “Fail neden”in 
varlığına muhtaçtır.  İşte bu nedenle Philo şöyle söyler:

“İnsan, EHGHQLQ�PDKN�PL\HWLQGHQ�NXUWDUÕOPÕú�ELU�NXUWD-

UÕFÕ�WDUDIÕQGDQ�NXUWDUÕOPDOÕGÕU”. 14 

Mevlânâ, 0HVQHYL¶GH şöyle söyler:

“'R÷PDPÕúı bilmek, âlemdeki müşküllerdendir. 'R÷PD-

GÕN�oRFX÷X�WDP�RODUDN�DQODPDN�LPNkQVÕ]GÕU.” 

Devamında Mevlânâ söze şöyle devam eder:

“0H÷HUNL�+DNN¶ÕQ�1XUX\OD�EDNVÕQ��<ROXQ�|WHVLnden haber�
GDU�ROVXQ”. 15

İsmail Emre bir sohbetinde şunları dile getirmiştir:

13 Turgut Özgüney��øVNHQGHUL\HOL�3KLOR�-XGHDXV, s. 37
14 Turgut Özgüney��øVNHQGHUL\HOL�3KLOR�-XGHDXV, s. 140
15 Mevlânâ, 0HVQHYL�L�ùHULI, çev: Süleyman Nahifi, yay: Amil 
Çelebioğlu, Timaş Yayını, İstanbul, 2007, s. 143

“Îsâ�� EX� Y�FXG� 0HU\HP¶LQGHQ� GR÷GX÷X�� RQX� WHUN� HWWL÷L�
için, HEHGv\HQ�GLULdir. Ölmez��)DNDW�EX�KDOL�LQVDQODUD�QD�
VÕO�DQODWVÕQ�R"�%X�KDOL�DQODWDFDN�ELU�GLO�\RNWXU”. Bir doğu-
şunda ise şöyle nutk etmiştir:

“%D]ÕODUÕ�GL\RU�µ%LQGH�ELUGLU¶
*LGLS�NDYXúDQODU�|OPH]��GLULGLU
1HIVH�PDKN�P�GH÷LO��o�QN��HULGLU
'HYLUGHQ�NXUWXODQ��DQODU�EX�VÕUUÕ” 16

Hayvanı, hayvan ile kıyas ederler. İnsanı, insan ile kıyas 
etmezler. “İnsanı bilirler, bir insan ile” sözü kıyas de-
ğil, varlığa geliş/varlık bulma sürecinin betimlenmesi ve 
bu idrakin tarifidir. Çünkü kıyas için iki farklı tür ya da 
cins gerek. Beşer; kendini “VDOW�EHGHQ” zannedendir, yani 
canlılık/hayvaniyet bilincinde yaşayan demek… Beşerin 
edimleri, bu nedenle bir huy olarak hayvanların karak-
terleri üzerinden, benzetmeler yoluyla anlatıla gelmiştir. 
Oysaki hayvanlarda “karakter” dendiğinde doğa/natura/
fıtrat/içgüdü/yaradılıştan gelen yetiler demiş oluyoruz. Ve 
hayvanlar, kendi doğalarına bağlı yaşam sürdüklerinden, 
tanrısaldırlar. Buradan, ilk etapta algılanılması gereken, 
“hata, yanlış yahut günah” kavramları ile hayvanların eş-
leştirilemeyeceği ilkesidir. Çünkü bunların ortaya çıkışı ve 
yorumlanabilmesi/yargılanabilmesi yahut eleştirilebilmesi 
için “VRUXPOXOXN��\HWNL��LUDGH��DQFDN�³JHUL�GXUPD�LUDGHVL´�
RODUDN�³LKWL\DU�HWPH´��YH�ELOLQo” gibi kavram ve unsur-
ların varlığına ihtiyaç duyulur. Hayvanların “tanrısallığı” 
ile ayrıca, “kendi özsel� GR÷DODUÕQD�� YDUOÕNODUÕQD�� \DUD�
GÕOÕúODUÕQD� LKDQHW� HWPHGLNOHUL” kastedilir. Oysaki beşer, 
kendi aslî doğası olan “insanlık”a aykırı davranış ve tu-
tum üzeredir. Yani kendi öz varlığına ihanet içindedir. Bu 
nedenle beşere, Hain/Kain de denmiştir. Kutsal metinlerde 
Habil’i öldürmekliği ile “ilk katil” olan odur. Kıskançlık 
(Haset), kibir, şehvet, yalancılık, kin, gadab (öfke), UL\k 
(ikiyüzlülük) ile kendi “Kab evini/Tanrısal evini” (Hab/
Kab-el) yıkmıştır. Kab ev, “berkitilmiş ev”, yani “gönül” 
demek. Kâbâ/Kâbe olan da odur. İşte bu nedenle beşerin, 
kendi evini berkitmesi için (yeniden) bir gönüle girmesi-
nin gerekliliğinden bahsedilir. Kâbe’sinden yoksun olanın, 
“elini tutacak” bir KÂBE’yi bulması gerekliliğinden dem 
vurulur. O; sevdi mi, beğendi mi, kendi evinin içine alır. 
Dıştaki KÂBE ile bir olmuş oluruz ve artık iç-dış ayrımı 
kalmaz. Giremeyenler, tavaf eder. Giremez. Dıştan kapısı 
yok ki açılsın... Kapı; Kab Ev’in kilididir. Tertemiz/Saflaş-
mış kalp ile açılır. Gönül sahibi beğendi mi içeri alır. Bu 
nedenle “%X�Lú��$OODK¶Õ�PHPQXQ�HWPHNOH�ROXU” denmiştir. 
“.HQGLQL�VHYGLU�GH�QDVÕO�VHYGLULUVHQ�VHYGLU” denmiştir. 17

16 İsmail Emre sohbetleri
17 İsmail Emre sohbetleri
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Alejandro González Iñárritu tara-
fından yönetilen 2006 yılı yapımı 
Babel (İbranice kargaşa sözcü-

ğünü çağrıştırıyor) filmi, ismini Tev-
rat’ta ve Kur’an’da da geçen ayrıca 
dünyadaki başka yerel efsanelerde de 
kendini duyuran, Babil Kulesi’nden 
alıyor. Babil Kulesi’nden Tevrat’ın 
yaratılış bölümünde şöyle bahsedilir: 

“... Ve bütün Dünya’nın sözü bir, dili 
birdi. Şarktan göçtükleri zaman Si-
near (Sümer) diyarında bir ova bul-
dular, orada oturdular. Birbirlerine 
‘gelin, kerpiç yapalım, onları iyice 
pişirelim. Onların taş yerine kerpiç-
leri, harç yerine ziftleri vardı. Yeryü-
zünde dağılmayalım diye kendimize 
bir şehir, başı göğe erişecek bir kule 
yapalım’ dediler. Ve âdemoğullarının 
yapmakta olduğu şehri ve kuleyi gör-
mek için Rab indi. Onlar bir kavm, 
hepsinin tek dili var. Gelin inelim, 
birbirlerinin dilini anlamasınlar diye 
onların dilini karıştıralım. Rab onla-
rı oradan dağıttı ve şehri bina etmeyi 
bıraktılar. Bundan dolayı onun adına 
Babil dendi.” 1

Çünkü Rab bütün insanların dilini 
orada karıştırmış ve onları yeryüzü-
nün dört bucağına dağıtmıştı. Kıs-
sa, insanın ilişkide ve iletişimde en 
yüksek uyumu araması ve bunu ya-
pılandırması mücadelesinde, sürek-
li uğraşını anlatmaktadır. Fakat bu 
imge mutlak bir yenilgiyi temsil eder 
çünkü kule yapıldıkça bir taraftan yı-

1 http://www.harabe.net/topic/16297-
babil-kulesi-efsanesi/

kılmaktadır. Kur’an’ı Kerim ise Ba-
kara Sûresi 102. âyette de Babil’den 
bahseder. Hârut ve Mârut isimli iki 
melek, insanları imtihan etmek için 
Allah tarafından Babil’e gönderilir-
ler. Burada insanlara sihir öğretirler. 
Melekler sihrin küfür olduğunu söy-
ledikleri halde insanlar sihir öğren-
mekte ısrar ederler ve karı-kocayı 
ayırmaya yarayan sihirler öğrenir-
ler. Babil’den Yâkût el- Hamavî’nin 
yazmalarında ve Lisân el- Arab’da 
bahsedilir. Öyküye göre tüm insan-
lar rüzgârın önüne katılarak bir yerde 
toplanırlar. Buraya sonradan Babil 
denir. Babil’de insanlara Allah tara-
fından değişik lisânlar tahsis edilir 
ve yeniden rüzgârla geldikleri yere 
dağıtılırlar.

Babel filminin teması işte bu dağıl-
mışlığın getirdiği iletişimsizliğe dair. 
İlginçtir film, bir peygamberin çölde 
yürüyüşünü anımsatırcasına bir Orta 
Doğulunun ıssız arazide yürüyüşü 
ile başlar. Hem sırtında hem başın-
da beyaz bir aksesuarı taşımaktadır. 
Birazdan sırtında ki beyaz çuvaldan 
çıkaracağı silahı bir köylüye satacak-
tır. O esnada bebeklerini yeni kay-
betmiş olan Amerikalı genç bir çift 
ilişkilerinde ki iletişim sorunlarını 
çözmek için Fas’ta bir otobüs turun-
da bulunmaktadırlar ve gerginlikleri 
sürmektedir. Bu sırada civar köyler-
den birinde söz konusu silah satışı 
olur ve silahı alan şahıs onu çobanlık 
yapan çocuklarına verir. Çocuklar tü-
fekle atış yaparken uzaktaki tur oto-

Oya Dirik’e...

(öylesine...) ... “g]J�UO�÷�Q� GHULQOL�
÷LQGHQ�\�NVHOGL÷L� LoLQ�KHU� W�UO�� ]RUOD�
PDGDQ� NXUWXOPXú� RODQ� IHGkNkUOÕN� YDU�
OÕ÷ÕQ� KDNLNDWLQLQ� NRUXQPDVÕQD� \|QHOLN�
RODUDN� LQVDQ� YDUOÕ÷ÕQÕQ� YDU� RODQODU�
LoLQ� KDUFDQPDVÕGÕU�� )HGkNkUOÕNWD� \DO�
QÕ]FD�O�WXI�WDNGLU�HGHQ�JL]OL�ELU�ú�NUDQ�
JHUoHNOHúLU�� G�ú�QPHGH� YDUOÕN� NHQGLQL�
LQVDQÕQ�|]�QH�EX�O�WXI�RODUDN�YHULU��EX�
VD\HGH�LQVDQ�YDUOÕ÷D�RODQ�ED÷ÕQGD�YDU�
OÕ÷ÕQ�NRUX\XFXOX÷XQX��VWOHQLU.”
- Martin Heidegger, 9DUOÕN�YH�=DPDQ

“*HUoHN� ELU� úHKLUGH� \�U�UV�Q�� GH÷LO�
PL"� øQVDQODUD� V�U�QHUHN� JHoHUVLQ�� LQ�
VDQODU� VDQD�RPX]�DWDU��/RV�$QJHOHV¶WD�
NLPVH� VDQD� GRNXQPD]�� +HU� ]DPDQ� EX�
PHWDO�YH�FDPÕQ�DUNDVÕQGD\Õ]��+HUKDOGH�
R�GRNXQXúX�R�NDGDU�|]O�\RUX]�NL�ELUEL�
ULPL]H�oDUSÕ\RUX]��VDGHFH�ELU�úH\�KLVVH�
GHELOHOLP�GL\H”.
- “Crash” filminden.

“6ÕQÕU�GH\LQFH�G�ú�QVHO�ELU�NDYUDP�\H�
ULQH� PHNkQODUGDQ� V|]� HGHUL]�� *HUoHN�
VÕQÕUODUÕQ� LoLPL]GH� ROGX÷XQD� LQDQÕ\R�
UXP�”
- Alejandro González Iñárritu.

(YUHQ�*�O
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büsünü vururlar. Otobüsün içerisinde 
Amerikalı çiftten kadın olan şahıs 
boynundan vurulur. O sırada çiftin 
Amerika’daki evinde iki çocuklarına 
bakıcılık yapan Meksikalı göçmen 
kadın, erkek yeğeni ile birlikte oğlu-
nun düğününe gitme hazırlığındadır. 
Riskli bir davranış olmasına rağmen 
koşulları kontrol edemediğinden 
çiftin çocuklarını da yanına almak 
zorunda kalacaktır. Bu esnada Ja-
ponya’da sağır bir genç kız öfkesini 
kontrol edemediği için voleybol ma-
çında kırmızı kart yemektedir. Aynı 
anda Fas’ta otobüs durmak zorunda 
kalır ve yaralıyı bir köye alırlar. 

Japon genç kızın annesi yakın dönem 
de intihar etmiştir. Babası ise kendini 
özel zevklerine, özellikle Ortadoğu 
da dâhil yaptığı av turlarına adamış-
tır. Kızıyla ilişkisi kopuk ve görev 
içerikli durmaktadır.  Tur yolcuları 
Mısır’da otuz Alman turistin boğazı-
nın kesildiğini söyleyerek, yaralıyla 
kocasını orada bırakmak istemekte-
dir. 

Yaralama olayı, Fas polisine bildirilir 
ve soruşturma başlar. Meksika sını-
rında arabanın içinde Amerikalı çif-
tin çocukları, bakıcıları ve yeğenine 
anne ve babalarının, Meksika’nın çok 
tehlikeli bir yer olduğundan bahset-
tiklerini söylemektedirler. Onlar da 
“(YHW��d�QN��RUDGD�0HNVLNDOÕODU�\D�
úÕ\RU” diye yanıt vermektedir. Japon-
ya’daki sağır genç kız kendini kimse-
ye anlatamadığı gibi kimse de onunla 
seks yapmıyordur ve aslında o da 
yaşıtı erkeklerde aradığı duygusal ve 
cinsel olgunluğu bulamıyordur. Fas 
polisinin soruşturması olayları gide-
rek bir çatışmaya doğru ilerletecektir. 
Ayrıca yaralamada kullanılan silahın 
bir süre önce Fas’a avlanmaya gelen 
bir Japon turistten alındığı tespit edi-
lir. Meksika sınırında düğünden dön-
mekte olan arabadaki Meksikalılar, 
Amerika’ya girişte uğradıkları yoğun 
polis tacizi sonunda sınırı hızla ge-
çerek çöle girmek zorunda kalırlar. 
Fas’ta yaralıyı bekleyen tur otobüsü 
çifti orada bırakarak kaçmıştır.

Babel’in aradığı yanıtlardan bir tane-
si de dil ve etnik farklar, gelişmişlik 
düzeyleri, ulus bilinci, milliyet un-
surları, mesafeler, teknolojik ve kül-
türel ayrımlar, dünyayı medya bilinci 
ile yorumlama derken insanlık olarak 
kaybettiğimiz temel değerler neler? 
Birbirimizden yoksunluğumuzun ne 
ölçüde farkındayız?... Bu yüzden film 
“Dinle” sloganıyla yayınlanmıştı. 
“Devletler ve milliyetler olmadan be-
raber yaşayabileceğimiz ortak bir va-
roluş zemini olabilir mi?” gibi ütopik 
bir soruyu da hafifçe aralayan film, 
büyük bir yabancılığı ve tanışmamış-
lığı da göz önüne seriyor. Babel filmi 
hakkında “$OZD\V�&ODVVLF” kullanıcı 
adlı kişinin bir yorumunda şu görüş-
lere yer verilmektedir:

³*�Q�P�]�Q� JOREDO� G�Q\DVÕQGD��
0DUVKDOO� 0F/XKDQ¶ÕQ� GD� EHOLUWWL÷L�
JLEL��G�Q\D�DUWÕN�³N�UHVHO�N|\´�KDOL�
QH� JHOPLúWLU�� 7HNQRORMLQLQ� JHOLúLPLQH�
NRúXW� ELU� úHNLOGH�� LOHWLúLP� RUWDPODUÕ�
DUWPÕú�� LQVDQODU� G�Q\DQÕQ� HQ� �FUD�
N|úHOHULQGHQ�ELOH�ELUoRN�ELOJL\H�XOD�
úDELOGLNOHUL�JLEL��LVWHGLNOHUL\OH�GH�J|�
U�úPH�LPNkQÕQD�NDYXúPXúWXU��7HNQR�
ORML� WDEDQOÕ� EX� GH÷LúLP�� LOHWLúLPLQGH�
ER\XW�GH÷LúWLUPHVLQL�EHUDEHULQGH�JH�
WLULU��<�]�\�]H�LOHWLúLP�HWNLQOL÷LQL�ND\�
EHGHUHN��\HULQL�NLWOH�LOHWLúLP�DUDoODUÕ�
YDVÕWDVÕ\OD� VD÷ODQDQ�� WHNQRORML� WD�
EDQOÕ�GROD\OÕ�LOHWLúLPH�EÕUDNÕU��%X�GR�
OD\OÕ�LOHWLúLP�LQVDQÕQ�VRV\DO�YDUOÕ÷ÕQÕ�
]HGHOH\HUHN��ELUH\L�L]RODV\RQD�V�U�N�
OHGL÷L� JLEL� NLWOH� LOHWLúLP� DUDoODUÕQÕQ�
GD�|QHPLQL�DUWWÕUÕU��.LWOH�LOHWLúLPLQLQ�
|QHPLQLQ� DUWPDVÕ� LVH� EHUDEHULQGH�
ELUoRN�VRUXQX�GD�JHWLULU��%XQODUÕQ�HQ�
ELOLQHQL�GH��WHN�WLS�ELU�SRS�OHU�N�OW��
U�Q�JHQHOH�\D\ÕOPDVÕ�VRUXQXGXU��.LWOH�
LOHWLúLP�DUDoODUÕ��JHQHOH�KLWDS�HWPHN�
LoLQ�KHU�N�OW�UH�D\UÕ�D\UÕ�\D\ÕQ�\DSD�
PD\DFD÷ÕQD� J|UH�� PHYFXW� N�OW�UOHUL�
SDUoDODUD� D\ÕUDUDN� HJHPHQ� RODQÕQ�
N�OW�U�Q�� JHQHO� N�OW�UP�ú� JLEL� J|V�
WHUHUHN�� EXQXQ� \D\ÕOPDVÕQÕ� VD÷ODU��
%X�WDYÕU�\HUHO�N�OW�UOHUH�]DUDU�YHUGL�
÷L� JLEL�� JHQHO� V|\OHP� LoLQGH� HWNLQOLN�
ND]DQDQ� ÕUNoÕ� YH� HúLWVL]OL÷H� GD\DOÕ�
ELUoRN� NOLúH\L� GH� EHUDEHULQGH� WDúÕU��
7RSOXPVDO�JHUoHNOL÷L�ROXúWXUPDGD�HQ�

oRN�NXOODQÕODQ�DUDoODUÕQ�E|\OH� WHKOL�
NHOL� V|\OHPOHUOH� GROX� ROPDVÕ�� LQVDQ�
ODU� DUDVÕQGD� KRúJ|U�V�]O�÷�Q� KÕ]OD�
DUWPDVÕQD� GD� RODQDN� WDQÕU�� ��� (\O�O�
ROD\ODUÕQGDQ� VRQUD�� QHUHGH\VH� DUWÕN�
KHU� .XU¶DQ� RNX\DQ�0�VO�PDQÕQ� FL�
KDGD� NDONÕúDFD÷Õ�� KHU� XoD÷D� ELQHQ�
$UDS�N|NHQOL�LQVDQÕQ�WHU|ULVW�H\OHPGH�
EXOXQDFD÷Õ�JLEL�ELU�LQWLEDD�X\DQGÕUÕO�
PÕúWÕU��%X�YH�EXQD�EHQ]HU�LQWLEDODUÕQ�
X\DQGÕUÕOPDVÕQGD�YH�LQVDQODUÕQ�ELOLQ�
oDOWODUÕQD� NDGDU� LúOHQPHVLQGH�� NLWOH�
LOHWLúLP�DUDoODUÕQÕQ�EHOLUOL�GLQ��GLO�YH�
ÕUNODUÕ�|WHNLOHúWLUHUHN��EDVLWH�LQGLUJH�
PHFL�YH�WLFDUL�PDQDVÕ\OD�SDNHWOHQPLú�
ELU�úHNLOGH�VXQPDVÕ�GD�HWNLOLGLU´�࣠�

21. yüzyılın önemli sanat adamların-
dan John Berger’in “.Õ\PHWLQL� %LO�
+HU�úH\LQ” isimli kitabı, bir entellek-
tüelin, dünya sanki bir deniz kabu-
ğuymuş da kulağına dayayıp bütün 
sesini dinliyormuşçasına kaleme al-
dığı küresel bir duyarlılığı içerir. Ya-
zar, Irak’tan Madrid’e, Ramallah’tan 
İstanbul’a, Lübnan’dan, Paris’e ya-
pılan bu duyumsamaların “Nerede-
yiz?” isimli durağında şunları söyler:

³øQVDQODU�KHU�\HUGH�ņ�oRN�IDUNOÕ�NR�
úXOODUGD�� NHQGLOHULQH� ³1HUHGH\L]"´�
VRUXVXQX� VRUX\RU�� %X� FR÷UDIv� GH÷LO��
WDULKL�ELU�VRUX��1HOHU�\DúÕ\RUX]"�1H�
UH\H� V�U�NOHQL\RUX]"� 1HOHU� ND\EHW�
WLN"�*�YHQLOLU� ELU� JHOHFHN� |QJ|U�V��
ROPDNVÕ]ÕQ� \DúDPD\D� QDVÕO� GHYDP�
HGHFH÷L]"� øQVDQ� |PU�Q�Q� |WHVLQH�
X]DQDQ�ELU�WDKD\\�OH�VDKLS�ROPD�ND�
ELOL\HWLPL]L�QDVÕO�\LWLUGLN"

7X]X� NXUX� X]PDQODU� \DQÕWOÕ\RU�� .��
UHVHOOHúPH�� 3RVWPRGHUQL]P�� øOHWLúLP�
'HYULPL�� øNWLVkGv� /LEHUDOL]P�� 7�P��
SDODYUD��EDúWDQ�VDYPD�WHULPOHU��.D\�
JÕ\OD� VRUXODQ�� ³1HUHGH\L]"´� VRUX�
VXQD� X]PDQODUÕQ� D÷Õ]ODUÕQÕQ� LoLQGH�
\XYDUOD\DUDN� YHUGL÷L� \DQÕW�� ³+LoELU�
\HUGH�´࣠�

Babel, dünyanın her yerinde aynı 

2 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html
3 John Berger, .Õ\PHWLQL�%LO�+HU�ùH\LQ, 
s: 44.
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insani sıkıntıların yaşanabildiği ger-
çeğiyle yüzleştiriyor bizi. Bu yüzden 
icat edilen ve geliştirilen her şeyin 
ötesinde “insanlığı” arıyor. “Ne ya�
SDFD÷Õ]"” Bürokrasinin ulaşılmaz-
lığı, kolluk kuvvetlerinin mekanik-
liği,  uygarlık ve insan arasında ki 
kopukluk, teknoloji ve iletişimin en 
üst noktasında sağır bir insanın ken-
dini duyurmak için intiharın eşiğine 
gelişi, göçmenlere karşı önyargılar, 
Ortadoğululara karşı önyargılar der-
ken Berger’in eleştirisi ile ben de el 
sıkışmak zorunda kaldım. Bu yazıyı 
hazırlarken bildiğim bütün iletişimci-
leri iştahla tespit edip tek tek metinle-
ri tararken aynı çaresizliği ve uyduru-
lamazlığı ben de yaşadım. Bu yüzden 
o kaynakların hiç birisi bir katkıda 
bulunamadılar. 

Metin Bobaroğlu “øQVDQ�ho�.H]�'R�
÷DU” isimli çalışmasında ekinler ara-
sında ki iletişimin yetersizliği açısın-
dan şu tespitlerde bulunur:

³*�Q�P�]GH� DUWÕN� G�Q\DQÕQ� KLoELU�
\HULQGH�WHN�HNLQOL�ELU�\DúDP�RODQDN�
OÕ� GH÷LOGLU�� %X� QHGHQOH� HNLQOHU� DUDVÕ�
LOHWLúLP�YH�ELOGLULúLPLQ�|QHPL�E�\�N�
W�U��(NLQVHO�LoH�NDSDQPDODU��LOHWLúLPL�
NHVWL÷L� LoLQ� NLúL� NHQGL� HNLQVHO� \DúDP�
ELoLPLQL� WHN� \DúDP� ELoLPL� RODUDN�
DOJÕODU� YH� |WHNLQLQ� \DúDPD� KDNNÕ�
QÕ� EHQLPVHPH]�� %X� JLGHUHN� HNLQVHO�

|]�PVHPH\H�\|QHOLU��EX�GD�HNLQOHúWLU�
PHGLU��(NLQOHúWLUPH�|WHNL�HNLQL�LNLQFL�
|]QH�NRQXPXQD�VRNDU�YH�HúLWOLNoL�ELU�
LOLúNL�\HULQH�EDVNÕQ�YH�HJHPHQ�|]QH�
QLQ� LVWHQFLQH� ER\XQ� H÷GLULOLU�� %|\OH�
ELU� ]RUODPDQÕQ� VRQXFX� HNLQVHO� ELU�
VR\NÕUÕPGÕU��%XQXQ�|UQHNOHUL�LQVDQOÕN�
WDULKLQGH� QHUHGH\VH� KHU� WRSOXP� LoLQ�
YDUGÕU�� g\OH\VH� J�Q�P�]� LQVDQÕQÕQ�
EHQ�YH�|WHNL�VRUXQVDOÕQÕ�ELU�YDUROPD�
KDNNÕ�ED÷ODPÕQGD�\HQLGHQ�HOH�DOPDVÕ�
JHUHNPHNWHGLU�´࣠�

Babel, küresel kaygıları arasında er-
gen sorunlarına ve onların günümüz-
deki konumlarına da el atıyor. Yuka-
rıda da bahsettiğimiz gibi bu konu-
nun fonu Japonya. Japonya’nın kulla-
nılışı bugünkü medenî ve teknolojik 
düzeyin dışavurumu açısından çok 
yerinde bir seçim olmuş. Bir gösterge 
ve iletişim devi olan ülkede sağır ve 
dilsiz kız Chieko, yukarıda da biraz 
değindiğimiz gibi ne babası ile ilişki-
sinde ne de toplumla ilişkisinde ken-
dini duyumsayamamaktadır. Yaşıtları 
erkek ve kızların dünyası ise eğlence, 
uyarıcı ve boşluk doludur. “$OZD\V�
&ODVVLF” şöyle devam ediyor:

³*HUoHNOLNWHQ� NRSDUDN�� ELOJL� YH� H÷�
OHQFH� ERPEDUGÕPDQÕ� DOWÕQGD� WXWX�

4 https://www.facebook.
com/metinbobaroglu/
posts/10152835219595240

ODQ� ELUH\�� LOHWLúLP� NDQDOODUÕQÕQ� GD�
WHN� \|QO�� ROXúX� YH� PHNDQLNOHúPHVL�
QHGHQL\OH� VRV\DO� YDUOÕ÷ÕQÕ� JLWWLNoH�
\LWLUPHNWHGLU��*�QO�N�KD\DWÕQ�NRúXú�
WXUPDVÕ�LoLQGH�HEHYH\QOHUOH�GH�JHUHN�
OL� LOHWLúLPLQ� NXUXODPDPDVÕ� |]HOOLNOH�
oRFXNODUÕQ��JHUoHNOH�IDQWH]LQLQ�Lo�LoH�
JHoWL÷L��DúÕUÕOÕNODUÕQ�YH�NHSD]HOLNOHULQ�
GL]� ER\X� ROGX÷X�� JHQHO�JHoHU� ]HYN�
OHULQ�� PRGDODUÕQ�� DQOÕN� UHÀHNVOHULQ�
YH�PDQLS�ODWLI�PHVDMODUÕQ�SULP�\DS�
WÕ÷Õ� VDKWH� ELU� HYUHQLQ� LoLQGH� ND\ER�
OXS�JLWPHOHULQH�QHGHQ�ROXU��<DúDGÕ÷Õ�
JHUoHNOL÷H� DQODP� YHUHPH\HQ�� LoLQGH�
\DúDGÕ÷Õ� G�Q\DGD� ND\ERODQ� ELUH\��
NHQGLVLQH� ROGX÷X� JLEL� oHYUHVLQH� GH�
\DEDQFÕODúÕU´�࣠�

Bu sırada Fas’ta kültürler arası ya-
bancılığın getirdiği krizler art arda 
yaşanmaktadır. Amerikalı kocanın 
Faslılara karşı zaman zaman buyur-
gan tavrı, yolcuların bölgeyi kaçarak 
terk edişi, beklenen yardım konu-
sunda yaşanan sorunlar, ─bunlardan 
bir tanesi helikopter için hükümetin 
hava sahasını açmaması ve haklı yere 
olayı terör eylemi olarak üstlenme-
ye yanaşmaması-...derken, “$OZD\V�
&ODVVLF” şunları ekliyor:            

³$PHULNDOÕODUÕQ�� )DVOÕODUGDQ� ú�SKH�

5 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html
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OHQHUHN�RQODUÕQ�J|QGHUPHN�LVWHGLNOHUL�
DPEXODQVÕ�GXUGXUPDODUÕ�YH�JHoLú�L]QL�
YHUPHPHOHUL��VL\kVv�SDUDQR\DQÕQ�WÕS�
NÕ� 6R÷XN� 6DYDú� G|QHPLQGHNLQH� EHQ�
]HU�ER\XWODUD�XODúWÕ÷ÕQÕ�DoÕNoD�J|VWH�
UL\RU��%X�QRNWDGD�JOREDOOHúHQ�WHU|U�Q�
YH�oR÷XQOXNOD�³øVODPFÕ�WHU|U´�RODUDN�
GD�DGODQGÕUÕODQ�N|NWHQGLQFL�KDUHNHW�
OHULQ�DVOÕQGD��NDSLWDOL]PLQ�NHQGLVLQH�
ELU� NDUúÕW� ROXúWXUPDN� LoLQ� W�UHWWL÷L�
LPJHOHPOHU� ROGX÷XQX� GD� DQOÕ\RUX]��
6R÷XN� 6DYDú� G|QHPLQGHNL� VRV\DOLVW�
LGHRORML� \HULQL� JOREDO� WHU|UL]PH� EÕ�
UDNPÕú�JLEL�J|]�NVH�GH��NDSLWDOL]PLQ�
VDOGÕUJDQ�SROLWLNDODUÕQÕQ�GHYDP�HWWL�
÷L� JHUoH÷LQL� J|]OHPOHPHN� P�PN�Q��
%X� GD� NDSLWDOL]PLQ� KHU� ]DPDQ� EHOOL�
LGHRORMLOHUL� NDUúÕVÕQD� DODUDN�� RQODUÕ��
|WHNLOHúWLUPHN� YH� NHQGLVLQH� G�úPDQ�
LODQ�HWPHN�VXUHWL\OH��NHQGL�\D\ÕOPDFÕ�
SROLWLNDVÕQÕ� V�UG�UPHGH� NXOODQGÕ÷Õ�
JHUoH÷LQL�J|]OHU�|Q�QH�VHUL\RU´�࣠�

Yüzyılımızın önde gelen medya ku-
ramcısı ve düşünürü Jean Baudril-
lard oluşturduğu VLP�ODV\RQ kura-
mında burada değinilen gerçekleri 
ele alır. Sahici bir iletişim, deneyim 
ve uzlaşmanın önünde ki en büyük 
engellerden olan VLP�ODV\RQ, bera-
berin de büyük bir yalnızlaşmayı ve 
yabancılığı da getirmektedir. Şu an 
medyada insanlık nasıl gösteriliyor-
sa o şekilde hem kendimizi hem de 
ötekini benimsemekteyiz. Her kav-
ram VLP�ODWLI olarak medyadan aktığı 
için hiç bir şey üzerine derinlemesine 
düşünülmemekte, kahvaltı yaparken 
rahatlıkla, cinayet, bombalama ve 
terör eylemleri seyredilip bir eğlence 
programına veya futbol maçına geçi-
lebilinmektedir. Bireyler ise her şeyin 
farkında oldukları gibi modern dün-
yanın getirdiği rahatlıktan da çıka-
mamaktadırlar. Her şey görüntüden 
ibarettir ve artık görüntülerin içe-
riklerinin de birbirlerinden bir farkı 
kalmamaktadır. Sudan’da savaş sü-
rerken televizyonu kapattığın da sa-
vaş, birey için bitmektedir. Ama aynı 
simülatif yaklaşım duyarsızlaştırmak 
6 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html

yerine uyarıcı olarak da kullanılabil-
mektedir. Baudrillad, “6LP�ODV\RQ�YH�
6LPXODUNODU” kitabında bu konuya şu 
şekilde yaklaşır:

³6LP�ODV\RQ� KHU� ]DPDQ� JHUoHNWHQ�
GDKD� HWNLOLGLU�� 1�NOHHU� ELU� IHODNHW�
VLP�ODV\RQX� HYUHQVHO� YH� ELOGLN� FD\�
GÕUPD�JLULúLPLQLQ�JL]OL�VWUDWHMLN�QHGH�
QLGLU��$PDo�KDONODUÕ�VDOW�ELU�J�YHQOLN�
LGHRORMLVL� YH� GLVLSOLQL� GR÷UXOWXVXQGD�
\|QOHQGLUHELOPHN�� RQODUÕ� oDWODN� YH�
NDoDN�PHWD¿]L÷LQH�X\JXQ�KDOH�JHWLU�
PHNWLU�� %XQXQ� LoLQ� oDWOD÷ÕQ� ELU� NXU�
PDFD\D�G|Q�úW�U�OPHVL� JHUHNPHNWH�
GLU��d�QN��JHUoHN�ELU�IHODNHW�úH\OHUGH�
JHFLNPH\H�QHGHQ�RODELOLU��'ÕúD�G|Q�N�
WLSWH�ELU�SDWODPD\D�EHQ]H\HFH÷LQGHQ��
��VWHOLN�EX�IHODNHW�ROD\ODUÕQ�DNÕúÕQGD�
KLo�ELU�GH÷LúLNOL÷H�QHGHQ�ROPD\DFDN�
WÕU��|UQH÷LQ�+LURúLPD�ROD\Õ�LQVDQODUÕ�
HYUHQVHO�ELU�FD\GÕUPD�V�UHFLQL�\DúD�
PDNWDQ�DOÕNR\DELOGL�\D�GD�JHFLNWLUH�
ELOGL�PL"�%X� WHUV� \|QGH� �\DQL� JHOLú�
PH\H�NDUúÕ��JHOLúPHQLQ�WHUVL�VD\ÕODEL�
OHFHN��ELU�ND]D�RODFDNWÕU�´࣠� 

Bu açıklamaya göre demek ki umut 
ve olgunlaşma bir zorunluluk olarak 
insanın özünde var. En kötü zaman-
larda bile insanlığın bilgeliği engelle-
nemez bir refleksi geliştirmeyi başa-
rabiliyor. 

Aynı anda Meksika’da ise düğünden 
dönen kaçak göçmen kadın yeğeniyle 
beraber sınırda karşı karşıya kaldık-
ları büyük krizi atlatmaya çalışmak-
tadırlar. Kadının göçmen bürosu ile 
yaşadığı süreç on beş yıllık emeğinin 
bir anda boşa gitmesine yol açacaktır. 
Aidiyet sorunun getirdiği bölünmüş-
lük ve çaresizlik çok canlı bir Mek-
sika sunumuyla anlatılıyor. Üç farklı 
bölgeden dünyaya bakan yapım mut-
luluğun ve saadetin ne olduğu ko-
nusunda da soru işaretleri bırakıyor. 
Yine “$OZD\V�&ODVVLF”e kulak verir-
sek şöyle bir öneri getiriyor:

³6�UHNOL� NDIDPÕ]GD� ROXú��WXUXO�DQ�
NOLúHOHU� YH� EHOOL� G�ú�QFH� NDOÕSODUÕ�
\�]�QGHQ�� NHQGLPL]� GÕúÕQGD� NDODQ�

7 Jean Baudrillard, 6LP�ODV\RQ�YH�
6LPXODUNODU, s:87.

ODUÕ� ³|WHNL´� GL\HUHN� GH÷HUVL]OHúWLU�
GL÷LPL]��RQODUGDQ�X]DN�GXUGX÷XPX]��
RQODUOD� NDUúÕODúWÕ÷ÕPÕ]GD� LVH�� EX�
NOLúHOHUH� GDKD� GD� VÕNÕ� VDUÕOGÕ÷ÕPÕ]�
JHUoH÷LQGHQ� \ROD� oÕNDQ�%DEHO�� LOHWL�
úLP�NDQDOODUÕ�WÕNDQDQ��\DEDQFÕODúPÕú�
ELUH\OHULQ��DQFDN�\DúDGÕNODUÕ�WUDMHGL�
OHUOH�ELUELUOHULQH�ED÷ODQDELOGL÷L�JHU�
oH÷LQL�GH�VX�\�]�QH�oÕNDUÕ\RU��2UWD\D�
NR\GX÷X� JHUoHNoL� WDEOR\D� UD÷PHQ��
¿OP�NDSDQÕúÕQGDNL�PHVDMÕ\OD�XPXGX�
QX�NRUXPD\Õ�LKPDO�HWPL\RU��%HONL�\|�
QHWPHQ�� %DELO� .XOHVL� HIVDQHVLQGHNL�
NDELOHQLQ� GXUXPXQD� G�úPHPHN� LoLQ�
%DEHO�LOH�NHQGLQFH�ELU�X\DUÕ�\DSÕ\RU��
7HNQRORML� YH� ELOLP� WHPHOLQGH� \�NVH�
OHQ�PRGHUQL]PLQ�YH�IDUNOÕOÕNODUÕQ�\RN�
ROXúXQX�VLPJHOH\HQ�PRGHUQLWHQLQ� LI�
ODVÕQÕ� J|]OHU� |Q�QH� VHUL\RU�� øQVDQÕQ�
NHQGL� JHOLúWLUGL÷L�� LOHUL\H� J|W�UPHVL�
EHNOHQLUNHQ�RQX�JHUL\H�J|W�UHQ�� WHN�
QRORML�WRSOXPXQXQ�KDVWDOÕNOÕ�\DSÕVÕQÕ�
YH� ELUH\LQ� LoLQH� G�úW�÷�� DFÕQDVÕ� LQ�
VDQOÕN� GXUXPXQXQ�GD� YHKkPHWLQL� EX�
VD\HGH� GDKD� QHW� DQODWPD� LPNkQÕQD�
NDYXúX\RU�� øQVDQODUÕQ� VDGHFH� DFÕOD�
UÕQ�� IHODNHWOHULQ� YH� DIHWOHULQ� oHYUH�
VLQGH� ELU� DUD\D� JHOGL÷L�� |Q\DUJÕODUÕ�
\�]�QGHQ� V�UHNOL� NDUúÕODUÕQGDNLOHUH�
NRUNXODU� EHVOHGL÷L� LOJLQo� ELU� oD÷ÕQ�
GÕúDYXUXPXQX� VXQX\RU�� øoHULNWHQ�
oRN� J|U�QW�Q�Q� |QHP� ND]DQGÕ÷Õ� ELU�
G�Q\DGD�� LoHUL÷H� YHUGL÷L� |QHPOH� YH�
ELUH\H� \DNODúÕPÕ\OD�� NLúLOHULQ� NHQGL�
\DUDWWÕNODUÕ� IDQWD]\DODUÕQGDQ� ROXúDQ�
SHPEH�GL]LOL�G�Q\DODUÕQÕ�GD�VDUVPD�
\D� oDOÕúÕ\RU�� %�W�Q� EXQODUÕ� RUWD\D�
koyarken de, $QGUH�&RUQDG¶ÕQ�³+D�
\DWD�YH�N�OW�UH�DoÕN� WXWXP��EX� VRUX�
QXQ� N|NOHúPHVLQL� |QOHPHQLQ� \HJkQH�
DUDoODUÕGÕU�´� V|]�Q�� RQD\OD\DUDN��
¿OPLQL��o�NÕWD\D�YH�EHú�IDUNOÕ�GLOH�\D�
\DUDN��KRúJ|U�\H��oHúLWOLOL÷H��KD\DWD�
YH� LQVDQOÕ÷D� RODQ� LQDQFÕQÕ� NRUX\RU��
.DUDNWHUOHULQ� \DúDGÕNODUÕ� WUDMHGLOHU�
LOH� LOHWLúLP� NXUPDQÕQ� YH� |Q\DUJÕOD�
UÕPÕ]GDQ� DUÕQPDPÕ]� JHUHNWL÷LQL� GH�
\DUDWWÕ÷Õ� WH]DWOÕNODU� LOH� oRN� \HULQGH�
DQODWÕ\RU�� 'LOLQ� DúÕODPD]� ELU� HQJHO�
ROPDGÕ÷ÕQÕ�� LQVDQODUÕQ�J|U�QW�OHU�YH�
P�]LNOHU� EDúWD� ROPDN��]HUH�� VDQDWÕQ�
oHúLWOL� ER\XWODUÕ\OD� GD� RUWDN� ELU� LOH�
WLúLP� DODQÕ� \DUDWDELOHFHNOHULQL� DoÕN�
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oDOÕúPDQÕQ�DGÕ: “DİNLE”, J|UVHO�NXUJX: Evren Gül, IRWR÷UDI: Eraydın Erdoğan

\�UHNOLOLNOH�¿OPLQGH�LúOL\RU�´࣠�

Theodor Adorno ise aynı konuyu 
Martin Heidegger’den yaptığı alıntı 
ile şu şekilde açıklamakta:

³'X\PD�YH�DQODPD�NHQGLQL�V|]��HGL�
OHQH� |QFHGHQ� NHQHWOHPLúWLU�� øOHWLúLP�
IDDOL\HWL� YH� IRUP�OOHUL� E|\OHFH� NRQX�
LOH� |]QHQLQ� DUDVÕQD� JLUHUHN� |]QH�
\L� WDP� GD� E�W�Q� EX� ODNÕUGÕQÕQ� QH\OH�
LOJLOL� ROGX÷X� NRQXVXQGD� N|UOHúWLULU��
+DNNÕQGD�NRQXúXODQÕQ�EL]kWLKL�NHQGL�
VL��DUWÕN�GDKD�JHQLú�GDLUHOHU�oL]PH\H�
EDúODPDNWD�YH�HJHPHQ�ELU�NDUDNWHUH�
NDYXúPDNWDGÕU�� %X� E|\OHGLU�� o�QN��
KHUNHV�|\OH�GHPHNWHGLU��GHQL\RU�ROXU�
DUWÕN�´࣠�                           

Babel, sınırları haritaların ötesinde 

8 http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-
ve-sinema-haberleri/950063-babel-2006-
detayli-pdt.html 
9 Theodor. W. Adorno- 6DKLFLOLN�
-DUJRQX��$OPDQ�øGHRORMLVL�h]HULQH 1962-
1964.  

okuyan bir film. İnsanın her yerde in-
san oluşunu ve aczini ama bu aczin 
bizi birbirimize muhtaç ettiğini ve 
yineleyerek insanlaştırdığı gerçeğini 
aktarıyor. Bunu da oldukça gerçek-
çi bir şekilde yapıyor. Hatta filmin 
─olumsuzladığı VLP�ODWLI -yanılsa-
malı ve yabancı dünya saf dışı edilir-
cesine- büyük bir bölümü, el kamera-
sıyla çekiliyor. Böylece insanı “ger-
çeklikte” bütün yönleriyle deneyim-
lemeye çalışıyor. Umut ve inanç dolu 
bir yapım olan Babel, sınırların zor-
lanması, esnemesi, hem olumlu hem 
olumsuz anlamda aşılması, ortadan 
kalkması ve kesişmesini güçlü bir si-
nematografiyle anlatıyor. Hemen ele 
gelmeyen, sözcüklerin ötesinde bir 
dili anlattığı gibi bunu duymaya da 
çağırıyor. “'LQOH”, hatta “$QODúÕOPDN�
LVWL\RUVDQ� |QFH� GLQOHPHOLVLQ” dediği 
burada gizli.

.D\QDNoD���
• https://4kutsalkitap.wordpress.
com/2012/11/21/tevrat-bolum-1-11-babil-ku-
lesi/

• http://sanattarihivearkeoloji.blogspot.com.
tr/2013/03/arkeoloji-arkeoloji-sanat-tari-
hi-babil-babil-kulesi-babilin-asma-bahceleri-.
html#random

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Babil

• http://www.turkcebilgi.com/babil_kulesi

John Berger, .Õ\PHWLQL�%LO�+HU�ùH\LQ, Metis 
yayınları, 2007. 

• https://www.facebook.com/metinbobaroglu/
posts/10152835219595240

• http://www.frmtr.com/film-tanitimlari-ve-si-
nema-haberleri/950063-babel-2006-detay-
li-pdt.html

• Thedor. W. Adorno, Sahicilik Jargonu Alman 
İdeolojisi Üzerine 1962- 1964.

• Jean Baudrillard��6LPXODV\RQ�YH�6LPXODUN�
ODU, Çev: Oğuz Adanır, Doğu- Batı Yayınları
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³'�Q\DPÕQ�EHQLP�G�Q\DP�RO�
GX÷X��NHQGLQL�úXUDGD�J|VWHULU�NL��
GLOLQ��\DOQÕ]FD�EHQLP�DQODGÕ÷ÕP�
GLOLQ��VÕQÕUODUÕ��EHQLP�G�Q\DPÕQ�

VÕQÕUODUÕGÕU�´

/XGZLJ�:LWWJHQVWHLQ

Her insan varlığa sorulmuş bir soru 
olarak varlığın kipidir. İnsan soru var-
lığıdır çünkü ve kendi cevabı onun 
dünyasını inşa eder. Emmanuel Levi-
nas “6RUX��HYUHQLQ�J|QGHUPH�\DSWÕ÷Õ�
LQDQFÕQ�GR[D��N|NWHQ�G|Q�ú�P�WDU]Õ�
GÕU” 1 derken bizâtihi insan varlığını 
kast eder. 

İnsanın bir soru olarak orta yerde dur-
ması ve kendi olumsallığı ile GR[D’nın 
duvarında yaratabileceği muhtemel 
yıkım, bir anlamda kendi ben’inin fe-
nomenal sınırlarında ortaya çıkan tah-
rifata 2%� işaret eder. Soruya ilişkin ola-
sı bir cevabın sınırlarını her defasında 
yıkan bu çaba, yıkıcı olduğu kadar da 
dönüştürücüdür. Onun varlığı, Hei-
degger’in de belirttiği üzere ölümün 
kesinliği gelinceye dek insan varlığın 
varoluşsal tarihini yazar. 

Gündeliği meşgul eden soru tarzının 
arkasından temel bir soru olarak du-
ran ³YDUOÕ÷ÕQ�DQODPÕ�QHGLU"´�sorusu, 
insan eylemine biçim ve yön veren bir 
erek olarak çoğu zaman örtük kalsa 
da insan yine de bu soruyu sormak-
tan kaçamaz. Hatta Heidegger “øQVDQ�
LoLQ� EDúND� ELU� VRUX� \RNWXU´ derken 
anlam arayışının bir erek olarak zo-
runluluğuna vurgu yapar. 9DUOÕN�ROD�
UDN�YDUOÕ÷ÕQ belirlenimsizliği, varlığın 
anlamsızlığı olarak elbette düşünü-
lemez. Hegel varlık hakkında ³\DOÕQ�
LoHULNVL]� GROD\VÕ]OÕNWÕU� NL�� NDUúÕWÕQÕ�
DUÕ� \RNOXNWD� WDúÕU´� der 3. Gerçekten 

1 Emmanuel Levinas, 7DQUÕ��gO�P�
YH�=DPDQ, Çev: Işık Ergülen, Dost 
yayınları, Ekim 2011 Ankara s. 43
2%� Tahrîfat burada fenomenolejik bir 
bakışa yaslanan ³+HUPHQ|WLN´�olarak 
düşünülmüştür. Varlığa bir yorum 
getirmeyi içerir.
3 G. W.F. Hegel, )HOVH¿�3URSHGHXWLN, 
Çev. Aziz Yardımlı, İdea yayınları,  

de varlığın tümelliği onu tanımsız bı-
rakır. Daha üst bir kavramın mevcut 
olmayışı ve de diğer cins-tür ilişkisine 
ait alt kavramların göreli varlığı bunu 
bizim için mümkün kılmaz. Varlık, 
var-olanlar cinsinden olmadığı için 
Heidegger haklı olarak temelleri eski-
çağ ontolojisine dayanan geleneksel 
mantığın uyguladığı usulle varlığa 
yaklaşmanın imkânsız olduğunu bil-
dirir. Heidegger için varlık kavramı, 
kendi tümelliliği içinde hiçbir açık-
lamaya ihtiyaç duymayan en açık 
kavram olduğu yönündeki tanımla-
manın aksine en karanlık olandır. 4 Bu 
sebeple “Varlık nedir?” sorusu tüm 
“zaman”lar için sorulmuş olmasına 
rağmen tanımsızdır. 

Fakat Heidegger varlığın tanımına 
ilişkin bu temel soru’nun çözümsüz-
lüğüne rağmen ontik temelde bu im-
kânsızlığın bizi başka bir soruya da-
vet edeceği üzerinde durur. Bu namlı 
soru “varlığın anlamı” sorusudur. 
Bahsi geçen tanımsızlığın karşında 
dikilen “anlamın” mümkün dünyası-
na rağmen yine de dikkat edilmesi ge-
reken husus, insanın belirli bir varlık 
anlayışı içerisinde yaşıyor olmasının 
varlığa ilişkin anlamın karanlıklar 
içinde kalmasına sebebiyet verme-
sidir. Bu sebeple Heidegger varlığın 
anlamı sorusunu yeniden ele almakta 
ısrarcı olmamızı tembihler. Bu çaba-
nın varlığı ise tahrifattır: Alışılmış 
anlam dünyamızın duvarına çekiciyle 
vuran bilincin yarattığı tahrifat. Ben-
zer şekilde Heidegger de kendisin-
den önce oluşmuş onto-teo-loji tarihi 
içinde daha çok bir gedik, bir tahrifat 
olarak durur. 

Heidegger, “9DUOÕN�� KHS� ELU� YDU�ROD�
QÕQ� YDUOÕ÷ÕGÕU” der. Varlığın anlamı-
na dönük bir çaba içinde olacaksak 
bunu ancak var-olanlardan hareketle 
anlamlı hale getirebileceğimizi dü-
şünür. Fakat var-olanlar içerisinde 
temel olacak hareket noktamızın han-

İstanbul 2014., s. 161
4Martin Heidegger, 9DUOÕN�YH�=DPDQ, 
Çev. Kaan H. Ökten, Agorakitağlığı 
yayınları, İstanbul 2011.,  s. 3

gi var-olan olacağı hala bir problem-
dir. Bu nedenle haklı olarak “Hangi 
YDU�RODQD�EDNDUDN� YDUOÕ÷ÕQ�DQODPÕQÕ�
RNX\DFD÷Õ]” diye sorar. Bu biraz da 
düşüncenin kendi macerasında, var-o-
lanlar içerisinde gezinerek kendi üze-
rine dönmesinin tarihidir. Burada so-
ru’nun kendisi bizâtihi bir varlık kipi 
olarak soruyu soranın kendi varlığına 
bir öncelik sunar. Dolayısıyla Heideg-
ger için “Varlık sorusunu çalışmak de-
mek bir varolonanın (VRUX\X�VRUDQÕQ) 
kendi varlığı içinde şeffaf kılınması 
demektir”.  Heidegger başka varlık 
imkânlarının yanı sıra soru sorma im-
kânına da sahip olan bu asli var-olana 
(EL]OHUH) Dasein

��� diyecektir. Heide-
gger’de varlığın bir tarzı olarak insan, 
yani 'DVHLQ, varlığın soru olmasıyla 
aynı olgudur. 6  “Varlığın anlamına 
ilişkin sorunun belirtik ve şeffaf ola-
rak formüle edilmesi, bizden evvela 
bir var-olanın('DVHLQ¶ÕQ) kendi varlı-
ğı bakımından uygun bir biçimde açı-
ğa kavuşturulmasını istemektedir.” 7 
Dolayısıyla, varlığı anlayan ona bir 
soru olarak yaklaşan, varlık hakkında 
kendini sorgulayan bir var-olan olan 
insandan yola çıkarak varlığın anla-
mına yaklaşmak bir ön-gereklilik ola-
rak ortaya konur. Levinas’a göre He-
idegger için bu sorgulama psikolojik 
bir özellikte olmayıp, tersine, insana 
özgüdür. 

³%X�VRUX��LQVDQÕQ�YDUOÕN�WDU]Õ�RODUDN�

5��Dasein: Dünyada varlık. Orada ve Şu-
rada Varlık. Hegel 'DVHLQ için “2OXúPXú��
EHOLUOL� YDUOÕNWÕU�� ELU� YDUOÕN� NL�� D\QÕ� ]D�
PDQGD�%DúNDVÕ�LOH�ED÷ÕQWÕ��|\OH\VH�NHQGL�
ROXPVX]�YDUOÕ÷Õ� \D� GD� ROPDPDVÕ� LOH� ED�
÷ÕQWÕ� LoLQGHGLU” der ()HOVH¿�3URSHGHXWLN, 
s. 161). Levinas 'DVHLQ’daki Da’nın(dün-
yada olmak) üç yapı özelliğiyle tanımla-
nabileceğini yazar: a)Kendinin-önünde 
olmak(proje), b)Zaten-dünyada olmak(ol-
gusallık), c)...-yakınında (şeylerin yakı-
nında, dünya içinde karşılaşılan yakın-
lığında)- olmak olarak dünyada olma. 
(tanrı, ölüm ve zaman s.32). Da: orada ol-
maktır. Da, varlık üzerine sorgulama olan, 
dünyanın orasında olma tarzıdır. (tanrı, 
ölüm ve zaman s.28).
6 Levinas s. 37
7 Heidegger, 9DUOÕN�YH�=DPDQ s. 7
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WHPHOGLU�´«³*HUoHNWH�LQVDQÕQ��'DVH�
LQ¶ÕQÕQ�YDUOÕ÷ÕQÕ�NHQGL�PHVHOHVL��VRUX�
VX� \DSPDVÕ�� VRUJXODPD� \�N�PO�O�÷��
�VWOHQPHVL�� YDUOÕ÷ÕQ� |]�G�U��.HQGLQL�
VRUJXODPDN�YDUOÕ÷ÕQ�|]�G�U´࣠�

Varlığın anlamına dönük bir çaba-
da yola insandan başlamak insanın 
kendi anlam dünyasının sınırlarına 
işaret etmeyi gerektirir. Çünkü insan 
'�Q\D�LoLQGH bir varlıktır. Onun dün-
yasının sınırları çizen kendi anlam 
ufkudur ve anlam bir hep mantığı ge-
reksinir. Her ne kadar “'LOLPLQ�VÕQÕU�
ODUÕ�G�Q\DPÕQ�VÕQÕUODUÕQÕ�LPOHU” diyen 
Wittgenstein 7UDFWDWXV’un başında 
“'�Q\D� ROJXODUÕQ� WRSODPÕGÕU�� úH\OH�
ULQ� GH÷LO” dese de birkaç satır sonra 
“0DQWÕNVDO� X]DP� LoLQGHNL� ROJXODU��
G�Q\DGÕU” 9 diye açıklama getirir. Tam 
da burada ³0DQWÕNVDO´ ifadesinin ar-
kasından IHQRPHQDO dünyanın ritmini 
UDV\RQHO kılmaya çalışan ussal bir ha-
rita düzeneği oluşturma girişimine bir 
gönderme bulunur. Varlık mantık ile 
dünyalaşır. Ya da: ³0DQWÕN� G�Q\D\Õ�
GROGXUXU��'�Q\DQÕQ�VÕQÕUODUÕ�RQXQ�GD�
VÕQÕUODUÕGÕU´ 10 ve ilave olarak “Man�
WÕN�� E�W�Q� GHQH\LPGHQ� |QFHGLU�ELU�
úH\LQ�|\OH�ROPDVÕQGDQ�´«�³1DVÕOGDQ�
|QFHGLU�� QH¶GHQ� |QFH� GH÷LO´࣠�� diye 
ekler Wittgenstein. Gördüğümüz bu 
dünya, bedenleşmiş mantıktır. Bura-
da gören mantıktır; tabi gör[e]meyen 
de. Mantığa ilişkin bu çaba Aristote-
les’ten buyana varlığın kusursuz bir 
ifadesinin mümkün olup olamadı-
ğıyla ilgili bir serüveni kendi içinde 
barındırır. Descartes’tan Leibniz’e 
kadar OLQJXD�XQLYHUVDOLV�(YUHQVHO�GLO��
arayışı hep bu sebepledir. 12��� Bu gibi 

8 Levinas s. 27
9 Ludwig Wittgenstein, 7UDFWDWXV 
/RJLFR�3KLORVRSKLFXV, Çev. Oruç 
Aruoba, Metis yayınları, İstanbul 2013.,  
s.15
10 Wittgenstein, s.133
11 Wittgenstein, s. 129
12��� Leibniz, Dil problemini yeniden 
genel mantıkla ilişki içine sokan ve 
mantığı her felsefenin, tüm teorik 
bilginin kabulü olarak kabul eden ilk 
kişidir.(Detaylı bir okuma için Ernst 
Cassirer, 6HPEROLN�)RUPODU�)HOVHIHVL 1, 
s. 75-98)

arayışların tümü gerçekliğin katılığı 
için kurgulanmış UDV\RQHO bir dünya 
tasarımıdır ve aynı zamanda bir tah-
rifattır. 

Dünya anlam bakımından tasarımsal-
dır. Wittgenstein “7DVDUÕP��PDQWÕNVDO�
X]DP� LoLQGH�� ROJX� GXUXPODUÕQÕ�� ROJX�
ED÷ODPODUÕQÕQ� YDUROPDODUÕQÕ� YH� YD�
UROPDPDODUÕQÕ�RUWD\D�NR\DU.” der ve 
ona göre “Tasarım gerçekliğin bir tas-
lağıdır” 13 ama kendisi değil. Heideg-
ger de tasarım için  “Fiili varlık imkâ-
nının hareket sahasının HNVLVWHQVL\DO 
varlık NRQVWLW�V\RQXGXU” demektedir.

“7DVDUÕP� 'DVHLQ¶ÕQ� YDUOÕ÷ÕQÕ� KHP�
NHQGL� ELU�úH\� X÷UXQDOÕ÷ÕQD�� KHP� GH�
NHQGL� LOJL� G�Q\DVÕQÕQ� G�Q\DVDOOÕ÷Õ�
RODQ�LPOHQLPVHOOL÷LQH�DVOv�ELU�úHNLOGH�
WDVDUODU�� $QODPDQÕQ� WDVDUÕP� NDUDN�
WHUL�� G�Q\D�LoLQGH�YDUROPD\Õ� NHQGL�
úXUDGDOÕ÷ÕQÕQ� DoÕPODQPÕúOÕ÷Õ� EDNÕ�
PÕQGDQ� YDUOÕN� LPNkQÕQÕQ� úXUDGDOÕ÷Õ�
RODUDN�WHVLV�HGHU�” 14 

Klasik onto-teo-loji açısında “olum-
sallık” zorunluluk karşısında kıymet-
siz bir durum olarak nitelendirilse de 
Heidegger’de eksistensiyal olarak 
olumsallık Dasein’ın en aslî ve nihâî 
ontolojik belirlenimi olarak görülür. 
Heidegger 'DVHLQ için “O baştan başa 
fırlatılmış imkândır” der. O, mümkün 
dünyaların en iyisini kendi olumsal-
lığında bulma gayretindedir. Dünya 
verili varlık durumu olarak onun kar-
şısında durmaz. Dünya anlam olarak 
inşa edilendir. İnsan varlık için bir 
sorudur ve onun kendini kavrayışı ile 
varlığın kendini kavrayışı arasında bir 
koşutluk vardır. İnsanın kendi anlam 
dünyası, varlığın dünya olarak beliri-
şidir. Varlık her zaman bir var-olanın 
varlığı ise, onun anlamı, var-olanla-
rın soru imkânı olarak insanın kendi 
dünyasında, dünya-içinde bir varlık 
olmasında aranmalıdır. Dünya şeyle-
rin toplamı olmaktan çok bağlamların 
ilişkiselliğinde açığa çıkan anlam bü-
tünlüğüdür. Dünya, “anlamın” teza-
hürü olan bir hâletirûhiye olarak insa-
nın orada ³EXOXQXúXGXU”. Bu sebeple 
13 Wittgenstein, s. 23
14  Heidegger, Varlık ve zaman s. 153

Heidegger’in dediği gibi ³'�Q\D�'D�
VHLQ¶ÕQ�NDUDNWHUGLU´. 

Fakat burada yine de şu soru sorulma-
lıdır: “İnsanın dünyasıyla birlikte var-
lığın tümel anlamının da sınırları çi-
zilmiş mi olur?”. Wittgenstein “Özne 
G�Q\D� GH÷LOGLU�� G�Q\DQÕQ� VÕQÕUODUÕQ�
GDQ� ELULGLU´࣠�� der. Aslında yaklaşık 
bir ifade kullanır. Dünya değilse de 
Dünyalar varlık sınırlarıdır. Varlığa 
ilişkin geliştirilmiş tüm ORMLN durum-
ları hepten olumsallığa terk etmek, 
bu savın kendi dayandığı ORML÷L, do-
layısıyla usu, olumsal olmaktan kur-
tarabilir mi? Fakat burada böyle bir 
tartışmadan çok insanın dünyasının 
sınırlarıyla, varlığın yetkin bir kavra-
nışı değilse de kâmil bir anlaşılırlığı 
arasında cereyan eden gerilimin, so-
runun, kaygının üzerinde durmak – ek 
bir görev olarak da Hegelci anlamda 
tahrif edilen GR[D ile usun inşası ara-
sındaki koşutluğa vurgu yapabilmek- 
bu yazı için daha öncelikli olarak dur-
maktadır. 

Varlık ile insan. –şimdilik bir anlama 
modeli olarak böyle konumlansa da- 
Karşılıklı olarak nasıl düşünülmelidir. 
Düşüncenin kendi tarihi, kendi ma-
cerası içinde aranan bir zorunluluğun 
gösterilmesinin ya da inşa edilme-
sinin de tarihi olarak görülebilir mi? 
Ksenofanes’in PLWRVun dünyasını 
kavramın dünyasına çekmeye çalış-
ması bir zorunluluk arayışı olarak mı 
okunmalıdır? Ya da Sofist retoriğinin 
karşısında Sokrates’in konumu; Aris-
toteles ve hocası Platon’un SRHWLN 
olan karşısında ORMLN olana doğru bir 
kayış içinde olmaları bir zorunluluk 
gereksini midir? 

Erken dönem Yunan felsefesinden gü-
nümüze kadar düşünce, sanki kendi 
yasalılığını, kendi zorunluluğu göster-
meye dönük bir çabadan ibarettir. Bir 
bakıma zorunluluk var-olanların kav-
ranması için elzem bir durum olarak 
görülür. ─Mesela ³7�P� YDUOÕNODUÕQ�
RUWDN�QRNWDVÕQGDQ�V|]�HWPHN��+HLGHJ�
JHU¶LQ�WDQÕPÕQD�J|UH�PHWD¿]L÷LQ�|]��

15 Wittgenstein, s. 135
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G�U�´࣠��- Hegel’in tarih okumasında bu 
çabanın bizâtihi varlığı -düşüncenin 
öz-devinimi- olarak bilincin fenome-
nal dünyasında tahrifat yaratır. He-
gel için bu yıkımın, olumsuzlamanın 
kendisi aynı zamanda özün korunup 
aşılması olarak bir yükseltgemedir 
(aufgehoben). Ve pekâlâ bu bakış al-
tında düşüncenin yasalılığı göstermek 
felsefenin işlevi olarak konumlanır. 
Hegel 7LQLQ� )HQRPHQRORMLVL¶nin gi-
rişinde ³%LOJLQLQ� %LOLP� ROPDVÕQÕQ� Lo�
]RUXQOXOX÷X�RQXQ�GR÷DVÕQGD�\DWDU�YH�
EXQXQ�GR\XUXFX�DoÕNODPDVÕ� \DOQÕ]FD�
IHOVHIHQLQ� EHWLPOHQLúLQLQ� NHQGLVLGLU´ 
der. 17 Felsefenin burada özgün bir 
işlevi vardır. Bu, duyusal bilinç tara-
fından bir koza olarak örülen bulanık 
bir dünyada-olmaklığın ortadan kal-
dırılıp Us’un berrak göğünde tinin 
kendini kendine açık kılmasıdır. Aynı 
zamanda Kant’tan farklı olarak He-
gelci bir tahrifatla 8V’un tarihte inşa 
edilmesidir. Yine bir tahrifatla Pla-
ton’dan ödünç bir sözle söyleyecek 
olursak felsefe burada 8V’un kıpıları 
için bir ölüm hazırlığıdır ve bir nevi 
dünyasallığın ortadan kaldırılması 
olarak konumlandırılır.

Heidegger “6DKLK� RODUDN� YDU�RODQ�
EHQOL÷LQ� NHQGLOL÷L� LOH� VHUHQFDP� oRN�
OX÷X�LoLQGH�DNÕS�JLGHQ�EHQLQ�|]GHúOL�
÷LQL� ELUELULQGHQ� D\ÕUDQ� RQWRORMLN� ELU�
EHU]DKWDQ´ 18 söz eder. Bu, insanın 
bir berzahta, ara-durumda kalarak 
dünya-içinde bulunuşunun temelidir. 
Fakat berzahta olmak dünya-içinde 
olmanın yanında başka olanakların 
imkânı bakımından bir dünya dışını 
da varsayar. İnsanın dünyası onun 
mutlak anlamda sınırı değildir. İnsan 
kendi sınır-dünyasının çeper alanında 
yaratacağı tahrifatı kendi bilincinin 
öz-deviminde, kendi ontik asliyetinde 
bulur. Bu onun tözü olan özgürlüktür. 
Tahrifat özgürlüktür ve onun hükmü 
altındadır. 

16 Richard Rorty, 2OXPVDOOÕN��øURQL�YH�
'D\DQÕúPD, Çev. Mehmet Küçük-Alev 
Türker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1995.,  
s.170
17 Hegel, 7LQLQ�)HQRPHQRORMLVL��V���
18 Heidegger, s. 137

Heidegger’e göre “7HRULN�EDNÕú��G�Q�
\D\Õ�GDLPD�S�U�PHYFXW�RODQÕQ�WHNG��
]HOL÷LQH� G�]OHPLú� ROXU�� $PD� \LQH� GH�
EX�WHNG�]HOLN�LoLQGH��VDI�EHOLUOHPH\OH�
NHúIHGLOHELOHFHN� RODQODUÕQ� \HS\HQL�
oRNOX÷X� \DWPDNWDGÕU�� 2\VD� HQ� S�U�
WKHRULD¶GD�ELOH�GDKL�ELU�PLNWDU�KkOH�
WLU�KL\H� YDUGÕU´࣠��. Düşüncenin ken-
dini kendi karşısında konumlandırışı 
gibi düşünürsek, tarihi, varlığın filo-
zofla konuşması olarak düşünebilir 
miyiz? Her filozof kendi hâletirûhi-
yesinin imkânı dâhilinde işitebildiği 
kadar varlıktan bir parça kavrayıp 
önümüze koymak için çabalayan bir 
savaşçısı, bir akıncı mıdır? Ve filozof 
kendi dünyasıyla başka donmuş dün-
yaların(ILOR]RIODUÕQ�SDUDGLJPDODUÕQ� 
karşısına dikilen bir hakikat terzisi 
midir? Mesela Parmanides’de eksik 
kalan her ne ise Herakleitos onu ta-
mam etmek için kendini görevli kıl-
mış bir varlık elçisi midir? Musa Pey-
gamberden Ortaçağların tinine sirayet 
eden, ─ve Tanrıdan da gelse-  otorite 
bakımından insana dışsal kalan bu 
“ahlâkî emrin” tahrifatını yapmakla, 
ahlâkî buyruğu herhangi bir koşula 
bağlanmaksızın bir ödev olarak insan 
aklına teklif eden ve ³.HQGL� DNOÕQÕ�
NXOODQPD� FHVDUHWLQL� J|VWHU´ diyen 
Kant neyin peşindedir? Hele ki Kant 
“1H\L� ELOHELOLULP?” sorusuna bir ce-
vap olarak $UÕ� 8VXQ� (OHúWLULVL’nde 
bilginin, dolayısıyla 8V’un sınırlarını, 
zorunluluk alanını çizmişken, “Neyi 
XPDELOLULP"” sorusuyla hangi kapıyı 
açık bırakmaktadır? Mesela Moder-
nizmin UDV\RQHO mekanizmi karşısın-
da Freud, Marx, Nietzsche gibi dü-
şünürler hangi dünyayı tahrif etmek 
istemiştir? Descartes’tan önce neden 
kimse kendi varlığını bir temel olarak 
düşünmemiştir? Doğrusal zaman al-
gısını neden-sonuç bağıntısı içerisin-
de anlamaya meyyal tüm mantık mo-
dellemeleri içerisinde bir skandal gibi 
duran David Hume’un GHWHUPLQL]P 
eleştirisi hangi krala çıplak demek-
tedir? Gerçekten de filozofun kendisi 
kendi döneminin tininin iktiza ettiği 
bir kavram olarak mı ordadır? Nedir? 

19 a.g.e. s. 146

Varlık kendisinde açıklık kazanmak 
mı istemektedir? Soru hâlâ giderilme-
miş midir? 

Dünya, bir ucu bizde kalan soru per-
gelinin çeper alanıdır.

Levinas Da’dan bahsederken �'D¶VH�
LQ¶ÕQ�'D¶VÕ� onun üç yapı özelliğiyle 
tanımlanabileceğini yazar. Bunlar 
“Kendinin-önünde olmak (proje)”, 
“zaten-dünyada olmak (olgusallık)” 
ve “şeylerin yakınında, dünya içinde 
karşılaşılan yakınlığında olarak dün-
yada olmak”. İlki soruya işaret eder. 
İnsanın Berzahına. İnsan kavradığıy-
la arasına mesafe koyan bir varlıktır. 
Kendi önünde olmak bu mesafeyi ko-
rur. Bu ise bir yerinden edinmişliktir 
(HN�VLVWHQFH��� Sorunun varlığı, kendi 
önünde olan ve aslî yuvasını arayan 
varlık kipine, insana işaret eder. İnsan 
soru varlığı olduğu kadar ebedî firkat-
ten dolayı da kaygıdır 20%�. Bu bağlam-
da soru bizâtihi varlığıyla NULPLQDOdir. 
Suça ilişkindir. Ebedî suçun, düşkün-
lüğün, –varlığın yuvasından ayrılışı 
olarak-, özdeşlikten çıkışın herkese 
pay edildiği ve cevabını belki de ev-
rensel bir rol model olarak Hıristiyan 
SUD[LVi içinde øVD’nın menkıbesinde 
okuyabileceğimiz,  bir olmamışlık-
tır. Soru daima yönelimseldir. Kendi 
dışını var sayar ve şimdide duran bir 
eksiklikten gücünü alarak henüz oluş-
mamış olanın varlığına işaret eder. Bu 
ise “Dünya” için, kabuk bağlayan in-
sanın dünyası için,  her zaman varlığı-
nı koruyacak olan tahrifattır, yıkımdır.

20� �Kierkegaard Kaygı için “'�ú� J|UHQ�
UXKXQ�QLWHOL÷LGLU” der. Devamında “Uya�
QÕNOÕN��NHQGLP�P\VHOI��YH�|WHNLP�P\RWKHU��
DUDVÕQGDNL�IDUNÕQ�WHVSLW�HGLOPHVL��X\XPDN�
LVH�EX�IDUNÕQ�DVNÕ\D�DOÕQPDVÕGÕU��G�ú�J|U�
PH\H�JHOLQFH��R�LPD�HGLOHQ�KLoOLNWLU��5XKXQ�
JHUoHNOL÷L�NHQGLVLQL�� V�UHNOL�RODUDN�NHQGL�
LPNkQÕQÕ� D\DUWDQ�WHPS�� ELU� IRUP� RODUDN�
J|VWHULU�� IDNDW� RQX� \DNDODPDN� LoLQ� DUD�
PD\D� EDúODU� EDúODPD]� J|]GHQ� ND\EROXU�
YH�LPNkQ VDGHFH�ND\JÕ\Õ�JHWLUHQ�ELU�KLoWLU 
” diye ekler.(Soren Kierkegaard,  “.D\JÕ�
.DYUDPÕ”, çev. Vefa Taşdelen, Hece Ya-
yınları Ankara 2004. , s.108)
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Edebiyatta
:ÛUÛY
Kaan Demirdöven
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³<D]PDN��PHWLQOHUDUDVÕOÕNWÕU�´�
-RUJH�/��%RUJHV

³<D]PDN��WRSOXPX�\HQLGHQ�NXUPDNWÕU�´�
İtalio�&DOYLQR

³<D]PDN��ODELUHQWWH�ND\EROPDNWÕU�´�
8PEHUWR�(FR

Prolog

“Sen kimsin?”
“Ben herkesim.”
“İşte edebiyat!”

* * *

Ç
ok genel bir ifade taşıyor yazımın başlığı: 
Edebiyatta Sınır. Edebiyatın türleri arasın-
daki sınırı mı, öyküdeki sınır mı, yazarın 

sınırını mı yoksa okurun sınırını mı işaret ettiği ise 
muğlak...

Aslında bu muğlaklığı biraz da korumak istiyorum. 
Çünkü söz konusu ‘sınır’ kavramı ise (kavramın 
özü gereği), işimize yarayacağını düşünüyorum bu 
muğlaklığın. Çünkü ondaki bu belirsizliği, Ador-
nocu bir yolla söyleyecek olursak, olumsuz bir yol, 
‘YLD�QHJDWLYD’ olarak kullanmak istiyorum. 

Olumsuzun Yolu, tersten okumalara olanak tanıyan 
bir yoldur, anlaşılması istenen şeyin ne olduğunu 
anlatmak yerine, ne olmadığını anlatarak konuyu 
aydınlatmaya çalışmaktır. Ortaçağ’da özellikle din 
adamlarının, Tanrıyı açıklamak için kullandıkları 
bir yöntemdir YLD�QHJDWLYD… Bu tür okumalar, filo-
zoflara çok saplı (UL]RQRP)  1 açılımları keşfetmeye 
olanak tanımıştır.

Neticede, VÕQÕU, kavram olarak belirli ama olgu ola-
rak kendinde belirsizdir, çünkü tıpkı kendi içinde 
sonsuz kısalıkları içeren ‘uzunluk’ kavramı gibi, 
sınır da kendi içinde sonsuz sınırları barındıran ya 
da bu anlamda sonlu bir sınırsızlıktır. 

Tasarımlarımız bize sınırı görgül olarak verir. Lâ-
kin düşünce devreye girdiğinde, bir şeyin sınırının 
nerede başlayıp nerede bittiği belirsizleşir. Görgül 
malzeme önemsizleşir. 

Edebiyatta Sınır dediğimde de görgül anlamda, 
edebiyat türlerin ya da her hangi bir tür içinde bir 
hikâyenin başlayıp bittiği çerçevesi anlaşılır. Oysa 
düşünce nesnesi olarak edebiyatta sınır kavramını 
ele aldığımızda gerek türlerin gerekse eserin içinde 
1 UL]RQRP (köksap): Bir metnin içinde başka metinlere 
bağ kuran, yazarın bile gözden kaçırdığı iplikçikler.

sınırsız bir alanla karşı karşıya kalırız. 

Her kavram bir diğeri, her hikâye bir diğeri, her 
kahraman bir diğeridir. 

Goethe, kendini sınırlayabilmektir der, özgürlük 
kavramı için. Bu anlamda, özgür edebiyat yapıtları, 
bu muğlaklık içinde kendini sınırlayabilen eserler-
dir diyebiliriz.

Örneğin 'RQ�.LúRW, İlâhî�.RPHG\D veya Anna Ka�
renina aslında, aralarında yıllar, kıtalar ve kültür 
farkları olsa dahi birbirini içinde barındıran eser-
lerdir. 

Hepsi, Joseph Campbell’in .DKUDPDQÕQ� 6RQVX]�
<ROFXOX÷Xnda uğradığı bir kıpıdır. 

İsimler, mekânlar ve zamanlar değişir ama asıl öz 
değişmez. 

Nedir bu asıl öz?

Kahraman ile edimselleşen, yazarın imgesinde açı-
ğa çıkmayı bekleyen Kavram, eksik olgusallığını, 
bir dizi serüvenden sonra tamamlar. Bu tamamla-
nış, çok maskeli lâkin tek biçimli bir süreçtir: Kah-
raman ferâgat eder. 

Bu, felsefede karşımıza Tin’in kendi kendisi yoluy-
la, kendi karşıtını kendinde olumsuzlayarak, kendi 
ile eksiksiz birlik hâline gelmesi ve kendini bilmesi 
olarak çıkar.

Felsefenin o ağır işçilik gerektiren edimsel yapısını 
hemen burada noktalayalım ve daha fazla sıkıcı bir 
metin haline dönüşmeden, Olumsuzlama’nın bize 
yolumuzu buldurabileceği fikrine sarılarak, yazı-
mıza kaldığımız yerden devam edelim.

Burada edebiyatın tarihsel tanımına girmeyeceğim. 
Onu, bugün gelmiş olduğu en temel ayrımda göz-
lemlemeyi tercih edeceğim. Nedir o ayırım? 

$PSLULN Okura seslenen 0RGHUQLVW yapıta karşın 
ideal okura seslenen 3RVWPRGHUQ yapıt!

Neticede sizler edebiyatın, din olmadığını, felsefe 
olmadığını, müzik olmadığını, heykeltıraşlık olma-
dığını, siyâset olmadığını ama hepsini kişisel bir 
‘gözlemleyen-özne’ noktasından konu edebilen bir 
yazım âlemi olduğunu biliyorsunuz. 

ÂOHP diyorum, çünkü kategorik olarak düşlerden, 
hayallerden, olgulardan farklı olarak, kendini be-
lirli kavramların sınırları içinde gösteren bir dünya 
olarak karşımıza çıkıyor edebiyat.

0RGHUQLVW ve 3RVWPRGHUQLVW ayrımında listeyi iste-
diğimiz kadar uzun tutabilsek de, en temel öğeler, 
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0RGHUQLVW edebiyatta türün sıkı sıkıya (roman gibi, öykü 
gibi ya da şiir gibi) belirlenmiş olmasına karşın, 3RVWPR�
GHUQLVW edebiyatta tür ayrımının belirsiz bir karaktere bü-
ründüğüne tanık oluyoruz. 

Bu ayırımın üzerine bir iki kelâm edecek olursak, ede-
biyatın, felsefeden beslendiğini doğrudan söyleyebiliriz.

Tek merkezli, mutlak Hakikatin arayışına adanmış felsefe 
ekollerinin beslediği 0RGHUQLVW yapıtlarda, okura mutlak 
bir hakikatin varlığı resmedilir.

Oysa Batı’da ─Sarte ile Varoluşçuluk felsefesinden he-
men sonra özellikle yapıbozumcuların- “Tek merkez yok-
tur, çoklu merkezler vardır” fikrini temel alan dilbilim, 
anlambilim, göstergebilim gibi disiplinlerden beslenen 
edebiyat, Mutlak Hakikat yerine göreli, çoklu UHDOLWHleri 
gösterme derdine düşen yazarların eserlerini üretmesine 
neden olmuştur. Bunların başlıcaları Borges, Calvino ve 
Umberto Eco’dur. Onların edebî eserlerinde sınır nere-
deyse yok gibidir, ya da daha çok, sınır, başka sınırlarla 
eklektik şekilde buluşur.

Kuşkusuz arada, James Joyce gibi, yazı sanatçılarının 
ortaya koyduğu DYDQJDUG denemeler, edebiyatta sınır 
kavramını kelimenin tam anlamıyla bir anlatı ormanına 
dönüştürmüştür.

Sınır, bir labirent olarak karşımıza çıkar. 

İkinci önemli nokta da 0RGHUQLVW edebiyat ürünlerinin 
birkaç açıdan yorumlanırlığına karşın, 3RVWPRGHUQLVW ya-
pıtın okur tarafından, okunurken bir kez daha yazılması 
olgusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Kısacası, 3RVWPRGHU�
QLVW yapıt, DoÕN bir yapıt olarak karşımıza çıkıyor. Moder�
QLVW yapıt ise daha çok anlambilimsel… 

Kendi yapıtlarını başka yapıtların bir parçası olarak ta-
nımlayan Fransız yazar Georges Perec, 3RVWPRGHUQLVW ya-
pıtı daha iyi anlamamıza olanak veriyor. Artık, sınır, ucu 
açık bir kavramdır. 

Bu da edebiyatın Nuh Tufanı çağıdır.

$OLFH�+DULNDODU�'L\DUÕ, .�o�N�3UHQV, 3DUI�P�Q�'DQVÕ, 
bu tufanın habercileriydiler. 

Kuşkusuz 0RGHUQLVW yapıtlar içinde de 3RVWPRGHUQLVW gi-
rişimlere rastlamak mümkündü. Örneğin Goethe, ‘)DXVW’ 
adlı eserinde kahramanını, “%DúODQJÕoWD� (\OHP� YDUGÕ,” 
diye konuşturuyordu. 

Burada biraz duralım. Çünkü burada basit bir yer değiştir-
me olgusu yok, ya da yüzeysel bir yorumlama olduğunu 

da söyleyemeyiz. 

Tam bu noktada Kelâm kavramını masaya yatırmamız 
gerekiyor.

Varlık birliği felsefesi içinde yazıda varlaşma olgusuy-
la Batı mistik edebiyatını derinden etkileyen Endülüslü 
düşünür İbn Arabî’ye göre Kelâm, Varlığın özü anlamına 
geliyor. 

Ne demek Varlığın özü?

Felsefede karşımıza Kavram olarak çıkıyor. Varlığın özü 
olan Kavram konusunu en açıklıkla ele alan filozoflardan 
Hegel’e Kavram’ın ne olduğu sorulduğunda “Sınırdır,” 
diye yanıtlıyor.

Peki, sınır nedir?

Sınır, tasarımlarımızın bize inanmaya zorladığı şeklinden 
biraz uzakta hatta taban tabana bir zıtlık taşıyor. Tasarım-
larımıza göre, sınır, bir şeyin o şey olmaya son verdiği 
çizgiyi söylüyor. Oysa diyalektik akla göre (Kur’an’da 
bunun karşılığı WHNDOO�E’dür. Kur’an’da bazı âyetlerde 
WHDNNXO, akledin kavramı kullanılırken, bazı yerlerde te�
NDOO�E kullanılır, Türkçeleştirirsek, kalbedin diyebiliriz), 
dönüştüren akıldır.

Dönüştüren akıl, konu nesnesini verili şeklini bozarak, 
ona yeni bir şekil veren akıldır. 

Öz, bu anlamda, şekilsiz bir şekil olarak karşımıza çıkar. 

Bu durumda, Goethe’nin “%DúODQJÕoWD� (\OHP� 9DUGÕ” 
önermesi, Yuhanna İncil’inin “%DúODQJÕoWD�.HOkP�9DUGÕ” 
önermesinin okur tarafından yeniden yazılması olarak 
karşımıza çıkıyor: 

Bu bizi, edebiyatın da köklerini teşkil eden kutsal metin-
lerin yorumlanmalarını konu alan ikinci dalga felsefî veya 
mistik eserlerin labirentimsi âlemine sokuyor ya da Um-
berto Eco’nun adlandırdığı biçimiyle $QODWÕ�2UPDQÕQD…

Dilerseniz orada kısa bir gezinti ile yazımızı noktalaya-
lım…

Umberto Eco, ‘$QODWÕ�2UPDQÕQGD�$OWÕ�*H]LQWL’ adlı kita-
bında: “2NXU��ELU�DQODWÕ\Õ�WDNLS�HGHUNHQ�PHWLQOH�|\OH�\D�GD�
E|\OH�LúELUOL÷L�\DSDU��(Q�D]ÕQGDQ�\D]DUÕQ�EÕUDNWÕ÷Õ�ERúOXN�
ODUÕ�NHQGLQFH�GROGXUXU,” diyor. Böylece örnek okur olma 
yolunda ilk adımı atıyoruz. $QODWÕ�RUPDQÕQGD ilerledikçe 
yol bir süre sonra çatallanmaya başlıyor. Artık her adımda 
bir seçim yapmak zorundayız. 

“+DWWD�RNXU��DQODWÕFÕQÕQ�VHoLPOHULQL�|QFHGHQ�WDKPLQ�HWPH�
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R\XQXQD�EDúODU��2UD\D�EXUD\D�EÕUDNÕODQ�LSXoODUÕQÕ�WDNLS�
HGHUHN�NXUPDFD\Õ�o|]PH\H�oDOÕúÕU��$QODWÕQÕQ�GLOL��WRQX��]D�
PDQ�VHoLPL��ROD\ODUÕQ�JHOLúLP�KÕ]Õ��DVOÕQGD�PHWQH�GDLU�KHU�
GHWD\�ELU�LSXFXGXU.” 

Yani örnek okur, DPSLULN bir okur değildir Eco’ya 
göre. $PSLULN okur, metni değişik biçimlerde okuyabi-
lir. Çoğu zaman da anlatıyı, kendisinde rastlantısal ola-
rak uyandırdığı tutkuların bir mahfazası gibi kullanır. Bu 
durumda, altını çizerek söyleyecek olursak DPSLULN okur, 
metni yanlış okumaktadır. Örnek okursa sadece metinle 
işbirliğine gidecek kişi değil  ama aynı zamanda yazarın 
yaratmaya çalıştığı okurdur da. 

“Bir varmış bir yokmuş,” diye başlayan bir anlatıyı dinle-
meye hazırlanan kişi, bir çocuk veya sağduyunun ötesin-
de bir hikâyeyi dinlemeye hazır bir kişidir. Bunlar ancak 
örnek dinleyici olabilir. Ya da bir metni kendi tecrübele-
rinin, tutkularının etkisinde olmadan okuyan kişi örnek 
okurdur. 

Örnek okur, oyunun sınırlarını bilen ve oyunda kalabilen 
kişidir. Peki, oyunun sınırlarını kim koyuyor?  Burada bir 
tuzağa düşüp tabii ki yazar diyecektir çoğumuz. Ama eğer 
örnek okuru DPSLULN okurdan ayırdıysak, örnek yazarı da 
DPSLULN yazardan ayırmamız gerekir. Yazarın hayatını, 
tecrübelerini bilmenin onun anlatısına ne katkısı olabilir? 

“%HQVH�RNXUXQ�\D]DUÕ�|\OH� \D�GD�E|\OH� WDQÕPDVÕQÕQ�DQ�
ODWÕ\D� NDWNÕ� \HULQH� ]DUDUÕ� ROGX÷XQX� G�ú�QHQOHUGHQLP,” 
diyor Eco. Bir yazarın edebiyat dışı hayatı hakkında kimi 
detayları bildiğimizde oyunun kuralları da ister istemez 
bozulur. Doğal olarak anlatıyı değil yazarı okumaya mey-
lederiz. 

Eco, yazarı tanımanın metni doğru okumada hiçbir faydası 
olmadığını söylemekle birlikte, bir metni tekrar tekrar oku-
manın, hatta titizlikle incelemenin faydalarına değiniyor. 

Peki, örnek yazar kimdir?  Örnek yazar, metnin yazarı 
olmadığı gibi, anlatıcı rolündeki kişi de değildir. Örnek 
yazar, eserin arkasında, ötesinde, bizimle bir biçimde ko-
nuşan, bizi yanında isteyen bir ses, örnek okur olmaya 
karar verdiğimizde duymaya başladığımız talimatlar bü-
tünüdür. Tıpkı Dante’nin İlâhî�.RPHG\D’sında kahramana 
eşlik eden Vergilius’tur.

$QODWÕ�2UPDQÕQGD dolaşmanın tek bir yolu olmadığı gibi 
tek bir düzlemi de yoktur. En basitinden birinci düzlem-
deki okur, öykünün nasıl sona ereceğini bilmek ister. 
Hikâyenin nasıl sona ereceğini anlamak için metni bir kez 

okumak yeter. Örnek yazarı tanımak için ise aynı metni 
defalarca okumak gerekir.

Eco’ya göre, ormanda oyalanmaktır bu. 

Oyalanmaktan bahsederken tabii ki Proust 2 örneğiyle gi-
rer konuya Umberto Eco, “2UPDQD�JH]PHN� LoLQ� JLGLOLU��
2\DODQPDNWDQ��D÷DoODU�DUDVÕQGD�V�]�OHUHN�D÷DoVÕ]�DODQ�
ODU� �]HULQGHNL� ÕúÕ÷Õ� J|]OHPHNWHQ�� NDUD\RVXQODUÕQÕ��PDQ�
WDUODUÕ��ELWNL�YH�oLoHNOHUL�LQFHOHPHNWHQ�]HYN�DOPDN�JHUHNLU��
2\DODQPDN�YDNLW� ND\EHWPHN�DQODPÕQD�JHOPH]�� oR÷X� ]D�
PDQ�ELU�NDUDU�DOPDGDQ�|QFH�G�ú�QPHN�DPDFÕ\OD�R\DOD�
QÕU�LQVDQ���” 

Hatta hiçbir amaç olmaksızın, kimi zaman doğru yolu 
kaybetmenin zevkini yaşamak için de dolaşmak müm-
kündür ormanda... Ortaya bir merak unsuru koyup sonra 
okuru başka mecralarda dolaştırmak ucuz bir hile olarak 
görülebilir. Bu bakımdan oyalamacanın ne şekilde kulla-
nıldığı önemlidir. Oyalamanın işlevlerinden biri de hikâ-
yenin etkisini artırmaktır. Bekleyiş yeterince uzun, spazm 
gerektiği ölçüde gerçekleştiğinde NDWKDUVLV daha güçlü 
gerçekleşir. 

Oyalamak ve oyalanmak, zaman unsurunu farklı şekiller-
de kullanmak, yazar ve okurun oynadığı oyunun en eğlen-
celi öğelerinden biri olarak çıkar karşımıza: 6ÕQÕU� 

Anlatı zamanı ve okuma zamanı bir olmadığı gibi, hikâ-
yenin akış zamanı da kurguya göre ileri veya geri taşı-
nabildiğinde, edebiyatta sınır kavramı, kendisini okurun 
zihninde uyanan imge olarak karşımıza çıkar. 0DGDPH�
%RYDU\’yi okuduğunda örnek okur, o 0DGDPH�%RYDU\ ise, 
ben kimim, diye sorar.

6RQV|]
“Ben kimim?”
“Sen hiç kimsesin.”
“İşte ebediyat!” *

* Edebiyat sözcüğünü, sınırları kaldıran ebediyet kavramı 
ile devşirdiğim uydurma bir tabir.  

.D\QDNça:

Umberto Eco, $QODWÕ�2UPDQÕQGD�DOWÕ�*H]LQWL��Can Yayın-
ları, 1996
Italo Calvino, $PHULND� 'HUVOHUL, Yapı Kredi Yayınları, 
2007
Jorge Luis Borges, .XP�.LWDEÕ, 2013
2 Marcel Proust, Fransız romancı, deneme yazarı ve eleştirmen.
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Dürrenmatt’ın
“Yaşlı Bayanın Ziyâreti”nden

Greig’in “Avrupa”sına
Frankenstein’ın Canavarına

Dönüşen Toplum
6HOHQ�.RUDG�%LUNL\H

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016 125

Değişim ve ardından gelen dö-
nüşüm GUDPDnın odak nok-
tasıdır. $ULVWRWHOHVoL drama; 

şartların, durumun, dinamiklerin ya-
rattığı değişimin, karakterin psikoloji-
sini ve hayatını nasıl etkilediğini oda-
ğına alır. %UHFKWL\DQ�Bertolt Brecht) 
drama ise değişmeye direnen karakte-
rin sosyo-ekonomik sistemin kurbanı 
ve sürdürücüsü olduğunun altını çizer. 
Öte yandan $EV�UG drama; değişim, 
hele de dönüşümü beklemenin ölüm 
ve doğum dışında çok da mümkün ol-
madığını îmâ eder. 20. Yüzyılın ikinci 
yarısına göz attığımızda sadece dra-
ma anlayışlarının çarpışması, yeni ba-
kışların ortaya çıkmasını değil, dünya 
tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı ge-
lişmekte olan bir toplumsal değişimle 
de karşı karşıya kalındığını görürüz. 
II. Dünya Savaşı’nın ardından şekil-
lenen dünya düzeniyle birlikte tekno-
lojik, politik, ekonomik, coğrafî, kül-
türel güçlerin savaş alanına çevrilen 
bir gündelik hayat portresi çizilmeye 
başlandı. Bu büyük düzenin değişimi-
ne ve soğuk savaş döneminin bitişine 
tekabül eden ve Batılı Kapitalist top-
lumlardan oluşan 1. Dünya ülkelerini, 
Doğu Avrupa ve SSCB’nin oluştur-
duğu 2. Dünya ülkelerinden ayıran 
Berlin duvarının yıkılışı ve SSCB’nin 
dağılması ile başlayan değişimler sil-
silesi ise sadece bu ülkeleri değil, tüm 
dünyayı etkisi altına alan bir anlayı-
şın şahlanmasına yol açtı. Bunu tek 
kutuplu, JOREDO�dünya düzeni olarak 
kabaca tanımlayabiliriz.
 1 Söz konusu dünya, iletişim teknolo-
jileri, bilgisayar gibi teknik ilerleme-
1 Giddens, 2005, s.48-76

ler nedeniyle üretim ilişkilerini tekrar 
alt üst eden, dağılan ulusların Avru-
pa’nın ortasında birbirleriyle savaş-
tıkları yeni milliyetçilik akımlarının 
fışkırdığı, aynı zamanda da Avrupa 
Birliği projesiyle ülkeler arasındaki 
ekonomik sınırların kaldırılmaya ça-
lışıldığı, bu arada faşizmin yeni ırkçı-
lık ya da Neo-Nazi söylemleri içinde 
tekrar yeşerdiği bir döneme tekabül 
etti. 2

Tüm bunlar sıradan insanın hayatı 
üzerinde inanılmaz etki ve değişim-
lere neden oldu. İşte bu çalışmanın 
amacı da yaklaşık 40 yıl farkla yazıl-
mış iki oyunun Avrupa medeniyetine 
ve burada yaşayan insanın değişimi 
ve toplumsal dönüşümüne nasıl bak-
tığını incelemektir. Ayrıca, politik 
tiyatroda biçemin değişimine, izle-
yici beklentisinin ya da durumunun 
değişimi ile bu oyunlar bağlamında 
değinilecektir.

�����.RQX��7HPD�YH�dDWÕúPDODU
1956’da Dürrenmatt tarafından yazı-
lan =L\kUHW’in konusunu kısaca şöyle 
özetleyebiliriz: Avrupa’nın kalbinde 
uzun süredir ekonomik sıkıntı çeken 
bir kasabaya yıllar önce orayı terk 
etmiş olan yaşlı hanım, bir milyoner 
olarak geri gelir. Kasaba halkına ba-
ğışlayacağı olağan üstü yüksek meb-
lağ karşılığında eski hesapları kapat-
mak için adaletin yerine getirilmesi, 
yani intikam şartını koşar. Bu andan 
itibaren kasabada Avrupa’nın temsil 
ettiği tüm HQWHOHNW�HO ve K�PDQL]Pa-

2 Marshall, 1999

cı düşünce sarsılmaya başlar. Çünkü 
pazarlık bir anlamda Avrupa mede-
niyetinin temsil ettiği tüm olumlu 
“evrensel” değerlerden vaz geçmeyi 
öngörmektedir. Böylece kapitalizmin 
beslediği tüketim ve para değerle-
rinin karşısında, Avrupa’nın insanî 
ve kültürel değerlerinin nasıl tek tek 
yok olduğunu trajikomik bir şekilde 
görürüz.

1995’te Greig tarafından kaleme 
alınan Avrupa’nın konusu ise kısa-
ca çürümeye yüz tutmuş küçük bir 
sınır kasabasına, tren seferlerinin 
tamamen iptal edildiği gün, iki ka-
çak mültecinin gelmesinin ardından 
yaşanan olaylar olarak özetlenebilir. 
Savaştan kaçan bu iki mülteci, iki 
Almanya’nın birleşmesi sürecinde 
ortaya çıkan toplumsal ve ekonomik 
zorlukların yerli halk üzerinde yarat-
tığı gerilimin kurbanlarına dönüşür-
ler. Kapitalizmin emrinde kâr marjını 
arttırmaya yönelik teknolojik ilerle-
menin fiziksel güce ihtiyaç duyulan 
işleri ortadan kaldırdığı; mavi yakalı 
işçilerin yerlerini, bu işleri ellerini 
kirletmeden uzaktan idare edecek 
beyaz yakalılara bıraktığı, böylece 
tüm yaşamı boyunca en iyi yaptığı 
işin artık gereksiz olduğunu öğrenen 
insanların kimliklerini ve aidiyetleri-
ni kaybettikleri ve “ziyankâr” olarak 
algılandıkları, herkese yetecek kadar 
işin kalmadığı, yabancıların göçünün 
sınırlı iş olanaklarını daha da kısıtlı 
hale getirdiği iki Almanya’nın bir-
leşmesinin tüm sancılarının sıradan 
insanı etkisi altına aldığı bu süreçte 
de yine Avrupa’nın temsil ettiği de-
ğerlerin değişimine, hatta dönüşümü-
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ne tanıklık ederiz. Tıpkı “=L\kUHW”de 
olduğu gibi, her iki oyunda da siste-
min insan üzerinde kurduğu baskı ve 
kapana kısılmışlık duygusun acısı, 
günah keçisi ilan edilen kurbanlardan 
çıkartılır. Ancak bu aynı zamanda 
Avrupa kültürü ve hümanizmasının 
da iflası anlamına gelmektedir. Her 
iki oyunun da itici gücü ekonomik 
değişimin yol açtığı toplumsal dönü-
şümdür. .DSLWDOL]Pin ya da QHROLEH�
UDOL]Pin temsil ettiği ya da oluşması-
na yol açtığı yeni değerlerin ve hayat 
tarzının geri dönüşü yoktur. Masum-
ları, güçsüzleri ya da kendisine uyum 
sağlayamayanları yok eden bu anla-
yış, kendi çocuklarını birer canavara 
dönüştürür. Ama “=L\kUHW”ten farklı 
olarak “$YUXSD”da düzenin kazanan-
lar tarafında yer almayan katilleri de 
birer kurbandır. 

Her iki oyun da özünde aynı temayı 
barındırmaktadır. Yani, modern Avru-
pa sanıldığı gibi bir uygarlık destanı 

değil, gelişme makyajının altında pek 
çok ikiyüzlülüğü ve çöküşü de içinde 
barındıran bir coğrafyadır. Avrupa 
medeniyetinin temeli olan hümaniz-
ma ve adalet, tek muteber değer ölçü-
süne dönüşen paranın gücü tarafından 
yerle bir edilip, satın alınabilirler. 
Para ve sağladıklarının ortaya çıkar-
dığı yoksunluk duygusu insanın tanrı-
sal yanını yok ederek, canavar yanını 
açığa çıkartan en önemli araçtır. 

³=L\kUHW´GH��WHPD\Õ�YH�oDWÕúPD�
\Õ���G�]H\GH�HOH�DODELOLUL]�
Bireysel düzeyde <DúOÕ� +DQÕP ken-
disine yapılan kötülüklerin intika-
mını almayı hayatının tek amacına 
dönüştürdüğü için ruhen, ahlâken ve 
bedenen sakatlanarak canavarlaşır. 
Ama onu bu hale getiren yine diğer 
insanlar, yani toplumun ikiyüzlü bo-
zuk düzenidir. Yaşlı hanımın yaptığı 
ise bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkartmak-

tır. Yaşlı Hanım Klara, bu düzenin 
işleyişini çözmüş, para ve güce sahip 
olarak toplumun geri kalanını kendi 
kölesi haline getirmiştir. Toplumsal 
düzeyde ise Gullen halkının Yaşlı 
Hanımın kendisini hamile bir şekilde 
ortada bırakan eski sevgilisi Alfred’in 
hayatına karşılık, parayı alma müca-
delesi üzerine kurulu çatışmasında, 
kazanan Kapitalist ahlâkın temelini 
teşkil eden maddî refah arzusu olur. 
Evrensel düzeyde, insanın içindeki 
kurdun/canavarın ortaya çıkmasının 
çoğu zaman çeşitli bahanelere bak-
ması durumuyla karşılaşırız. Önemli 
olan bu bahanenin önemi ya da gücü 
değil, insanın içinde o canavarın bir 
yerlerde dışarı çıkmayı bekliyor ol-
masıdır. Medeniyet adı altında be-
nimsenen ve savunulan tüm değerle-
rin yıkılması aslında an meselesidir.

Oyunun temasını çok basitçe şöyle 
ifade edilebilir: “$GDOHWL�ELU�NHUH�GH�
OHUVHQL]��EDúNDODUÕ�GD�R�DGDOHWL�VL]LQ�

IRWR÷UDI� Dürrenmatt-Ziyaret
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DOH\KLQL]H�GHOHU.” Çünkü Batı mede-
niyetinin yaslandığı hukuk sistemi 
ve toplumsal adalet anlayışı tam da 
ikiyüzlülüğün en çok görüldüğü, ama 
görmezden gelindiği alandır. Bunu 
yüzümüze çarpmak, bu nedenle çok 
önemlidir. Tabii gözden kaçırılma-
ması gereken bir yan; temada çoğul-
cu demokrasinin özgürlük sağlarken, 
adaleti ortadan kaldırdığıdır.

“=L\kUHW”in çatışma eksenleri son de-
rece yoğun ve güçlüdür. Bunlardan 
en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz: 
Hayatın fahişesi olmak ya da düze-
nin efendisi olmak; Adaletin bir fiyatı 
olması ya da gerçek adalet; Orantısız 
güç ve intikam ya da adaletin sağ-
lanması; Canavar olmak ya da insan 
kalmak; Toplumsal körlük ya da gör-
mezden gelme ya da altta yatanı anla-
mak; Mücadele etmek ya da durumu 
kabullenmek; Kendini kandırmak ya 
da başkalarını kandırmak; Ahlâkî de-
ğerler ya da PDWHU\DOLVW değerler.

“$YUXSD”nın teması da, modern Av-
rupa’nın sanıldığı gibi bir uygarlık 
destanı yazmadığını, güzel makya-
jının altında şiddetli bir toplumsal 
kriz barındırdığını iddia eder. İlerle-
me, toplumsal değişim ve bürokratik 
modernizasyonun sonuçları, tekno-
lojinin yarattığı hayat standardında 
rahatlamaya neden olmakla birlikte, 
arkasında bıraktığı değişime ayak uy-
duramadan yok olan işler, toplumsal 
sarsıntılar, ekonomik kriz ve güven-
ce yoksunluğu ile tutuculuğun, aşırı 
milliyetçiliğin, yani faşizmin yük-
selmesine de neden olur. Burada sis-
tem kurbanlarının elinde sadece iki 
seçenek vardır: Ya kalacaklar ya da 
gideceklerdir. Bu kararların her ikisi 
de birbirinden zor ve risklidir. Oyun-
da, kasabada kalmayı tercih edenler 
kimliklerini, aidiyetle veya milliyet-
çilikle tanımlarlarken, gitmeyi ter-
cih edenler ise gezgin, hayalperest, 
cesur, sürgün, öteki yaradılışta olan 
kişileştirmelerle temsil edilmişlerdir. 
Öte yandan en azından gidenler için 
ufak da olsa hala bir umut varken, tu-

tucu bir kararla kalanlar yeni dünya 
düzeninin safraları altında ezilmeye 
mahkûm olurlar.

Kısacası oyunda dramatik olan, Av-
rupa’da yaşanan değişimin yıkıcı, 
sarsıcı sonuçları üzerine kurulmuş-
tur. İki mültecinin kasabaya gelişiy-
le başlayan asal çatışma ise, biz ve 
öteki, zenginlik ve yoksulluk, insan 
gücü ve teknolojik ilerleme, kalmak 
ya da gitmek, özgür aşk ya da evlilik, 
dostluk ya da düşmanlık gibi eksen-
lerde ilerlemektedir. Değişim ve iler-
lemenin her zaman olumlu bir güç 
gibi sunulduğu modern dünyanın ana 
çelişkisi bu değişimin bedellerinin 
nasıl ödendiği sorusuna odaklanır.

�����7RSOXPVDO�YH�.XUJXVDO�=D�
PDQ�YH�0HNkQ
“=L\kUHW”, İkinci Dünya Savaşı’nın 
şekillendirdiği yeni Avrupa içinde 
yazılmıştır. Ancak zaman “günü-
müz”dür. Avrupa’nın geçtiği zaman 
olan 1990’ların başlarında ise Ber-
lin duvarı yıkılmış, SSCB dağılmış, 
Doğu ve Batı Almanya birleşmiş, 
Avrupa’nın orta yerinde Yugoslavya 
kanlı bir iç savaşla parçalara ayrılmış, 
öte yandan Avrupa Birliği projesinin 
yaygınlaşmasıyla ülkeler arasındaki 
sınırlar kalkmıştır.

“=L\kUHW”, Avrupa medeniyetinin kal-
binde, İsviçre’de yıllardır değişme-
den kalan kurgusal bir kasaba olan 
Gullen’de, “$YUXSD” ise 1990’ların 
başlarında eski Doğu Almanya, Po-
lonya sınırına yakın bir kasabada 
geçer. Coğrafî olarak o da Avrupa 
medeniyetinin merkezinde bir yeri 
imler. Ancak her iki oyunda da bir 
zamanların merkezi artık kimsenin 
umurunda olmayan, adı bilinmeyen 
çürümekte olan “SHULSKHU\”ye dö-
nüşmüştür.

Her iki oyunun da temel mekânların-
dan birisi istasyondur. Ve bir istas-
yon her şeyin başlangıcı olabildiği 
gibi, sonu da olabilir. Tehlikeyi ya 
da umudu bize getiren kUDI� bölgesi 

olduğu kadar, kaçışı veya yok oluşu 
da temsil edebilir. “=L\kUHW” geçmişin 
değerleriyle övünmeyi seven, ama 
eski parlak günlerini çoktan geride 
bırakmış bir kasabanın, 5 yıldır ban�
OL\| dışında hiç bir trenin durmadığı 
istasyonunda başlayıp, aynı istasyon-
da biter.  Yaşlı Hanım’ın imdat fre-
nini çekip treni durdurarak kasabaya 
adım attığı ve kurbanının cesediyle 
kasabadan ayrıldığı yer burasıdır. 
Yaşlı Hanım’ın geliş ve gidişi arasın-
da geçen zaman dönüşmüş, suçlu ve 
kapitalist düzenin kölesi haline gel-
miş bir toplum yaratmıştır. 

“Avrupa” da eski şâşaalı, refah gün-
lerini sınırların ortadan kalkmasıyla 
yakın zamanda geride bırakmış, iki 
ülkenin birleşmesiyle yeni bir sos-
yo-ekonomik düzene uyum sağla-
maya çalışan, fakirleşmekte olan bir 
kasabada başlar. Öyle ki artık trenler 
bu durakta durmamaya başlamış-
lardır. Oyun boyunca hiç durmadan 
büyük bir hız ve gürültüyle geçip 
giden ekspres trenler değişimi, mo-
dernizasyonu ve dünyanın dışına 
itilmişliği üzerinde toplayan )�W�ULVW 
bir semboldür. Bu, kasaba için sonun 
başlangıcıdır. Hasbelkader istasyona 
gelen iki mülteci ise bu değişimin ve 
sona yuvarlanmanın günah keçileri-
ne dönüşeceklerdir. İçlerinden yaşlı 
olanın buraya yerleşmeyi seçerek 
kalması, kızının ise sevgilisi ile trene 
binip gitmesinden hemen sonra istas-
yonun yanması ve eski düzeni temsil 
eden yaşlı iki adamın ölmesi ise en 
azından kötü bir olayla bile olsa bu 
unutulmakta olan kasabanın adının 
bir kere de olsa dünyada duyulmasını 
sağlar. Olanlar tüm Batı dünyasının 
dehşet içinde yüzleştiği bir gerçek-
liktir.

�����6RQXo
Sonuç olarak “=L\kUHW” Avrupa ide-
alinin çöküşü üzerine kurgulanmış-
tır. İsviçre’nin 2. Dünya Savaşı’nda 
tarafsız bir ülke olarak kalarak (Av-
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rupa, Hiroşima ve Nagazaki dâhil 
olmak üzere her yerde) yaşanan acı-
lardan kendini soyutlamasındaki etik 
ne kadar tartışmalıysa, Avrupa’nın bu 
en medenî ülkesinin Avrupa medeni-
yeti değerlerinin ne ölçüde taşıyıcısı 
olduğu da bir o kadar soru işaretidir. 
Esas olarak insan bencil ve zalim bir 
yaratıktır. İdeolojiler, kültürel ve top-
lumsal dönüşüm ve gelişmeler temel 
içgüdülerimizi sadece baskılamaya 
yaramaktadır. Avrupa’nın ikiyüzlü-
lüğündeki temel çelişki tam da budur 
zaten. Olması gereken medeniyet 
seviyesi, şartlar müsait olduğunda 
dışarı fırlayan içimizdeki ilkel insa-
nı saklamaya yetmez. Ama hem bu 
yüzümüzü ortaya çıkartıp, hem de 
işlediğimiz günahları hak, adalet, de-
mokrasi gibi kavramlar içinde tanım-
lamaya çalışmak, en büyük sorundur. 
Dolayısıyla oyundaki en dürüst insan 
kapitalist düzenin tüm işleyiş mantı-
ğını çözen Yaşlı Hanım’dır. Çünkü 
o hayatın tüm acımasızlığını gör-
müş, insanın içinde yatan ilkelliğin 
ve bencilliğin şifresinin para yoluyla 
kolayca çözülebileceğini fark etmiş 
ve bu bilgiye sahip olmanın verdiği 
özgüven ve soğukkanlılıkla planını 
açıkça anlatarak intikamını almıştır. 
Böylece kasabalılar ruhlarını ona 
satarken kendilerini kandırmaya da 
devam etmişlerdir. Sonuçta “=L\kUHW” 
bir yüzleşme oyunudur. Medeniyetin 
adalet başta olmak üzere en hassas 
değerlerini, kapitalist tüketim toplu-
munun nasıl yerle bir edebildiğine 
odaklanır.

“$YUXSD” ise, dünyayı son senelerde 
çok fazla meşgul eden modernizas-
yonun açtığı yaraları, Avrupa ideali-
nin çöküşünü, ekonomik bunalımın 
neden olduğu yükselen ırkçılık ve 
faşizmi, hoşgörü ve hümanizmin yok 
olarak ötekilerin öcü gibi gösterildi-
ği medeniyetler çatışması gibi büyük 
kavramlara kişisel ilişkiler boyutun-
da mercek tutan son derece etkili bir 
oyundur.

Her iki oyun da Brecht’in epik tiyat-
ro kuramını geliştirmesinden sonra 

yazılmış, epik tiyatronun göstermeci 
tekniğinden farklı derecelerde yarar-
lanmakla birlikte, onu dönüştürmüş-
lerdir. Özellikle Dürrenmatt’ın oyu-
nunda kullanılan ve oyunun dramatik 
üslubunu bozan göstermeci teknikler 
koronun kullanılması, oyuncuların 
ağaç ve eşyalara dönüşürken aynı 
zamanda hem şiirsel hem de komik 
bir şekilde ne olduklarını tarif etme-
leri, finalde koronun sözleri oyunun 
JURWHVN atmosferini güçlendirecek 
şekilde formüle edilmiştir. Bu biçem 
oyunun içeriğiyle de birebir bağlantı-
lıdır. Çünkü çağdaş toplumda kurban 
statüsünde yer alan kişinin konumu 
trajikomiktir. Var olan durumun ters-
liğini anlasa da çırpındıkça batma-
ya başlar. Oysa Brecht tiyatrosunda 
kişiler sistemin kurbanı olmayı onu 
görmezden gelerek seçmişlerdir. Di-
daktik mesaj da buradan çıkar zaten. 
Çağdaş izleyici açısından ise Dür-
renmatt’ın biçemi Brecht’inkinden 
çok daha etkileyicidir. Yani izleyici 
hem JURWHVN durum ve sahneler va-
sıtasıyla uzak açı kazanır. Hem de 
öykünün kurgulanış tarzı ile kahra-
man/kurbanla arasında duygusal bir 
yakınlık kurulur. Böylece duygusal 
olarak özdeşleşmeye gidilen sıradan 
kurban kahramanlaşır, aynı zamanda 
da izleyicinin kafasında medeniyet 
dediğimiz kırılgan değerler sistemini 
yerle bir eden kapitalist sistemin kul-
lanımı, araçları ve toplum üzerindeki 
etkisi üzerinden keskin bir eleştiri 
mekanizması devreye sokulur. Ancak 
Dürrenmatt, Brecht’ten farklı olarak 
insan doğası ile kapitalizmin sağladı-
ğı uyumdan dolayı toplumun gelece-
ğinden son derece umutsuzdur.

Greig, Dürrenmatt’ın uygulaması-
nı iyice süzmüş, JURWHVNi yok etmiş, 
ama perde açılışlarında koronun 
kullanımıyla Antik Yunan’dan izler 
taşıyan anlatıcıya geri dönmüştür. 2. 
Perde sonunda ise oyunun DQWDJRQLV�
ti %UHFKWL\DQ bir anlatıcıya dönüşür. 
Öykü HSLVRGLN bir yapı içinde, her 
HSLVRGun içeriğini imleyen başlıklar 
kullanılmasıyla anlatılır. Ama bun-
lar dışında epik tiyatronun hemen 

hemen hiç bir unsuruna başvurulma-
mış, ancak bireyler bağlamından bir 
toplumun dönüşümü ve buna neden 
olan sistemin insanı nasıl yok ettiği 
ayrıntılı biçimde sunulmuştur. Oyun 
kişileri, izleyici üzerinde sadece duy-
gusal özdeşleşme ile iyi ve kötü ola-
rak ikiye ayrıldığı bir kutuplaşmadan 
kurtarılarak,  aslında bu toplumda 
yaşayan herkesin var olan ekonomik, 
politik sistemin bir kurbanı/ya da 
sonucu olduğuna dikkat çekilmiştir. 
Ancak Greig’in çözümlemesi Dür-
renmatt’ınkinden çok daha ayrıntılı, 
geniş boyutlu bir analizdir. Soğuk 
Savaş sonrası dünyada bireyin top-
lumsal/siyâsî/ekonomik değişimin 
tüm unsurlarıyla nasıl bir süreç ya-
şadığını, toplumun ise geri dönülmez 
bir biçimde dönüşmekte olduğunu 
gösterir bize.

Böylece karşımıza farklı bir politik 
tiyatro alternatifi ortaya çıkmakta-
dır. İzleyicinin düşünsel ve duygu-
sal dinamiklerine eşit ölçüde saygı 
gösteren, tiyatronun mesaj verirken 
kullandığı didaktik uzaklığı mümkün 
olduğunca kıran ve doğruyu biz siz-
den daha iyi biliriz tavrını yok eden, 
umudunu yitirmeden sistemi tüm 
çıplaklığı ile gözler önüne sererek 
izleyiciyi düşünmeye sevk eden, ama 
çözümün sosyalist bir devrimde ol-
mayacağının farkında olan, içsel bir 
farkındalık yaratmaya çalışan dönüş-
müş bir politik tiyatrodur bu!
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İçinde yaşadığımız âlem açısından baktığımızda, her 
şeyde bir sınır görülmektedir ve Cenab-ı Hakk’ın kud-
retiyle sınırlar belirlenmiştir. Bu bütün bilim dallarında 

da görülmekle birlikte, zamanı geldikçe, çalışmaya, emek-
lere bağlı olarak sınır tedricen kalkmaktadır. İnsan tecrü-
belenip aklı geliştikçe sınır konusunda farklı düşünceler 
geliştirip sınırları aşmak için çalışmış, hâlâ da çalışmak-
tadır. Zaman içinde sınırlar aşılmış gibi görülse de hep bir 
sonrakinin gölgesinde kalacağından yine sınırlı olacaktır.

Müzik yönünden baktığımızda ise, sınırlar öncelikle mu-
hayyilede başlamakta, bu da insanın eğitimine, bu konuda-
ki mesâisine, dünyayla, yaşamla ve san’at dallarıyla olan 
alâkasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Konservatuar-
da öğrencilerime eğitimin önemli olduğunu, ancak farklı 
tarzlarda çok çeşitli müzikleri dinlemenin ve de analiz şek-
linde dinlemelerinin çok daha önemli olduğunu söylerim. 
Bundan maksat, müziğe ister istemez sınırlar getiren tek-
nik eğitimin yanında, duyuş yoluyla sınırlanmayı engelle-
mek ve öğrencinin bakışını genişletmekti. Ancak yine de 
bir sınır var ki bu da öğrencinin algı ve anlama sınırıdır.

Bana göre aslında sınırdan kurtulmak mümkün değil, an-
cak muhayyile, beceri ve eğitime bağlı olarak sınırları ge-

nişletmek mümkün olabilir. Yıllar önce insanın özgürlüğü 
hakkında bazı çalışmalar yaparken kendimce bir kanaate 
varmıştım. Genel olarak hayatın bir denize benzediği, öz-
gürlüğün ise bir şamandırayla denize atılmış ağ gibi oldu-
ğunu düşünürdüm. Deniz hareket ettikçe ağın kenarları da 
şekil değiştirmekteydi. Şamandıra ise hayatta nerde oldu-
ğunuzu göstermekteydi. Deniz (hayat) hareketlendikçe ağ 
(sınırlar) da hareket ederek uyum göstermekteydi. Ancak 
her halükârda ağ mevcuttu.

Dolayısıyla insan sınırlı bir varlık olarak sınırları kaldır-
mak için çabalarsa, ki bu çok emek isteyen bir yoldur, yo-
ğun çabaların sonunda varılan birikimler doğru zamanda, 
doğru yerde, doğru kişiden bir san’at eseri olarak ortaya 
çıkabilir.

Teknik olarak müzik, seslerin (tonların) zaman içinde 
hareket ettikleri ya da etmedikleri anlardan oluşur. İşin 
içinde zaman boyutu olduğundan, ister istemez sınır var 
olmaktadır. İlk ritim duygusunun başlangıcından itibaren, 
zamanın fonksiyonu ortaya çıkmış ve insan geliştikçe bu 
duygu da gelişmiştir. Müziğin dünyasında bir hiyerarşi 
vardır ki şöyle sıralanır:

1- Ritim, 2- Melodi, 3- Armoni

Müzikte Sınır 
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5LWLP: Ritim, müziğin ilk ve en temel kategorisidir. Müzi-
ğin her tarzı ritme sahiptir; ritim olmaksızın hiç bir müzik 
var değildir. Eğer bir müzik tarzı sadece bu kategoride, bu 
basamakta bu adımda kalmışsa, eğer o hiçbir melodiye, 
hiçbir armoniye sahip değilse “aşağı müzik” diye nite-
lendirilir. Bu açıdan müziği iki biçimde anlıyoruz: Aşağı 
müzik ve yüksek müzik. Buna göre aşağı müzik yalnızca 
ritme sahiptir. Fakat yüksek müzik, ritme ve melodiye sa-
hiptir, onun bir tarzı aynı zamanda armoniye de sahiptir.

Ritim belli bir tempoda (zaman aralığında) kuvvetli ve za-
yıf vurguları art arda yinelemekle oluşur ki ritim müzikte 
sınır belirleyicidir. Bu da belirlenmiş olan zaman aralığına 
eşit aralıklarla tekrarını sağlar. Bunun sonucunda sözlü bir 
müzik eserinin ya da enstrümantal (saz müziği) müziğin 
vurgusal olarak insan üzerindeki duyusal etkisi ortaya çı-
kar. Ritim mevhumunda kesin tekrar söz konusudur. Bu da 
bir döngü oluşturur ki ritim kendisiyle uyum içinde bir me-
lodiyle birleştiğinde duygusal olarak hem beklenen hem 
de beklenmeyen, farklı düzeylerde etkiler yaratır. Ritm 
olgu olarak kendi dünyasında sınırlı bir belirleyici olma-
sıyla birlikte, hükmedici olarak insan devreye girdiğinde 
sınırlar içinde bir “sınırsızlık” hissedebilirsiniz. Ancak bu 
da insanın duyum ve hissiyatıyla sınırlanmış olacaktır.

0HORGL: Müziğin ikinci kategorisi olan melodi (ezgi) söz-
cük olarak Yunanca “şarkı söyleme tarzı, nağme” demek 
olan “PHORGLD”dan gelir. Melodi, PRQRIRQLN (tek sesli) 
veya KRPRIRQLN (eş sesli) olabilir. Seslerin bir müzik cüm-
lesinde yatay bir çizgide bulunmasına PRQRIRQLN (tek sesli 
modal), buna karşın seslerin bir müzik cümlesinde hem 
yatay, hem dikey bulunmasına da KRPRIRQLN denir. Me-
lodinin bu tarzı armonik şekilde yapılandırılmıştır. Hem 
tek sesli (PRGDO) hem çok sesli (DUPRQLN) müzikte melodi 
vardır.

Melodilerin dünyasında, insan yaratılışına bağlı olarak 
“duyum” açısından sınırlanmışlık söz konusudur. İnsan 
kulağı 20 hz. İle 20.000 hz (hertz) arasındaki sesleri duy-
maktadır. Bunu örneklemek gerekirse; insan kulağının 
duyulabileceği en kalın ses kontrbas ya da bas gitarın en 
pest sesi (kalın) ki 41,2 hz.’tir. İnsan kulağının üst sınırı 
olan 20.000 hz. ve üstü ise, kedi köpek gibi hayvanların 
duyabildiği bir sınırdır. Bu da kullandığımız herhangi bir 
enstrüman ya da insan sesi olarak karşımıza çıkmaz. An-
cak elektronik ortamda üretilebilen ve elektronik aletlerde 
var olan bir ses frekansıdır.

Ancak 20.000 hz.’in biraz altında örneğin 19.000 hz. gibi, 
sinek vızıltısı buna örnek olabilir. Aşağı doğru inildikçe 
480 – 4608 hz. aralığı flüt, 192 – 3072 hz. aralığında ke-
man gibi enstrümanların duyulabilen seslerine ulaşılır.

Dolayısıyla insan kulağı bu şekilde sınırlıdır. Müziğin 
dünyasında insan kulağı ikiye ayrılır. Normal kulak diye 
tâbir ettiğimiz herkeste bulunan normal duyma işlevine 

yardımcı olan duyu organıdır. Müzik kulağı ise yukarıda 
frekanslarını verdiğimiz ses aralıklarını çok rahat algılaya-
bilen ve farkları ayırt edebilen kulak tipidir. Müzik kulağı 
insanda doğuştan, yaratılıştan varolan bir duyumdur. Ça-
lışılarak elde edilemez. Dolayısıyla normal bir kulak bir 
melodiyi dinlerken ondan etkilenebilir ve duygu etkileşi-
minde bulunabilir. Ancak müzik yapmaya gelindiğinde ise 
bu kulak sadece seyirci olabilmektedir. Çünkü bu kulak 
müzikal olarak sınırlıdır. Öyle ki bir melodiyi dinlerken 
hangi enstrümanlar icrâ edildiğini dahi farkedemez, ses 
aralıklarını algılayamaz, farkları ayırt edemez.

Melodi dünyasındaki hareket kabiliyeti 30 hz. ile 15.000 
hz. arasında sınırlıdır. İnsan duyusal olarak bu sınırı keş-
fettikten sonra, müzikal çalışmalar buna göre oluşturulma-
ya başlanmıştır. Zaman içinde bu ses frekansları arasında 
ses verebilen yeni enstrümanlar keşfedilmiş ve üretilmiş, 
Orkestralar da buna göre şekillenmiştir.

Armoni: Müziğin üçüncü ve son kategorisi olan armoni 
sözcük olarak Yunancada “uyum, oran” demek olan “har�
PRQLD”dan gelir. Armoni bir bütünün parçalarının hoşa 
giden uyumluluğudur. Ritim ve melodi ardışıktır, ama ar-
moni, kendi içinde art ardalığa ve bir NRHNVLVWHQV (birlikte 
oluş)’e sahiptir.

Armonide farklı tonlar aynı anda seslendirilir. Bunlardan 
bir tanesi egemen tondur ki diğerleriyle beraber armoniyi 
oluşturur. Bu armoni birliği, tüm tonların bir anda birlik-
te oluşuyla NRHNVLVWHQV adını alır. Bunlar arka arkaya ge-
lir ve böyle sürer gider. Dolayısıyla armonik müzik hem 
ardışıklığa hem de NRHNVLVWHQV (birlikte oluş)’a sahiptir. 
Bu birlikte oluş sabit, statik değil, fakat dinamiktir. Her-
bir NRHNVLVWHQV zaman içinde art arda kaybolur. Kısaca 
söylemek gerekirse; Aşağı müzik, yalnızca ritme sahiptir. 
Yüksek müzik ise; ritme, melodiye ve armoniye sahiptir. 
Yüksek müzikteki bu armonik sistem ülkelere, kültürlere 
ve oralardan yetişen müzisyenlere göre değişiklikler gös-
termektedir.

Ben müzikte sınır konusuna bir de müzik türü üzerinden 
bakmak istiyorum. Batı müziği ve Doğu müziği. Bunu da 
“asgarî ve azamî sınırlar” şeklinde ayıracağız.

$VJDUv�6ÕQÕUODU
%DWÕ�.ODVLN�0�]L÷L:  Bu müzik türünde teknik olarak ses 
dizileri tonal gamlardan oluşmaktadır ve müziğin WRQDO 
yapısı hakkında kesin belirleyici rol oynamaktadır. Batı 
müziğinde her biri yedi artçıl sesten oluşan on dört adet 
ses dizesi (JDP) bulunur ve WRQDO olarak birbirlerinden 
farklılık gösterir. Ancak bu ses dizeleriyle müzik yapma-
nın olmazsa olmaz kuralları ve dolayısıyla sınırları vardır 
ve biraz da matematikle ilgilidir. Sınırlayan bu kurallar 
ise yakın tonlama hareket etmek, bu hareketlerin müzikal 
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ve doğal olması, etkileyici olması, ritm ve armoni olarak 
uyum içinde olması, icrâ edilebilir nitelikte ve yapıda ol-
ması vb.dir. Batı müziği sınırlarını, sahip olduğu armonik 
sistem sayesinde, olabilirliği mümkün olan seviyelere ge-
nişletmiştir. Bunun sonucunda orkestralaştırma teknikleri 
ortaya çıkmış ve büyük formlu eserler yazılmış ve VHQIR�
QLN�ÀDUPRQLN orkestralarda seslendirilmiştir.

'R÷X�0�]L÷L� ±�7�UN�0�]L÷L: Biz burada doğu müziği 
olarak Türk müziğinden örnek vereceğiz. Türk müziği 
teknik olarak “makam” (PHJDP) diye adlandırılan modal 
gamlardan oluşmaktadır ve tek seslidir. Ancak batı müzi-
ğinin armoni zenginliğine karşılık, geleneksel türk mü-
ziğinde âhenk söz konusudur. Bu müzik türünde sınırlar 
daha keskindir. Olmazsa olmaz sınırlar kanundur. Çünkü 
tarih içinden ve gelenekle gelen bu kurallar, müziğin hem 
tarzını hem de yapısal olarak zenginliğini oluşturmakta-
dır. Ancak zenginlik yönünden, batı müziğindeki 14 ayrı 
ses dizesine karşılık, Türk müziğinde 600 farklı ses dize-
sinden oluşan “makamlar” mevcuttur. Ayrıca batı müzi-
ğinde yedi artçıl sesten oluşan gam, eşit olarak bölünen 
ara sesleriyle birlikte (EHPRO ve diyez) 12’ye bölünürken, 
Türk müziğinde 24 eşit olmayan aralığa bölünür ki Türk 
müziğinin temelini oluşturur. Bu yapıya göre salt melodik 
olarak bakıldığında, Türk müziğinin sınırları batı müziği-
ne göre çok daha geniştir ve yapı itibariyle dünyanın en 
zengin müziğidir.

Bütün bunların ışığında, batı müziği, kilise ve gelenekten 
gelen çok sesliliği zaman içinde hazmedilecek bir sisteme 
ve metoda oturtulmuş olduğundan ve ileriki nesillere her 
anlamda (gerek eğitim, gerekse icrâ olarak)  katlanarak 
devredildiği için Türk müziğinin yapısına göre kısıtlı ol-
masına rağmen sınırları genişletebilmiştir.

Ancak aynı gelişmeyi Türk müziğinde görememekteyiz. 
Ses zenginliği açısından daha zengin olmasına rağmen, 
çok seslilik anlamında gelişme olmamıştır. Bunun nedeni 
ise; klâsik batı müziği eğitimi alan bestecilerimiz ne ya-
zık ki Türk müziğini öğrenmemiş ve bilmemişlerdir. Türk 
müziğini iyi bilen besteciler de armonili sistemi öğrenme-

miş ve bilmemişlerdir. Dolayısıyla iki taraf birbirinden ko-
puk bir şekilde eserler vermişlerdir. Ancak birisi çok sesli 
denemeden öteye gitmemiş, diğeri de gelenekten kopup, 
aslımını kaybetme kaygısından sınırları aşabilecek cesur 
çalışmalar yapmamıştır. Ayrıca Türk müziği için kendine 
özgü bir armoni sistemi yaratılmalıdır. Ekrem Karadeniz 
isimli müzik adamımız bu çalışmayı özveriyle yapmış 
ancak yukarıda bahsettiğimiz çekincelerden dolayı eğitim 
anlamında yayılmamıştır. Türkiye dışındaki Türk müzi-
ğinin icrâ edildiği kültürler içinde, kadim müziklerinin 
ancak %70’ine bağlı kalabilerek (teknik olarak) modal 
müziklerini çok sesli hale getirebilen sadece Azerbaycan 
örneğini görmekteyiz. Makamsal bir yapıya sahip olan 
Azerbaycan halk müziğinin ustaları; akıl, eğitim, gelenek 
ve modernliği bir arada harmanlayarak hem küçük hem de 
büyük formlarda sayısız eserler vermişlerdir.

Æ]DPv� 6ÕQÕUODU: Âzamî olarak nitelediğim sınırlar ise, 
olabilirliği mümkün olan değerlerin belirlediği sınırlardır. 
Burada her iki müzik türünde de kendi tarzları ve müzikâl 
yapıları içinde, müzik yapıcının hayalinde canlandırarak 
ve hissiyatla oluşan ilhâmını bütün birikim ve becerilerini 
zorlayarak ifâde etmesidir. Kurallara rağmen sınırları zor-
layan bir müzikal ifâde ortaya koymasıdır. Bu durumda 
ortaya yepyeni bir yorum çıkacaktır. Burada en önemli iki 
faktör gerek insan sesinin, kullanılan sazların ses ve teknik 
sınırlarıdır. 

Son olarak batı müziği, Türk müziğine kıyasla kısıtlı perde 
yapısına rağmen armonili sistem ve orkestral yapı ve an-
layışla sınırlarını aşmaya çalışmıştır. Türk müziğinde ise 
perde zenginliğinden faydalanılarak daha çeşitli makamlar 
oluşturulduğundan tek ses içindeki çok seslilik (âhenk) ve 
rûha hitap öne çıkmıştır. Bundan dolayı Türk müziğinde 
ferdîlik ve bağımsız doğaçlama tarzında sınırları aşma ye-
tenekleri ön plândadır.

Buraya kadar ifâde etmeye çalıştığım, müzikte sınır konu-
suna kısa ve küçük bir bakıştır. Aslında çok daha geniş ve 
derin olarak irdelenip incelenebilecek bir konudur.
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Belli bir ağırlığı, hacmi, rengi 
olan ve öznenin dışında ka-
lan her cansız varlığa nesne 

denir. Aristoteles (M.Ö. 384 – M.Ö. 
322) nesnelerin 10 tane “kategorya” 
adını verdiği özellikle tanımlanabile-
ceğini ileri sürmüştür. Bu özellikler 
şunlardır: &HYKHU�� QLFHOLN�� QLWHOLN��
görelik, PHNkQ��]DPDQ��GXUXP��SR-

zisyon��HWNL� HGLOJL.

Bu 10 tane kategoriden hangileri 
sınırlı, hangileri sınırsızdır? Nicelik 
sayısal bir değer olduğundan sınır-
lıdır. Nitelik renk, koku gibi tanımlı 
özellikler içerdiğinden sınırlıdır. Gö-
relik özelliği bağımsız olmayıp bir di-
ğer şeye göre tanım içerdiğinden, bu 
kategorya da sınırlıdır. Keza mekân, 
zaman, durum ve pozisyon da sınırlı 
özellikleri tanımlamaya yararlar. Bir 
nesnenin edilgi olabilmesi için belli 
bir sınırı olması gerektiğinden, sınır-
sız olma özelliği içeren sadece iki ka-
tegori kalıyor. Bunlar: Cevher ve etki 
kategorileridir.

&HYKHU: Varlığını devam ettirmek 
için kendinden başka bir varolana ih-
tiyacı olmayan, kendi özü ile varlığı-
nı sürdüren şey olarak tanımlanabilir. 
Bu tanımda “şey” anlam olarak nesne 
olsa da, bir olgu (IHQRPHQ) özelliğini 

taşır. Olgu, bir konuyu başlatan, ge-
liştiren, sonuca ulaştıran olayların sı-
ralanmasından oluşan durumdur. Şu 
halde FHYKHU veya töz, canlı cansız 
tüm var olanların başlamasına, geliş-
mesine ve sonuca ulaşmasına neden 
olan esas kaynaktır.

&HYKHUin başlangıcından veya sonun-
dan söz edilemez, zira töz bütünsel-
lik içeren bir olgudur. &HYKHU azalıp 
çoğalamaz, parçalara ayrılamaz ve 
karşıtı da yoktur. Şu halde FHYKHU 
sınırsızdır ve bu yüzden tanımsızdır. 
&HYKHUe modern bilim “enerji” diyor. 
Enerji yok edilemez, yoktan da var 
edilemez. Enerji daima sabit kalır ama 
sınırsız olduğundan şekil değiştirir. 
Mekanik enerji ısı enerjisine, kinetik 
enerji potansiyel enerjiye dönüşebilir 
fakat toplam enerjide azalma veya 
artma olmaz. Fizik bilimi enerji tür-
lerinden söz etse de enerjinin özün-
den söz etmez, edemez. &HYKHU�(töz) 
de enerji gibi ne yoktan var olabilir 
ne de yok olup kaybolabilir. &HYKHUin 
sınırlarından söz etmek mümkün de-
ğildir. Ancak enerji gibi, cevherin en 
önemli özelliği etkin olmasıdır.

(WNL: Bir tesir veya bir kuvvet olarak 
beliren olguya etki diyoruz. Etkinin 
fiziksel olması da gerekli değildir. Bir 

kişiye söylenen bir söz çok güçlü bir 
etki yaratabilir. Demek ki etki, birta-
kım sonuçlar, tepkiler, olaylar ya da 
görüngüler ortaya çıkarabilmektedir. 
Gerek doğa olaylarının gerekse insa-
nın etki yaratma kapasitesi (yeteneği) 
vardır. Şu halde etkinin de sınırı yok-
tur. Fizik biliminde etkiye PRPHQWXP 
veya LPSXOV denir ve her iki kavramın 
da matematik tanımları yapılır. An-
cak HWNL kavramında nesneler arası 
etkileşimi aşan UXKVDO�veya WLQVHO bir 
özellik bulunduğundan, “etkinin sını-
rı yoktur” denebilir.

İnsan etki edebilen ve etki altında 
kalan tinsel bir varlıktır. İnsan 
etki altında kalıyorsa bir sınırı var 
demektir. Zira ancak sınırı olan bir 
nesneye veya canlıya dıştan etki 
edilebilir. Sınırı olmayan veya sınırı 
tanımlanamayan bir varlığı etkilemek 
mümkün değildir. İnsandaki sınırlar 
zihinsel ve tinseldirler. Bu sınırlar 
insanların düşünce ufkunu daraltır 
ve gerçekleri görmesini engeller. 
Toplumdaki gelenekler, görenekler, 
örfler ve kdetler insanlarda gözle gö-
rülmeyen zihinsel sınırlar oluşturur-
lar. Toplum kurallarıyla sınırlanmış 
ve bir bakıma şartlanıp uyuşmuş bir 
beyin, düşünüp sorgulama yetisini 
büyük çapta kaybeder. Böyle bir bey-
ne sahip insan etki-tepki yasasına uy-

Sınırlarımızı Oluşturan 
Mantığımızdır
'Ro��'U��+DOXN�%HUNPHQ
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gun yaşar ve bu tür şuursuz davranış-
larını “haysiyet” veya “izzet-i nefis” 
kılıfı ile örter. Oysaki sorgulayan ve 
eleştiren insan açıktır ve ayıktır.

Katı kurallar içinde yaşayan ve çevre-
sinde sınırlar çizen insanın güçlü bir 
ego sahibi olduğunu söyleyebiliriz. 
Zira ego bir yandan benliğimizi koru-
maya çalışırken diğer yandan bize ge-
reksiz sınırlar çizer. Egonun koyduğu 
sınırlar aşırı derecede kısıtlayıcı 
olduğunda insan ya aşırı baskıcı ya da 
aşırı korunmacı olur. Her iki davra-
nış tarzı da özgürlükleri kısıtlar. Aşırı 
baskıcı insan çevresindeki insanların 
özgürlüğünü kısıtlarken, aşırı korun-
macı insan kendi özgürlüğünü kısıt-
lar. Önemli olan nerede ve ne kadar 
kendimizi kontrol edip sınırlamamız 
gerektiğinin bilincine varabilmektir. 
Genelde aşırı özgürlük VHoLP�ID]ODOÕ÷Õ 
ile el ele gider. Eğer insanın, herhangi 
bir konuda, seçenekleri fazla ise te-
reddüde düşmesi ve seçimini geciktir-
mesi doğaldır. Tereddüdün nedeni de 
bilgisizliğin sonucu oluşan bir karar-
sızlıktır. Oysaki az seçimi olan ve ne 
istediğini bilen insan için ne tereddüt 
söz konusudur ne de kararsızlık. Se-
çim fazlalığı keyfiliği ve aşırı umudu 
körükler. Umudun fazlalığı ise ego de-
nen bencilliği güçlendirir. Oysaki şu-
urlu bir IDUNÕQGDOÕN sahibi isek, seçim 
yapacak bir durum kalmaz. Yapılan 
seçim zorunlu bir seçim olacağından 
egonun şişmesi gerçekleşmez. Farkın-
dalığı yüksek insan, kendi seçimiyle 
olaya veya duruma cesaretle katılır ve 
gerekeni anında yapar. Gerekeni anın-
da yapma cesareti olan insan özgürdür.

Zira “Özgürlük bilincine varılmış bir 
zorunluluktur.” Bu tür bir zorunluluk 
sorumluluktan kaynaklanır. Sorum-
lu insan eylemlerinde özgürdür ama 
aynı derecede ahlâklı davranmaya 
ve kendini kontrol etmeye de önem 
verir. Gerçek ahlâk, dış kurallardan 
kaynaklanmayan, içten gelen ve 
sorumluluk içeren ahlâktır.

Bilim tarafsız kalmak iddiasında ol-
duğundan bilim insanı gözlemi ter-
cih eder ve her gözlemde bir miktar 

katılım olduğunu da unutur. Modern 
Kuantum kuramı gözleyen ile göz-
lenenin birbirlerini etkilediklerini 
savunur. Eğer bilim insanı olaylara 
katılımla yaklaşmayı başarırsa ve 
ikili ayırımcı mantığın yetersizliğini 
kavrarsa DULI bir insana dönüşür. Arif 
olan, olaylara bütünsel ve kapsayıcı 
bir bakışla katılabilen kişidir. Dola-
yısıyla bilim insanı varsayımlarıyla 
sınırlı, arif kişi ise sınırsızdır. “Arif 
olan anlar” sözü de bu sınırsızlığa 
işaret eder.

Âlimin uğraşı alanına ilim, arifin uğ-
raşı alanına ise PDULIHW denir. Ara-
daki fark birinde (ilimde) ayrımcı 
düşüncenin ve gözleyen gözlenen 
ayrımının bulunuşu, diğerinde ise 
bütüncül bakışın ve sezginin bulunu-
şudur. Marifet sahibi kişi düşünerek 
marifetini ortaya koymaz. Marifet, 
sezginin yardımıyla, bir anda ve dü-
şünmeden ortaya çıkar. Bunun nasıl 
çıktığını arif olan kişi de anlayamaz, 
çünkü akıl ve mantıkla bu durumu 
açıklayamaz. Sanat alanında marife-
tin belirmesine “İlham geldi” diyo-
ruz. Şair ilham bekler, ressam ilham 
bekler, besteci ilham bekler. Fakat bu 
ilham denen yeti beklemekle ortaya 
çıkmaz, aniden bir şimşek parlaması 
gibi belirir. Bu tür bir şimşek parla-
masına IDUNÕQGDOÕN diyoruz. Japon 
mistikleri aniden gelen farkındalığa 
“VDWRUL”, Hint mistikleri ise “SUDMQD�
SDUDPLWD” diyorlar.

3UDMQD� SDUDPLWD “Aşkın bilgeliğin 
mükemmelliği” demektir. Aşkın ola-
bilmek için ise her türlü sınırdan ve 
kısıtlayıcı düşünceden kurtulmuş ol-
mak gerekir. Buna bir bakıma WDP�|]�
J�UO�N de diyebiliriz. Tam özgürlüğe 
kavuşmuş insan için “gerçek” sadece 
beş duyumuza hitap eden olaylar ve 
olgular değildir. Beş duyunun ötesin-
de de bir gerçekliğin olduğunu kavra-
yabilmek için öncelikle mantığımızı 
değiştirmemiz veya düşüncemizin sı-
nırlarını genişletmemiz gerekir. Gü-
nümüzde geçerli olan Aristo’nun ikili 
“ya veya” mantığı gerçeği tam ola-

rak kavramamıza yetmiyor. Yeni bir 
mantığa gerek olduğu görüşündeyim. 
Bu da Aristo mantığını aşan “KHP�
KHP” mantığıdır. Hem hem VDoDNOÕ�
PDQWÕN değildir, zira saçaklı mantık 
olasılık hesabını kabul eder ve “tüm 
olasılıkların toplamı bire eşittir” der. 
Yani, kapalı bir sistem öngörür ve sı-
nırlıdır. Ancak sonlu ve sınırlı prob-
lemleri çözmekte başarılıdır.

Hem hem mantığında birlik ve bü-
tünlük vardır ve dolayısıyla bu man-
tık sınır kabul etmez. Karşıt kavram-
lar birbirleri ile birleşmiş ve ayrılmaz 
bir bütün oluşturmuş durumdadırlar. 
Başka bir ifade ile hem hem mantı-
ğında ayrımsız sınırsızlık vardır. İşte 
birkaç örnek:

• Her nesne hem parçacık hem dalgadır.
• Her insan hem güzel hem çirkindir.
• Her önerme hem doğru hem yanlıştır.
• Teknoloji hem faydalı hem zararlıdır.
• Var olanlar hem bağımlı hem bağım-
sızdırlar.
• Zaman hem sürekli hem süreksizdir.
• Doğa hem belirli hem de belirsizdir.
• Bütün parçalarının hem toplamıdır 
hem de toplamı değildir.
• Etkiler hem yerel hem de tümeldir.

Bu mantıkta ne mutlaklık ne de gö-
relilik vardır. Her durum ve olay 
bütüncül ve ayrımsız bir bakışla yo-
rumlanıp değerlendirilir. Doğada her 
an her şey değişmekte ve dönüşmek-
tedir. Bu döngünün farkına varabilen 
insanlar akışa uyum sağlayarak sı-
nırlarını genişletirler. Sınırlarını ge-
nişletebilmiş olanlar ise mantıklarını 
değiştirmiş olanlardır.

• Mantığımızı değiştirirsek dünyaya 
bakışımız ve yaşantımız değişir.
• Mantığımızı değiştirerek kendimizi 
tedavi edebiliriz.
• Mantığımızı değiştirirsek mutlu olu-
ruz ve depresyon yaşamayız.
• Mantığımızı değiştirirsek çevremiz 
ve ilişkilerimiz değişir.
• Mantığımızı değiştirirsek sınırları-
mız değişir.
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Yirminci yüzyılın en önemli 
filozoflarından biri olan Lu-
dwig Wittgenstein’ın haya-

tında iki farklı dönem vardır. Bunla-
rın ilki, mantıksal pozitivizmi doruk 
noktasına taşıyarak tüm anlamları 
mantık önermelerine göre açıklamaya 
çalıştığı kitabı 7UDFWDWXV�/RJLFR�3KL�
ORVRSKLFXV’u yazdığı dönemdir. Wit-
tgenstein bu döneminde ‘mutlak ke-
sinlik, gerçeklik ve doğruluk’ peşinde 
koşuyordu. Tractatus hiçbir konuda 
belirsizliğe olanak tanımıyordu.

Wittgenstein hayatının ikinci döne-
minde ise ‘mantıksal pozitivizm’in 
katı formüllerini reddederek dünya 
hakkında karmaşaya, belirsizliğe ve 
sezgilere dayanan bir görüşü savun-
du. Hakikatin temeli olarak matema-
tik formülleri ve mantık önermeleri-
nin yerine, ‘aile benzerlikleri’ni ve 
‘dil oyunları’nı koydu.

Ünlü filozoftaki bu radikal değişim 
nedeniyle öfkelenen ve hayal kırıklı-
ğına uğrayan, dönemin bir başka ünlü 
İngiliz filozofu Bertrand Russell, fel-
sefenin ‘ciddi’ yanıyla uğraşmayı bı-
raktığı için Wittgenstein’a acıyordu. 
Ancak Wittgenstein’ın &DPEULGJH�
0HNWXSODUÕ’ndan anlaşıldığına göre, 
asıl hayal kırıklığına uğrayan, Rus-
sell’a dar kafalı, inatçı rasyonalizmin-
de ve pozitivizminde ısrar ettiği için 
acıyan Wittgenstein idi.

Wittgenstein’ın güçlü bir kişiliği 
vardı. Söylediği veya yaptığı her 
şey etkileyiciydi. Kurduğu cümleler 
özdeyişlere benziyordu. Sesi kahra-

mancaydı. Seçkin öğrencileri ve ta-
kipçileri ona bir ermiş muamelesi ya-
pıyordu. Buna mukabil Wittgenstein’ı 
felsefî disiplinden yoksun bir şarlatan 
olarak görüp küçümseyen ve onunla 
alay edenler de vardı. Hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın Wittgenstein’ın iki 
hayatı arasındaki keskin zıtlıklar, bize 
modern Batı felsefesindeki büyük de-
ğişim hakkında önemli ipuçları verir.

İlk Wittgenstein, dünyanın DWRPLVWLN 
birimlerden oluştuğuna inanıyordu. 
Bu ‘bilimsel gerçek’, dil ve mantık 
konusunda bilmemiz gereken her şe-
yin temeliydi. Fiziksel dünya DWRPLV�
tik, matematiksel, kesin ve net oldu-
ğuna göre onu yorumlayan felsefe de 
öyle olmalıydı. Felsefe dünyayı oldu-
ğu gibi yansıtmalıydı. Bu yüzden de 
sadece mantığa dayanmalıydı. Başka 
her şey felsefenin ve mantığın ilgi 
alanı dışında kalıyordu.

İşte Wittgenstein o meşhur, “Üzerin�
GH� NRQXúXODPD\DQ� úH\OHU� KDNNÕQGD�
VXVPDN�JHUHNLU” sözünü, bu dönemde 
söyledi. Mantıksal pozitivizm aşk, 
sanat veya inanç gibi şeylere anlam 
veremiyorsa, felsefe de bu konularda 
hiçbir şey söylememeliydi. Wittgens-
tein dilimizin sınırlarının dünyamızın 
sınırları olduğunu bu dar anlamda ifa-
de etmişti.

Bu, 20’nci yüzyılın başlarındaki man-
tıksal pozitivizm hayranlarına muh-
teşem görünen bir tanımdı. Ancak 
Wittgenstein kısa süre sonra, birta-
kım olağanüstü durumlar sonucunda 
‘hakikat’in sadece atomlar ve mantık 

önermelerinden ibaret olmadığını an-
ladı. Dünyada mantık önermelerine 
ve bilimsel formüllere sığdırılamaya-
cak olduğu halde yine de anlamlı olan 
o kadar çok şey vardı ki… Bir beste 
nasıl yapılır? Bir arkadaşı özlemek 
nasıl ifade edilir? Aşkın, affetmenin, 
dürüstlüğün veya cesaretin mantıksal 
veya bilimsel açıklaması nasıl ya-
pılır? Vardığı sonuç şuydu: Bir şeyi 
sadece dar mantıksal anlamda açık-
layamadığımız için anlamsız görüp 
reddedemeyiz.

Wittgenstein, katı mantık önermeleri-
nin yerine belirsizlikler, aile benzer-
likleri, dil oyunları ve sözcüklerle ifa-
de edilemeyen şeylerin esrarı üzerine 
çalışmaya başladı. Araştırmaları dil 
ve mantıkla sıkı sıkıya bağlantılıydı. 
Felsefeyi, ikinci döneminde de “Beni 
JHUoHN�LWPLQDQD�XODúWÕUDQ�WHN�Lú” diye 
tanımlıyordu. Bu yeni görüşleri, fel-
sefî düşünceyi atomculuk ile indirge-
meciliğin prangalarından kurtarmıştı. 
Wittgenstein masa başı filozofundan 
ziyade bir zanaatkâra ya da sanatçıya 
dönüşmüştü.

Wittgenstein dil ile hakikat arasındaki 
doğru ilişkiyi açıklamaya çabalarken 
felsefenin sınırlarını da zorluyordu. 
Tractatus’u reddettikten sonra, dil 
aracılığıyla neyin ifade edilip edile-
meyeceği konusuyla ilgilenmeye de-
vam etti. Burada neyin ‘söylenebile-
ceğinden’ neyin ‘gösterilebileceğine’ 
doğru belirgin bir geçiş vardır. ‘Gös-
termek’ eylemi, mantık önermelerin-
den daha fazlasını gerektiriyordu; bu, 
yapmak, eylemek, vücut dilini kullan-

.HaHSP�]L�>P[[NLUZ[LPU!
-LSZLMLUPU�:ÛUÛYSHYÛ� 

øEUDKLP�.DOÕQ
* Makale Daily Sabah gazetesinde 01.11.2014 tarihinde yayınlanan orijinalinden tercüme edilmiştir. İktibas: 16.12.2014
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mak, haykırmak, düşünmek, sezgi ve 
nihayet sözle ifade edilemeyen pek 
çok eylemi içeriyordu. Böylece Wit-
tgenstein felsefeyi, doğa bilimlerinin 
sınırlamalarından ve felsefî indirge-
meciliğin KHJHPRQ\Dsından kurtarı-
yordu. Ama aynı zamanda, felsefenin 
yapıp yapamayacağı şeylere yeni bir 
sınır tayin ediyordu.

Bu çaba bazı açılardan, İslâm düşünce 
tarihinin dev isimlerinden Gazali’nin 
(1058-1111) 12’nci yüzyılda Aristo 
felsefesini eleştirirken yapmaya çalış-
tığı şeye benzer. Gazali, başta Farabi 
ve İbni Sina olmak üzere Aristo’nun 
Müslüman takipçilerini HSLVWHPRORMLN 
kibirleri ve tutarsızlıkları yüzünden 
eleştirmiş ve onları felsefenin sınırları 
dışına çıkmakla suçlamıştı.

Geleneksel bir Müslüman âlim ve 
entelektüel olan Gazali, hem dinî 
hem de felsefî bilimlerde eğitim gör-
müştü. Aristo felsefesine son derece 
hâkimdi ve bu felsefenin temel ilke-
lerini özetleyen Filozofların Amaçları 
(0HNkVLG�¶O�)HOkVLIH) adlı bir kitap 
yazmıştı. Bu özetleme çalışması öyle 
başarılıydı ki, kitap Latinceye çevril-
diğinde çoğu Avrupalı düşünür, Gaza-
li’nin İbni Sina’nın takipçisi olduğu-
nu sandı.

Gazali Müslüman Aristocuları, fel-
sefeyi her şeyi kuşatan metafizik bir 
dünya görüşüne dönüştürdükleri ve 
onu dinî inancın yerine ikame etmeye 
çalıştıkları için eleştirdi. Bu filozofla-
rın mantık ve matematik alanındaki 
eserleri övgüye değerken, HSLVWHPROR�
jileri sadece kısmen doğruydu. Ancak 
en büyük hatayı metafizik alanında 
yapmışlar ve felsefenin sınırları dışı-
na çıkmışlardı. Gazali, döneminde-
ki siyasi gelişmelerin de etkisiyle fi-
lozoflar hakkında acımasız bir hüküm 
verdi ve şu üç görüşü savundukları 
için onları İslâm inancından çıkmak-
la itham etti: Evren ebedi ve ezelidir, 
Tanrı F�]¶L\\kWı bilmez ve son olarak, 
öldükten sonra diriliş cismanî değil 
sadece ruhanî olacaktır.

Sünnî kelamcılar ve fakihler Gaza-

li’nin bu hükmünü felsefenin toptan 
reddi olarak yorumladılar. Oryanta-
listler bunu İslâm dünyasında felsefî 
düşüncenin sonu olarak ilan ettiler. 
Sünnî ilâhiyatı ile Gazali ve İbn-i 
Arabi’nin felsefî mistisizmi güç ka-
zanırken, Aristocu felsefe geri plana 
düştü. Ancak İslâm dünyasında felsefî 
düşünce sona ermeyip farklı şekillere 
büründü.

Gazali Aristocu felsefeyi, üstesinden 
gelemeyeceği alanlara girmeye cüret 
ettiği için eleştiriyordu. Ona göre Fa-
rabi ile İbni Sina’nın temsil ettiği fel-
sefe, kendi koyduğu sınırların dışına 
çıkıyor ve sadece mantık formülleri 
ve ‘delil’ (burhan) ile ifade edileme-
yecek şeyleri ifade etmeye çalışıyor-
du. Filozoflar, ellerinde bu işe uygun 
araçlar olmadığı halde HSLVWHPRORMLN 
bir kibirle metafizik sahasına zorla 
girmişlerdi. 

Açıklayamayacakları şeyleri dışlama 
veya reddetme eğilimindeydiler. Oysa 
Gazali’ye göre hakikati, kendilerinin 
bilme imkânı olan şeylerle sınırlamak 
yerine kendi sınırlarını kabul etmeli 
ve sadece analitik muhakeme ile açık-
lanabilecek ve açıklanamayacak şey-
leri kabullenmeliydiler.

Ancak filozofların hatası, felsefenin 
tümüyle yanlış olduğu anlamına gel-
mez. Gazali felsefeyi tamamen dışla-
mak yerine felsefî mistisizme yönel-
di ve nelerin felsefî-mistik düşünüş, 
tefekkür ve sezgisel düşünce yoluyla 
‘gösterilebileceği’ konusunda yeni 
bakış açıları geliştirdi. Eleştirilerini 
dile getirdiği kitabının anlamlı başlığı 
bunu açıkça ortaya koyuyor: ‘)LOR]RI�
ODUÕQ�7XWDUVÕ]OÕ÷Õ’, ‘felsefe’nin değil. 
Bu başlık, Aristocuların, kendi koy-
dukları felsefî kurallara bağlı kalma-
dıkları için, tezlerinin tutarsız oldu-
ğunu îmâ eder. Gerçekten de Gazali, 
kendileri felsefe yapmaktan ziyade 
sadece Yunan üstatlarını ‘taklit’ etti-
ğini söylediği filozoflarla adeta alay 
ediyordu.

Gazali’nin kendisi de, bir HSLVWHPR�
ORML krizi yaşadığı ve dış dünyanın 

varlığını sorguladığı dönemde felsefî 
kesinliğin (veya bunun yokluğunun) 
sebep olduğu sıkıntıları bizzat yaşa-
mıştı. +DWDGDQ� .XUWXOXú (HO�0XQNÕ]�
PLQH¶G�GDODO) adlı ünlü biyografisin-
de açıkladığı üzere, bu krizi vahyin 
yardımıyla ve aklını doğru şekilde 
kullanarak aşmıştı.

)HOVHIH�.HQGL�6ÕQÕUODUÕQÕ�
%HOLUOH\HELOLU�0L"

Bunun mümkün olduğunu düşünen 
Gazali, sadece kanıtlayıcı muhâke-
meyle ifade edilemeyen şeyleri doğru 
bir bağlama oturtabilmek için daha 
geniş bir felsefî düşünce tarzı geliştir-
di. Mantık ve dili, sezgiyle ve değişik 
HSLVWHPRORMLN vasıtalarla kavranabile-
cek daha büyük bir hakikatin parçası 
olarak gördü.

Bu, Wittgenstein’ın felsefî yolculu-
ğunun ikinci aşamasında yöneldiği 
istikâmete benzer. Gazali ve Witt-
genstein çok farklı kavramsal çerçe-
veler içinde çalışmış olsalar da, felsefi 
düşüncenin ufkunu genişletme çaba-
ları felsefenin günümüzdeki anlamına 
dair önemli fırsatlar sunmaktadır.

İslâm tarihinde nakledilen meşhur 
bir hikâye, hem Gazali’nin hem de 
Wittgenstein’ın eserlerinde karşımıza 
çıkan bilmek ile görmek arasındaki 
tamamlayıcı ilişkiyi, çarpıcı bir şe-
kilde hülâsa etmektedir. Önde gelen 
bir filozof ile bir Sûfî (bazı kaynak-
lara göre İbni Sina ile Hace Abdullah 
el-Ensari) arasındaki görüşmenin ar-
dından, insanlar onlara birbirleri hak-
kında ne düşündüklerini sorar. Sûfî, 
filozof için “2�EHQLP�J|UG�÷�P�úH\L�
ELOL\RU” der; filozof da Sûfî için “O 
EHQLP�ELOGL÷LP�úH\L�J|U�\RU” der.

Bu hikâye, Wittgenstein ve Gaza-
li’nin yapmaya çalıştığı gibi, bilmek 
ile görmek, kanıtlamak ile göstermek, 
söylemek ile susmak arasındaki yakın 
ilişki hakkında bize önemli ipuçları 
veriyor. Farklı bilme çeşitleri arasın-
daki ilişki, dün olduğu gibi bugün de 
felsefenin temel meselelerinden biri 
olmaya devam ediyor.
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Bu yazıda amacım antropolo-
jik/sosyolojik bir yaklaşımla 
insanın sınırlarını ve sınırlılık 

halinin yabancılaşma ile ilişkilerini 
irdelemektir. Sınırları aşmak için ne 
gerektiği konusuna ufak da olsa bir 
ışık tutmaktır.

Tüm canlı türleri arasında, doğduğu 
haliyle bu doğada var olamayacak tek 
tür insandır. Doğduğu haliyle yaşamı-
nı sürdüremeyecek olması, insanın ilk 
sınırıdır. Öte yandan, diğer türlerden 
önemli bir farkla doğuyor -son derece 
gelişmiş bir sinir sistemi ile-. Doğdu-
ğu an, bu koşullarda var olamayaca-
ğını fark eden yavru, gelişmiş sinir 
sistemini kullanarak bir hayatta kalma 
stratejisi geliştirir. Bunu da kendisini 
büyüten diğer insanları modelleye-
rek yapar. O halde, insanın doğuştan 
gelen bu sınırlarına eklenen ikinci sı-
nır, kendisine açık olan, ulaşabileceği 
modellerdir. Ana baba ya da başka 
bakıcıların hayatta kalma stratejileri-
nin sınırları, yeni doğanın da dünya 
görüşünü (hayat hakkındaki kanısını) 
belirler çünkü İnsan yavrusu, iç ve dış 
dünyayı algılamak için duyusal filt-

Sınırları 
Algılamak ve 

Aşmak
Dr. Şule N. Aytaç
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reler kullanır. Bu filtrelerin özellikle 
hangisini ve hangi sırada kullandığı 
aldığı modellerle büyük ölçüde çevre-
lenmiş olur.  1

Genel kabul olarak belirtilen, yedi 
yaşında bir insanın karakterinin belir-
lendiği fikri de bu olgunun bir sonu-
cudur. O yaşa kadar yapılan kayıtlar, 
bir gerçeklik haritası oluşturur ve on-
dan sonra iç ve dış dünya bu harita-
ya göre algılanmaya başlandığından, 
aslında yeni bir şey algılamak müm-
kün olmaz. Karakter dediğimiz şey bu 
gerçeklik haritası tarafından oluşturul-
muştur. Sonra gelen bilgilerin algıla-
nışı, temel yapıya bir kozmetik etki 
yapar ancak.  Bu bağlamda, Türkçede 
‘Bir insan yedisinde ne ise, yetmişinde 
de odur’ deyişi, bilimsel bir doğruyu 
yansıtır. Başka bir deyişle, insan olma 
koşulunun ikinci sınırı, insanın karak-
teridir.

Bu sınırları aşmak, NDWDUVLV  2, LQLVL�
\DV\RQ ya da PHGLWDV\RQ ve benzeri 
tekniklerle olasıdır. Bunun için kişi-
nin sınırlarını fark etmesi ve aşmak 
istemesi doğal olarak önkoşuldur. 
Bu farkındalık sonucunda arayış için 
yola koyulma, yolculuğun kendisi ve 
varılan nokta sınırların genişleyip ge-
nişlemediğini, ya da tamamen ortadan 
kalkıp kalkmadığını (Bu mümkünse 
eğer ki bu ayrı bir tartışma konusudur) 
gösterir.

Buraya kadar bir canlı türü olarak 
insanın doğasından kaynaklanan, bir 
başka deyişle, Antropolojik sınırlar bir 
ölçüde irdelendi. Üzerinde durulması 
önemli olan ikinci boyut ise sosyolo-

1 “%HEHNOHU�GR÷GXNODUÕQGD� WDEL�NL� µERú� OHYKD¶�
GH÷LOGLU��ELU�\Õ÷ÕQ�SUREOHP�o|]PH�JHUHFLQL�NDOÕW�
VDO�\ROOD�DOPÕú�YH�HOGH�KD]ÕU�o|]�POHUOH�LúH�EDú�
ODPÕúODUGÕU���«��g]HOOHúPLú�Q|UDO�SURJUDPODUOD�
G�Q\D\D�JHOLUOHU.” David Eagleman, ³,QFRJQL�
WR´� %H\QLQ� *L]OL� +D\DWÕ, Domingo Yayınları, 
Çeviren: Zeynep Arık Tozar, 2013, s. 84. Yazar, 
genel bilgilenme için Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınlarından Cosmides ve Tooby, “&RJQLWLYH�
$GDSWDWLRQV” ve ayrıntılar için Steve Pinker, 
“7KH�%ODQN�6ODWH”, eserlerini salık vermektedir. 
2 $UÕQPD �<XQDQFD��ȀȐșĮȡıȚȢ� olarak da bi-
linen NDWDUVLV, Aristoteles’in 3RHWLFD adlı ya-
pıtından alınmış bir sözcük olup; ilgili yapıtta 
trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatır.

jiktir, çünkü insan bir boşlukta değil, 
diğer insanlarla karmaşık ilişkiler 
ağında var olabilen bir canlıdır.

Doğa, işlenmemiş hâliyle, insan ihti-
yaçlarını karşılamak için sınırlı oldu-
ğundan, insan doğayı ‘yiyebileceği 
yiyecek, giyebileceği giysi ve içinde 
yaşayabileceği bir barınak üreterek’ 
dönüştürür  3. Bu dönüştürme faaliyeti 
endüstridir ve diğer tüm faaliyetlerden 
üstündür. Marx’a göre bu faaliyet baş-
ka alanlardaki tüm faaliyetlerden daha 
elzem, müşkül ve zaman alan bir faa-
liyettir.

Endüstri, insan ihtiyaçlarını karşıla-
mak için vardır ama endüstri de yeni 
yaşam koşulları yaratarak yeni ihti-
yaçların doğmasına neden olur. Do-
ğayı yeniden biçimlendirirken, yani 
endüstriyel faaliyette insan, yeni tür 
ve derecelerde tatmin sağlamak üzere 
güçlerini yetkinleştirir.

Emek, ‘hem insanın hem de doğanın 
katıldığı bir süreç’ olarak tanımlanır. 
Bu etkileşimde insanın doğayı işle-
me biçimi kendi kontrolündedir ve bu 
yolla, doğadan istediklerini elde ede-
cek biçimde onu dönüştürür.

Her emek sürecinin üç temel öğesi 
vardır:

1) İnsanın kişisel faaliyeti, yani iş,
2) O işin öznesi,
3) İşin araçları.
İnsan emeğinin ayırt edici özellikleri:

1) İnsan nesneyi |QFH zihninde oluş-
turur.
2) Üretim faaliyeti bilinçlidir.
Bu ikinci koşul, insanın yapmakta ol-
duğu işten kendisini ayırabilme yete-
neğini öngörür. Bir başka deyişle, NLúL�
NHQGL�DNVL\RQODUÕ�LOH�ELU�DNW|U�RODUDN�
NHQGLVLQLQ�IDUNÕQÕQ�ELOLQFLQGHGLU�

Bir kullanım değeri yaratma süreci 
olarak emek (yani kişinin iş görebil-
me yetisi, kapasitesi), nihayetinde, 
insanın kendisinden ayrılamayacak, 

3 Karl Marx��&DSLWDO��9ROXPH��, (1976, 1979), 
Penguin, ss283-306, ve 1844 0DQXVFULSWV, 
(1973) ss-106-119

soyutlanamayacak bir özelliğidir. İn-
san kendi ihtiyaçlarını karşılamak için 
emek sarf ettiğinde, özneye kendisi 
karar verip, araçlara da sahip oldu-
ğunda, sorun yoktur. Ancak bugün de 
hâlâ geçerli olan kapitalist sistemde, 
emeğin öznesinin kararları, emeği sarf 
edenden başkaları ve araçların sahibi 
de yine başkaları olduğunda sorun do-
ğar: Bu soruna yabancılaşma diyoruz. 
O halde, bu sistemde kişinin sattığı ve 
üretim araçlarını ellerinde bulundu-
ranların satın aldığı, kişinin belli bir 
süre içinde iş görebilme yetisidir.  Ve 
üretim araçlarını elinde bulunduranlar 
bu sürede en çok verimi alma ‘sorum-
luluğunu’ taşırlar. Böylece endüstriyel 
faaliyet, kişinin kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak için bilinçli olarak seçti-
ği bir faaliyet yerine, bir makinenin 
uzantısı olarak harcadığı bir çabaya 
dönüşmüştür. Neyin neden ne kadar 
zamanda ve nasıl üretileceği üzerinde 
hiçbir denetimi olmayan insan böyle-
ce tüm üretkenliğinden soyulmuş ve 
kendi emeğine ve sonuçlarına yaban-
cılaşmış olur. Kendisini, kendi faali-
yetinden ayıracak bilinci yitirmiştir. 
İnsan yaratıcılığına, üretkenliğine 
bundan daha büyük bir sınır düşünü-
lebilir mi?

Mesele ‘sınırlanmışlıkla’ kalmaz. 
Üretim sürecinden yabancılaşmış, işin 
bütününe, kendi rolünün ne olduğuna 
vakıf olmayan ve ne için, kim için, 
ne zaman, ne kadar ve ne üretileceği 
üzerinde hiçbir tasarrufu ya da bilgisi 
olmayan insan, bu süreçle ilgili W�P�
VRUXPOXOXNODUÕQÕ da devreder.

1979 yılında İngiltere’de ‘Emek Sü-
reci’ üzerine Sosyoloji doktoramı  4 
yazarken, otobüs şoförleri greve git-
mişti. Konumla ilgili olduğu için bu 
örneği tezimde de kullandım  5. Greve 
gitmelerinin nedeni, otobüsler tamir 
edildikten sonra resmî olarak kontrol 
edilmelerini istemeleriydi. Bunun ne-
deni ise, tamir edildikleri halde sefere 

4 “&RQFLRXVQHVV�DQG�WKH�/DERXU�3URFHVV�LQ�
D�7XUNLVK�)DFWRU\” – Şule N. Torun (Aytaç), 
DPHİL, 1981, Univ. Of York
5 Age, s.xvii
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çıkan otobüsler yine de arızalı olabili-
yordu ve bunun sonuçlarına kendileri 
katlanmak zorunda kalıyorlardı. Sen-
dika ve işçilerin buna karşı istedikle-
ri yeni bir ‘kontrolör’ tahsis edilerek, 
kontrolü yapılmış tüm tamir edilmiş 
otobüslerin yeniden kontrol edilmesi 
idi. Bir seviye daha hiyerarşi yaratarak 
sorunun çözüleceğine inanıyorlardı.  
Bir başka deyişle, ilk kontrolörler gö-
revlerini iyi yapmıyorlardı ve bunun 
sonucunda şoförlerin düşeceği durum 
ile ilgili bir bilinçten yoksundular ama 
nedense yeni atanacak kontrolörler 
sorumluluğu yüklenerek görevlerini 
yapacaklardı. Bu düşüncenin mantı-
ğı gereği, sorumluluk sonsuza kadar 
yeni kontrolörlere devredilebilir ve en 
sonunda Tanrı’ya kadar uzanabilir ki 
Tanrı kavramı da kendi içinde sonsuz 
bir kavramdır.

Bugün içinde yaşadığımız toplumların 
doğaya, insana ve yaşama karşı duyar-
sızlığı, sevgisizliği ve gaddarlığı (en 
basit biçimi ile kâr hırsı ile doğanın 
acımasızca talanı ve en uç biçiminde 
savaşlar) bu bağlamda sosyolojik ola-
rak açıklanabilir sanırım. Marx’ın, sa-
nayileşmiş toplumların işçi sınıfı için 
söylediği meşhur µ=LQFLUOHULQGHQ�EDú�
ND� ND\EHGHFHNOHUL� ELU� úH\OHUL� NDOPD�
\DFDN¶ ibaresi de bence bunu betimler. 
øQVDQ�DUWÕN�HPH÷LQLQ�VRQXoODUÕQGDQ�
VRUXPOX�GH÷LOGLU�� o�QN��HPHN� V�UH-
FL�ELOLQoOL�ELU� IDUNÕQGDOÕNOD�\DSÕOPD-

PDNWDGÕU�

Konunun benim için önemli olan bir 
başka boyutu da erkeklerden farklı 
olarak bu sürecin kadınları nasıl etki-
lediğidir. Çağımızda dişil ilkenin yok 
varsayılarak tamamen eril ilke ile yö-
netiliyor olmamız ve kadın erkek top-
lumun büyük kesiminin, eril değerleri 
içselleştirmiş olması, bir yanı ile ya-
bancılaşmanın bir sonucudur.

�0DU[¶ÕQ�GD�YXUJXODGÕ÷Õ�JLEL��LON��UH�
WLP� V�UHFL� NDGÕQOD� HUNHN� DUDVÕQGDNL�
FLQVHO�LOLúNL�LOH�JHUoHNOHúHQ��UHWLP�V��
UHFLGLU��%X�QHGHQOH�R�LOLúNL��GL÷HU�W�P�
�UHWLP�LOLúNLOHULQLQ�WHPHOLQL�ROXúWXUXU��
%XQXQ�EDúOÕ�EDúÕQD�NHQGL�LoLQGH�LUGH�
OHQPHVL� JHUHNHQ� |QHPOL� ELU� NRQX� RO�

GX÷X� NDQÕVÕQGD\ÕP� DQFDN� EX� \D]ÕQÕQ�
NRQXVX� ROPDGÕ÷Õ� LoLQ� NRQXPX]GDNL�
ED÷ODQWÕVÕQD�GH÷LQHUHN�JHoHFH÷LP���

Öte yandan, eril değerlerin egemenliği 
kadının toplumda nasıl görüldüğü ile 
de ilgilidir. Bu konuda John Berger  6 
önemli bir ışık tutuyor. Anlam bütün-
lüğünü bozmamak için, uzun bir alıntı 
yapacağım:

³.DGÕQ� RODUDN� GR÷PDN�� HUNHNOHULQ�
P�ONL\HWLQGH� RODQ� |]HO�� oHYUHOHQPLú�
ELU� \HUGH� GR÷PDN� GHPHNWLU�� .DGÕQ�
ODUÕQ� WRSOXPVDO� NLúLOLNOHUL�� E|\OHVLQH�
VÕQÕUOÕ�� E|\OHVLQH� NRúXOODQGÕUÕOPÕú� ELU�
\HUGH�\DúD\DELOPH�XVWDOÕNODUÕQGDQ�GR�
OD\Õ�JHOLúPLúWLU��1H�YDU�NL�EX�NDGÕQÕQ�
|]� YDUOÕ÷ÕQÕQ� LNL\H� E|O�QPHVL� SDKD�
VÕQD� ROPXúWXU�� .DGÕQ�� KLo� GXUPDGDQ�
NHQGLVLQL� VH\UHWPHN� ]RUXQGDGÕU�� +H�
PHQ� KHU� ]DPDQ� NHQGL� LPJHVL\OH� ELU�
OLNWH� GRODúÕU�� �«��  dRFXNOX÷XQXQ� LON�
\ÕOODUÕQGDQ�EDúOD\DUDN�KHS�NHQGL�NHQ�
GLVLQL�J|]OHPHVL��EXQXQ�JHUHNOL�ROGX÷X�
|÷UHWLOPLúWLU�RQD�

%|\OHFH� NDGÕQ� LoLQGHNL� J|]OH\HQ� YH�
J|]OHQHQ�NLúLOLNOHUL��NDGÕQ�RODUDN�RQXQ�
NLPOL÷LQL� ROXúWXUDQ� DPD� ELUELULQGHQ�
D\UÕ�LNL�|÷H�RODUDN�J|UPH\H�EDúODU�

.DGÕQ�� ROGX÷X� YH� \DSWÕ÷Õ� KHU� úH\L�
J|]OHPHN� ]RUXQGDGÕU��(UNHNOHUH�QDVÕO�
J|U�QG�÷��� RQXQ� \DúDPÕQGD� EDúD�
UÕ� VD\ÕODQ� úH\� DoÕVÕQGDQ� VRQ� GHUHFH�
|QHPOLGLU�� .HQGL� YDUOÕ÷ÕQÕ� DOJÕOD\ÕúÕ��
NHQGLVL�RODUDN�ELU�EDúNDVÕ� WDUDIÕQGDQ�
EH÷HQLOPH�GX\JXVX\OD�WDPDPODQÕU�´  7

6 John Berger çağımızın önemli bir düşünürü, 
sanat eleştirmeni ve yazardır. Türkiye’de de iyi 
bilindiği kanısındayım John Mohr’un harika 
fotoğraflarıyla birlikte yazdığı ‘$�6HYHQWK�0DQ�
LQ�(XURSH’ ($YUXSD¶GD�ELU�<HGLQFL�$GDP) adlı 
kitabında Almanya’ya Türkiye’den göç eden ilk 
işçilerin serüvenini, baştan sona izlemiş ve ola-
ğanüstü HPSDWL yeteneğini de ortaya koymuştur. 
Bu insanların yaşadığı değişimi ve yabancılaş-
mayı inanılmaz bir sezgiyle sergilemiştir. Süre-
ci, bunu yaşayanlar gibi anlamamızı sağlamıştır.  
Aynı şeyi, Fransa’nın bir dağ köyünde inzivaya 
çekilerek, tarımsal üretimi ve yaşamı ‘7KH�3LJ�
(DUWK’ ('RPX]�'�Q\D�YH\D�'RPX]�7RSUDN) adlı 
kitabında da, yok olan bu yaşam tarzına hayıfla-
narak, bizlerin de neleri yitirdiğini betimleyerek 
yapmıştır. Bunun dışında birçok romanı, sanat 
eleştirisi makaleleri ve anı kitabı da vardır.
7 John Berger: “ *|UPH� %LoLPOHUL”, Metis 
Yayınları, Çev. Yurdanur Salman,13. Baskı, 

John Berger’in vurguladığı, kadınlık 
durumunun sınırlarıdır. Bu sınırları 
çizen erkek-egemen toplumsa, aynı 
zamanda, var olabilmek için erkek-e-
gemen değerleri içselleştirmesi ge-
rektiğine inanan kadının kendisidir 
de. İşçi sınıfı ile benzer bir biçimde, 
kendi özgünlüğüne, yaratıcılığına gem 
vuran, sınır çizen sistemin, gönüllü iş-
birlikçilerine dönüşmüşlerdir. Kadının 
özel durumunda, kendisinin farkının 
bilincinde olmak yerine�� EDúNDVÕQÕQ�
J|]�� LOH kendisinin ‘farkında’ olma 
durumuna indirgenmiştir. (OYHGD�6RS�
KLD��(OYHGD�)DWPD�  8

Son olarak, çağımız insanının kendisi-
ni içinde bulduğu cendereyi anlamak 
için işin ruhsal boyutuna da bakmak 
yararlı olabilir. Bilindiği gibi, insanın 
‘varlığı’ sınırsızdır ancak sınırlı bir be-
den içinde hayat bulur. Düşünceler de 
sınırsızdır, akışkan bir halde evrende 
bulunur. Her birimiz, kendi monitör-
lerimizin  9 özelliklerine, antenlerimi-
zin gücüne göre uygun düşünceleri 
çekiyor. Yukarıda, her birimizin mo-
nitörünün sınırlarını belirleyen çeşitli 
antropolojik ve sosyolojik olgulara 
değinildi. Varsayım odur ki, bir kez 
‘birliği’ (bir olma hâlini) kavradığı-
mızda sınırlar kalmıyor. Bunu şöyle 
de söyleyebiliriz: Her yaptığımız ey-
lem, hatta düşüncelerimiz bile her şeyi 
ve herkesi etkiliyor ve sonuçta bize 
dönüyor. Eylem ve düşüncelerimizin 
sonuçları hakkındaki bilinçli farkında-
lığımız da bir anlamda tüm sınırların 
kalkmasıdır. Gerçek özgürlük de bu 
olsa gerek.

Stanley Kubrick’in 2001 adlı ünlü 
filminde (6SDFH�2G\VVH\ - 1968) bil-
gisayar HAL 9000 sanırım, bütünü 
kapsayabilen bir ‘monitör’ü temsil 
ediyordu. Umarım bunu insan yapısı 
makineler değil, bir gün insanlar ger-
çekleştirir.

Eylül 2007, s. 46
8 Sofya (KLNPHW, Yunanca: Σοφία). İslam’ın 
dişil hikmeti Hz. Fatma’ya göndermedir.
9 Metin Bobaroğlu’na göre WHFHOOLJkK; 
tasavvufta beyin.
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“Sınır” 
“Ve” 

“Ben”
0��2÷X]�$WDEHN�

6ÕQÕU�LOLúNLGLU
İlişki farklılıktır

)DUNOÕOÕN�oHOLúNLGLU
Çelişki harekettir

+DUHNHW�HQHUMLGLU��

Farklı hatta birbirleri için bir 
“başkası” olmuş belirlenimlerin 
aralarındaki gerilimin taşıyıcısı 

olduğu kadar, ortaklaştıkları nadir bir 
özelliktir VÕQÕU.  

Sınır tek bir yanın değil her iki yanın 
da sınırıdır. Hem bitiş, hem de baş-
langıçtır. Hem şiddeti artabilen kar-
şıtlıktır, hem de yakınlığın umududur. 
Her koşulda sınır bir bağdır. Farklılık 
kadar ilişkiyi de gösterir. “Her ilişki 
son çözümlemede ayırt edici bir özel-
liği ve de karşıtlığı söyler. Onun için 
çelişki aslında bir ilişkidir.”  2 Sınır da 
ilişkinin kanıtıdır. 

Sınır biraradalıktır, diyalektik ilişkinin 
sahasıdır. Sınırlar, çelişen ve çekişen 
tarafların birbirlerine karşı zorunluk-
larını ve birlikte var kıldıkları bütün-
lüğü gösterirler. Yani sınır karşıtların 
ayırıcısı olmakla birlikte bütünlüğün 
de toplayıcısıdır.

Sınır kavramının dilde ve düşüncede 
bir söylenişi de “YH” bağlacı olmalı-
dır. “Ve” sayesinde iki farklı özelliği 
birbiriyle bağlarız. “Ve” sayesinde 
hem ayırır hem de birleştiririz. “Ve” 
sayesinde anlarız ki ilişki farklılıkta 
olur. “Ve” sözünü duyduğumuzda ilk 
elde anlarız ki iki farklı belirlenim var, 

1 Bu belirlemeler öylesineler ki sıralamayı ve 
sözcüklerin yerlerini değiştirseniz de anlam 
bozulmuyor.
2 Metin Bobaroğlu, 'LQOH Neyden )HOVHIH 
6RKEHWOHUL. “Çelişki İlişkidir”

bir de bunların ilişkileri. Düşünmeyi 
ilerlettiğimizde akıl ederiz ki bu farklı 
belirlenimlerin ortaklaştıkları bir dün-
ya var. Bu dünya, sınırın her iki yanını 
da, sınırın kendisini de kapsayan bir 
bütünlük aslında. Bu bütünlük, bünye-
sindeki farklılıkların birliği ile anlam 
kazanıyor, öte yandan taşıdığı farklı-
lıklarla bilince de farkındalık sunuyor. 
Bütünlükler bünyelerindeki zıtlıklarla, 
onların sınırlarının istikrarsızlığıyla 
hareketli ve bilinçleri dürtücüdürler.   

Şayet sınır yoksa, şayet “YH” yok-
sa farklılıklar ve belirlenimler ayırt 
edilemez, hareketsiz ve görünmez 
olurlar: “Vahdet Deryası”. O bir sar-
hoşluk, kendinden geçiş, O bir coşkun 
idrak ama yaşam değil. 

O derya “Ben” kavramında yayılır. 
“Ben”, burada artık ortaklaşan, evren-
sel ve sınırsız öznedir. Oysa farklı bir 
bene koşullandık. O bireysel ve sınırlı. 
O denli sınırlı ki, sınır kavramının ta-
şıyıcısı, yayıcısı. Kendimiz sayesinde-
dir ki, farklılıkları görüyoruz, sınırları 
ve sınırlamayı öğreniyoruz. Ayırıyo-
ruz ve ayrıklaşıyoruz: Ben ve dışımız. 
Kendiliğimiz olmazsa bizim için sı-
nırlar da olmazdı. Kendinden geçmek 
bu yüzden Vahdet Deryasının eşiği ol-
malı. “Ve” yoksa, sınır yoksa o zaman 
ben de yokum. Şu halde “YH” bireydir. 
Demek ki farklılıkları bulan, gösteren, 
ayıran, bağlayan, ilişki kuran, hem 
uzaklık ve gerilim, hem yakınlık ve 
sevgi taşıyan sınır, bendir, insandır. 

Aslında insan aciz ve sınırlı. Taşıdığı-
mız bu sınırlılık yüzünden sınır ötesi 
ilişkilere gereksinim duyuyoruz. İyi 
ki böyle, bu sayede başkalarıyla ilişki 
ve dostluklar kuruyor, giderek sınır-
lılığımızı aşacak bir bütünlüğe doğru 
yöneliyoruz. 

Schwarz şöyle yazıyor: “*HOHQH÷H�
J|UH� KD\DW�� LQVDQÕQ� YH� G�Q\DQÕQ� H\�
OHPOHULQH�ULWLP�YHUHQ�ELU�QHIHV�JLEL�\D�
UDWÕOÕúÕQ�W�P�XQVXUODUÕQÕ�GRODúDQ�E�\�N�
ELU�VROXN�RODUDN�NDEXO�HGLOPHOLGLU��%X�
QHIHV�LNL�\|QH�GR÷UX�ELU�KDUHNHW�ROXúWX�
UXU��%LUL�ND\QD÷ÕQGDQ�GÕúD�GR÷UX�PHU�
NH]NDo�NXYYHWOH�KDUHNHW�HGHU��GL÷HUL�GH�
PHUNH]H�GR÷UX�\DQL�ND\QDNODUD�\|QH�
OHQ�PHUNH]L�ELU�J�oOH�KDUHNHW�HGHU��+D�

\DW� PHUNH]NDo� J�o� VD\HVLQGH� \D\ÕOÕU��
GD÷ÕOÕU�YH�\DUDWÕU��0HUNH]L�J�o�VD\HVLQ�
GH�R��PHUNH]H�YDUÕU��GLULOLU��\HQLOHQLU.”  3  

Varlığın soluğu merkezden uca doğru 
yaratıyor, biliş uçtan kaynağa doğru 
derleyip topluyor. Varlığın hiçbir şeyi 
dışarda bırakmaksızın kapsayıcılığı, 
birlik içinde ayrımlaşarak saçılıp da-
ğılması, farklılık ve farkındalıkla olu-
şan bilgi sayesinde yeniden toplanma-
sı insanın tin dünyasında iki ana kanal 
yaratıyor: 2QWRV (varlık) ve HSLVWHP 
(bilgi). Varlığa her an tanıklık ediyor, 
deneyimliyor ve bilgimizle tanımlıyo-
ruz. Tin dünyamızla, edindiğimiz bilgi 
ölçeğinde varoluşu yeniden, üstelik 
çoğaltarak yaratıyoruz: “İnsan her 
şeyi ikileme kudretindedir”.  4

“Allah, Âdem’e bütün eşyanın isim-
lerini öğretti”. 5 Yani insan, eşyaları 
soyutlayarak isimlendirmeye, varlığı 
bilgi olarak yenilemeye (ikilemeye) 
daha çocukluğunun ilk günlerinde 
başlıyor. Bilgi ağacından yediği mey-
ve ile bilme boyutunda yaratıcı oluyor. 
Cennetten kovulmayla, sorumluluk, 
özgürlük ve bilinçlenme gereksinimi-
ni yükleniyor. Böylece insan RQWRVu 
HSLVWHPle çoğaltarak kucaklayan tek 
canlı oluyor. Her iki yanı da bilincin-
de taşıyan ve o sayede ilişkilenmele-
rini sağlayan insan böylece onların 
sınırında yer alıyor. 2QWRV HSLVWHPi, 
HSLVWHP RQWRVu geliştiriyor, olgunlaştı-
rıyor, uygarlık ilerliyor. Varlıkla bilgi 
arasındaki sınır aslında bilinçtir. Yani 
insan bilinciyle sınır oluyor. Bu sınırın 
ve çelişkinin ötesini, bunları kapsayan 
bütünlüğü bilmeye, tanıklığa ve anla-
maya çekiliyoruz.

Hz. Muhammed’e soruyorlar: “Çok az 
ELU� |PU�P�]� NDOGÕ÷ÕQÕ� ELOHFHN� ROVDN��
NDODQ� V�UHPL]GH� QH� \DSPDPÕ]Õ� |÷�W�
OHUVLQL]"” Güzeller Güzeli yanıtlıyor: 
“İlminizi artırın”. İbadet edin tövbe 
edin demek yerine öğüdü budur. 

Kanımca insan, neyin, nelerin sınırı 
olduğunu bulsa bilse de, sınırları bağ-
rında taşıyanı bulmakla, buluşmakla 
yükümlü.
3 F. Schwarz, .DGLP�%LOJHOL÷LQ�<HQLGHQ�.Hú¿.
4 Metin Bobaroğlu, $$9�6RKEHWOHULQGHQ
5 Kur’an-ı Kerîm, Bakara 6�UHVL 2/31
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• Dünyamız üzerinde ortaya çıkan coğrafi sınırlar ve onu 
tanımlayan bayrakların aslında bir sınır olduğunun,

• Kendi yarattığımız sınırların asli potansiyelimizi gerçek-
leştirmeye nasıl engel olduğunun

• İyi-Kötü, Doğru-Yanlış kavramlarının aslında anlayış sı-
nırları olduğunun,

• Izdırap biçimleri, ağlama, öfke, stres hatta mutluluk vb. 
bir yandan arınma fırsatları iken diğer yandan daha geniş 
idrak önünde birer geçici sınırlamalar olduğunun,

• Suç ve ceza anlayışımızın aslında sınırlarımız olduğu-
nun,

• Yaşam enerjimizi kullanmada sınırlar oluşturduğumu-
zun,

• Şükran duyguları ile değil de eğlenme-oyalanmanın öte-
sinde bir farkındalığımız yok derecesinde ise bu halin geli-
şim-genişleme önünde sınırlanmalarımız olduğunun,

• Daha çok öğrenirken, hele egomuz yönünde kullanmaya 
düştüğümüzde daha geniş olanı idrakimize belirli sürelerle 
de olsa perde-sınır olabildiğinin,

• Tekrarlama alışkanlıklarımızın ve tekrarlamalarımızın 
yarattığı sınırların,

• Tahammülsüzlük hallerimizin yarattığı sınırların,

• Duygusal döngünün yarattığı sınırların,

• Cehaletin çokça bilinenin ötesinde yarattığı sınırların,

• Günlük düşünce, niyet ve eylemlerimizde içimize-mer-

kezimize dönmek yerine daha kolay olanları tercih alış-
kanlığı ile yaratmış olduğumuz sınırların,

• Çoğu veya hissedilebilir kısmı ideolojik çıkar gözeten, 
bütüncüllükten yoksun yasa denen düzenlemeler ile hük-
medilmesinin, kendi kaçınma ve ihmallerimiz sonucu ya-
ratılan sınırlar olduğunun,

1H�NDGDU�IDUNÕQGD\Õ]"

Cevaplarımızda, olağan düşünce kalıplarımızı ve sezgimi-
zi genişletmede yararlanılabilecek önermelerden bazıları:

5XKXPX]XQ�%LOJHOLN�<ROFXOX÷X¶QGDQ���

Ben sadece duymak istediği şeyi duymakta ısrar eden biri-
lerine bir şey öğretemem. Ben uyanan ve hayattaki gerçek 
amaçlarının onlara sunulan muazzam bilgeliği sadece duy-
mak değil, aynı zamanda uygulamak olduğunu anlayanla-
ra bir şeyler öğretebilirim.

Siz burada bir kabile oluşturmak için bulunmuyorsunuz. 
Siz burada yaratmak ve yeniden-oluşturmak için bulunu-
yorsunuz. Dünyada birçok kültür var olmuştur. Siz henüz 
insan bile değilken olağanüstü gelişken ve güzel kültürler 
buraya gelmiştir. Evet, dünya olağanüstü zihni, olağanüstü 
bilinci ağırlamıştır. Eğer bunu anlarsanız, şimdi var olan 
kültürler yerine, değişimi seçen bir varlık olabileceğinizi 
de anlayabilirsiniz.

1 5DPWKD - Fireside Dizisi, Cilt 2 – 2015 Akaşa yayınları                                                                                                          

Coğrafî Dünyamız,
Ülke, Düşünce ve

Anlayış SINIR’larımız
Muhammet Varer
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Sınırlı insan ile gerçek bir özgür birey arasındaki çizgi çok 
incedir, o çizgiyi kalınlaştıran şey insanın kendi ıstıraplı 
realitesiyle ilgili kavramı, kendi kendisine koyduğu sınır-
lar ve o sınırlar yüzünden yaratılan kaderdir.

Onlar uygulamayı bir hafta dener sonuç göremeyince bıra-
kırlar. Neden vazgeçerler? Çünkü QHRNRUWHNV hiçbir şeyin 
olmadığını savunur. O aslında sizin sınırlamalarınızı avut-
maktadır. O, onları yeniden onaylamaktadır.

Siz burada Tanrı olmayı öğrenmek ve bunun için prensibe 
geri dönmek, bilinmeyeni-bilinir kılmak için bulunuyorsu-
nuz. Bilineni yeniden onaylamak için bulunmuyorsunuz. 
Değişim QHRNRUWHNV için korkutucudur, çünkü o öbür ta-
rafında neyin bulunduğunu bilmez ve hayatta kalmak için 
bunu bilmek onun için önemlidir. Ama siz değişimin esas 
olduğunu, gerekli olduğunu, burada değişimi gerçekleştir-
mek için bulunduğunuzu anlayacaksınız. Değişmek eskiyi 
yeniden onaylamak değil, eskiyi dağıtıp o enerjiden yeniyi 
üretmektir.

İnsanlar zorluklar ve sorunlarla karşılaştıklarında genel-
likle o sorunu anlamaya, çözmeye çalışırlar. Bunun, yani 
sorunu çözmeye çalışmanın ne anlama geldiğini anlıyor 
musunuz? Peki, onu kim çözmeye çalışmaktadır? Neokor�
WHNV. 1HRNRUWHNV hangi deneyime sahiptir? Geçmişin de-
neyimine. Bir sorunu çözmeye çalışırken, siz ayrıca tasar-
lar, planlar ve akıllı davranmaya çalışırsınız ve bunu kim 
yapmaktadır? 1HRNRUWHNV. Böylece QHRNRUWHNV soruna bir 
çözüm bulmaya çalışırken her çareye başvuracaktır, çünkü 
o ona uygun davranması gereken bir imaja sahiptir ve o 
her zaman o imajı yeniden onaylar.

Eğer gerçek bir gözlemci olsaydınız ve geriye dönüp her 
bir kültürdeki din ve yasa mirasını inceleseydiniz, hepsi-
nin size çok aşına geldiğini görebilirdiniz. Eğer bedeniniz-
le çok ilgilenme eğilimindeyseniz, kendinizi Babil, İran, 
Yunanistan, kadim Mısır, kadım Güney Amerika gibi yer-
lerde bile görebilirdiniz. Sizin rahatına düşkün bir yaratık 
olduğunuzu ve sizi zorlamadığı, tam tersine rahatlattığı 
için birçok yere geri dönmüş olduğunuzu görürdünüz.

Dünya’nın doğal momenti, enkarne olan ruhlara NDRVun 
ya da huzurun ortasında değişime odaklanma yeteneği ve-
ren değişim devrelerinden geçmektir. Ekinoksların (gün-
tün eşitliklerinin) temel bir nedeni vardır. Dünya’nın ta-
mamlanması bu kadar uzun zaman alan bu kadar büyük 
yörüngeye sahip olmasının bir nedeni vardır, çünkü o size, 
tekamül eden Öz’e sadece barış ve bolluk zamanlarında 
değil, NDRV ve yokluk zamanlarında da yaratma yeteneği 
sunmalıdır.

Ruhun yolculuğu ile insanın yolculuğu arasındaki farkı 
öğrenemeyecek olan varlıklar vardır ve onlara çok trav-
matik ve dramatik bir jeofiziksel/jeolojik/kozmolojik de-
ğişim sunulacaktır. Bu farkı öğrenmiş olanlara ise uygun 

biçimde getiren yeni bir çağ armağanı ve doğayla birlikte 
var olma konusunda yeni gelişimler getiren yeni bir çağ 
armağanı sunulacaktır. Böyle bir zamanı neden yaşama-
lısınız? Çünkü bunu yapmak ruhun arzusudur. Bu insanın 
arzusu değildir; insan korkar. Ruh korkusuzdur. Ruh böyle 
destansı zamanları arar, enerjiyi NDRVtan geçirmek bir us-
talıktır ve ruhun aradığı budur.

1HRNRUWHNV girdileri depolamaya hazır büyük bir bilgisa-
yarlar olarak orada bulunur. O zaten en büyük hazinenin, 
orta beyin üzerinde yer almaktadır. O asla daha mükem-
mel hale getirilemez, sadece geliştirilebilir. O zaten ola-
bileceğinin en iyisidir. Bu QHRNRUWHNV taht yaratılmış en 
harika kaynağın üzerinde yer almaktadır. O daha fazla 
anıyı barındırmak için orada bulunmaktadır. Onun bunu 
yapmasının gerekmesinin nedeni, sizin her şey hakkında 
daha fazla bilgiye sahip oldukça, o bilgiyle daha büyük 
sinirsel bağlantılar, yani yeni SDUDGLJPDlar veya düşünce 
modelleri oluşturabilmenizdir. O yeni düşünce modelleri 
gelecek zaman-çizgisini yaratacaktır.

Eğer bilgi toplamazsanız, güçsüz, verimsiz, yoksul yaşar-
sınız. Bilgiyi büyük mimarın, yani orta-beynin ve beyin-
ciğin kullandığı aletler ve inşaat malzemeleri olarak düşü-
nün. Büyük mimar sizin –tanrısal, tarihî anıtınız olan-ya-
şamınız için görkemli bir saray inşa etmek ister. Sonra o 
yukarıya, depo odasına (QHRNRUWHNV) çıkar; orada fareler 
cirit atmaktadır ve her tarafı örümcek ağları kaplamıştır; 
büyük mimar tasarıma sahip olduğundan, ne tür inşaat 
malzemelerine sahip olduğunu görmeye çalışmaktadır. 
Peki, o orada ne bulur?

Siz herhangi bir konuda ne kadar çok şey biliyorsunuz? 
Başka bir deyişle, siz orada bir Tanrı’nın yararlanabile-
ceği, parçaları bir araya getirerek büyük sarayın temelini 
oluşturabileceği ve onu inşa edebileceği ne tür bir bilgiye 
sahipsiniz? Büyük mimar inşaat malzemelerine ihtiyaç du-
yacaktır?

Siz fizik hakkında ne kadar çok şey biliyorsunuz? O size 
sıkıcı gelse de, eğer o yaratmak istediğiniz şeyin ayrılmaz 
bir parçasıysa, onun yapı taşlarıysa, onu öğrenmenizin za-
manı gelmemiş midir? Sizin matematikçi olmanız gerek-
mez, çünkü matematik olanı tarif eden bir dilden başka 
bir şey değildir. Eğer ben size geçmişinizi dağıtacağımı 
söylesem ve siz bu alanın nasıl çalıştığı konusunda hiçbir 
şey bilmeseniz, ne olur? 1|U|QHWinizde kaybetme korkusu 
ortaya çıkar. Bu kafa karışıklığına, bilinçaltınızdaki tutum-
ları daha da sıkı tutmanıza yol açar.

Onlar rahatlama yerine üzüntüyü tercih ederler. Hayatla-
rındaki her şeyi değiştirmek için gerçekten sıkı çalışırlar, 
ama iş tutumlarını değiştirmeye gelince hiçbir şey yap-
mazlar, yüzeysel değişikliklerle yetinirler. Tutum hala 
oradadır, onlar onda küçük değişiklikler yapsalar da, asla 
tamamen yok etmezler.
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Sizin kesinlikle kuantum mekaniğini incelemeniz gerekir. 
Bunu yapın. Yabancı bir dil öğrenmeniz gerekir. Müzik 
aletleri çalmayı öğrenmeniz gerekir, çünkü bu beynin sağ 
ve sol yarımküresini aynı anda geliştirmeye yardımcı olur. 
Beyin, hücreler ve hormonlar hakkında öğrenebileceğiniz 
kadar çok şey öğrenmelisiniz. Bilmediğiniz şeyi okuyup 
öğrenin, notlar çıkarıp onları inceleyin, incelemelerinizin 
sonunda ne öğrendiğinizi tarif eden bir karikatür çizin. 
Eğer bunu yaparsanız beyniniz zenginleşir.

Daha fazla bildikçe, daha fazla cehaleti yok edersiniz ve 
yaptığınız şeyle ilgili kabul ve inanç düzeyiniz yükselir. 
Bu şu anlama gelir; 1HRNRUWHNVH göre, sizin bir kaderi ka-
bullenebilmeniz sadece ona ne kadar inandığınıza bağlıdır 
ve ona ne kadar çok inandığınız onun hakkında ne kadar 
çok şey bildiğinize bağlıdır.

Çoğu insan dar bir kabul bandına sahip olduğunu kabul 
etmekten hoşlanmaz, ama çoğu öyledir. Siz kabul ettiğiniz 
âlemde, kabul ettiğiniz şeyi kolayca tezahür ettirebilirsi-
niz.

%HQ�2\XP¶GDQ��

Bencilce olmayan iş sessizliğe götürür, çünkü o durum-
da yardım istemeye gereksinim duymazsınız. Sonuçlara 
ilgisiz kalarak, en elverişsiz koşullarda çalışmaya istekli 
olursunuz. Çok yetenekli ya da çok iyi teçhiz edilmiş ol-
maya aldırmazsınız. Ne takdir edilmek veya yardım almak 
istersiniz. Sadece yapılması gerekeni yapar, başarı ve ba-
şarısızlığı bilinmeyene bırakırsınız. Çünkü her şeyin nede-
nini oluşturan sayısız faktör vardır, sizin kişisel çabalarınız 
bunlardan sadece bir tanesidir. İnsanın aklı ve gönlünün 
sihri öyledir ki, insan iradesi ve sevgisi birlikte çalıştığı 
zaman en olmayacak şeyleri oldurur.

Ceza sadece yasallaştırılmış suçtur. Cezalandırmadan çok 
önleyicilik üstüne kurulmuş bir toplumda pek az suç iş-
lenirdi. Az sayıdaki istisnalar da hasta bir zihin ve beden 
olarak tıbbı yoldan tedavi edilirdi. 

Biz suç için arzular yaratıyoruz ve sonra da arzuyu yaratan 
kişi değil de suçu işleyen cezalandırılıyor. Sebepler diğer 
semptomları yaratacaktır. Daha çok zenginlik yaratacağı-
na her ulus daha çok silah üretiyor. 

hVWDGÕ�7DQÕPODPDN�$\GÕQODQPD�YH�gO�PV�]O�÷H�*L�
GHQ�<RO¶GDQ��

Ağlama, öfke, stres, mutluluk. Hepimiz bu hisleri iyi bilir-
siniz. Bir kişi duygusal bir döngüye girdiğinde, onun çev-
resindeki bir şey bu düğmelerden birine basmıştır. Bu da 
kişinin bedeninde fiziksel bir tepkinin meydana gelmesine 
2 Sri Nisargadatta Maharaj’ın sohbetlerinden – 1993 Akaşa yayınları                                                                     
3 5DPWKD- Fireside Dizisi, Cilt 1 – 2014 Akaşa yayınları                                                                                                       

neden olur. Bu fiziksel tepki ağlamak, depresyon, öfke, de-
ğişken veya tutarsız davranış olabilir. Bu arada beyindeki 
Q|URQHW kızılötesi hologramı geleceğe yansıtır. Bu duygu-
sal bir hal içindeyken, günler geçtiğinde siz şimdi iki gün 
önce yarattığınız şeyi deneyimlemeye başlarsınız ve bu 
sizin daha çok üzülmenize neden olur. Her şey bir anda 
üzerinize çöker. Döngü budur. 

'LQJLQOL÷LQ�*�F�¶QGHQ��

Ego kendi sınırlarını tanımlamak için düşmanlara ihtiyaç 
duyar ve hatta hava durumu bile bu işleve hizmet edebilir.

Alışkanlık haline gelmiş zihinsel yargı ve duygusal kasıl-
ma sonucunda, siz yaşamınızdaki insanlarla ve olaylarla 
kişiselleşmiş, tepkisel bir ilişki içinde olursunuz. Bunların 
hepsi kendi yarattığınız ıstırap biçimleridir, ama böyle gö-
rülmezler, çünkü ego için onlar doyum vericidir.

Bir şeyi kötü olarak isimlendirmek içinizde duygusal bir 
karmaşaya neden olur. İsimlendirmeden, onun olmasına 
izin verdiğinizde, o anda muazzam bir güç elde edebilir-
sizin. Duygusal kasılma sizi o güçten, yaşamın gücünden 
koparır.

2OD÷DQ�VW��2ODQD�8\XPODQPDN¶GDQ���

Siz engellenemeyecek bir bilince sahipsiniz. O kendinin 
kurtuluşudur. O kendi kendinin sonsuzluğudur. O asla öl-
meyecektir, çünkü o artık dar-görüşlü, sıradan, vasat de-
ğildir.

Kurtuluş yeni bir doğuştur. Bilinçte, olağanüstü olana. O 
dünü yakıp yok eden ateştir ve siz yeni bir varlık olarak 
uyanırsınız.

Gerçek kurtuluş, Tanrı’nın içinizde ortaya çıkmasıdır ve 
O’nun sınırları yoktur. İnsan uzayda yolculuk yapmaya, 
on bin galaksiye yolculuk yapmaya layıktır. İnsan Tan-
rı’nın sınırsız âlemini keşfetmeye layıktır. Ama o nerede 
başlar? O sizinle başlar, çünkü eğer siz bu konuda çaba 
göstermezseniz, o zaman Tanrı olamaz ve sonuçta kendi 
seçimiyle ölümsüzlüğü reddetmiş olan biri olursunuz.

Siz sadece gerçeği bildiğiniz için ağlarsınız ve gerçek vaf-
tiz suları olarak sel gibi akar. 

Kehanetler ve dünya olayları dünün haberleridir. Onlar 
planlandığı gibi gelişmektedir. Ama size verilen şey son-
suz bir yaşam fırsatıdır ve ona erişebilirsiniz. Siz onun zor 
olmasını istemedikçe, o zor değildir; siz isterseniz o zor 
olur.

4 (FNKDUW�7ROOH- 2003 Akaşa yayınları.
5 5DPWKD- Fireside Dizisi, Cilt 3 – 2015, Akaşa yayınları
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Kitab-ı Mukaddes’in Tekvin 11:1 
âyetinde  1; Tanrı, tek millet, tek 
dil olan halkın yeryüzüne yayıl-

ması için dillerini ayırır, bu kavmin Tan-
rılara, cennete yakın olmak için inşa et-
tikleri Babil kulesi ise tamamlanamaz.  2 

%DE�LOX Asur-Akad dilinde “Tanrı’nın 
Kapısı” anlamını taşırken, İbranice EDOLO 
kelimesinin “karışıklık çıkartmak” an-
lamından dolayı âyette, Tanrı’nın halkın 
dil birliğini bozduğu ve kente bu neden-
le Babil adının verildiği belirtilmiştir. 
Öte yandan Sa’lebi, “.ÕVDV�Õ� (QEL\D” 

1 Tevrat, 7HNYLQ 11:1,4-9: “Ve bütün dünyanın 
dili bir ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki, şarkta göç-
tükleri zaman, Şinar diyarında bir ova buldular; 
ve orada oturdular... ve dediler: Bütün yeryüzü 
üzerine dağılmayalım diye, gelin, kendimize bir 
şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina ede-
lim, ve kendimize bir nam yapalım. Ve âdemo-
ğullarının yapmakta oldukları şehri ve kuleyi gör-
mek için Rab indi. Ve Rab dedi: İşte, bir kavmdır-
lar ve onların hepsinin bir dili var; ve yapmağa 
başladıkları şey budur; ve şimdi yapmağa niyet 
ettiklerinden hiç bir şey onlara men edilmeyecek-
tir. Gelin, inelim ve birbirinin dilini anlamasınlar 
diye, onların dilini orada karıştıralım. Ve Rab on-
ları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı; ve şehri 
bina etmeyi bıraktılar. Bundan dolayı onun adına 
Babil denildi; çünkü Rab bütün dünyanın dilini 
orada karıştırdı; ve Rab onları bütün yeryüzü üze-
rine oradan dağıttı.”
2 Ebu CaferTaberî’nin “3H\JDPEHUOHU�YH�
.UDOODU�7DULKL” eserinde milletlerin 72 dile 
ayrıldığı belirtilmektedir.

eserinde şöyle der: Arap diline göre Ba-
bil, bülbülden çıkmıştır ve bülbül “türlü 
söyleyici” demektir. 

J. Derrida dünya üzerinde çevirinin Ba-
bil ile başladığını öne sürer. İlginç bir 
şekilde Babil kelimesinin çevirisindeki 
farklı anlam katmanları, tam da diller 
arası çevirideki zorluklara bir örnektir. 
Babil kelimesinin dayandığı EDOLO ke-
limesiyle, Tanrı’nın insanları cezalan-
dırması, dillerini karıştırması ve birbir-
leriyle anlaşamadıkları için yeryüzüne 
dağılmaları anlatılmaktadır. Öte yandan 
Kuran’ın son derece şiirsel Hucûrat 
Sûresi’nde  3 Tanrı’nın insanları millet-
ler ve kabilelere ayırmasının sebebi, 
onların birbirlerinin farklılıklarıyla ta-
nışmaları talebidir. Kur’an’ın bu âyeti, 
Babil kelimesinin Arapça çevirisindeki 
“bülbül”ün anlamıyla örtüşmektedir; 
bülbül tüm canlıların seslerini çıkarta-
bildiği için, farklılıkların renkliliğinden 

3 Kur’an-ı Kerim, +XF�UDW 6�UHVL 13: “Yâ eyyu-
hen nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ 
ve cealnâkum şuûben ve kabâile li teârefû, inne 
ekremekum indallâhi etkâkum, innallâhe alîmun 
habîr (habîrun)”
(Yaşar Nuri Öztürk): Ey insanlar! Biz sizi, bir er-
kekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp 
kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. 
Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakı-
nılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. 
Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.

Diller Arası Sınırları
Atlama Çabası:ƈȨȨɑȇȐ�¬ȐɨȨɑȨ
Ela Gülboy
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ve birlikteliğinden alınan zevki ifade 
etmektedir.  

Çeviri, dillerin farklılığı nedeniy-
le ihtiyaç duyulan, ama paradoksal 
olarak, diller farklı olduğu için tam 
yapılamayan bir iş.  Ancak edebiyat 
çevirisi, bir topluluğun verdiği sanat 
ürününü başka bir topluluğa ve onun 
şairlerine tanıtmak,  farklı dillerin bir-
birlerinden beslenmesini, düşünsel 
ve dil yetkinliğinin zenginleşmesini 
sağlamak amacını taşıdığı için, tüm 
sorunlarına rağmen yüzyıllardır öne-
mini yitirmemiştir.  Bir ütopya olarak 
ele alındığında çeviri, insanlığın ortak 
diline katkıdır, insanlığın kültürel ha-
zinesinin/mirasının aktarılması ama-
cına hizmet eder. 

Edebiyatın da en üst ve latif biçimi 
olarak şiir; çevrilebilir mi, çeviriyle 
kimliğini koruyabilir mi, başka bir 
boyuta nakledilebilir ve hâlâ kendi-
si olmayı sürdürebilir mi sorularına 
Paul Valery, şiiri çevrilemeyen, baş-
ka türlü söylenemeyen bir şey olarak 
tanımlar. İngiliz şair Coleridge ise 
şiirde doruğa ulaşmanın ölçütünü şu 
şekilde belirtir; “Şiir, eğer aynı dilin 
sözcükleriyle anlamı zedelenmeksi-
zin çevrilemiyorsa başarıya ulaşılmış 
demektir”. Yani, bırakın bir şiiri baş-
ka bir dile çevirmeyi, kendi dilinde 
bile farklı kelimelerle yeniden kuru-
lamamalıdır. 

Bir şiirin güzelliği, söylediğinden de 
çok söyleyişinde; seslerin, seslere 
bağlı anlam ve çağrışımların belli bir 
düzene sokulmasında olduğuna göre 
onu bozup bir başka dilde yeniden 
kurmak olacak iş değildir. Ama in-
sanlar Shakespeare, Puşkin, Hayyam 
gibi nice şairleri yalnız çevirilerinden 
sevmiş, büyülenmiş, der S. Eyüboğ-
lu. Demek bir şiirin kendinde olduğu 
gibi, çevirisinde de aklımızı, mantığı-
mızı aşan bir taraf var. Demek şiirde 
ses ve kelimelerin ötesinde öyle bir 
anlam var ki, kolu kanadı kırılsa da 
insandan insana, dilden dile geçiyor.

Cemil Sena, Hegel’in şiir için; mima-
ri, heykel, resim ve müzik sanatların-

daki evrensel ruhun gittikçe artarak 
şiirde yoğunlaştığını, bunun içindir ki 
şiirin Tanrısal ve tükenmez bir güce 
malik olduğunu söylediğini belirtir. 
Şiir mutlak ve tümeldir, sanatların 
sanatıdır. Metin Bobaroğlu’na göre 
antik çağlardan bu yana şiir, yarattığı 
ruhsal etkiyle insanı esinlendirir, tes-
hir eder. 

İşte bu esinlendiren, ruhlayan sanat 
eserinin başka bir dilde tekrar kurul-
ması için çeşitli aşamalardan ve se-
çimlerden bahsetmek gerekir. 

Şiir çevirirken; “��6WUDWHML� YH���ùDE�
ORQ” eserinde Andre Lefevere, bazı 
ölçütlerin yerine getirildiği takdirde 
çeviriden doyum alınabileceğini var-
sayar. Bu ölçütler genel olarak şiirin 
yapısını, anlam katmanlarını, ses, ri-
tim gibi öğeleri, şiire etkisini veren 
sözcük ve imgeleri içeren detaylardır. 
Kaynak dilden erek dile çeviride, çe-
virmenin sadece her iki dile de hâkim 
olması yeterli olmamakta, her iki di-
lin de yazın geleneğini, tarihini, ekini-
ni de tanıyor olmalıdır. Çevirisi yapı-
lan şiirin önce yapı-sökümü ve sonra 
başka dilde tekrar kurulumu gerekli 
olduğu için, şiir çevirmenliğinde şair 
olmanın katkısı yadsınamaz.

Burada en zorlu işlerden biri de şiir-
deki katmanlılığı sağlayan metaforlar, 
çağrışımlar, imgesel öğelerdir. Cevat 
Çapan bir söyleşisinde, çevirmen şa-
irlerin kendi malzemelerini, çevirdiği 
şiire ödünç verdiğinden bahseder. 

dHYLUL�<|QWHPL�h]HULQH notlarında F. 
Schleiermacher, iki farklı çeviri yak-
laşımından söz eder; 

1. Okuru metne götürmek (Örnek: 
Kutsal metin çevirileri),

2. Metni okura götürmek (Örnek: Can 
Yücel’in Shakespeare çevirileri). 

1. Tarihteki en eski çevirilerin kutsal 
metinler üzerine yapıldığı söylenir. 
Kutsal metinlerin şiirsel ve hermetik 
özellikleri, sessiz harflerden oluşan 
ve kelimenin anlam katmanlılığına 
olanak sağlayan semitik dillerle ya-
zılmış olmaları, çevirmenleri uygun 

karşılıkları bulma konusunda zorla-
yıcı unsurlardır. Bu tür tercümeler, 
neredeyse kelimesi kelimesine çev-
rildiği ve kaynak dildeki yapıyı da 
olabildiğince koruma gayesi taşıdığı 
için, erek dildeki okuyucu kendisini 
metne yabancı hisseder. Kişi, Türkçe 
kelimelerden oluşan bir metinle karşı 
karşıyadır ancak farklı bir dil ailesine 
ait orijinal metnin kendisine yaban-
cılığı nedeniyle zorlanır. Kitabı Mu-
kaddes Şirketi’nin İncil çevirisinden 
(İbranî, Kildanî ve Yunanî dillerinden 
çevrilmiştir) bir örnek şöyledir:

Tanah��0H]PXUODU 76:4

³ø]]HWOL�RODQ�VHQVLQ�
6R\JXQ�GD÷ODUÕQGDQ�\�FH�
<�UH÷L�SHN�RODQODU�oDSXO�HGLOGLOHU�
8\NXODUÕQÕ�X\XGXODU�
9H�E�W�Q�NXYYHWOLOHU�HOOHULQL�EXOPDGÕ�
ODU�´
Bu tür çevirilerde en büyük sorun, 
Walter Benjamin’in de belirttiği üze-
re, çeviriden sınırsız bir güvenirlilik 
beklentisidir. Tek bir kelime hatasının 
bile milyonlarca insanı derinden etki-
leyebileceği bir sorumluluk üstlenir 
çevirmen. 

2. Metni okura götürmek üzerine çe-
viri, okuyucunun kültürünü ön plana 
alarak, kaynak metni erek kültüre 
uyarlamayı esas alan, esnek bir çevi-
ridir. Can Yücel’in düşüncesi şudur; 
“Çevirmen olayın bütününü, zaman 
içinde yaratılmış tınısını kavrayacak, 
sonra da onu bir başka dilin kendi 
zamanı içinde yeniden yaratacaktır.” 
Can Yücel’in bu anlayışı, bir L. Ara-
gon şiirini “Ali Veli’li Türkü” baş-
lığıyla, bir W.H. Auden şiirini “Al-
la’sen Söyle Nedir Aşkın Aslı Astarı” 
olarak Türkçeleştirmesi üzerinden 
örneklenebilir.

Can Yücel’den Shakespeare 66. Sone 
çevirisi:

³'H÷LO�PL� NL� N|W�OHU� NDGÕ� ROPXú� <H�
PHQ¶H
9D]JHoWLP�EX�G�Q\DGDQ��G�Q\DPGDQ�
JHoWLP�DPD
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6HQL�\DOQÕ]�NRPDN�YDU�\D��R�NR\X\RU�
DGDPD.”
Bu anlayıştaki çevirilere karşıt fikir-
de olanlardan Prof. Bülent Bozkurt, 
Can Yücel’in sokak dili terimleri ve 
küfürlerle bezenmiş renkli çevirileri-
nin birçok insanın Shakespeare ismi 
ile aşina olmasına sebep olduğunu, 
ancak bu yerelleştirilmiş çeviriden 
şairin gerçek sanatının zevkine varı-
lamayacağını öne sürer. İlhan Berk 
ise okura artık salt anlam çevirisinin 
yeterli gelmediğini, yabancı şairin 
kullandığı dilin yapısını okuyucunun 
görmesi gerektiğini söyler. 

Başladığımız referans noktasına tek-
rar dönersek, aslında ilk çevirmenle-
rin Babil kulesinden de öncesinden 
başlayarak, ilâhî hakikatleri insanlara 
tercüme etmeye çalışan peygamberler 
olduğunu görüyoruz. Bu, Roman Ja-
cobson’ın LQWHUVHPL\RWLN çeviri kura-
mında bahsettiği ve aslında çevirinin 
sadece LQWHUOLQJXDO (diller arası) değil, 
bir göstergeler sisteminin başka bir 
sisteme çevirisi veya dönüştürülmesi 
konusudur. Örneğin bir şiirin müzik, 
dans, sinema veya resme dönüştürü-
lerek yorumlanması gibi. Böyle bir 
çeviri, Metin Bobaroğlu’nun ifade-
siyle; “IDUNOÕ� ELU� N�OW�U�Q� NRGODUÕQÕ�
GL÷HU� ELU� N�OW�UH� oHYLUPHQLQ�� LOkKv�
RODQÕ�EHúHUL�RODQD�oHYLUPHQLQ�VDQDWÕ�
GÕU�” Bunu tarihte en yetkin biçimde 

yapanlar Habiri/İbri/Hebrew/gezgin, 
yani İbranî, İbrahimî kültürüdür. On-
lar yerleşik kültürler arasında dolaşa-
rak ticaret yapar, birinin malını diğeri-
ne verirken, bir yandan da bu dillerin 
kültür kodlarını bildikleri için, farklı 
kültürleri birbirleriyle, bu kodları 
tercüme ederek tanıştırmaktaydılar. 
İbrahimî kültürün peygamberleri bu 
ortamda, ortak değerlerle (evrensel 
kavramlarla), yerel kavramlar arasın-
da bir çevirmendiler.  Bu, ilâhî olanın 
beşeri olana tercüme edilmesi olarak 
okunursa, Hz. İbrahim’den beri tüm 
peygamberlerin ve velilerin ─yani çe-
virmenlerin- hizmetleriyle bu tebliğ 
o zamandan bugüne, tüm milletlere, 
kesintisiz sürmektedir. 

Şiir ile olsun, ilâhî kelâm ile olsun, 
bizi esinlendiren, dönüşmemizi sağla-
yan, dilimizi, anlayışımızı, gönlümü-
zü zenginleştiren tüm elçilere, velile-
re, şairlere, çevirmenlere selâm olsun!
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Devlet ve Sınır Bağlamında

Türk-Kürt Sorunu
Gülgün Türkoğlu Pagy

S
ınır hem belirleme hem de olumsuz-
lamadır. Hidrojen atomunun son yö-
rüngesinde tek elektrona sahip olması 

bakımından Hidrojen olarak belirlenmesi aynı 
zamanda onun iki elektronlu Helyum atomu 
olmadığını anlatır. Sınır kavramı ile belirle-
nenin, belirlenimini kazandığı şey olarak ka-
labilmesi, geçici olmasını getirir. Varlığa öz-
deş belirlilik 1LWHOLN, Varlık için dışsal, ilgisiz 
belirlilik 1LFHOLN ve her ikisinin birliği olarak 
bunları dengede tutan Ölçü’dür. Ölçünün yiti-
rildiği her sistem dış sınırını yitirmiş sistemdir 
ve dolaysız Varlığın eytişiminin biçimi olarak 
daha öte belirlenimlere, eş deyişle kendi için-
de daha derine gidiş anlamını da taşır. Sınırın 
yitirilmesi Usun, içsel (tinsel) bir güç olarak 
şiddet uygulamasıdır, çünkü belirli varlık geçi-
cidir, kalıcılığını kendisini Kavramda yitirme 
olanaklılığına açarak bulur. Varolan belirlilik 

olarak Nitelik, ondan ayırdedilen 2OXPVX]OD�
PD olarak 2OJXVDOOÕNtır. Olumsuzlama yoksa 
Olgusallık yoktur. Belirli varlığın gerçekliği 
yalnızca olgusallığı değil İdealliğidir. Böylece 
kendi kendisi ile bağıntı olarak, tamamlan-
mış nitelik olarak “kendi için varlıktır”. Ben 
kendi için varlıktır. Ben denildiğinde beden 
sınırının ötesinde “ben”in olumsuzu/ben’den 
ayrım olarak “başka”sını benin bir belirleyeni/
bağıntısı olarak “kendi başka”sı bulunur. Ben 
sınır ve sınırsız, sonlu ve sonsuz arasında du-
rur. Olgusal olarak belirli varlık kendinde ol-
duğu gibi konulduğunda İdealite olarak kendi 
için varlık yani Ben’dir. Olgusallığın (doğa) 
İdeallikten ayrımı eş deyişle salt kendi başına 
alınması olgunun kavramından koparılması-
dır. Olgusal, gerçekliğine İdeal olanda ulaşır 
ve onda kapsanır. 1
1 Hegel, G.W.F. (2001) .�o�N�0DQWÕN. İstanbul: İdea Ya-
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Özsel olarak içeriği ile belirlenen 
sınır aynı zamanda tinsel ve doğal 
yaşamın temel belirleyici unsurla-
rından bağıntıyı, eş deyişle İlişkiyi 
getirir; sınır her iki yanı sınırlayarak 
ilişkilendirir. İlişki, kendi kendisi ile 
özdeşliği amaçsızlığından kurtararak 
ona dirimlilik verir. Her ilişki ortadan 
kaldırılmış Varlık olarak Öz’e iyedir 
özde yalnızca bağıntı vardır, geçiş 
yoktur. Kendisini açımlayan Kavram 
yaşamın tüm alanlarında bu temel 
belirlenimi esas alır. Böylece “öteki” 
“ötekinin düşüncesi”  “öteki aileler” 
“öteki toplumlar” “öteki ülkeler” 
“öteki uygarlıklar” “öteki ideoloji-
ler” temel belirleniminde Varlık olan 
Öz’ün yansımalarıdır. Özelliklerin 
karşıtlığı başkasının olumsuzlanması 
değil ayırdedilmesidir; ilgisiz edilgin 
evrenselin bir başkası aracılığı ile, 
ırası sınırlanmak olan gerçek sonsuza 
geçişidir. Benzerlik, özdeş olmayan-
ların özdeşliği, benzemezlik benze-
mez olanların bağıntısıdır. Diğer bir 
deyişle ayrım bağıntılı olanların öz-
deşliği olarak benzerlik özdeşsizlik-
leri olarak benzemezliktir. /RJRV bu 
temele oturduğu için her türlü ilişkide 
asıl Varlığın, yok (ortadan kaldırılmış) 
Varlık olduğunu anımsamak uyum, 
unutmak (gerçekte anlamamış olmak) 
uyumsuzluk/çatışkı getirecektir. Gi-
derek, bir sınır belirleyerek ilişkilen-
dirme doğa ve tin alanında eş deyişle 
yaşamın tüm alanlarında geçerlidir; 
tarih, politika, psikoloji, sanat, bilim, 
felsefe, din vb. Bu yayılmanın nedeni 
Kavramın, her bir kıpının onda bü-
tün olduğu bu tözsel gücün, edimsel 
Özgürlüğünü istemesidir. Hegel’in 
“saltık başkasının kalmaması” olarak 
tanımladığı Özgürlük; sanatta *�]HO 
İdeası, felsefede Özgürlük İdeası, 
dinde 7DQUÕsallığa yükselmiş 7LQsel-
lik, psikolojide Özgün %LUH\VHOOLN, 
düşünsel alanda .DYUDP, Ussal son 
erek olarak da 'HYOHWtir.

Devletler tarihsel akış içinde rastlan-
tısal olarak ortaya çıkmazlar, aksine 
tarihsel yaşamdaki değişimler, özne-
nin (insanlığın) gereksinimleri ola-
yınevi (A. Yardımlı Çev.) 

rak ortaya konulur.  Kendi başına bir 
soyutlama olan 'HYOHW, olgusallığına 
yurttaşları üzerinden varır. İnsanın 
ussal bir varlık, özgür istence iye bir 
varlık olduğunu duyumsayabilmesi 
için Devlet zorunluktur. Devlet-yurt-
taş ilişkisi organiktir, bireyin evrense-
li bilip ona inandığı ve bunda istenç 
olarak diretebildiği sağlamlık, bir 
devlete somutluğunu kazandıran halk 
tinidir. Devletin törelliği söz konusu 
olduğunda herkesin kendi kanısı ken-
disinedir, Devlet yurttaşlarının evren-
sel ilkeye bir tutku derecesinde bağlı 
olabildiği denli somuttur, tinseldir işte 
aynı zamanda bireye özünü veren bu 
kutsal bağ işlerinde kurumlarında ve 
hatta savaşlarında bile bu tinsellikle 
yönetilendir.

Sınırlanarak kuramsal açıdan belirli 
bir varlık konumuna gelen devletin 
kılgısal sürekliliğini belirleyen iki ana 
unsur vardır: Devletin kendi halkı ile 
ilişkisi ve diğer devletlerle ilişkisi. Bu 
unsurlar açısından veya somut ger-
çekliği içinde ele alındığında dünya-
da henüz bir İdeal Devlet oluşumuna 
rastlanmaz, ancak Batılı devletler bu 
ideale en yakın uygulamaların göz-
lemlenebildiği devletlerdir. Diğer 
devletlere oranla dolaysız ideanın 
gerçekliğe dönüşebildiği, tikelin yurt-
taşlar aracılığı ile evrensele yüksele-
bildiği böylece varoluş kazanabildiği 
kendi halkları ile barışık modern hu-
kuk devletinin, tözsel istencin edim-
selliği olarak dolaylı varoluşunu, öz-
bilinçli bireyin etkinliğinde bulduğu 
realitesi Batılı Devletler tarafından 
daha iyi anlaşılmıştır. Bu onların dev-
letleri daha anlayışlı olduğu için değil 
yurttaş olarak bireylerin kültür, sanat, 
felsefe, din, politika, sivil toplum 
örgütlenmesi, mesleki örgütlenme, 
sendikalaşma, insan hakları gibi alan-
larda kendilerini birer özbilinç varlığı 
olarak etkinliğe sunmaları ve emek 
harcamalarının bir sonucudur. Ereğin 
özgürlük olduğu aydınlanma dönemi 
hemen her konuda ileride olan bu top-
lumları lider bir medeniyet olma ça-
tısı altında toplamıştır. Ancak, kendi 
içinde özgürlük bilinci ve istencinin 

bir ifadesi olarak İdeal Devlet kendi 
sınırının ötesine de aynı hak ve öz-
gürlüğün edimselleşmesini, Ussal Ev-
rensel İstenç olarak tanır. Ussal olanın 
saltık son ereği, eş deyişle dünyanın 
olgusallaşmış son ereği şu ya da bu 
devletin özgürlüğü değil tüm dev-
letlerin özgürlüğüdür. İdeal Devlet 
İyi, Tüzellik, Gönenç, Özgürlük vb. 
evrenselleri diğer devletler için de is-
teyen devlettir. Rönesans ve Reformu 
kucaklayan bu toplumlar lider Batı 
uygarlığı olarak, kendilerine benze-
meyen toplumlarla olan ilişkilerinde 
jeoekonomik, jeopolitik çıkarlarını 
her şeyin üstünde gören yaklaşımları 
nedeni ile, tinsel tözün istenci olan 
evrensel gönenç ve özgürlük ilkesin-
den uzaklaşmıştırlar. 

Batılı devletlerin sorun yaşadıkları bu 
konuda yazılan kitaplardan birisi olan 
Huntington’un  “Uygarlıklar Savaşı” 
soğuk savaş sonrası dönem için uzlaş-
ma ve çatışmaların belirleyici unsuru-
nun uygarlıklar olacağını savlamıştır. 
Kitapta İslâm Uygarlığı sorun çıkaran 
bir uygarlık olarak baş roldedir. Batı 
evrenselciliği, çekirdek devletler ara-
sında büyük uluslararası savaşa neden 
olabileceği için bunu Dünya açısından 
tehlikeli bulan yazar çoğulcu, bireyci 
özgür hukuk devleti ile özdeşleşen 
Batı uygarlığının evrensel olduğu için 
değil benzersiz olduğu için değerli ol-
duğunu savlar. 2 “Batı kendi evrense-
lini doğuya dayatmamalıdır” der. Ev-
rensel sözcük olarak kullanılmış olsa 
da gerçek anlamında kullanılmamış-
tır, evrensel “kendi evrenseli” olarak 
henüz İdealitesinde değildir; ancak, 
(YUHQVHO’in, İdeal (YUHQVHO olarak 
Batılı toplumlarda henüz yetkinlikle 
bulunmadığından söz edilebilir. Ta-
rih sahnesinde evrensel, toplumların 
tininde örtük ya da açık olarak bulu-
nan tinsel töz olduğu için dışarıdan 
verilemez, önerilemez, yok edilemez, 
dayatılamaz. Örtülü olduğu durum-
larda tetiklenerek açığa çıkması, içsel 
bağıntıyı önsel ve zorunlu kılar. Tüm 

2 Huntington, S.P. (2002) 0HGHQL\HWOHU�
dDWÕúPDVÕ� İstanbul: Okuyan Us (Turhan M., 
Soydemir C. Çev.) (s. 468)
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edimselliğe varlık veren bu töz yalnız-
ca görüngülerde değil tinsel evrensel 
olarak da kendisini üretir. Bu nedenle 
görüngülerin tek başlarına olgusallığı 
hak ettiği biçimde ifade edebilmesi 
olanaklı değildir, ancak önceki basa-
maklarda soyut olarak kapsanan ide-
anın kavramsallaşmasına doğru giden 
yolculuğunda geçilmesi gereken kıpı-
lar olarak ele alınabilirler. Realitesini 
İdealitesinde bularak etkileşime giren 
böyle bir devlet için sınır ötesi, kendi 
başkasıdır sınırını paylaştığı devlet 
olumsuz kendidir. Binlerce kilomet-
re ötede sebep olunan kargaşa/savaş 
“kendi” ile zorunlu bağıntıdır. Coğ-
rafî olarak, ayrımlar üzerinden geniş-
letilen bir sınırın, ayrımların başat ve 
sürekli olması durumunda ulaşacağı 
son nokta yine kendisi, kendi sını-
rıdır. Yakın zamana kadar romantik 
bir soyut tasarım olarak küçümsenen 
“fazlasıyla İdealist” bulunan bu türde 
bir kavramsallık, Batılı devletlerin 
jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel 
bazı amaçlarla savaşları tetikleyen ve 
körükleyen bir tutum içine girmeleri, 3 
yani kendilerinden başka ülkeler için 
idealite ile bağı olmayan realiteyi ye-
terli bulan tutumları, sığınmacı soru-
nu olarak sınırlarına dayanmış ve bu 
durum Avrupa Birliği’nin kendi için-
de gerek coğrafî gerekse de psikolojik 
“sınır” tanımını tekrar ele almasına 
neden olmuştur. 4 Kendi içinde yetkin-
leşen Batı dışa yönelmelerinde Öz¶ü 
unutmuş, göz ardı etmiştir. Hakkı sa-
dece kendisi için isteme haksızlığında 
diretmiştir. Oysa duyunçta aklanama-
yan İyi, iyi değildir.

Huntington’un sorun olarak tanımla-
dığı İslâm Uygarlığı için önerisi,  bu 
uygarlığın tek bir özekten yönetilebi-
lir biçim almasının gerekliliğidir ve 
özek olmaya aday üç ülke arasından 
Türkiye’yi öne çıkarır; bunun ola-
naklılığını da laiklikten vazgeçilmesi 
3 Huntington, S.P. (2002) 0HGHQL\HWOHU�dD�
WÕúPDVÕ� İstanbul: Okuyan Us (Turhan M., 
Soydemir C. Çev.) (s. 269)
4 Managing the Refugee Crisis: Commission 
reports on implementation of EU-Turkey Joint 
Action Plan. http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-16-268_en.htm

koşuluna bağlar. Kemâlizm olarak 
adlandırarak indirgediği ve böyle-
ce yarattığı ideolojiyi yalnızca %DWÕ�
KD\UDQÕ bir heves olarak azımsar. 
Ahmet Davutoğlu’nun kaleme aldığı 
ve bu kitaba bir yanıt niteliği taşıyan 
“6WUDWHMLN� 'HULQOLN”  5 isimli çalışma 
titizlikle hazırlanmış akademik bir 
çalışmadır ve İslâm uygarlığının bir 
sorun olduğu tezinin antitezdir. Ki-
tapta oldukça yerinde saptamalar ve 
öneriler olmasına karşın, Hunting-
ton’un Kemâlizm konusunda olası-
lıkla duygusal belki ideolojik belki 
de her ikisinin de etkisi altında olan 
düşüncelerle nesnel olamadığı, bunun 
da Orta Doğu’nun, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile sonuçlanan Kurtuluş Savaşı’nın 
tarihsel gerçekliği içinde okunama-
masına neden olduğunu konu edinen 
bir karşı çıkış yoktur.  Türkiye’de, 
Aydınlanma Avrupası’nın yüzyıllar 
süren çabasının kazanımı olan ürünün 
bu denli hızlı ve yaygın olarak başa-
rılabildiği görülememiş midir? 6 Her 
iki kitapta da, Tinsel olanın içten dışa 
doğru yarattığı basınçla görüngü dün-
yasına çıktığının ve bunun bir zorun-
luk olduğunun,  Evrensel Ussal İsten-
cin her zaman özgürlüklerle edimsel-
leştiğinin ve devletin kavramında bu 
dirimliliğin yattığının ayrıca Atatürk 
Devrimleri’nin Ussallıktan ve Usun 
da kendisinden beslendiğinin bilgisi-
ne ve anlayışına rastlanmaz.

Mustafa Kemâl Atatürk, bir impara-
torluğu “ümmet” bilincinden özgür 
yurttaş bilincine, özgürlüğe, modern 
devlete taşıyan, tutkulu doğasının ya-
şamını biçimlendirdiği bir kahraman-
dır. Evrensel İstencin, tikel istencin 
kaprisi, keyfiyeti, istekleri ve özenci 
ile karşıtlık içinde olmadığı bir kaptır. 
Atatürk, Tin’in kendisini daha yüksek 

5 Davutoğlu, A. (2001) 6WUDWHMLN�'HULQOLN. 
İstanbul: Küre Yayınları
6 $YUXSD¶QÕQ� ���� \ÕOGD� \DSWÕ÷Õ� \HQLOHúPH\L�
��� \ÕOGD� \DSWÕN. Özdemir A. Muazzez İlmi-
ye Çığ ile söyleşi, Sözcü Gazetesi 29. Şubat 
2016 http://www.sozcu.com.tr/2016/egitim/
muazzez-ilmiye-cig-imam-hatipler-aydin-
lanmaya-karsi-ama-onun-nimetleriyle-yasi-
yor-1079123/

bir yaşama doğru geliştirip ilerlerken, 
öznel özenci aşıp evrenseli kendisine 
amaç edindiğini, tinin tözünün özgür-
lük olduğunu kavramıştır. 7�UN�7LQL�
QLQ�HYUHQVHO�WLQOH�GROD\VÕ]�ED÷ÕQWÕVÕ��
ED÷UÕQGDQ� oÕNDUGÕ÷Õ� NDKUDPDQÕQ�
G�ú�QFHOHULQLQ� GHULQOL÷LQGH� GROD�
\ÕP� ND]DQDUDN� YDUROXúD� oÕNPÕúWÕU� 
Tinin işi özüne uygunluktur, ilerleme-
dir, gelişmedir; kavrama daha yakın 
belirlenim bir öncekini LúOH\HUHN sona 
erdirir. Saltık ereğin özgürlük olduğu 
gidişte Türkiye Cumhuriyeti, Osman-
lı İmparatorluğu’nu saklayarak orta-
dan kaldırır, imparatorluk deneyimi 
kendisini cumhuriyetin kurumların-
da, eylemlerinde tüm dışlaşmaların-
da deneyim, NQRZ�KRZ�olarak ortaya 
koyar. Dünya tarihinde tinin kendi 
gelişmesi ve bu gelişmede tinin ken-
disini kendisine nesne olarak vermesi 
vardır. Görüngüler geçicidir, sonlu-
dur. Huntington’un İslâm ülkelerinin 
liderliği için önerdiği laik olmayan bir 
Türkiye, kısaca Özgür Yurttaş Toplu-
mu kazanımlarından vazgeçildiği bir 
Türkiye kabul edilemez. $WDW�UN�LOH�
G�Q\D� WDULKLQGH� LON� NH]� GR÷X� YH�
EDWÕQÕQ� JHUHN� FR÷UDIv� JHUHNVH� GH�
SVLNRORMLN�VÕQÕUÕQÕ�RUWDGDQ�NDOGÕUDQ�
ELU�PRGHO�\DúDPD�JHoLULOPLúWLU� 

Modern devlette kahramana gereksi-
nim yoktur; 7 her yurttaş birer kahra-
mandır. İlk aşamada kendisini insan 
bireyi biçiminde duyumsayan tinsel-
lik gelişerek dünyasal ussallık olan 
Devlet biçmine evrilir, yurttaşların 
özbilinçli özgürlüğün ussal yaşamı 
altında anlam bulan bir yaşam sürdür-
mesi ve kıskançlıkla bunu koruması, 
her türlü tikel çıkarın üzerinde görme-
si, kararlılıkla, çalışkanlıkta diretmesi 
kahramanlıktır; kahramanlar tembel 
olmazlar. Halkın yazgısı kendilerini 
ilgilendiren konularda üstlendikleri 
sorumluluk ve bu uğurda harcadıkla-
rı çabadan bağımsız değildir. “Yurtta 
sulh, cihanda sulh” coğrafî sınırları 
ve zamanı aşan bu evrensel anlayışın 
ürünüdür, ancak henüz Atatürk’ün 
içinden çıktığı halkın tinselliğinde bir 
7 Hegel, G.W.F. (2006) 7DULK�)HOVHIHVL İstan-
bul: İdea Yayınevi (A. Yardımlı Çev.)
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edim olarak ortaya konulamamıştır. 

Anayasal olarak bir hukuk devleti 
olan ülkemizde Devlet’in dolaylı va-
roluşunu bireyin özbilincinde, edi-
minde bulması sorunludur, başarısız-
dır. Ülkemizde, devlet ile yurttaşın bir 
dostluk ilişkisinden, giderek devletin 
yurttaşa hizmet ettiği bir ilişkiden 
daha çok “otoriter devlet baba” eği-
limli bir ilişki daha ağır basar. Yurttaş 
düzeyinde boyuneğme ve bilinçsizlik, 
devlet düzeyinde ayrım üzerinden 
bastırma-baskılama, benzerlerin birli-
ği üzerinden hak yeme keyfiyeti ola-
rak görüngü kazanır. Oysa, Hegel öz-
gür istencin yasaya boyun eğen İstenç 
olduğunu ve onda kendi kendisine 
boyun eğerek özgürleştiğini söyler. 8 
Realitesini idealitesinde bulan özbi-
linçtir, karşıt söylemde ise tümcelerin 
biricik özneleri yüklemleri ile bu-
luşma bütünleşme sorunu yaşar; her 
tümcede eylemin bağıntılandığı özne-
ler yokturlar gerçekte, metafizik dün-
yadan inmesi beklenen boş soyutla-
malardır. Böylece, Kendi Tikel İstenç 
eksikliğini, nesnel Tin olan Devlet’in 
varlığında güvenle, korkusuzca yaşa-
yamamasında yansımış olarak bulan 
halk için Devlet bir öte yandır. Oysa 
Modern Devlet, tikel istencin gelip 
geçici heveslerine karşılık bulamadı-
ğı, yurttaşlarının  istenci ölçüsünde ve 
ancak böylelikle, bağrında din, sanat, 
felsefe, bilim alanlarında özgürce ge-
lişebildiği ve dayanıklı tinsel tözde 
dirimliliğin sürdürülebildiği somut 
bir kazanımdır. Modern hukuk devle-
tinde Yasa doğrulanmış istençtir; doğ-
rulanmış olması belirli bir topluluğa 
ya da yöneticiye tanınan ayrıcalık ol-
maksızın herkes tarafından tanınmış 
olmayı gerektirir. Tikel istenç yasa-
lılığa özünlü olmasından dolayı onu 
her yerde hak olarak tanır, böylece 
kendisini tanır, VD\JÕ�GX\GX÷X�\DVD�
|]GH� NHQGLVLQH� VD\JÕ� GX\PDVÕGÕU.  
Devlet törede dolaysız varoluşunu, 
bireyin özbilincinde, bilme ve etkin-
liğinde dolaylı varoluşunu bulur, tıpkı 
özbilincin duygusal yatkınlığı yoluyla 
8 Hegel, G.W.F. (2006) 7DULK�)HOVHIHVL İstan-
bul: İdea Yayınevi (A. Yardımlı Çev.)

etkinliğinin özü, ereği ve ürünü ola-
rak devlette tözsel  özgürlüğünü bul-
ması gibi. Nasıl keyfi tekil davranışlar 
özgürlük olamaz ise bir devletin öz-
gürlüğü de işlevinde kendi yasalarına 
sıkıca bağlılığı gerektirir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i, 'HY�
OHW�<XUWWDú, /DLN�'LQFL, 7�UN�.�UW, 
$OHYv�6�QQv, 6D÷FÕ�6ROFX vb. bölün-
müş kimlikler üzerinden prim, poli-
tika, kışkırtma yapılabilen, gündem 
yaratılabilen bir ülkedir. Yaşamın tüm 
alanlarında kendisini gerekirse şiddet 
olarak gösteren sonsuz birlik, ikiliğin 
giderilmesini öngerektirir. Ezenler ve 
ezilenler biçiminde bakarak sağlıklı 
bir çözümleme yapılamaz; realitesini 
idealitesinde bulamamış olmak asıl 
sorundur ve böylece sorunlar ortaktır. 
Günümüzde en sert sınır Türk-Kürt  
kutuplaşmasında görülür. Bu sorun, 
Ahmet Davutoğlu’nun yukarıda sözü 
edilen kitabında değindiği beş boyut 
önermesi çerçevesinde ele alınabi-
lir. Sosyal nitelikli çalışmaların beş 
boyutta ele alındığından söz eder ve 
kavramsal bir yaklaşım sunar, buna 
göre:

1- Betimleme: Nesneyi göründüğü 
gibi resmetme.

2- Açıklama: Bir olgunun neden-so-
nuç ilişkileri temelinde ele alınması.

3- Anlama: Açıklanan olgunun bir 
süreç içinde ele alınması; soyutlama 
içerir.

4- Anlamlandırma: Bakış açısına yön 
kazandırma ki, özgün bir duruş ve ku-
ramsal çerçeve gerektirir.

5- Yönlendirme: Olgu ve süreçlerin 
etik boyut yadsınmadan etkilenmesi.

Yazar, ilk boyuttan sonuncusuna doğ-
ru ilerlerken giderek bir “zihniyet pa-
rametreleri” ile etkileşimin devreye 
girdiğini hatırlatır. Sosyal çalışmalar 
psikoloji ile içiçedir, bu hem tinsel 
hem de doğal bir varlık olan insanın 
hak ettiği bütünsellikte ele alınması 
bakımından önemlidir. 9 Davutoğ-

9 6FKRRODUO\� DUWLFOHV� RQ� ³SROLWLFV� DQG� SV\�
FKRORJ\�´� https://scholar.google.com.tr/scho-

lu’nun yol haritası olarak koyduğu 
anlayış aynı zamanda insanın doğal 
bilinçten kavramsal bilince gittiği yol-
dur. Ülkemizde sorunların sıklıkla ilk 
üç aşamaya takıldığı görülür. Türk-
Kürt sorununun <|QOHQGLUPH aşama-
sında ele alınması $QODPODQGÕUPD 
aşamasını öngerektirir. $QODPODQ�
GÕUPD bilimsel bakışın zorunlu basa-
makları olan $oÕNODPD ve $QODPD’nın 
yan tutma kolaycılığına düşmeden, 
nesnel olarak ve daha da önemlisi 
bir süreç içinde değerlendirilmesi-
ni gerektirir. Yurttaşın isteği değil 
istenci yani özbilinçli düşünmeleri, 
edimleri politikacıya bir sorumluluk 
yükler. Birileri öyle uygun gördüğü 
için <|QOHQGLUPH aşamasına geçile-
mez, geçilemediği ilk basamağa geri 
gidince anlaşılır: Us gerçek ile yapay 
ayrımı yapabilendir,  geriye dönüş 
yukarıda sözü edilen Usun şiddetidir. 
Dolayısı ile $QODPODQGÕUPD boyutun-
da aranan Özgünlük’ün Öz’ü kendi 
içine gitmiş, kendi içine derinleşmiş 
Varlık olacaktır. Kendisinde Öz’ün ne 
olduğunu anlamayan onu başkasında 
tanıyamaz, kendisini anlamayan yet-
kin $QODPODQGÕUPDlar yapamaz. Bir 
olgunun neden-sonuç ilişkileri teme-
linde ele alınması olan $oÕNODPD aşa-
masında şimdiden yansız bir tutuma 
gereksinim vardır. Böylece ve ancak 
böylece izleyen aşamalara geçilebilir. 

Türkiye’de düşüncelerin özgürce 
tartışılması farklı özeklerce benzer 
amaçlarla engellenir, sorunsuz bir 
demokratik işleyiş yoktur ve EX�GX�
UXP��ONHQLQ� \DOQÕ]FD� úX� \D� GD� EX�
D]ÕQOÕNODUÕ�LoLQ�GH÷LO��W�P�\XUWWDúOD�
UÕ�LoLQ�JHoHUOL�ELU�VRUXQGXU. Yurttaş 
bir özbilinç varlığıdır, sorumluluk 
alabilendir. Tikel kapris, istek, çı-
kar, özenç duygu durumundan çıkıp 
özeleştiri yapılabilmelidir, yanlı bir 
tutumla Ussal olunamaz. Ussallığa 
yükseliş, işlenip dönüştürülmüş “dü-
şünce mezarlıklarının” oluşturduğu 
tepeler üzerinde olur; başkalarının 

lar?q=politics+and+psychology&hl=en&as_
sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ve-
d=0ahUKEwjs-NDBnKzLAhUEZCwKHUb-
JD9sQgQMIGDAA
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düşünce mezarlıkları ödünç alınarak 
konuşmalarda, yazılarda kullanılabi-
lir ancak bir düşünce, düşünende öl-
düyse (saklanarak ortadan kaldırma) 
dirimlidir (edimsel). Hegel’in dediği 
gibi “'�Q\D\D� 8V� J|]�� LOH� EDNDQD��
G�Q\D�GD�8V�J|]��LOH�EDNDU.” 10 Ussal-
lık yansızdır ve zorunluk içerir. “8V�
VDOOÕN�LOH�EDNDQD�7XWNXQXQ�WLNHO�oÕNDUÕ�
E|\OHFH� HYUHQVHOLQ� HWNLQOHúPHVLQGHQ�
D\UÕODPD]GÕU�� o�QN�� HYUHQVHO� RODQ�
WLNHO�YH�EHOLUOL�RODQGDQ�YH�RQXQ�ROXP�
VX]ODQPDVÕQGDQ� GR÷DU�� %LUELUOHUL� LOH�
oDWÕúDQODU� WLNHOOHUGLU��YH�EXQODUÕQ�ELU�
E|O�P��\LWLS�JLGHU��.DUúÕWOÕNWD�YH�NDY�
JDGD�NHQGLQL� WHKOLNH\H�DWDQ�HYUHQVHO�
øGHD�GH÷LOGLU��R� NHQGLQL�DUNDWDVDUGD�
VDOGırıya uğramamış ve zarar görme-
PLú� WXWDU��%XQD�XVXQ�KLOHVL�GHQHELOLU�
²� WXWNXODUÕ� NHQGL� LoLQ� HWNLQOHúPH\H�
EÕUDNÕU��YH�EX�DUDGD�NHQGLQL�RQODU�\R�
OX\OD�YDUROXúD�\�NVHOWHQ�ND\ED�X÷UDU�
YH� ]DUDU� J|U�U�� d�QN�� J|U�QJ�� ELU�
E|O�P��KLoNHQ��ELU�E|O�P��LVH�ROXP�
OX�RODQGÕU��7LNHO�oR÷XQOXNOD�HYUHQVHOH�
NDUúÕ� |QHPVL]GLU�� ELUH\OHU� DGDQÕU� YH�
J|]GHQ� oÕNDUÕOÕU�� øGHD� YDUROXúXQ� YH�
JHoLFLOL÷LQ� EHGHOLQL� NHQGLVLQGHQ� GH�
÷LO�� ELUH\OHULQ� WXWNXODUÕQGDQ� |GHU�” 11 
Dünyaya egemen olanın yalnızca Us 
olduğu ve tarihte her şeyin ona uy-
gun olduğundan Hegel’den yaklaşık 
bin yıl kadar önce bir Kur’an âyeti de 
şöyle söz eder: “$OODK�KLOH�\DSÕFÕODUÕQ�
HQ�KD\ÕUOÕVÕGÕU.” 12 

Bazı düşünme yollarının pijama ile 
de alınabileceğine dikkatimizi çeken 
Hegel’i, giysilerimize çeki düzen 
verip dinlersek özgürlük kavramının 
evrensel olduğunu ve yalnızca kavra-
mın bilgi üretebileceğini anlarız. An�
ODPODQGÕUPD için soyutlama, olum-
suzlama önkoşuldur. Olumsuzlama 
yapabilmek soyut düşünebilmektir. 
Soyutlamada ansal etkinlik tek bir 
noktaya yönelir ve böylece içsellik 
ile uğraşma alışkanlığı kazanılır. 13 

10 Hegel, G.W.F. (1995) 7DULKWH�$NÕO. İstanbul: 
Kabalcı Yayınevi. (s.37)
11 Hegel, G.W.F. (2006) Tarih Felsefesi İstan-
bul: İdea Yayınevi (A. Yardımlı Çev.)
12 Kur’an-ı Kerîm, Âl�L�øPUkQ�6�UHVL ��
13 Hegel, G.W.F. (2001) .�o�N�0DQWÕN. İstan-
bul: İdea Yayınevi (A. Yardımlı Çev.)

Belki de kaldırım göstergesi yalnızca 
bir çizgi olan ve buna sürücü ve yaya 
yurttaşların sorunsuzca saygı göste-
rerek işlevsellik kazandırdığı bilimde 
ileri Batılı toplumlarla karşılaştırıldı-
ğında kaldırımların giderek özdeksel 
olarak yükseldiği toplumların bilim 
alanındaki durgunluğu eğitimde so-
yutlama yetisinin  geliştirilmesi etkin-
liğinin yetersiz olduğunun görüngüle-
rindendir.  Yansızlık yani düşüncede 
eytişime devim kazandıran şey kültü-
rel, etnik, politik, ekonomik vb. belir-
lenimler altında sıkıca tutunduğumuz 
düşüncelerin olumsuzlanabilmesidir. 
Olumsuzlama yaparak yansız tutum 
alma sığamızı kullanamadığımızı ve 

bunun için artık geç kalındığını be-
nimseyen tarihçimiz İlber Ortaylı’nın 
“7�UNL\H¶GH� ED]Õ� HWQLN� JUXSODUÕQ�� EX�
PHPOHNHWOH� ELUOLNWH� ROPD� NDSDVLWH�
VL� ND\ÕS” diyerek birlikteliğin artık 
olanaksız olduğunu vurgulamasında 
yanılması dileği ile sorunu kısaca ele 
alalım. 14 Uzun bir tarihi olan Türk-
Kürt çatışmasında genel hatları ile so-
runa kaynak olan savlar ve karşı-sav-
lar kabaca şöyledir*:

(*Pratik nedenlerden dolayı kaynak 
gösteriminin sınırlı sayıda olması be-
nimsenmiştir.)

14 Çelik, H. Hakan Çelik İle Hafta 
6RQX (TV programı), CNN Türk TV, İstanbul  
(26.07.2015).  
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Türklük köken değil kimlik bildirir. TC’ne vatandaşlık 
bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Halklar değil Halk 
vardır. 

Türk kimliği ve Kürt kimliği ayrıdır. Kürt halkı 
bağımsız olmalıdır.

Varlığını şiddetten alan PKK bir terör örgütüdür1 ve 
eylemleri yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmamıştır.2

PKK bir terör örgütü değildir.3

Kürt etnisitesi yoktur4 Kürt etnisitesi vardır.5

Türkiye’de Kürt ayrımcılığı yoktur. Devlet 
yönetiminde en tepeye dek sorunsuzca 
yükselebildikleri gösterilmiştir. Örn: Turgut Özal

Türkiye Cumhuriyeti Devlet’i Kürtlere asimilasyon 
politikası uygulamıştır6 7

Doğu-Batı yatırım dengesizliğinin8 son dönemlerde 
giderilmiş olmasına rağmen terörün devam ediyor 
olması Kürtlerin gizli amacını açığa serer.

Yatırımlarda “mâdun” yaratma derecesinde Doğu-
Batı dengesi göz ardı edilmiştir.9

Kürtler bölünme tehtidini sürekli gündemde tutarlar, 
dış odaklarca yönlendirilmeye açıktırlar.10

Kürtler özellikle İngilizler tarafından kolayca 
kandırılmıştırlar.24 

Kürdistan yoktur. Mahabad SSCB’nin desteği ile 
kurulan bir kukla devlettir. 

Kürdistan vardır, resmî kaynaklarca da kullanılan bir 
isimdir.11

Sevr Antlaşması’nı Sultan Vahdettin imzalamamıştır, 
geçerli bir antlaşma değildir.

Bağımsız Kürdistan Sevr Antlaşması’nda yer 
almıştır.12

Sivas Kongresi’nde Kürt özerkliği söz konusu 
edilmemiştir.13

Sivas Kongresi’nde Kürtlerin özerkliği kararı 
alınmıştır.

TC terör ile savaşmaktadır. TC faşist, militarist bir devlettir. Terör bahanedir.14

7DEOR�.D\QDNoDVÕ
1 http://www.state.gov/j/ct/rls/other/
des/123085.htm
2 Swedish police reinvestigate Olof Pal-
me assassination. 11. Nisan. 2015 http://
www.worldbulletin.net/europe/157729/
swedish-police-reinvestigate-olof-palme-as-
sassination
3 Hakan, A. Tarafsız Bölge��79�3URJUDPÕ���
CNN Türk TV, İstanbul  (14.Ekim.2015).  
“PKK bir terör örgütü değildir.”
4 Koçaş, M.S. Kürtlerin Kökeni ve Güney-
doğu Anadolu Gerçeği. (1990). İstanbul: 
Kastaş Yayınları. (ss. 52-53)
5 Sykes, M.. (1908). The Kurdish Tribes 
of the Ottoman Empire. TKH�-RXUQDO�RI�WKH�
5R\DO�$QWKURSRORJLFDO�,QVWLWXWH�RI�*UHDW�
%ULWDLQ�DQG�,UHODQG� 38, 451–486. http://doi.
org/10.2307/2843309
6  Bucak, M.R. (1991) Bir Kürt Aydınından 
İsmet�øQ|Q�¶\H�0HNWXSODU��øVWDQEXO��'R]�
<D\ÕQHYL
7 CIA (Central Intelligence Agency) 
Report (1948) The Kurdish Minority 
Problem. http://www.foia.cia.gov/sites/
default/files/document_conversions/89801/
DOC_0000258376.pdf

8 Pıçak, M. G�QH\GR÷X�$QDGROX�%|OJHVL¶Q�
GH�.XUXODFDN�%|OJHVHO�.DONÕQPD�$MDQVODUÕ�
h]HULQH�%LU�'H÷HUOHQGLUPH�https://www.
academia.edu/6535858/G%C3%BCneydo%-
C4%9Fu_G%C3%9CNEYDO%C4%9EU_
ANADOLU_B%C3%96LGES%C4%A0N-
DE_KURULACAK_B%C3%96LGESEL_
KALKINMA_AJANSLARI_%C3%9C-
ZER%C4%A0NE_B%C4%A0R_DE%-
C4%9EERLEND%C4%A0RME
9 Kazgan, G.�'R÷X�*�QH\GR÷X�$QDGR�
OX¶QXQ�(NRQRPLN�<DSÕVÕ�h]HULQH�%LU�$UDúWÕU�
PD��İktisat Fakültesi Mecmuası. 1964;24(1-
2):120-44.
10 Ahmed, K.M. (1975) Birinci Dünya Sa-
vaşı YıllDUÕQGD�.�UGLVWDQ� Ankara: Berhem 
Yayınevi
11 Bursalı Mehmed Tahir (1975) OVPDQ�
OÕ�0�HOOLÀHUL��KWWS���WDULKYHPHGHQL\HW�
RUJ���������EXUVDOL�PHKPHG�WDKLU�RVPDQ�
OL�PXHOOLÀHUL�KWPO
12 Sevr Antlaşması 10.Ağustos.1920 Madde 
62-64 http://kafkasslar.blogcu.com/serv-and-
lasmasi-kurdistan-madde62-64/5186383
13 Unat, F.R. (1961) “Tarih Vesikaları Dergi-
si”nde yayımlamıştır. Sivas Kongresi
14 http://www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2016/01/160121_amnesty_turkiye

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



152 Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016

Yansız olabilmeyi överek ilerleyelim: 
Malmîsanij takma adı ile yazan Kürt 
yazar Mehmet Tayfun, Said-i Nursi’yi 
yansızca, sansürlemeden ele alabil-
miştir “%X� NDKUDPDQ� PLOOHWH� KL]PHW�
\HULQH�G|UW\�]�HOOL�PLO\RQ�KDNLNL�NDU�
GHú�EHGHOLQH��ELUNDo�DNÕOVÕ]�NDYPL\HWoL�
NLPVHQLQ�SHúLQGHQ�JLWPHP.” “7�UNOHU�
EL]LP� DNOÕPÕ]���%L]� GH� RQODUÕQ� NXYYH�
WL���0HFP�DPÕ]� ELU� H\L� LQVDQ� ROXUX]��
+RGVHUkQH� \DSPD\DFD÷Õ]�� %X� D]PL�
PL]OH� EDúND� XQVXUODUD� GHUV�L� LEUHW�
YHUHFH÷L]�� (\�� HYOkW� E|\OH� ROXU���” 15 
Bilim doktoru derecesi alan ilk Orta-
doğulu olan Kemal Mazhar Ahmed’in 
yıllar önce yapabildiği şu özeleştiri 
gözden kaçırılmamalı ve ders alına-
bilmelidir: “%LU�.�UW�D÷D��ELU�(UPHQL�
Nk¿OHVLQL�MDQGDUPDODUGDQ�VDWÕQ�DOPÕú�
YH� E�W�Q� KHUúH\OHULQH� HO� NR\GXNWDQ�
VRQUD�RQODUÕ�|OG�UP�ú��6RQUD��OLUD�YH�
DOWÕQODUÕ� \XWPXú� RODELOLUOHU� G�ú�QFH�
VL\OH�NDUÕQODUÕQÕ�\DUDUDN�\RNODPÕúWÕU�” 
...“*HUoHN�RGXU�NL�HWNLOL�ELU�HO��NDUDQOÕN�
ELU�J|OJH��.�UWOHULQ�GLQVHO�LQDQoODUÕQÕ�
NXOODQDUDN�RQODUÕ�(UPHQLOHULQ��]HULQH�
V�UP�úW�U�” 16 Bu özeleştiri Türkleri 
aklamıştır denilebilir mi? Yoksa öze-
leştiri yapmaya özendirir mi? PKK bir 
terör örgütü değil demek yansız bir 
tutum olabilir mi? Jitem konusu ince-
leyen yanlılığını sürdürebilir mi? 17  18 
Diyarbakır Cezaevi dehşeti nasıl yad-
sınabilir? 19 Ülkemiz solcuların sağcı, 
sağcıların da solcu yeğlemelerle seçim 
sandığına gidebildiği gözlenen, dina-
mikleri kolayca anlaşılamayacak, çö-
zülemeyecek nitelikte olan bir ülkedir. 

Türk-Kürt ayrışması şeklinde yaşa-
nan sorun çok katmanlıdır ve farklı 

15 Said-i Nursi ve Kürt Sorunu (1991). 
İstanbul: Doz Basım ve Yayıncılık. (ss.39,83)
16 Ahmed, K.M. (1975) %LULQFL�'�Q\D�
6DYDúÕ�<ÕOODUÕQGD�.�UGLVWDQ� Ankara: Berhem 
Yayınevi. (ss. 62-63)
17 9H�GHYOHW�-ø7(0¶L�UHVPHQ�NDEXO�HWWL. 
09.Temmuz.2011http://www.radikal.com.
tr/turkiye/ve-devlet-jitemi-resmen-kabul-
etti-1055684/
18 +HU�WDUDIÕ�D\\XND�çıkan�-ø7(0¶LQ�KkOk�
üstünü örtüyorlar. 10.Temmuz. 2011 http://
haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/her-tarafi-
ayyuka-cikan-jitemin-hala-ustunu-ortuyorlar-
haberi-44375
19 Hines, N.�7KH�WHQ�PRVW�QRWRULRXV�MDLOV�LQ�
WKH�ZRUOG. The Times. http://web.archive.
org/web/20110805121414/http://www.
timesonline.co.uk/tol/news/uk/crime/
article3832983.ece

alanların uzman görüşlerini gerektirir 
kuşkusuz; ancak, insan kendisinde 
gizil olan ussal doğasına yetkinlikle 
ulaşabilmek için devlete gereksinim 
duyar; devleti özbilinçli yurttaş top-
lulukları olarak yönlendirir ve kendi 
istencini devletin edimi olarak izler. 
Bu durumda o ya da bu düşünce değil 
evrensel yasaları temel alan düşün-
menin yansıması olarak sivil toplum 
örgütlenmeleri, mesleki örgütlenme-
ler, sendikalaşma, partilerin gençlik 
kollarının kurulması, bilim-sanat-fel-
sefe gruplarının etkinlik kazanması, 
toplumun iç dinamiğinin organik bir 
göstergesi olarak eş deyişle devle-
tin istencinde kendini gösterebilme-
si önemlidir. Bu yönde bir anlayış 
ile terör aracılığı ile kendi istenci ile 
uyumsuz hâle getirilmiş, baskılanmış 
Kürtlerin, özbilinçli olarak yönetimin 
yasama ayağına katılabilmelerinin 
ve bunun sürdürülebilir olmasının 
ne denli önemli olduğu anlaşılabilir, 
yüzlerce yıllık bir geçmişin sağlıklı 
çözümlemesi yapılmadan tikel istek, 
sanı ve Özbilinçsiz yorumlar yap-
maktan kaçınılmalıdır. Oysa, yurttaş 
düzeyinde bu sorun sorumlulukların 
devredildiği,  dürtüsel, keyfi bir düz-
lemde ele alınmaktadır; yanlı tutum 
iç savaşların beslendiği fay hatların-
dandır, mikro-milliyetçilik virusuna, 
bağışıklığı zayıflamış bir beden sun-
mamak, bu yönde sorumluluk almak 
önemlidir. Büyük Ortadoğu Projesi 
bağlamında, bir dönemin olanaklılı-
ğı, günümüzün ise realitesi olan etnik 
provakasyonlara karşı dikkatli olun-
ması konusunda sağduyu çağrıları 
yeni değildir. Kışkırtıcı tutumların 
tetiklediği iç çatışmaların olabileceği 
uyarıları uzun zamandır yapılmakta-
dır. 20 Yalnızca, Osmanlı İmparatorlu-
ğu ile o dönemin Rusyası, Hıristiyan 
mezheplerinin fay hatları, Birinci 
Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi 
ve sonrası, İkiz Kuleler’den sonra 
başlayan “Yeni Dünya Düzeni” ve 
bu parametrelere bağlı olarak değişen 
“hinterland” bölgeleri, fay hatları ile 
ilgili kapsamlı bir çözümleme şu anda 
Türkiye’nin Doğusunda olanlar ile 

20 Bilgin, F. %�\�N�2UWDGR÷X�3URMHVL. 
İstanbul: İlk Yayınları

ilgili daha sağlıklı bir yorum olanağı 
verebilir. Özdeşlik Ayrımdan soyut-
landığında anlak Özdeşliğidir; eği-
timli yurttaşların bile korteks baskısı-
nın kalktığı durumlarda içine düştüğü 
yanlılık, “Batı”nın, dünyanın içinde 
düştüğü durumdan Özsel olarak ayrı 
değildir. Ülkemizde halklar değil halk 
vardır, ortak çıkarları birbirine bağlı 
bir yurttaşlar bütünü olarak, genetik 
olarak, kültürel olarak, psikolojik ola-
rak içiçe geçmiş bir halkın unsurları 
olmaları bakımından bölünmeleri, 
aralarına sınır çekmeleri NXUDPVDO�
DODQGD�ELOH�ERú�ELU� VR\XWODPD�ROD�
FDNWÕU. Kuşkusuz, hukuk devletinin 
yaşamın bir realitesi olduğu, insan 
haklarına saygılı yönetimlerin edim-
lerinde vatandaşın kültürel açıdan 
gelişmesine ve kendisini özgürce 
ifade edebilmesine olanak tanındığı, 
turizmin canlandığı, sürdürülebilir 
iş yatırımlarının arttığı bir Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu <|QOHQGLUPH�
aşamasının sağlıklı ilerlediğinin gös-
tergeleri olacaktır. Bu da sağlıklı bir 
$QODPODQGÕUPD�aşamasının şimdiden 
geçildiğini imler. İlk iki aşamanın ar-
tık geriye dönülmemek üzere geride 
bırakılması yerinde olur. Üçüncü ve 
beşinci aşamalar arasında geçişler 
olması ve zaman zaman beklenen-
den daha geriye düşmek biçimsel 
anlamda gerilemek olarak fenomen-
ler dünyasına çıksa da gerçekte elde 
edilen kazanımlar her zaman deneyim 
olarak kendilerini korurlar. Geriye 
gidişlerin birisinde 2500 yıl öncesi-
ne gidip, Kreon’a “+DGHV¶WH�|O�OHULQ�
GH÷HUL�ELUGLU����1HIUHW�HWPHN�LoLQ�GH÷LO�
VHYPHN�LoLQ�\DUDWÕOGÕP” diye seslenen 
Antigon’u işitebilmek dileğiyle.

1RW����Hegel’in ardında bıraktığı ka-
lıtı, özbilinçli bir yurttaş olarak kusur-
suz bir Türkçeye çevirerek, bize bu 
varsıllığın kapısını açan Sayın Aziz 
Yardımlı’ya gönülden teşekkür ede-
rim, ekinimize katkısı yadsınamaz. 

1RW����Dostluğumuzun ilk gününden 
bugüne dek beni bütünsel düşünmeye 
yönlendirmekten bir an bile vazgeç-
meyen ve böylece kavrayışımı geliş-
tiren değerli dostum Sayın Metin Bo-
baroğlu’na minnettarım.
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S
ınır kavramı, sözlük anlamıyla; bit�
PH�� ELU� úH\LQ� VRQD� HUGL÷L� QRNWDGÕU��
Bir diğer anlamı;� YDUOÕN� \D� GD� HWNL�

DODQÕQÕQ� GÕú� oHYUHVL�� H\OHPH� RODQD÷ÕQÕQ�
NDOPDGÕ÷Õ�QRNWD��X]D\GD�LNL�E|OJH\L�D\ÕUDQ�
nokta, çizgi olarak tanımlanmıştır. Bunun 
devamında “sınır-kavram” olarak da şu 
şekilde tanımlanmıştır: %LOLQPH\HQH� NDUúÕ�
ELOPH\L� VÕQÕUOD\DQ�NDYUDP��%LOJL\L� VÕQÕUOD�
\DQ�DPD�D\QÕ�]DPDQGD�EX�VÕQÕUÕQ�|WHVLQGH�
ELU�úH\LQ�EXOXQGX÷XQX�GD�LPOH\HQ�NDYUDP. 1 
Sınır kavramı Osmanlıcada had ve hudut 
olarak karşımıza çıkar.

Yukarıda verilen anlamlarıyla düşünüldü-
ğünde hemen hemen herkesin günlük ha-
yatında karşılaşabileceği, her gün bir konu 
hakkında konuşurken ağzımızdan çıkabile-
cek bir kavramdır. Ancak başlı başına alınıp 
düşüncenin nesnesi haline getirildiğinde 
derin bir kavram olduğu anlaşılıyor. Araştı-
rıldığında felsefe tarihindeki ünlü düşünür-
lerin, sınır kavramına deyinmeden geçeme-
dikleri görülüyor. Ünlü düşünür Spinoza: 
“7DQÕPODPDN�� VÕQÕUODPDNWÕU�� %LU� oLoH÷LQ�
NÕUPÕ]Õ�ROGX÷XQX�V|\OHUNHQ�RQX�E�W�Q�|WHNL�
1 Bedia Akarsu, )HOVHIH�7HULPOHUL�6|]O�÷�

UHQNOHUH� NDUúÕ� VÕQÕUOÕ\RUX]�� |UQH÷LQ� \HúLO��
VDUÕ��PDYL� YE�� ROPDGÕ÷ÕQÕ� V|\O�\RUX]��'H�
PHN�NL�VÕQÕUODPDN�ROXPVX]ODPDNWÕU” der ve 
devam eder: “%LU�úH\LQ�QH�ROGX÷XQX�V|\OH�
PHN� �ROXPODPD��� QH� ROPDGÕ÷ÕQÕ� V|\OHPHN�
�ROXPVX]ODPD�¶WLU� YH� RQX� ROPDGÕNODUÕQD�
NDUúÕ� VÕQÕUODPDNWÕU�” Sadece bu cümlelerle 
bile sınır kavramını farklı kavramlarla iliş-
kilendirip merak uyandırıcı şekilde düşün-
cemize konu edebiliriz. Bir diğer düşünür 
Hegel ise sınır kavramına şu şekilde deyin-
miştir: “6ÕQÕUÕQ�ELOLQFLQH�YDUPDPÕ]� LoLQ��R�
VÕQÕUÕQ�|WHVLQGH�QH�ROGX÷XQX�ELOPHPL]�JH�
UHNOLGLU��%LU�oL]JLQLQ�ELWLPLQL�ELOPHN�GHPHN��
R� oL]JLQLQ� ELWLPLQGHNL� ERúOX÷X� GD� ELOPHN�
GHPHNWLU�” Hegel, ELOJLQLQ VÕQÕUÕ konusuna 
da deyinmiştir ve bu konuda düşüncesi bu-
lunan Kant’a karşı karşısav da sunmuştur.  2

Felsefî metinlerde rastlanılan sınır kavra-
mının kutsal metinlerde ne şekilde, nerede, 
hangi olayda ve hangi anlamda kullanıldığı 
da merak edilebilir. Özellikle Tanrı veya 
Allah’ın Peygamberleri’nin vahiylerinde 
bu kavramın geçmesi birçoğumuzun dikka-
tini daha fazla çekmiş olabilir.
2 Orhan Hançerlioğlu,�)HOVHIH�6|]O�÷�

.XWVDOÖQ�́ 6ÖQÖUµODUÖQD
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.XWVDO�PHWLQOHUGH�VÕQÕU�
Kutsal metinlerin Türkçe tercümele-
rinde VÕQÕU, hudut kavramları taratıla-
rak çıkan sonuçlar üzerinde duruldu-
ğunda sıkça kullanıldığı gözlenmiştir. 
Arazilerin ayırımı ve sınırların be-
lirlenmesi anlamında, aynı zamanda 
insanın kendi sınırlarını ve ölçülerini 
bilmesi ve bunları aşmaması gerektiği 
konusunda uyarılar mevcuttur. İlk kul-
lanımı ele alacak olursak, yani “senin 
hakkın ve benim hakkım; senin ara-
zin, benim arazim” ayırımını ortaya 
koymuştur. Bu kullanım ilk kitap ola-
rak Tevrat ele alınırsa, bu kitapta çok-
ça kullanıldığını görürüz. Bu anlamı 
üzerinde biraz düşündüğümüzde sınır-
lar gözle görülür bile olmasa akılda da 
sınırlar mevcuttur. Bazen bir duvarla, 
çitle veya iple; bazense sadece akılda 
bugünkü Avrupa Birliği ülkelerinin 
sınırları kaldırdığı ancak halen hari-
ta üzerinde belli sınırları gösterdiği 
şekliyle ayırımlar yapılır. Kutsal me-
tinlerde bu sınırların ayırımı ve kimse 
kimsenin sınırlarına müdahale etme-
mesi, sınırını rızasız değiştirmemesi 
önemle mevzubahis olmuştur.

Şüphesiz ki kutsal kitaplarda yazılan-
lar hem zâhire, hem bâtına işaret eder 
ancak sadece zâhiri anlamını çekip 
çıkarırsak dahi, bu haliyle bile komşu-
nun sınırlarını izinsiz değişimine veya 
müdahale edilmesine kutsal metinler-
de sertçe bir uyarı mevcuttur. Tevrat’ta 
Eval Dağ’ı lanetlenir: ³.RPúXVXQXQ�
VÕQÕUÕQÕ�GH÷LúWLUHQH�ODQHW�ROVXQ��%�W�Q�
KDON��$PLQ��GL\HFHN�´  3

Sınır kavramının bu anlamdaki kul-
lanımında sınırlar hakkı belirlemiş-
tir. Senin hakkın sana düşendir, buna 
senin rızan olmadan kimse müdahil 
olamaz. Burada vurgulanmak istene-
nin toplumsal düzen olabileceğini gö-
rebiliriz. Toplumda huzuru ve düzeni 
sağlamak ancak bu yollarla olur. Gü-
nümüze de taşıyacak olursak her bire-
yin, her ailenin kendi mülkü ve kendi 
arazisi vardır. Böylece herkes kendi 
sınırlarının içersinde bulunan(lar)

3 Tevrat,�7HVQL\H 27:17

dan sorumlu tutulur. Kendinin olanda 
hak iddia edebilir. Komşularıyla olan 
münasebeti ise yine kendi hakları üze-
rinden olur. Birbirleri üzerinden hak 
iddalarında ise daha üst bir iradeye 
başvuru şarttır. Buna da hukuk denir.

Kutsal metnin uyarısı da bu yüzdendir 
ki, komşunun rızası olmadan sınırla-
rını değiştirmek komşunun hakkını 
çiğnemeye gireceği için toplumda hu-
zursuzluk yaratır. Haksızlık, düzensiz-
liktir. Düzensizlik aklın egemenliğin-
de toplum içinde suç teşkil eder. Ceza-
landırılır. Metnin zâhirdeki anlamla-
rından biri budur. Bâtınına değinecek 
yani içyüzü üzerine de düşünecek 
olursak, sınır kavramının anlayışımıza 
katkısı olması açısından buradaki kul-
lanımını “özgürlük” kavramıyla bağ-
daştırabiliriz. Her insanın toplum içer-
sindeki özgürlüğünü, hakları belirler. 
Yani hukuk egemen toplumda insan, 
kendi huzuru ve düzenli yaşaması için 
konulan yasalar ve haklar çerçevesin-
de özgürdür. Sınırlandırma olmaması 
durumunda bireyin özgürlüğünden 
söz edilemez.

Yasaya karşı sorumlulukları bireyin 
özgürlüğünü belirler. Kendini bir 
ilkeyle yani bu anlamda \DVD\OD sı-
nırlamamış bir insan özgür değildir. 
İnsanın yasaya karşı sorumluluk alıp 
buna uygun davranması toplumda dü-
zeni teşkil eder. Tam tersi durumda ise 
bireylerin keyfiyeti ön plana çıkar ve 
toplumda düzenin bozulmasına neden 
olabilir. Bunlar bireyin kendi yaşamı 
için düşünecek olursak ilkelerle açık-
lanabilir. Bireyin kendini bir ilkeyle 
sınırlaması, sorumluluk alması ve 
buna göre yaşaması toplum içindeki 
düzenin bir parçası olacağından as-
lında birey ve toplum bu anlamda bir-
birinden ayrı değildir. Dışarıda görsel 
olarak konulan somut sınırlar araziler 
toplum için konulanlardır. Birey söz-
konusu olduğunda ise akıl düzeyinde 
ilkeler ve yasalar vardır.

Anlatılmak isteneni şu şekilde özet-
lemek istersek, sınırları belirli bir 
alanda birey özgürdür. Sınırlarla çev-
relenmemiş bir bölgede yani yasalarla 

veya ilkelerle sınırlandırılmamış dü-
zende özgürlükten söz edilemez ve o 
bölgede birey sorumlu olmadığından 
hak iddaa edemez. Sınırlarla belirlen-
memiş arazisinde kişinin hak iddia 
edememesi gibi kendini bir yasayla 
sınırlamadığı müddetçe toplum için-
de ve kendisi için özgürlüğünden söz 
edilemez.

İncil’de yapılan taramalarla devam 
edilecek olursa Tevrat’taki kullanımı-
na benzer bir şekilde kullanımına rast-
layabiliriz. Farklı olarak “sınırsızlık ve 
sonsuzluk” olarak kullanıldığı gözle-
nir. Kur’an-ı Kerim mealleri incelen-
diğinde diğer bir anlam olarak bireyin 
kendi sınırlarını bilmesi ve aşırılığa 
kaçmasıyla ilgili kullanımı ön plana 
çıkıyor. Bu açıdan KkG kavramına dik-
kat çekecek olursak, bireyin hâddini 
bilmesi sınırlarını bilmesi anlamında 
düşünülebilir. Ölçüleri aşmaması, aşı-
rıya kaçmaması vb. Örneğin; Maide 
6�UHVLnde şöyle buyurulmuştur: “(\�
LPDQ�HGHQOHU��$OODK¶ÕQ�VL]H�KHOkO�NÕOGÕ�
÷Õ�J�]HO�YH�WHPL]�úH\OHUL�KDUDP�HWPH�
\LQ��$úÕUÕ�JLWPH\LQ��0XKDNNDN�NL�$OODK�
KDGGL�DúDQODUÕ�VHYPH].”  4

Buradaki hâd kavramı yani bireyin 
kendi hâddini bilmesi, bireyin kendi-
ni ne ile sınırladığıyla ilgilidir. Anla-
tılmak istenen ise birey kendini hangi 
ilkeyle, evrenselle sınırladıysa onun 
aşırıya kaçmasının zararlı olacağın-
dandır. Örneğin; eğer bir birey ada-
letli davranmayı amaç edinmiş ve bir 
durumda hakları eşit dağıtmayı ken-
dine ilke edindiyse, o birey kendini 
“adalet” ilkesiyle sınırlamıştır. Haklar 
dengeli ve ölçülü dağıtıldığı müddetçe 
adalet orada varolacaktır. Ne zaman 
haklar dengesiz ve ölçüsüz dağıtılma-
ya başlanırsa, orada dengelerden biri 
aşırıya kaçmıştır. Böyle bir durumda 
taraflardan biri sivrilir ve diğerinin hu-
zursuzluğuna yol açar. Dolaylı olarak 
hakları dağıtan da etkilenmiş olur ve 
orada adalet varlığını yitirir. Bu zâhir-
deki adaletsizlik kavramının toplum-
daki etkisinden oluşan husursuzluktur. 
Bireyde ise bu itidal veya ölçülü olma 

4 Kuran-ı Kerim, 0DLGH�6�UHVL 5/87
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durumudur. Kendi sınırlarının ötesi-
ne geçmemesi veya aşırıya kaçma-
masıdır. Yine bir örnekle açıklamak 
gerekirse, nasıl bir insan doygunluğa 
ulaştıktan sonra yediği lokmalar artık 
bünyesinin zararına olmaya başlıyor-
sa ve artık gereksiz yiyecek sarfiyatına 
giriyorsa, ruhsal açıdan da bazı istek 
ve arzuların dozunun aşımı bireyde 
mutsuzluğa ve huzursuzluğa yol aça-
bilir. Kutsal kitaplarda da bunun gibi 
ölçüyü aşma örnekleri bireyin zararına 
olacağı işaret edilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de sınır olgusu hudud 
olarak taratıldığında KXG�GDOOkK kav-
ramı dikkat çeker.  5 Bu kavram, Türkçe 
ifadesiyle $OODK¶ÕQ� VÕQÕUODUÕ anlamına 
gelir. Sınırlandımalar Sûrelerin içinde 
işaret edilmiştir. Bunlar toplumun dü-
zenli ve huzurlu yaşayışı için usulleri 
de içerir. Örneğin Bakara ve 7DOkN 
Sûrelerinde geçen hususlar boşanma 
konusu üzerinedir. Bu usullerden sa-
pıldığında ise sınırların dışına çıkıl-
dığı işaret edilir. Kur’an-ı Kerim’de 
şu şekliyle verilmiştir: “... øúWH�EXQODU�
$OODK¶ÕQ�VÕQÕUODUÕGÕU��%XQODUÕ�DúPD\ÕQ��
$OODK¶ÕQ�VÕQÕUODUÕQÕ�DúDQODU��LúWH�RQODU��
]DOLPOHULQ�WD�NHQGLOHULGLUOHU�´  6

Bu halde yukarıda kullanılan “Al-
lah’ın sınırları” kavramından anlaşı-
lan şudur ki; Toplumda veya ailede 
uygulanan ya da uygulanması Allah 
tarafından belirtilmiş sınırlamalar her-
kesin huzuru içindir. Bu sınırlamalara 
dikkat edilmediği takdirde bir tarafa 
zulum edilebileceği işaret edilmiştir. 
Allah’ın sınırlamalarının herkesin hu-
zuru için oluşu ise 1LVD�6�UHVLnde gös-
terilmiştir. Buna göre vasiyet sonu-
cunda mal paylaşımının nasıl olması 
gerektiğine işaret edilir: ³øúWH�EXQODU��
$OODK¶ÕQ� KXGXWODUÕGÕU� YH� NLP� $OODK¶D�
YH�2¶QXQ�5HV�O¶�QH�LWDDW�HGHUVH���$O�
ODK��RQX�DOWÕQGDQ�QHKLUOHU�DNDQ��LoLQ�
GH�HEHGv�NDODFDNODUÕ�FHQQHWOHUH�NR\DU�
YH� EX�� ³)HY]XO� $]vP´GLU� �HQ� E�\�N�
NXUWXOXúWXU�.  7 Bu sınırlamalara uy-
5 Kuran-ı Kerim, Bakara 6�UHVL 2/229, 230; 
1LVD�6�UHVL 4/13; 7HYEH 6�UHVL 9/112; 7DOkN�
6�UHVL 65/1
6 Kuran-ı Kerim, %DNDUD�6�UHVL 2/229
7 Kuran-ı Kerim,�1LVk�6�UHVL 4/12-13

mak demek Kuran’a göre Allah’a ve 
O’nun Resûl’üne itaat etmek demek-
tir. Her kim ki bu sınırlamalara uyar 
ve ona göre yaşar ise ona ebedî huzuru 
duyumsayacağı müjdelenmiştir.

Kutsal kitaplarda birebir kullanılmış 
bazı “Sınır” kavramları bunlardır. An-
cak kutsal kitaplarda bire bir kullanıl-
maksızın metinlerde gizil olan “sınır” 
kavramlarıyla karşılaşmamız müm-
kündür. Buna bir örnek olarak øQFLO¶GH 
geçen Sezar’ın ve Tanrı’nın hakları 
bahsidir. İsa “g\OH\VH�6H]DU¶ÕQ�KDNNÕ�
QÕ�6H]DU¶D��7DQUÕ¶QÕQ�KDNNÕQÕ�7DQUÕ¶\D�
YHULQ”  8 diyerek bir sınır çizmiştir ve 
net bir şekilde ayırım yapmıştır. Tan-
rı’nın hakkını Tanrı’ya vermek ile 
Sezar’ın hakkının Sezar’a verilmesi, 
hakkın hakedene âdil olarak verilmesi 
üzerine bir belirlemedir. Bu bahisten 
ne anlaşılması gerektiği üzerine dü-
şünüldüğünde, Matta’da geçen bahis 
Sezar’a ödenilen vergilerle ilgilidir. 
İsa’nın öğrencileri İsa’ya; Sezar’a 
ödenen vergilerin kutsal yasaya aykırı 
olup olmadığıyla ilgili sual yöneltirler. 
İsa ise bu suale cevaben vergi verir-
ken kullandıkları paranın üzerinde 
Sezar’ın resminin ve Sezar’ın yazısı 
olduğunu gösterir. O halde Sezar’ın 
hakkının Sezar’a, Tanrı’nın hakkının 
Tanrı’ya verilmesi gerektiğine işaret 
etmiştir. Bu durumdan anlaşılması 
gereken, toplumun sıhhati, düzeni ve 
huzuru için çalışan kuruma vergi ve-
rerek aslında onun hakkını ona teslim 
etmiş oluruz.

Bu kurum çağımızda Devlet, o çağda 
İmparatorluk, toplumun güvenliğin-
den, huzurundan, evine gelen gıda-
sından sorumlu olan üst kurumdur. 
Kutsal kitapların hepsinde ortak ola-
rak geçen “Adalet” ilkesi toplumun 
huzuru için olmazsa olmaz olan yegâ-
ne evrensel ilkedir. O halde birey de 
kendi ve diğerlerinin huzuru için âdil 
olmak zorundadır. Toplumda yaşayan 
bireylere sunulan hizmetlerin karşılı-
ğı, bir şekilde ödenmesi gerekmekte-
dir. Hakların âdil olarak dağılması bu 
şekilde olur. Tanrı’nın 7HYUDW, Zebur, 

8 İncil, Matta 22:17

øQFLO ve .XU¶DQ�Õ�.HULP’de “Adalet”i 
sağlamak adına gönderdiği Peygam-
berleri, Tanrı’nın “Âdl” olduğuna dair 
ve de toplumdaki her bireyi “âdil” ol-
ması yönünde Peygamberler aracılığı 
ile uyardığını görmemiz mümkündür. 
O halde bireyin üst kurumun hakkını 
üst kuruma vermesi adaletli bir yakla-
şım olacaktır ve bireyin kendini adalet 
ilkesiyle sınırladığını gösterecektir. 
Kendini adalet ilkesiyle sınırlamak 
yani adaletli yaklaşım içersinde bu-
lunmak, tanrısal yasaya uygundur ve 
tanrısal sınırlandırma çerçevesinde 
olacaktır.

Sınır kavramının felsefî ve kutsal me-
tinlerde kullanıldığı gerçek anlamının 
dışında, farklı bakış açılarıyla yaklaşa-
rak, anlatılmak istenenin ne olabilece-
ği konusunda daha da zengin yorum-
lar yapılabilir. Bu yorumlar, kavramlar 
arasında kurulacak bağlarla ve sezgi 
yoluyla anlayışı daha da zenginleş-
tirebildiği gibi keşfe de yönlendire-
bilir. Binlerce yıl önce yazılan kutsal 
kitaplar, ünlü düşünürlerin söylemiş 
olduğu sözlerin hepsi insan bilincinin 
eylemidir ve bir diğer bilince açıktır. 
Onlar okunup anlaşılmadığı takdirde, 
bir diğer bilincin nesnesi olmadığı 
takdirde o bilinç için hiçbir şey ifade 
etmezler. Söz konusu insan bilincinin 
sınırları olduğunda,  “sınır” kavramını 
Hegel’in görüşü üzerinden ele alırsak; 
%LOLQo��NHQGL�VÕQÕUODUÕQÕQ�|WHVLQH�JHoWL�
÷LQGH�KHP�|QFHVLQLQ�IDUNÕQGDOÕ÷ÕQGD��
KHP�GH�|WHVLQL�NHúIHWPLú�RODUDN��NHQGL�
VHU�YHQLQH�WDQÕNOÕN�HWPLú�ROXU��%|\OH�
FH� NHQGL� NHQGLQLQ� IDUNÕQGD� YH� NHQGL�
�]HULQH�G|QHQ�ELOLQFLQ� LQúDVÕ�JHUoHN�
OHúPLú�ROXU.

Felsefe tarihinin önde gelen isimle-
rinin de düşüncesine konu ettiği “sı-
nır” kavramını merkez alarak, kutsal 
metinler üzerinden yapılan bu küçük 
araştırma beş yüz yıllık koca bir çınar 
ağacının bir yaprağı boyutundadır. 
Bunun yanı sıra bir bilincin yeni bir 
kavram üzerine düşünerek, o kavra-
mı diğer kavramlarla ilişkilendirerek 
anlayışını genişletmesi, o bilinç için 
kuşkusuz en büyük kazanım olacaktır.
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İnsan beşerî varlığı bakımından 
varoluşsal sınırlar ile koşulludur. 
Bu sınırlar her birimiz için aynı 

ve değişmezdir. Beslenme, barınma, 
üreme, doğanın NXYYHWOHUL ve çevre, 
hayatın devamı için zorunlu sınırla-
rımızdır. Yine de, insanı sadece bu 
sınırlar içinde kalarak tanımlamak 
mümkün olmaz, hatta onu ‘tanım’a 
sığdıramayız. Çünkü insan-nesne 
ilişkisi tanım, insan-insan ilişkisi ise 
tanıma ve tanınma üzerinden yürür. 
İnsan yavrusu çevre ile bağ kurmaya 
ve bakıma muhtaçtır, ancak henüz ço-
cuk iken, oyun oynayarak bile kendisi 
ile birlikte çevresini de etkileyerek 
dönüştürür, ‘kendi için’ olmaya yöne-
lir. Bu onun bedeniyle GHWHUPLQH iken 
düşünce ve hayalleri ile bağımsızlığa 
odaklı olduğunu ifade eder. 

Sınır bir kavramdır ancak dildeki kul-
lanımı açısından sınırlama ve sınır-
lanma olarak insanın edimlerinin iki 
yanını birleştirir. İnsan çevresindeki 
her varlığın önce imgelerini oluşturur. 
Ardından bu imgelere karşılık gelen 
LVLPOHUL öğrenerek konuşma yetisini 
geliştirir. Bu isimler aynı zamanda şe-
killenmekte olan dilin kavramları ve 
sınırlarıdır...

Çocuk başlangıçta annenin ve giderek 

babanın (süper-egonun) koyduğu ya-
sakların neticesi olarak arzu ve istek-
lerini gemlemeye zorlanır. Bu durum 
ihtiyar dediğimiz bir başka yetinin şe-
killenmesine yol açar. Bu yeti, oluşu-
mu bizim eylemlerimizin sonucu vü-
cûd bulacak olan varlığımızın nüvesi 
düzeyindedir.

Bu tür sınırlamalar, dış dünyaya açıl-
mamızı yani toplumla bağ kurmamızı 
sağlayacak olan eylemlerimizin ar-
dındaki yapabilme iradesine karşılık, 
yapabilecek iken yapmama düşünce-
sinin uyanmasını zorlar. Çünkü aile 
ortamının yarattığı alışkanlıklar ile 
dış dünyada yaşamaya devam edeme-
yiz. Bu yeni ortamda artık ‘ötekinin’ 
sınırı ile karşılaşırız ve bireyin top-
lumla çelişkisi başlar.

Sınırlama insanın düşünsel bir eylem 
biçimi olarak irade ve bilincinin olu-
şum sürecine katılırken, sınırlanma 
ise bilinçler-arası ilişki ve çekişme-
den doğan öz-bilincin kurulumuna 
eşlik eder.

İnsan düşüncesi, imgelem ve konuşa-
bilme yetisini geliştirmeden önce hiç 
bir sınırlanma altında değildir. Doğal 
dilimizin ortaya çıkmasından önce 
düşünceye önceden konulmuş hiç bir 
belirlenim ya da kavramdan söz ede-

miyoruz, düşünme henüz kendi sınır-
larının bilincinde değildir.

Düşüncenin sesleri giyinerek dışavu-
rumu dildir. Konuşmanın aracı olan 
sesler de, anlamlı hale gelmeden önce 
serbest halde devinirler. İnsan, kendi 
nefesinin sınırlarını sınayarak sesleri 
harflere, hecelere ve kelimelere dö-
nüştürür. Şu veya bu belirli sese dö-
nüşen, aynı ve tek nefesin kendi ola-
naklarını dışa vurma çabalarıdır.

Her insan gelişiminin belirli bir evre-
sinde kendi doğal diline doğar. İnsa-
nın kendini yaşamın farklı alanların-
da ifade etmesi için, içine doğduğu 
bu dilin sınırları yetersiz kalır; bilim, 
sanat, din, felsefe gibi özel diller ge-
liştirerek olanaklarının yeni sınırları-
na geçmek ister ve geçebildiği oranda 
ruhsal doyum bulur.

Bu farklı diller biyolojik yaşamımız 
için zorunlu değillerdir, fakat an-
lam dünyamızın kurucu duraklarıdır. 
Bunlar kendimizi ifade etmenin hem 
imkânları hem de sınırlarıdır. Her biri 
sınırdır, çünkü her ifade, kapsam ve 
içerik olarak diğerlerinden ayrı, fakat 
dil-biçim olmaları bakımından aynı-
dırlar. Sınır sayesinde farklı disiplin-
lerin ortak ve ayrı yönleri tanımlı ve 
bilinir hale gelirler.

İnsanın Sınırları
İbrahim Alagöz
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Dilde, her kavram ile bir anlam temsil 
edilir, bu sebeple Kavram’da tek bir 
anlam ile sınırlanırız. Kavram farklı 
anlamlar arasında sınırdır, oysa bir 
kavram Simge yapıldığında çoklu 
anlamlara açılma ve olanaklı farklı 
sınırlara girme imkânı doğar. Böylece 
tanım üzerinden oluşan sınırlı bilgiye, 
hayal üzerinden oluşan sezginin bil-
gisinin de katılmasının yolu açılmış 
olur. Tanım yaparak belirli bir sınırın 
içinde kalan içerikleri biliriz, ama bu 
sınırda dururken sınırın ötesini bil-
meyiz, vehmederiz. Vehim, sezgi de-
mektir ama aklın desteğini almış olan 
hayalin sezgisi.   

Anlamlandırma için, kavramlara ait 
sınırların hem birbirlerinden ayırt 
edilmesi hem de birbirleriyle bağ 
kurulması gerekir. Bu bağlamda sim-
gesel düşünme, bir düşünme kipi ola-
rak insanın farklı ve zıt sınırlarını bir 
arada değerlendirme olanağını ifade 
eder.

Anlamlardan sadece biri ile sınırlan-
mak, anlamlandırmayı engeller. Bu 
demektir ki, simge farklı sınırları bir-
likte ele alarak onları aynılaştırmaz. 
Tersine onları aynılaşmaktan kurta-
rır. Çünkü tek bir anlam kendi başına 
bizde bir anlayış oluşturmaya yetmez. 

Bir anlam tek başına değil çevresin-
deki yakın ve daha az yakın diğer an-
lamlarla mertebeli ilişkisinde insanda 
bir anlayışın doğmasına yol açar.

Bütünün bilgisine ulaşmak, ancak bü-
tün “uzuvları” ile birlikte ele alındı-
ğında mümkün olur. Bu idrak biçimi 
tüm farklı sınırları birlikte kavradığı 
için insanın vahdetini oluşturan tüm 
kurucu güçleri ve bunlar arsındaki 
zıt eğilimleri ve çekişmeleri görür ve 
bunları göz önünde bulundurur, ama 
bu sınırların tümünün insanın kişilik 
bütünlüğüne hizmet ettiğini bildiği 
için bir sınırda durup diğerini dışa-
rıda bırakmaz. Bu farklı eğilimlerin 
her birinin kişiliğimizin bir yönünü 
doyurduğunu bilir. 

İnsan için bir sınırda durmamak, yani 
onu aşmak, yaşamın başka bir alanına 
geçmek demektir ki, yaşamın deva-
mı için bu zorunludur. Ancak yine de 
kişilik bütünlüğümüz ve itidal üzere 
oluşumuz, aşmamız ve aşmamamız 
gereken sınırlarımızı bilmemize bağ-
lıdır. Burada kastedilen “haddi aşma-
mak”tır, bulunduğumuz alanın hakkı-
nı vermektir. Bir işin hakkını başka bir 
işin hakkı ile karıştırmamaktır. Ancak 
insan doğuştan bu idrak ile doğmadı-
ğından bu tür bilginin elde edilmesi 

insanın kendisine bırakılmıştır.  Belir-
li sınırların idrak edilmesi için onların 
ihlali zorunludur. Aşılmaması gerek-
tiği dışardan öğretilemez, ancak pra-
tikte yaşanarak, fiillerimizin sonucu 
hak ettiğimiz bilgi olarak bilincimize 
katılır. Aşılmaması gereken bir sınırın 
aşılması ile fiillerimizin karşılığı anla-
mındaki “karşılık” ya da ceza dediği-
miz durum ortaya çıkar.

Aşılmaması gereken bir sınırın ihlali, 
toplumsal düzeyde ceza müessesesi 
ile çözümlenir ve bir sorun kalmaz, 
buna karşılık aynı ihlal ruhsallığı-
mızda pişmanlığa yol açtığından an-
cak tövbe ile giderilir. Bir de insanın, 
ihlalinde ısrar ettiği için geri döne-
mediği bir sınırı vardır ki bu durum, 
kişilik bütünlüğümüzün yarılmasına 
yol açan, ‘hakikati değiştirmek’te, 
yani yalanda ısrarcı olmaktır. Durul-
ması gereken bir sınırı korumak ya 
da terk edilmesi gereken bir sınırdan 
başka bir sınıra geçebilmek ise bize 
kazanım olarak döner. Hangi sınırda 
durup, hangisini aşmamız gerektiği-
ni söyleyecek olan yetkili, toplumsal 
ilişkilerimizde adaletle yönetilen bir 
devletin hukuku, bireyselliğimizde 
ise vicdanımız adını alır.
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İdealin, Tikel Sanat Biçimleri yönünde gelişiminde her 
bir bütünlenme anının kendiliğin keskin bir bakışıyla 
ayrılıp yeniden bütünlenmesi üzerine inceleme:

“... d�QN��NHQGL� VÕIDWÕ\OD� LGHD��JHUoHNWHQ�PXWODN�KDNLND�
WLQ�NHQGLVLGLU��DPD�\DOQÕ]FD�KHQ�]�NHQGL�QHVQHOOHúPLú� W��
PHOOL÷L�LoHUVLQGH�ROPD\DQ�KDNLNDWWLU��R\VD�VDQDW�J�]HOOL÷L�
RODUDN�øGHD�WHPHOGH�øGHD¶\Õ�FLVLPOHúWLUPH\H�YH�DoÕPODPD�
\D�DGDQPÕú��KHP�|]�QGH�ELUH\VHO�JHUoHNOLN�ROPD��KHP�GH�
ELU� ELUH\VHO� JHUoHNOLN� úHNLOOHQPHVL� ROPD� QLWHOL÷LQH� VDKLS�
øGHD¶GÕU��%XQGDQ�GROD\Õ�EXUDGD�RUWD\D�oÕNDQ�WDOHS��øGHD�YH�
RQXQ�VRPXW�ELU�JHUoHNOLN�RODUDN�úHNLOOHQPHVL��HNVLNVL]�ELU�
ELoLPGH�ELUELULQH�WDP�X\JXQ�NÕOÕQPDGÕU��%|\OH�HOH�DOÕQGÕ�
÷ÕQGD��µøGHDQÕQ�NDYUDPÕQD�J|UH�úHNLOOHQHQ¶�JHUoHNOLN�ROD�
UDN�øGHD��øGHDO¶GLU.”  1

“<DOQÕ]FD�|]ELOLQoOL�HJR�\DOÕQ�øGHDOGLU.”  2

“...øGHDO��NODVLN�VDQDWÕQ�LoHUL÷LQL�YH�ELoLPLQL�YHULU�YH�NODVLN�
VDQDW��EX�WDP�X\JXQ�úHNLOOHQPH�WDU]Õ�LoLQGH�.DYUDPÕ�EDNÕ�
PÕQGDQ�KDNLNL�VDQDW�QH�LVH�RQX�JHUoHNOHúWLULU.”  3

Başlıktan da anlaşılacağı üzere Hegel’in her bir ayrıntıyı 
en özsel yanmışçasına değerlendirerek ilerlettiği konuyu 
ne özetlemenin ne de bunu akıcı bir “bir başka deyişle” 
biçiminde ifade etmenin neredeyse imkânsız olduğu açık-
tır. Yol boyunca içerik ve biçimin tam uygunluk kazandığı 
ama bunun kalıcılık kazanamaması sebebiyle her bir birlik 
ya da tikel sanat biçiminin kendi içinde taşıdığı karşıtlık 
sonucu çözülmesi, ancak bunun sonucunda bir geri adıma 
UHJUHVe olmak yerine tinin yeni bir biçimde birliğe gelme-
si izlenir. Tinin, hem yapıcısı olduğu hem yapılanı, hem 
de ortaya çıkan bütünlük olarak bu süreçte “İdeal kendi” 
olarak tatmine ulaşana kadar söz konusu temel kabul edile-
bilecek uğraklarda çeşitli halkların kültürlerinde, yönetim 
şekillerinde vb. gibi birçok alanın etkisinde ortaya çıkan 
eserler üzerinden bilincimizin “güzel” ideasına yakınsa-
ması amaçlanmıştır diyebiliriz. Hegel (VWHWLN derslerinin 
amacını şöyle açıklıyor: “... 6XQXP�WDU]ODUÕQÕQ� W�UHWLOGL÷L�
LoHUL÷L� VHUJLOHPHNWL�� o�QN�� W�P� LQVDQ�HVHUOHULQGH� ROGX÷X�
JLEL�VDQDWWD�GD�EHOLUOH\LFL�RODQ�LoHULNWLU��.DYUDPÕ�X\DUÕQFD�
VDQDWÕQ�J|UHYL��NHQGL�LoLQGH�LoHULN�\�NO��RODQ�úH\L�WDP�X\�
JXQ�GX\XVDO�PHYFXGL\HW�LoLQGH�RUWD\D�NR\PDNWDQ�LEDUHWWLU�
YH� VDQDW� IHOVHIHVL�GH�EX� LoHULN�\�NO�� úH\LQ�YH�RQXQ�J�]HO�
J|U�Q�ú� WDU]ÕQÕQ� QH� ROGX÷XQX�G�ú�QFHGH� NDYUDPD\Õ� DQD�
X÷UDúÕ�\DSPDN�]RUXQGDGÕU.”  4

Sadece Hegel gibi bir felsefî metin yazarı, iki ciltlik teknik 
bir kitabın en son sayfasında bütün bu yapmış olduğumuz 
zahmetli okuma çalışmasının amacını açıklayabilirdi. Bir 
romana benzetilebilir aslında, bütün olup bitenler romanın 
sonunda anlam kazanır ya, burada da düşüncenin kendi şe-

1 G.W.F. Hegel, (VWHWLN���- *�]HO�6DQDWODU�h]HULQH�'HUVOHU. Payel Yay. 
(Çevirenler: Taylan Altuğ - Hakkı Hünler) s.73
2 G.W.F. Hegel, (VWHWLN�1. s.132
3 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.168
4 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.397
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killenmeleri içinde hayranlıkla ve bir 
türlü tatmin olmama rahatsızlığı ile 
kendi bütünlüğüne tutkusu, düşünce-
yi süreci izlemeye ikna eder.

Modern dönemin yaşam tarzı henüz 
yeni şekilleniyordu ve siyaset bu ya-
şam tarzına uygun olarak evrimleş-
mek zorundaydı. 

“.XúDNODU�JHOLS�JHoHUNHQ�NDOÕFÕ�RODQ�
VD÷ODP�|JH�DQFDN�\DVDGD, HWLN hayat-

ta� YH� GHYOHWWH� PHYFXWWXU�� WÕSNÕ� GR÷DO�
\DúDP� YH� HGLPVHO� H\OHP� RODUDN� \DO�
QÕ]FD�IkQv��JHOLS�JHoLFL�RODQ�YH�]DPD�
QÕQ�DNÕúÕ�LoHUVLQGH�\RN�ROXS�JLGHQ�KHU�
úH\H�0XVHOHULQ� ࣠�� V�UHNOLOLN� YH� VDSD�
VD÷ODPOÕN�ND]DQGÕUPDVÕ�JLEL.”  6

Hegel, 1800’lerde Yeni Toplum İnşa-
sı gereği üzerinden, kurumsallaşacak 
olan kavramları ortaya çıkarıp, zorun-
luluklarını göstererek tinsel evreninde 
tüm insanlık tarihini yeniden ve yeni-
den yürüyor görünür. Modernleşme-
nin anlamı 1800’lerde yaşamış Alman 
bir filozof için böyleydi; ancak söyle-
mini “evrenselleri dirimli hale getir-
mek” biçiminde dile getirdiği için 
neredeyse Filo-Sofya’nın Klasik sa-
nata denk gelecek nitelikteki ilk sunu-
munu da yaptı diyebiliriz; “biçimi ve 
içeriği” tam uygun diyebileceğimiz 
“7LQLQ� *|U�QJ�ELOLPL”, Hegel tara-
fından “dile” getirilen bu felsefî eser 
Batı dünyası tarafından edebî şaheser 
olarak kabul edildi. Eserleri okuna-
maz, anlatılamaz ama yaşanır demek 
geliyor içimden, bizzat eser okunma 
esnasında aynı anda deneyimi (UHÀHN�
V\RQ) de içeriyor. Düşüncenin, kendi 
faaliyeti üzerine düşünme alışkanlığı 
kazanmaya başlamasıyla, UDV\Rnun 
altında inim inim inleyen ideale tut-
kun yanımız ancak yolda olmanın 
huzurunu buluyor ve sanatta, tin ken-
disine en yakın temas ediyor. Nasıl ki 
bilimsel tutum ve felsefî anlayış, her 
5 Muse: 0�]OHU veya 0XVDODU (Yunanca 
0ȠȣıĮȚ - 0RXVDL, Latince “Musa”) Grekoro-
men din ve mitolojilerinde kardeş tanrıçalar. 
Geleneksel olarak dokuz tanedirler. Çoğunluk-
la “ilham perisi” olarak tanımlanırlar. Başlan-
gıçta muhtemelen sadece “şiir” tanrıçası iken 
zamanla bilim ve diğer sanatlarla da ilişkilen-
dirilmişlerdir.
6 G.W.F. Hegel, (VWHWLN�2. s.210

dönemin en yüksek bildirimi olarak 
kabul edilen “vahye” muhatap olacak 
ortamı hazırlıyorsa, sanatsal duyar-
lılığın bu ortamı bütünlemesi sanki 
Tanrıyı, kulu yoluyla ortaya çıkan bu 
güzelliğe yönelmeye ve bir söz olarak 
vücut bulmaya ikna ediyor gibi. 

“6DQDWWD�HULúLOHFHN�VRQ�QRNWD�LQVDQÕQ�
LoVHO� NHQGLQH� \R÷XQODúPDVÕGÕU” ve 
tam da bu noktada din başlar diyor 
Hegel.  7

İnsanoğlu sanatsal faaliyetlerine ide-
alin sezgisi ile başlar. “... 'R÷DO� RO�
PD\DQ� úHNLOOHU� �UHWLPL� YH� RQODUÕQ�
IHQRPHQDO� J|U�Q�úOHULQL�� NXOODQÕODQ�
ELoLPOHULQ�\D\ÕOPÕúOÕ÷Õ��VÕQÕUVÕ]�JHQLú�
OL÷L�YH�J|UNHPLQ�DUDFÕOÕ÷Õ� LOH�øGHD¶\D�
\�NVHOWPH\H�oDOÕúÕU��d�QN��LGHD��EXUD�
GD�D]�\D�GD�oRN�KkOk�EHOLUOHQLPVL]�YH�
úHNLOVL]GLU��R\VD�GR÷DO�QHVQHOHU�úHNLO�
OHUL� EDNÕPÕQGDQ� EDúWDQ� VRQD� EHOLUOH�
QLPOLGLUOHU�� %XQGDQ� GROD\Õ�� LNL� \DQÕQ�
ELUELUL�LOH�ED÷GDúPD]OÕ÷ÕQGD��øGHD¶QÕQ�
QHVQHO�G�Q\D�LOH�ED÷ODQWÕVÕ�QHJDWLI�ELU�
ED÷ÕQWÕ� KDOLQH� JHOLU�� o�QN�� LoVHO� ELU�
úH\�RODUDN�øGHD¶QÕQ�NHQGLVL�E|\OH�ELU�
GÕúVDOOÕN� WDUDIÕQGDQ� GR\XUXOPD]� YH�
EX�GÕúVDOOÕ÷ÕQ�LoVHO� W�PHO� W|]��RODUDN�
øGHD�� NHQGLVLQH� NDUúÕOÕN� JHOPH\HQ� EX�
úHNLOOHU�oHúLWOLOL÷LQLQ�W�P�Q�Q��]HULQ�
de ³<�FH´�RODUDN�YDUOÕ÷ÕQÕ�V�UG�U�U.” 
(Estetik 1-sy:76) diyerek bu aşamada 
sanatsal faaliyetin sonucunda ortaya 
çıkan eserler üzerinde tatmin bula-
mayan düşüncenin bu yeni içeriğinin 
doğal yanını olumsuzlayarak imge 
âlemini inşa ederken, bunu herhangi 
bir doğal ihtiyacını karşılama “ama-
cıyla” yapmaz. Eserin işlevsel nitelik-
leri olsa bile amaçlanan işlev değildir 
ya da şöyle ifade edebilirim: Ortaya 
çıkan sonuç, doğal olmasa da tinsel 
işleve mutlaka sahiptir. Doğa alanında 
nesneler işlevlerine göre tanımlanır-
lar, tinsel alan nesneleri ise gayelerine 
göre. Sanat da işte bu tin doğa karşıt-
lığını uyumlu hale getirme ve aşma 
işinde sanatçı ve eseri arasındaki bu 
bitmez GLDOHNWLN, iki yanı durmaksızın 
şekillendiren bu çetin savaş işin esas 
dinamiği olsa da, gene de tinsel dedi-
ğimiz alan uzlaşmayı sağlayacak kav-
7 G.W.F. Hegel, (VWHWLN�2. s.351

ram yani yeni içerik üzerinden ayrım-
laşarak nefes alıp vermeye başlar. Sa-
natçıyı kendisine rağmen devindiren, 
daima meşalesiyle yolunu aydınlatan, 
önde giden yakalanamaz bir hayalin 
tutkusudur ama onu ve eserini sanat 
tarihine bağlayan “güzel” ideasının iç 
devimidir. 

Hegel bu bağlamda: “... 7LQVHO� RODQ�
LOH� VDOW� GR÷DO� RODQ� DUDVÕQGDNL� IDUNÕ�
ND]Õ\ÕS�VLOPHN�YH�GÕúVDO�EHGHQVHO�PHY�
FXGL\HWL��J�]HO��E�W�Q�E�W�QH�JHOLúNLQ��
UXKD�E�U�O��YH�WLQVHO�RODUDN�FDQOÕ�ELU�
úHNOH�G|Q�úW�UPHN” işinin tam da sa-
natın işi olduğunu söyler.  8

“*�]HOGH�NHVLQ�YH�GH÷LúPH]�RODQ� WHN�
úH\�� GH\LP� \HULQGH\VH�� NHQGLVL� LoLQ�
J|U�Q�ú�|JHVLGLU��VDQDW�GD�GÕú� IHQR�
PHQOHULQ�NHQGL�LoLQGH�JLWJLGH�GHULQOH�
úHQ� VDI� J|U�Q�ú�Q�Q� JL]OHULQL� WDVYLU�
HWPHGHNL�XVWDOÕNWÕU.”  9

Böylece bilinçsiz sembolikte  10 zen-
gin içerik bilinçli sembolik  11 biçim 
tarafından malzeme olarak “yüce” 
için ortadan kaldırılır. Eserdeki so-

8 G.W.F. Hegel, (VWHWLN�2. s.177
9 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.381
10 Bilinçsiz Sembolik: Birinci evre, ne 
asıl sembolik olarak adlandırabilir ne de 
asıl anlamıyla sanat sayılabilir. Bu evre 
yalnızca her ikisine giden yolu inşa eder. Bu, 
tinsel anlam olarak Mutlak’ın, kendisinden 
ayrılmamış duyusal varoluşu ile doğal bir 
şekil içerisindeki dolayımsız tözsel birliğidir. 
(G.W.F. Hegel, (VWHWLN��, s.33)
11 Bilinçli Sembolik ya da Benzeştirmeli Sa-
nat Biçimi: Burada anlam yalnızca kendisi için 
bilinmekle kalmaz, fakat dışsal sunulma tar-
zından ayrılmış olarak açıkça koyulur da. Bu 
durumda, böyle kendisi için ifade edilen anlam, 
yücelikte olduğu gibi kendisine verilen şeklin 
anlamı içersinde ve anlamı olarak görülmez. 
Fakat, ikisinin birbiri ile bağlantısı, önceki ev-
rede olduğu gibi artık tamamen anlamın ken-
disinde temellenen bir bağıntı olarak kalmaz; 
tersine bu bağıntı, şairin öznelliğine, onun ti-
ninin dışsal bir var olana dalmasına, genelde 
şairin zekasına ve buluş gücüne ait olan az ya 
da çok ilineksel bir iliştirme haline gelir… Bu 
tür bir bağlantı, naiv ve bilinçsiz sembolikten 
derhal şöyle ayırt edilir: Şimdi özne, hem içerik 
olarak aldığı anlamların iç özünü hem de bu an-
lamların daha yakından görüye-getirilmesi için 
benzeştirmeli bir tarzda kullandığı dışsal feno-
menlerin doğasını tanır ve bu ikisini onların 
keşfedilen benzerliklerine dayanarak bilinçli ve 
maksatlı olarak bir araya getirir. (G.W.F. Hegel, 
(VWHWLN��, s.107)
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yutlamaya sanatçının soyutlanma 
edimi eşlik eder. Bu yolla “<�FHOLN��
0XWODN¶Õ� KHU� GROD\ÕPVÕ]� YDU� RODQÕQ�
�]HULQH�\�NVHOWLU...” (Estetik 2-sy:87) 
der. Ayrımların netleşmesi açısından 
Hegel’in bir ifadesi de şöyledir: “Bi�
OLQoVL]�VHPEROLNWH�LoHUL÷LQ�YH�ELoLPLQ�
PHYFXW� ED÷GDúPD]OÕ÷Õ� |UW�N� NDOÕ\RU�
GX�� EXQD� NDUúÕOÕN� \�FHGH� EX�� DSDoÕN�
ELU� ED÷GDúPD]OÕN� RODUDN� J|U�Q��
\RUGX�� o�QN�� EXUDGD�0XWODN� DQODP��
7DQUÕ��KHP�GH�RQXQ�GÕúVDO�JHUoHNOL÷L��
G�Q\D�� DoÕNoD� EX� ROXPVX]� ED÷ÕQWÕ�
LoLQGH�VXQXOX\RUGX��)DNDW�EXQD�NDU�
úÕOÕN�� W�P�EX�ELoLPOHUGH�\LQH�GH�EDV�
NÕQ�RODQ��VHPEROL÷LQ�GL÷HU�\|Q���\DQL�
DQODP�LOH�EX�DQODPÕ�J|U�Q�úH�JHWLUHQ�
GÕúVDO�úHNLO�DUDVÕQGDNL�\DNÕQOÕN idi...” 
 12 Burada yakınlıktan kastedildiğini 
düşündüğüm şey, ‘QHJDV\RQ’ aracılı-
ğıyla, ulaşılmak istenenin ne olmadı-
ğını daha net göstermesi bakımından 
bir yakınlıktır. Ki böyle bir durumda 
bilinç kendini bir var olmayan olarak 
tespit eder ve ilk kez boş ve içeriksiz 
olsa da “varım” demiş olur. 

Bilinçsiz ya da kökensel sembolikte 
bu karşıt yanlar birbirini dışta bırakan 
bir bağıntıya sahiptiler. Bu dışsallık 
ve tinin bu bölünmüşlüğü tam uygun 
olmayan bir şekildir ancak; Yücede 
özsel bağıntı halini alan da bu ilişki-
siz yanların negatif ilişkisidir. Hegel: 
“%HQ]HúWLUPHOL� VDQDW� ELoLPLQGH� LVH�
ED÷ÕQWÕ� ELU� \DQÕQ� GL÷HUL\OH� |]QHO� YH�
GROD\ÕVÕ\OD�NH\¿�ELU�LOLúNLVL�KDOLQH�JH�
OLU����<LQH�GH�DQODP�LOH�úHNOL�ELU�DUD\D�
JHWLUHQ��úH\LQ�.DYUDPÕ�GH÷LO�GH��\DO�
QÕ]FD� NH\¿OLN� LVH�� R� ]DPDQ� EXQODUÕQ�
KHU�LNLVL�GH�WDPDPHQ�ELUELULQH�GÕúVDO�
RODUDN�NR\XOPDN�GXUXPXQGDGÕU��|\OH�
NL�EX�GXUXPGD�RQODUÕQ�ELU�DUD\D�JHO�
PHVL��ELUELULQH�LOLúNLVL]�ELU�ED÷ODQPD�
YH�ELU�\DQÕQ�GL÷HU�\DQ�WDUDIÕQGDQ�VDOW�
V�VOHQPHVL� ROXU�� %X� \�]GHQ� EXUDGD�
D\UÕFD�KDOLV�VDQDWD�DLW�RODQ�X÷UDNOD�
UÕQ�E|\OH�WDPDPHQ�LNL\H�\DUÕOPDODUÕQ�
GDQ� oÕNDQ� EX� ED÷ÕQWÕ� \RNOX÷X� LoLQGH�
VHPEROL÷LQ�NHQGLQL�RUWDGDQ�NDOGÕUÕúÕ�
QÕ�DoÕ÷D�YXUDQ� LNLQFLO� VDQDW�ELoLPOH�
ULQL�GH�HOH�DOPDPÕ]�JHUHNLU...” diyor. 

12 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.161

“)DNDW�VDQDWÕQ�.DYUDPÕ��DQODPÕQ�YH�
úHNOLQ�ELUELULQGHQ�NRSPDVÕQGD�GH÷LO��
DPD�|]GHúOHúPHVLQGH�EXOXQGX÷X�LoLQ��
\DOQÕ]FD� RQODUÕQ� WDPDPHQ� ELUELULQ�
GHQ�D\UÕOPDVÕ�GH÷LO��IDNDW�D\QÕ�|Oo�GH�
KHU�ELU� \DQÕQ�GL÷HUL\OH� LOLúNLVL� GH�EX�
HYUHGH�ELOH�DSDoÕN�J|U�Q�U��*HOJHOH�
OLP�VHPEROLN�RODQ�ELU�GHID� ÕúÕOGDGÕN�
WDQ�VRQUD�EX�LOLúNL�DUWÕN�VHPEROLN�W�U�
GHQ�RODPD]��%X�LOLúNL��VHPEROL÷LQ�DVÕO�
NDUDNWHULQL��\DQL�GDKD�|QFH�LUGHOHQHQ�
W�P� ELoLPOHULQ� �VWHVLQGHQ� JHOHPHGL�
÷L��ELoLPLQ�YH�LoHUL÷LQ�ED÷GDúPD]OÕ÷Õ�
QÕ�YH�KHU�ELULQLQ�ED÷ÕPVÕ]OÕ÷ÕQÕ�DúPD�
JLULúLPL�DQODPÕQD�JHOLU��)DNDW�ELUOHú�
WLULOHFHN�LNL�\DQÕQ�D\UÕOÕ÷Õ�EXUDGD�|Q�
YDUVD\ÕOGÕ÷Õ� LoLQ��EX�JLULúLP�\DOQÕ]FD�
ELU� µROPDVÕ� JHUHNHQ¶� RODUDN� NDOPDN�
]RUXQGDGÕU�YH�EX�JLULúLPLQ� WDOHSOHUL�
QLQ� \HULQH� JHWLULOPHVL� GDKD� P�NHP�
PHO�ELU� VDQDW�ELoLPLQH��.ODVLN� VDQDW�
ELoLPLQH�DLWWLU.”  13 

“... d�QN��NODVLN�J�]HOOL÷LQ�Lo�YDUOÕ÷Õ��
|]J�U�ED÷ÕPVÕ]�DQODPGÕU�� \DQL� úX�\D�
GD� EX� úH\LQ� ELU� DQODPÕ� GH÷LO�� IDNDW�
EL]]DW� NHQGLVL� DQODPÕQD� JHOHQ� �EH�
GHXWHQGH�� YH� GROD\ÕVÕ\OD� EL]]DW� NHQ�
GLVLQL�LPD�HGHQ��GHXWHQGH��úH\GLU��%X�
JHQHOGH�NHQGLVLQL�NHQGLVLQH�ELU�QHVQH�
\DSDQ�WLQGLU.”  14

Bu bağlamda “Mutlak” varlık bakı-
mından her aşamasında sürecin ol-
mazsa olmaz yanı olarak ve gitgide 
kendi için açığa çıkan saf yanı ken-
dini öncesiz sonrasız resmetme yo-
luna girer. Eserlerin insan bedeninde 
somutlaşmış bir biçimde “mutlak”ı 
gösteriyor olması eserin yeniden doğa 
yanını artık bilinç için gereksiz bir 
varlık olarak ortadan kaldırarak, Mut-
lak’ın bu sefer öncesiz ve sonrasız 
olarak bireysel öznellik pozisyonuna 
geçerek kendi özsel edimi yoluyla 
Tanrının bizzat kendi şekillenmesi 
olarak İsa’da vücut bulur. Tinin dış-
sal bir ilişki kurması ile kendisinin 
dışsallaşması arasındaki fark burada 
Romantik sanat eserlerinin güzeli İsa 
Mesih’in tasvirlerindeki derin anlam-
da dışlaşır. Önceki dönemlerde imge 

13 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.162
14 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.168

dış malzeme olmaksızın ifade edi-
lemezken, şimdi anlam malzeme ve 
kullanılan enstrümanın fizikî varolu-
şuna aşkın ama onu kullanarak form 
alan ifadelerin romantik biçimdeki 
keyfi yanlarından sıyrılır; bu evrede 
Hegel’in ifadesiyle romantik sanatçı: 
“... %X� KDNLNDWHQ� |]VHO� |JH\L� NHQGL�
VLQH�QHVQHO�NÕOPD��RQX�NHQGL�ND\QDN�
ODUÕQGDQ� KDUHNHWOH� FDQOÕ� ELU� úHNLOGH�
WDVDUOD\ÕS�úHNLOOHQGLUPH�LúLQL��VWOHQLU�
\DOQÕ]FD...”  15

“)DNDW� VDQDWÕQ� NDYUDPÕQGD� EXOXQDQ�
|]VHO�G�Q\D�J|U�OHUL�YH�EX�G�Q\D�J|�
U�OHULQH�DLW�LoHUL÷LQ�E�W�Q�DODQÕ�VDQDW�
WDUDIÕQGDQ� KHU� \DQÕ\OD� DoÕN� NÕOÕQÕU�
VD��R� ]DPDQ�VDQDW� WLNHO�ELU�KDON� LoLQ�
YH� WLNHO�ELU�G|QHP�LoLQ�KHU�VHIHULQGH�
EHOLUOHQLPOL� RODQ� EX� LoHULNWHQ� NRSXS�
D\UÕOPÕú� ROXU� YH� EX� LoHUL÷L� \HQLGHQ�
ND]DQPD\D�\|QHOLN�KDNLNL�JHUHNVLQLP�
\DOQÕ]FD�R� ]DPDQD�NDGDU�JHoHUOL� RO�
PXú�RODQ�EX�LoHUL÷H�NDUúÕ�GXUPD�JH�
UHNVLQLPL� LOH� X\DQGÕUÕOÕU” . 16 Burada 
da sanatın özsel ediminin karşı koy-
ma ya da malzemenin direncini kırma 
bakımından put kırıcılığı da içerdiğini 
söylemiş oluyor. Sanatın bir bakıma 
içtihadın öncülüğünü yaptığını da 
söyleyebiliriz burada.

Son olarak da Modern Sanat edimini 
şöyle ifade ediyor: “1DVÕO�NL�KHU�LQVDQ�
SROLWLN�� GLQv�� VDQDWVDO� \D� GD� ELOLPVHO�
ROVXQ��KHU�HWNLQOLNWH�]DPDQÕQÕQ�oRFX�
÷X� LVH� YH� EX� ]DPDQÕQ�|]VHO� LoHUL÷LQL�
YH�GROD\ÕVÕ\OD�]RUXQOX�ELoLPLQL�RUWD\D�
VHUPHN�RQXQ�J|UHYL� LVH��D\QÕ� úHNLOGH�
ELU�KDONÕQ�WLQLQH�VDQDWVDO�RODUDN�WDP�
X\JXQ�G�úHQ�LIDGH\L�GH�EXOPDN�VDQD�
WÕQ�X÷UDúÕGÕU.”  17 

“…+HU�PDO]HPH��KHU�QH�ROXUVD�ROVXQ�
YH�KDQJL�G|QHPGHQ��KDQJL�XOXVWDQ�JH�
OLUVH�JHOVLQ��VDQDWVDO�KDNLNDWLQL�DQFDN�
FDQOÕ� PHYFXGL\HW� LoLQGH� HOGH� HGHU��
VDQDWVDO�KDNLNDW�EX�FDQOÕ�PHYFXGL\HW�
LoLQGH�LQVDQÕQ�ED÷UÕQÕ�LQVDQÕQ�\DQVÕVÕ�
LOH�GROGXUXU�YH�KDNLNDWL�EL]LP�GX\JX�
PX]D�YH�WDVDUÕPÕPÕ]D�JHWLULU.”  18

15 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.387
16 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.389
17 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.387
18 G.W.F. Hegel, (VWHWLN��. s.393
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6ÕQÕUVÕ]�G�Q\D\D�DoWÕP�J|]�P��
*�QHú�VÕQÕU��\ÕOGÕ]�VÕQÕU��D\�VÕQÕU�
6ÕQÕUOÕ�WRSUDNWD�EXOGXP�NHQGLPL�
'D÷ODU�VÕQÕU��GLQOHU�VÕQÕU��G�úOHULPGH�GXD�HWWL÷LP�GLO�VÕQÕU�

6ÕUOÕ�ELU�D\QDGD�J|UG�P�NHQGL�\�]�P��
$\QD�VÕQÕU��J|UPHN�VÕQÕU��EHQ�VÕQÕU�
$úND�G�ú�S�\�U�G�÷�P�\ROODUGD�
0HFQXQ�VÕQÕU��/H\OD�VÕQÕU��o|O�VÕQÕU�

9DUOÕNWDQ�\RNOX÷D�JHoL\RU�EHGHQ�
gO�P�VÕU�PÕ"��\DúDPDN�DúLNkU�LNHQ�
%H\D]�NHIHQL�JL\GLP��VW�PH�
7DEXW�VÕQÕU��WRSUDN�VÕQÕU��WHQ�VÕQÕU�

&DQDQ�LoLQ�FDQGDQ�JHoL\RU�|]�P�
9DUOÕNWD��\RNOXNWD�NDOPDGÕ�J|]�P�
6ÕUUÕQD�HUH\LP�OkO�ROVXQ�GLOLP�
ÆúÕN�VÕQÕU��0DúXN�VÕQÕU��$úN�VÕQÕU�

Sır ve Sınır
=DKLGH�h]�PoHNHU
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Felsefe, Mantık ve Metafizik
Kavramlarının Sınırlarına

Dair Bir Tartışma
&RúNXQ�g]GHPLU

Bilimlerin tekil nesnelerinin en evren-
sel olan ile bağını neden iki farklı 
biçimde ifade ederiz? Bazı tekil bi-

limler, nesnelerinin en evrensel ile bağını or-
taya koyarken; örneğin, Biyo-loji, Sosyo-loji, 
Onto-loji deriz de, bazı bilimler için de tekil 
bilim nesnesinin  en evrenselle bağını ortaya 
koymak için o bilimin felsefesinden söz ede-
riz. Doğa felsefesi, tarih felsefesi, hukuk fel-
sefesi, din felsefesi, sanat felsefesi vb. İlkinde, 
biyo, sosyo ve onto’nun -loji’e göre açınımını 
(ki nesne lojik olan karşısında görece, lojik 
ise tikel nesne karşısında saltıktır) her tekil ve 
sonlu nesnenin, sonsuz ve ebedi olanla bağı-
nı ya da koşullu ile koşulsuzun birliğini ifade 
etmiş oluruz; ikincisinde ise tarih, sanat, tü-
zenin yine aynı biçimde, ama farklı ifadelerle 
‘tikeldeki evrenseli veya evrenselin tikelleş-
mesini’ veya evrensel ve tikelin apriori birli-
ğini, bilimin konusu olarak önümüze koyarız. 
İçerik her iki adlandırmada da aynıdır; tikel 
ve ‘en evrenselin’ kendinde birliği. Ancak, 
‘en evrenselin’ yerine kullanılan sözcükler, 
ikisinde de farklıdır. Birincide ‘lojik’, ikinci-
de ‘felsefe’. Bu iki dizinimdeki çelişki nere-
den kaynaklanır? Bu kullanımların her ikisi 
de doğru ise felsefe ile mantık sözcüklerinin 
birbirine karşı bir sınırları yoktur;  birbirine 
karşı sınırları olmayan kavramlar eş anlamlı 
olmalıdır. Ya da felsefe ve mantık sözcükleri 
eş anlamlı sözcükler değildir, birbirlerine kar-
şı sınırlıdırlar ama tikel bilimlerin nesneleri, 
tözleri gereği, iki farklı ‘evrenselde’ tekilleş-
melerini gerektiren türlere bölünmüştür: Tin-
sel bilimler ve doğa bilimleri gibi. Birinci  ‘en 
evrensel’ lojik, ikinci  ‘en evrensel’ felsefe 

olmak üzere. Bu, iki bakımdan olanaksızdır.  
Bu sözcüklerin niteledikleri tekil bilimler, 
doğa ve tin bilimleri gibi bir ayrımla sınırlan-
mış değillerdir. Bir tinsel bilim olan ‘sosyo’ 
sözcüğü, ‘lojik’ evrenseli ile birleşirken, bir 
doğa bilimi olan ‘biyoloji’ de ‘lojik’ evrenseli 
ile birleşir. Ayrıca tekil bilimlerin bu bölün-
mesini bir zemin olarak varsaysak bile, bu 
kez de başka bir sorun kendini gösterir. ‘En 
evrensel’, ‘iki’ olursa ortaya düalizm çıkar ki 
bu düalizm, varlığın ve bilginin birliğini boz-
duğu gibi aynı şekilde varlığın ve bilginin ev-
renselliğini de bozar; oysa en evrenselin birli-
ği yani tekliği, bilginin olanağının zeminidir. 
Bu zeminin kipsel adı metafiziktir. Bu kipte, 
varlık ve bilgi arasında bir ayrım yoktur çün-
kü varlık, bilgi olarak bilgi ise varlık olarak 
bulunur. Metafizik kavramına tekrar dönmek 
üzere felsefe ve mantık kavramlarının birbiri-
ne karşı sınırlarına inceleyelim. 

Felsefe ve mantık kavramlarının içerikle-
rinin aynı olup olmadıkları soruşturmasını, 
onların bir alandaki pratik kullanımlarından 
hareketle incelemeye başlasak da, incele-
memiz, salt bir kullanım örneğinin sınırında 
kalmayacaktır. Eğer felsefe ve mantık kav-
ramlarının nesnelerinin ve içeriklerinin aynı 
olmadığını tanıtlayabilirsek, aynı zamanda 
bu pratik örnekle, bu kullanımın yol açtığı 
yaygın ve her alana sirayet eden yanlışlığın 
boyutlarını aydınlık bir ortamda görme fır-
satı ortaya çıkacaktır. Yoksa sorunu - yaygın 
olarak yapılsa da- bir örnek üzerinden incele-
menin, bilim için uygun olmayan bir yöntem 
olduğunun bilincindeyiz.

6RQVX]OX÷XQ�WDGÕQD�EDNWÕN��DPD�HEHGv�X\NX\D�GDOPDGÕN�
Mevlana
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Bir şey için ‘bu nedir’ sorusu, gerçek-
te iki farklı soru içerir: İlkin ve önce-
likle onun varlık olarak, yani nesne 
olarak ne olduğunu sormak, sonra ise, 
o nesnenin içeriğinin, kavramının ne 
olduğunu sormaktır. Bu nedenle “Fel-
sefe nedir?” sorusunun ilk bölümü, 
“Felsefenin nesnesi nedir?”, ikinci 
bölümü ise “Bu nesnenin içeriğinde 
yani kavramında ne içerilidir?” de-
mektir. 

Kavram olarak kavram, nesnesi ile 
ilişkisinde iki kipte görünür.

1.Birinci kip� µNHQGLQGH� NDYUDP¶ ki; 
zamansal olarak değil, mantıksal ola-
rak varlığa, yani nesnesine önsel olan, 
varlığın formu ya da verili usu ola-
rak ondaki, O; onu o yapan, varlıkta 
koşulsuz olan ya da koşulsuz varlık. 
Heraklitos, her şeyi kaplayan değişi-
min, ‘değişmeyen  bir varlığı’ zorunlu 
olarak gereksindiğini kanıtlamış ve 
bu varlığa, dolayısı ile bu varlığın 
kavramına LOGOS demiştir. 

2. İkinci kip, ¶EL]LP�LoLQ�NDYUDP¶� kav-
ramın nesnesine dair reel, bu andaki, 
şimdiki bilgimizdir.  Bu bilgimiz, nes-
nenin başka belirlenimlerinin keşfi ka-
dar genişlemeye açık olacaktır.

Kullanımdaki her Kavram sözcüğü 
bu iki kipten birindedir. 

İkinci kipte, kavramın ‘Bilgi’ (bizim 
için kavram) olarak varlığına, man-
tıksal açıdan, bir varlık önseldir. Bu 
önsel varlık, kavrama nesne olan var-
lıktır. Nesne, bizim için ‘Kavramın 
kaynağı’ olarak görünür. 

Birinci kipte, ‘Kendinde kavram’ için 
ise diziliş, tam tersidir. Kendinde kav-
ram, mantıksal olarak temsil ettiği 
varlığa önseldir. Başka bir ifade ile, 
birinde varlıktan kavrama, öbüründe 
kavramdan varlığa doğru bir ilerleyiş 
söz konusudur.

Üçüncü kip bizim için kavram ile 
kendinde kavramın birliği olarak so-
mut olandır ki başlangıç noktaları ola-
rak hem kendinde nesne ve kendinde 
kavram hem de bizim için kavram 
noktaları ortadan kalkar. Her nokta 

bizim için olduğu kadar kendindedir, 
evrik olarak başlangıç olduğu kadar 
bitiştir. Bir dairede işaretlenecek her 
noktada olduğu gibi.

İlk sorumuz, ‘Felsefe ve mantık kav-
ramlarının nesnesi nedir?’ dir. Ancak 
bu sorunun yanıtını aramaya başla-
madan önce kavram ve onun varlığı-
na, yani nesnesine ilişkin başka soru-
lara da ihtiyacımız olacaktır. Nesnesi 
olmayan bir kavram olabilir mi? Ola-
bilir ise bu, boş kavramdan başka bir 
şey olabilir mi? Bir kavram yanlış bir 
nesne ile eşlemlenebilir mi? Felsefe-
nin, bu yaşlı entelektüel kavramın, bir 
nesnesinin olmama olasılığı var mı-
dır? Bütün felsefe tarihinin, nesnesi 
olmayan boş bir kavramla uğraşı tari-
hi olarak sürmüş olması mümkün mü-
dür? Yoksa, insanın entelektüel bilin-
ciyle yaşıt ve her dönemde neredeyse 
bütün bilimi altına alan bu kavramın 
bir nesnesinin var olup olmadığını 
sorgulamak aptallıkların en büyüğü 
müdür? Büyük bir entelektüel üretim 
kütlesi, nesnesi olmayan bir kavram 
etrafında üretilebilir mi? Felsefe kav-
ramını ve onun nesnesini sorgulamak 
bütün bir felsefe tarihine karşı bir 
saygısızlık mıdır? Böyle bir sorunun 
bütün büyük filozofların ilgisinden 
kaçmış olması mümkün müdür? Bu 
soruların tümü, ‘Felsefenin nesnesi’ 
sorununun çözümlemesi içine girer.

Anımsanmalıdır ki, salt soruların çö-
zümünün değil düşüncelerin soru ve 
sorun haline gelişinin de tarihi vardır. 
Bir soru durup dururken ve bir çırpıda 
ortaya çıkmaz; süreci gereksinir çün-
kü sorunun ortaya çıkışı bir dizilişin 
oluşudur ya da bir oluşun dizilişidir. 
Her oluş süreçseldir. Soru ve sorun, 
mantıki olarak her zaman çözüme 
önseldir, ama süreçte aynı anda bulu-
nurlar.

1HVQHQLQ�.DYUDPÕ�YH
.DYUDPÕQ�1HVQHVL

Kavram nesnesinde içkindir,  nesne 
ise kavramında /bilgisinde. Bu neden-
le belirli bir kavram, belirli bir şeyin 

kavramıdır. “İnsan anlığının edimsel 
varlığını oluşturan ilk şey, edimsel 
olarak var olan tekil bir şeyin idea-
sıdır”  Spinoza. Ya da evrik olarak 
belirli bir varlığın bilgisi, belirli bir 
kavramdır. Öyleyse bir varlığın belir-
lenimini onun kavramı, bir kavramın 
belirlenimini onun nesnesi verir. “Ru-
hun ve her tözün başına gelen yalnız-
ca kavramının bir sonucudur”  1 Bilinç 
ve nesnesinin, varlık ve kavram ola-
rak bu konumlanması ayrımların bir�
OL÷L ve birliğin ayrımı hem diyalektik 
hem kurgul kıpıyı kapsar. Bu birlik 
zorunludur. Çünkü ikisi arasında bir 
birlik olanaklı değilse bilgi de olanak-
lı değildir, ikisi arasında ayrım olma-
sa idi bilgiyi aramaya gerek olmaya-
caktı; varlık kendini bilince doğrudan 
bilgi kipinde sunmuş olurdu ki bilinç 
hiçbir zaman hazır bilgi kipinde var-
lıkla karşılaşmaz.                               

Felsefe gibi binlerce yıl kullanılan bir 
kavramın, nesnesi konusunda kuşku 
varsa, kavramı konusunda da kuşku 
vardır. Alışılmış kullanımlar içinde-
ki kuşku unsurları, çoğunlukla, uzun 
zaman kendilerini insan anlığından 
gizleyebilirler. Biraz parlamış bir 
çelişki, çözülmediği zaman sonra-
ki kuşaklar için yeniden silikleşir ve 
gözden kaybolur ve tekrar parlatılma 
zamanını beklemeye koyulur. Kuşku-
nun ortadan kaldırılması için ilgimi-
zin, kolayına kaçarak ilk yöneldiği 
şey kavramın filozoflarca yapılmış ta-
nımları olur. Çünkü o kavramı en çok 
kullananlarca yapılan tanımlar, kavra-
mın nesnesi ve içeriği ile ilgili en özlü 
çıkarımlar olması beklenir. 

Modern felsefenin bu yönde yapılmış; 
“Felsefe dünya görüşüdür”, “Felsefe 
bir disiplindir”, “Felsefe dil oyunu-
dur”, “Felsefe dünyayı olduğu gibi 
bırakır”, “Felsefe bir öğretidir”, “Bu 
dünyaya bir kez yerleştirilmiş oldu-
ğumuza göre, felsefeye düşen ilk gö-
rev betimleme oluyor” vb. tanımlar ve 
anlatımlar daha da az üzerinde durul-
mayı hak ederler. Klasik filozofların 

1 Leibniz, 0HWD¿]LN�6|\OHPOHU. Arya 
Yayıncılık. s.109.
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hemen tümünün tanımlarında ya da 
bu konudaki görüşlerinde ortak olan 
bir yüklem vardır: %LOJL���%LOPHN. Bu 
noktada felsefenin nesnesi ELOJL ola-
rak görülür. Bu nedenle tartışmayı, 
klasik filozofların felsefeye katkıla-
rını ve tüm felsefe tarihinin organik 
sürecini, kendi dizgesine katmaya 
çalışan Hegel üzerinden yapmak bizi, 
hem daha zengin hem de daha sağ-
lam bir zeminde tutacaktır. Üstelik 
Hegel, felsefenin nesnesini gerçeklik 
olarak koyacaktır ve gerçeklik varlı-
ğın kendinde bilgisi olarak, bizce, ne 
bir şey eklenmiş ne de ondan bir şey 
eksiltilmiş olamayan, olduğu gibi ka-
lan, doğru bilgi demektir.Tartışmayı 
Hegel üzerinden yapacağımız için, 
onun özellikle mantık kavramını (lo-
jik) kendinden önce ve hatta kendin-
den sonra (çünkü eski kullanım He-
gel’den sonra da, Hegel’in mantığa 
getirdiği yeni biçim ve içerik yokmuş 
gibi kullanılmaya devam etmiştir) 
kullanılandan çok farklı bir biçim ve 
içeriğe yükselttiğini ve bu nedenle de 
Hegel’de mantık kavramının, temsil 
ettiği içeriğin, eski mantığın içeriğine 
göre tümüyle değiştiğini unutmamalı-
yız.

‘Kurgul diyalektik mantığı’, ‘Hegel 
Mantığı’ olarak adlandırsak da, bu 
mantığın, bütün felsefe tarihini besin 
olarak kullandığını unutmamalıyız. 
Kim ne derse desin, bu besinler için-
de kullanım için en hazırı ve böyle-
ce ürüne dönüşümde en önemli ge-
reç Kant’ın katkısıdır. Ayrıca Hegel, 
“metafizik daha Kant’ta mantık hali-
ne dönüşmüştü” diyerek bu katkının 
hakkını teslim eder.  Hegel’de mantık 
kavramı, sembolik mantık veya Aris-
toteles mantığıyla içerik olarak çok 
farklıdır. Hegel mantığı, yöntem ola-
rak diyalektik-kurgul, kip olarak arı 
kavramsaldır. Aristoteles mantığı, adı 
üstünde Organon, araçtır. Sembolik 
mantık da bilgi ile ilişkisinde bir araç 
olarak işlev görür, gereci ise soyut 
matematiksel gereçtir; kipi ise, soyut 
imgeseldir. Oysa Hegel için mantık 
salt araç değil; kendinde kavram ola-
rak HUHNVHO� içerik, kurgul-diyalektik 

olarak \|QWHP, arı düşünce olarak 
JHUHo� ussal bilgi olarak DPDo ve en 
son olarak kurgul ölçüt olarak DUDo 
kavramlarının tümünün birliği olarak 
Logos’un açınımıdır. Hegel’in kendi 
yazdığı mantık kitapları da,�YDUOÕN�|] 
ve NDYUDPın birliğinin taşıyıcısı ola-
rak logosun, kendinde deviniminin 
izleğidir.

+HJHO¶GH� )HOVHIH� YH� 0DQWÕN� .DY�
UDPODUÕQÕQ� %LUELULQH� .DUúÕ�<LWPLú�
6ÕQÕUÕ

Şimdi Hegel’in, felsefenin ve mantı-
ğın nesnelerine ilişkin söylediklerin-
de, bu iki nesne arasında bir sınır yi-
timine nasıl yol açtığını açımlamaya 
çalışalım.Önce mantık biliminin nes-
nesine ilişkin küçük bir alıntı. İlk soru 
şudur: “Bilimimizin nesnesi nedir?” 
(Mantık bilimi kastediliyor ed.) Bu 
soruya en anlaşılır ve en yalın yanıt 
bu nesnenin JHUoHNOLN olduğudur.”  2 
Sonra yine Hegel’in bu kez felsefenin 
nesnesine ilişkin aynı görüşü tekrar-
ladığını ve yanı sıra aynı nesneyi di-
nin nesnesi olarak da öne sürdüğünü 
görelim ve bu aynı kavram için aynı 
içerik tekrarlanışını bir çelişki olarak 
not edelim.

³)HOVHIH� KLo� NXúNXVX]� QHVQHOHULQH�
LON� RODUDN� GLQ� LOH� RUWDNODúD� L\HGLU. 
İkisi de *HUoHNOL÷L� nesneleri olarak 
alırlar ve dahası en yüksek anlam-
da: Tanrının gerçeklik ve salt onun 
gerçeklik olması anlamında. Bundan 
başka, ikisi de sonlunun alanlarını, 
doğayı ve insan tinini, bunların bir-
birleri ile ve gerçeklikleri olarak tanrı 
ile ilişkilerini ele alırlar.”  3

Bu Paragrafın içeriğindeki yargıları 
ayrı ayrı incelemeye çalışalım:

a-Felsefe ve dinin nesnesi ortaktır.

b-Bu nesne gerçekliktir.

c-Bu gerçeklik en yüksek anlamda 
gerçekliktir( çünkü daha düşük an-

2 Hegel, Küçük mantık. s.74.
3 (K.M.giriş. s.51)

lamda da gerçeklikler vardır)

d-Ayrıca felsefe ve din, (buna mantığı 
da eklemek gerekir ed.) tekil nesnele-
rin gerçekliklerini, ama bunların tanrı 
ile ilişkileri anlamında gerçekliklerini 
nesne alır.

Gerçekliğin dinin de nesnesi olarak 
ortaya konuşu sırasında hiç olmazsa 
burada tanıtlamadan geçilmiş bir yan 
olarak dinsel olan bilginin kendine 
özgün kipine bakarak bu kipin ger-
çeklik ile ilişkisi üzerine düşüncele-
rimizi aktaralım. Tekil ile evrenselin 
ilişkisi olarak gerçeklik,  tanrı ile tekil 
arasındaki bu bağ, dinsel olarak, im-
gesel kipte kurulur. Tekil şeyler an-
lak için ancak imgesel kipte kurulur. 
Tekil şeylerin bu imgesel kipinden 
tanrıya doğru hareket edilir, bu ilerle-
yiş tanrıyı da imgeselleştirir. İmge ki-
pinde bulunan iki bileşenden türeyen 
bilgi de zorunlu olarak imgesel kipte 
ortaya çıkar. Bu imgesel kipte ortaya 
çıkan evrensel ve tekilin birliği ola-
rak bilgi, dinsel açıdan ‘gerçekliktir’ 
ama; imgesel (tasarımsal) gerçeklik. 
İmgesel olan ise adı üstünde imgesel 
(tasarımsal) olması nedeniyle, arı, 
‘somut’ ya da saltık gerçeklik olamaz. 
Leibniz, dinsel olanın iki boyutundan 
biri olan kalıplaşmış anlatımlar için, 
“Kalıplaşmış anlatımlar doğruluğun 
gölgesidir, gerçek ışığa az çok yakla-
şırlar” (Leibniz) diyerek dinsel olanın 
tasarımsal kipliğine değinir. Som ger-
çeklik kavramsaldır, nesnenin Som’u 
kavramdır, düşüncenin Som’u da. 
Öyleyse iki som bileşenden som kip-
te bir sonuç çıkar. Artık diyebiliriz ki, 
gerçekliğin kendindesine uygun kipi 
kavramsal, yani felsefi kiptir, ken-
dindesine uygunsuz, görgül biçime 
çevrilmiş kipi ise, dinselin kipi olan 
imgesel kiptir.

Felsefe açısından gerçeklik dinsel 
kipte gerçekliğin, yani tasarımsal 
kipte gerçekliğin arı düşünsel kipe 
çevrilmesi ile mümkündür. O neden-
le dinsel kipten sonra ortaya çıkar. 
Çünkü tüm sonluların kaynağı olarak 
bulduğumuz, sonsuz ve ebedi tanrı 
kavramının yerine başka bir kavram 
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gereklidir, bu kavram tanrı kavramı-
nın içeriğini tam olarak taşımalıdır, 
üstelik imgesel olarak değil arı düşün-
sel olarak. Felsefe tarihinde bu kav-
ram, Herakleitos’tan bu yana “logos” 
olarak kullanılagelmiştir. Öyleyse fel-
sefenin nesnesi logosun tekil ile kur-
duğu ilişkidir demek, nesnel bir çıkar-
sama olacaktır. Ya da tekil ve sonluda 
bulunan sonsuz ve ebedi olan varlık 
olarak logos. Şunu da belirtmeliyiz 
ki, felsefenin nesnesinin gerçeklik 
olduğu düşüncesi Hegel’in $ULVWRWH�
OHV¶WHQ�DOGÕ÷Õ�ELU�G�ú�QFHGLU.

“Felsefenin hakikatin bilgisi olarak 
adlandırılması da doğrudur. Çünkü 
pratik bilginin amacının eylem olma-
sına karşılık (çünkü eylem adamları 
şeylerin nasıl olduğunu inceleseler 
bile, ezelî-ebedî olanı değil, ancak 
göreli olanı ve şu anda önümüzde bu-
lunanı incelerler), kuramsal bilginin 
amacı hakikattir. “... o halde türemiş 
hakikatlerin nedeni olan şey, en haki-
ki olan şeydir. Bundan da ebedî-ezelî 
şeylerin ilkelerinin her zaman en ha-
kiki şeyler olmaları gerektiği sonucu 
ortaya çıkar. (çünkü onlar yalnızca 
bazen doğru değildirler)”  4

*HUoHNOLN��)HOVH¿�YH�0DQWÕNVDO�'��
ú�QPH

“Gerçekliğin burada açıklandığı an-
lamda kendi ile bağdaşma olarak ir-
delenişi PDQWÕ÷ÕQ� NHQGLQH� |]J� ilgi 
alanını oluşturur.” (Hegel). Hegel, 
gerçekliği dinin ve felsefenin ortak 
nesnesi olarak gösterdikten sonra bu 
kez de gerçekliğin ne olduğuna dair 
soruyu yanıtlarken onu hem mantı-
ğın hem de felsefenin içeriği olarak 
ortaya koyar. Böylece şimdi gerçek-
lik hem dinin hem felsefenin hem 
de mantığın nesnesi olarak önümüze 
çıkar.” Genellikle gerçekliği bir nes-
nenin tasarımız ile bağdaşması olarak 
tanımlarız. Burada bir nesne varsa-
yarız ki, ona ilişkin tasarımlarımızın 

4 Aristoteles, 0HWD¿]LN. Sosyal Yayınları. 
İstanbul, 1996,s. 146.

onunla uyum içinde olması gerekir. 
Öte yandan felsefi anlamda gerçeklik� 
genel olarak soyut bir anlatımla, bir 
içeriğin kendi kendisi ile bağdaşma-
sı demektir.”  5  Hegel, *HUoHNOL÷LQ� 
felsefenin nesnesi, dinin nesnesi ve 
mantığın nesnesi olduğunu söylese 
de; bu söylemi yalnızca ve yalnızca 
mantık bilimi üzerinden açımlar. Bu 
açımlamayı ne içeriği belirsiz felsefe, 
ne de tasarımsal gereçli din üzerinden 
yapabilirdi, çünkü olanaksız yapıla-
maz. Gerçekte, ‘gerçekliği’ mantığın 
nesnesi ve konusu, hem de sadece 
onun konusu, bütünüyle onun konu-
su, yâda mantığın salt konusu olarak 
inceler. Kendisi böyle söylememiş 
olsa bile. Çünkü, gerçeklik, varlığın 
kavrama ve kavramın varlığa uygun-
luğu ise, (bu ifadeler Hegel’e aittir) 
bu uygunluğun ya da uygunsuzluğun 
incelenmesi tam olarak mantığın içe-
riğidir. Mantığın bölümlemişi; yani 
onun iç-inin bölüleri ve bu bölümle-
rin ilişkisi Hegel tarafından Varlık, 
Öz, Kavram, olarak dizgeleştirilir. Bir 
başka anlatımla JHUoHNOLN��YDUOÕN, |] 
ve NDYUDPÕQ uygunluğudur. Hegel 
gerçeklik için varlık ve kavramın uy-
gunluğu derken, bizzat logosun belirli 
kavramda açınımı anlatmış olmalıdır. 
Çünkü belirli kavramda belirli varlık 
ve belirli öz içerilidir. Ve kavram, 
varlık ve özünün açımlaması ise ya da 
varlığın - özünün, kavramında bilgisi 
ise, burada var olan ve sözü edilen arı 
‘Gerçeklik’ten daha azı olamaz. Çün-
kü varlık ve özün açınımı kavramın 
açınımı, kavramın açınımı ise varlık 
ve özün açınımıdır. Gerçeklik denilen 
şey sürecin kendi içinde birinden öte-
kine ve ötekinden birinciye, dışarıda 
hiçbir şey bırakmadan yayılımıdır; ve 
böylece bütünlüktür. 

Gerçeklik olarak gerçeklik ilkin He-
rakleitos’un ortaya koyduğu içerikle, 
logostur. Çünkü, gerçeklik olarak ger-
çeklik, kendinde gerçeklik olmalıdır, 
yoksa kendinde değil başkasında ve 
bu yüzden başkası ile koşullu olurdu. 
Hegel’de tekrar sonsuz değeri anla-

5  Hegel, .�o�N�0DQWÕN.s.87.not.

şılan ve teslim edilen Herakleitos’un 
ve belki de felsefenin bu en büyük 
buluşu ‘Logos’, Hegel’e dek varlığın 
ve bilginin birliğinin zemini olarak, 
hem varlık hem de bilgi olarak gerçek 
yerine yerleştirilememiştir. Logos, bu 
en büyük buluş, ilkin, evrensel düşün-
menin, bu anlamı ile antik felsefenin 
büyük bir itki ve coşku ile ortaya çıkı-
şını sağlamıştır. Logos’un ikinci keşfi 
Hegel’e aittir. Çoğu şey iki kez keşfe-
dilmelidir, ilkin o şeyin varlığı, ikinci 
keşif ise onun içeriği, bütün içindeki 
yeri, bütünü oluşturan parçalarla nes-
nel bağı. Bu anlamı ile ikinci keşifte 
logos, tüm bilginin merkezi, öteki-
lerin tümünün bağlı olduğu mantık 
bilimi olarak Hegel tarafından varlık 
ve bilim dizgesindeki doğal yerine 
yerleştirilmiş ya da bu yeri keşfedil-
miştir. Bu keşfin ürünü olarak henüz 
kullanıma girmemiş ve anlaşılacağı 
günü bekliyor olsa da.

Bizim için ‘Gerçeklik’, kavramın 
yani bizim için kavramın nesnesine 
uygunluğudur. Kavramın nesnesine 
uygunluğu ya da uygunsuzluğu bi-
zim için bilgide ortaya çıkacaktır. O 
zaman nesnesine uygun düşen bilgi, 
‘Gerçek’, uygun olmayan bilgi ise 
‘Gerçek olamayan’ bilgi olacaktır. Öy-
leyse Hegel’e göre gerçek bilgi felsefi 
bilgi, gerçek olamayan bilgi felsefi ol-
mayan bilgi olacaktır.  Çünkü Hegel, 
bilgiyi ussal ve anlaksal olarak ikiye 
böler. İlki kurgul bilgidir ki anlaksala 
yani tasarımsal bilgiye aşkındır çün-
kü arı kavramsal kiptedir; Evrensel ve 
sonsuzdur, bu yüzden kanıtlanabilir 
ve kanıtlanmıştır. Bu birinci bilgi türü 
Hegel için felsefi bilgidir. İkincisi an-
laksal, tasarımsal kipte olan bilgidir 
ki, kurgul bilgi olabilmek için tasa-
rımsaldan kavramsala dönüştürülme-
ye gereksinir. Dönüştürülmemiş hali 
ile imgesel kiptedir bu nedenle de 
sonlu ve görecedir, tarihseldir, böyle 
olduğu içinde gerçek değildir, felsefi 
bilgi değildir. Çünkü kanıtsızdır, Son-
suz ve evrensel olmadığı için kanıtla-
manın ölçütlerinden geçemez. Ayrıca 
bir bilgi tasarımsal kipte olmamasına 
karşın gene de yanlış bilgi olabilir ya 

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016 167

da sanıda kalabilir. Platon’da bu iki 
bilgi türünün ayrımı, bilgi (episteme)
ve sanı olarak yapılmıştır: Bilgi ger-
çek bilgi olarak sanı gerçek olmayan 
bilgi olarak. Hegel’de ise her iki bilgi 
kipi biraz daha açımlanmıştır, o kadar. 
Sanı, bilgi ile yanlış arasında orta te-
rimdir, tanıtlanabilirse sanı olmaktan 
çıkar bilgi olur, yanlışlığı tanıtlanır 
ise yine sanı olmaktan çıkar gerçek-
dışı olur. Hegel’in anlak bilgisi dediği 
de sanıdır ve onunla aynı konumda-
dır. Nitekim Pisagor teoremi kanıtla-
nana kadar sanı idi, Pisagor tarafın-
dan kanıtlanınca gerçek bilgi oldu. Bu 
iki farklı kipteki bilgi türü, türlerini; 
nesnelerinin kiplerinden getiriler. Ve 
bu iki nesne türü ve onun yansıması 
olan bilgi türü salt felsefe için değil 
bütün öteki bilim dalları için de ge-
çerlidir. Bilginin nesnesinin düşünce 
tarafından işlenişinde tinsel kipe dö-
nüşmüş olan gereç, imgesel kip ve arı 
düşünsel olarak ayrılır; bilme süreci 
gerecini ya birinci kipte olduğu gibi 
bırakır, ya da onu arı düşünceye çevi-
rerek ikinci kipte gereç olarak kulla-
nır. Bu her tekil bilim için de geçerli-
dir. Üçgenin iç açılarının toplamı tam 
açının yarısı kadardır: 2x2=4 tür. İn-
san düşünür;  Devlet yasaya ya gerek-
sinir. Bu yargıların tümü farklı farklı 
bilimlerle ilgili olsalar da, gereçleri 
arı düşünsel kipte, saltıktırlar, sonsuz-
durlar, evrenseldirler, zorunludurlar 
ve kanıtları açıktır. Bu nedenle bu bil-
gi türü Hegel’in felsefi ve mantıksal 
bilgiye atfettiği öz niteliklere sahiptir-
ler. Gene de bu bilgilere felsefi bilgi 
demeyiz de, her bilgi için, nesnesinin 
doğrudan bağlı olduğu bilim dalına 
ilişkilin bir ad veririz; Matematiksel, 
antropolojik, töre bilimsel gibi. Tam 
tersinde, felsefe tarihi, felsefe alanın-
da ortaya konmuş olan ve adı felsefi 
olmasına karşın, bir yığın tasarımsal 
bilgi, yani sanı olan bilgi, tanıtlanma-
mış ve görece kipte bulunan bilgi ile 
de doludur. Öyleyse Hegel’in, felse-
fenin nesnesi ve bilgisi ile ilgili ortaya 
koyduğu sınırlar, her iki yandan apa-
çık çelişkiler içerirler. Bir kez daha 
tekrar edersek felsefi denilen birçok 

bilgi gerçek değil sanı kipinde iken, 
tekil bilimlerin kanıtlanmış bilgileri 
saltık gerçek kipindedirler.

Hegel mantık ve felsefe kavramla-
rının eş-özdeş kavramlar oldukları-
nı kanıtlamaya çalışıyormuşçasına 
devam eder. “Felsefe ilkin genel bir 
anlamda nesnelerin düşünülerek irde-
lenişi olarak tanımlanabilir” (Hegel)

Özensiz ve kötü bir tanım. Özel ola-
rak bir bilgi türünün tanımı yapılmak 
istendiğinde, her genel bilgi türü için 
geçerli olan bir tanımın önemli bir 
şeyi ifade ediyormuşçasına önümüze 
konması Hegel’e yaraşan bir özen-
sizlik değildir. O nedenle burada söz 
konusu olan özensizlikten öte mantık 
ve felsefe kavramlarının sınırlarında 
ya da ayrımlarında pekin ölçütlerin 
ortaya konmasındaki güçlüktür. Çün-
kü aynı genel ve yüzeysel ölçütlerin 
hem felsefe hem de mantık kavram-
ları için tekrar edilmiş olmaları bu 
savımızı kuvvetlendirir. “Ama gene 
de IHOVHIH kendine özgü bir düşünme 
kipi, düşünmeyi bilgiye ve NDYUD\DQ�
ELOJL\H dönüştüren bir kip olduğu 
için” (Hegel); Burada söylenen felse-
fi bilginin özgün bir bilgi olduğu, ya 
da kavrayan bilgi olarak özgün bilgi 
olduğudur. 

Şimdi ise mantıksal olana bakalım: 
“Mantığın ne olduğu buna göre ön-
ceden bildirilemez, tersine onun ne 
olduğunun bu bilgisi ilkin bütün 
açınımının en son sonucu olarak ve 
tamamlanışı olarak ortaya çıkabi-
lir. Benzer olarak nesnesi, düşünme, 
daha belirli olarak, NDYUD\DQ� G��
ú�QPH, Özsel olarak onun içerisinde 
ele alınır.” (Hegel). Felsefi bilgi için 
söylenen özgünlük, aynı zamanda 
mantıksal olanın da özgünlüğü olarak 
tekrar edilir. Burada apaçık görülür 
ki, bu tanım çabaları Hegel’in derin-
liği ile uyumsuz bir yüzeyselliği taşır 
ve anlatırlar. Kavrayan düşünce, derin 
düşünce gibi düşünce belirlenimleri 
ayrımsız bütün bilimlerin içinde de-
vindiği kıpılardır. Bu düşünce kip-
lerini felsefe dışındaki bilimlere ya-
saklamak, onlara salt sanı düzeyine 

atmaktır.

Hegel bir başka paragrafta felsefi bil-
gi türünün yine aynı içeriğini vurgu-
lar ama farklı ifadelerle. Düşüncenin 
tasarım kipinden arı düşünce olarak 
kavram kipine çevrimini vurgular. 
³«�� )HOVHIH� G�ú�QFHOHUL�� NDWHJR�
ULOHUL��\D�GD�GDKD�VD÷ÕQ�ELU�GH\LúOH�
NDYUDPODUÕ� WDVDUÕPODUÕQ� \HULQH�
JHoLULU. Genel olarak tasarımlar dü-
şünce ve kavramların eğretilemeleri 
olarak görülebilirler.” (Hegel). Fel-
sefi bilgi türü için yine yeni bir şey 
söylemez. Çünkü hiçbir tekil bilimde 
gerçek bir bilgi tasarım kipinde bu-
lunmaz; F=m.a, ya da bir kimyasal 
formülde veya ekonomi biliminin 
bir formülünde tasarımlar bulunmaz, 
burada bilgiyi oluşturan her elaman 
evrensel arı kavramdır. Bütün bilim-
ler şu ya da bu şekilde kavramlarla ça-
lışır, tasarımlarla değil. Öyleyse yine 
başarısız bir ayırmaçla karşılaşırız ve 
kanımızca ayrım için kullanılan öl-
çütlerin özgünleştirilememesi ve salt 
genelde takılı kalması, nesne ve bilgi 
türlerinin ayrımlarındaki sınır belir-
sizliğinden doğar.

+HJHO¶LQ�%|O�POHPHVL

Hegel’in, ilk eseri ‘Tinin görüngübili-
mi’, Tin’i, kalıcı nesnesinde değil, ge-
çici ve görüngüsel olanda incelese de, 
özellikle özsöz ve giriş bölümlerinde 
kendi sistemini,  biraz da karmaşık bir 
yığın halinde ortaya koyar. Çalışma-
sının ilerleyen yıllarında, bilimin ge-
nel ayrımı ve sınırlarını ortaya koyma 
zamanı geldiğinde, keşfettiği ansiklo-
pedik ayrım tablosu içinde, bu ilk ça-
lışmasını yerleştirebileceği bir bölüm 
bulunmaz. Ve böylece ilk eseri ayrım 
ve birliğin birlikteliği olan ansiklope-
dik tablonun dışında kalır. “Tinin Gö-
rüngübilimi” en genelde bir felsefe 
yapıtıdır, ama dizge içinde onun için 
münhal bir alan yoktur.

Ansiklopedik tablo, birliğin üçe ayrı-
mıdır.

I. Mantık.
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II. Doğa felsefesi, başkalığı içindeki 
İdeanın bilimi, (özetle Doğa Bilimle-
ri. ed.)

III.Tin felsefesi, başkalığından ken-
di içine geri dönen İdeanın bilimi” 
(Özetle TİN bilimleri(insani ve top-
lumsal bilimler. ed.). 6

Aslında bu ayrım, aynı zamanda tüm 
varlığın üçlü belirleniminin tablo-
sudur ki, bu bölümlerin her birisi, 
bir varlık alanının olduğu kadar bir 
bilim alanının da bölümleridir. Öy-
leyse ayrım, varlık tablosunun ayrı-
mı olarak, bilgi tablosunun ayrım ve 
sınırlarını da gösterir. Varlık olarak 
Logos-tin-doğa ve bilgi olarak Logos, 
tin, doğa. Bu tablonun felsefenin tab-
losu olarak ortaya konması doğru gibi 
görünür.  Gerçekte ise bu tablo onto-
lojinin ve epistemolojinin birliğidir. 
Bu birlik, Tanrının yaratımından ön-
ceki varlığın, yani tanrının bilgisinin 
saltık içeriği ve kendindeki kipidir. 
LOGOS’un içeriği ve bulunuş kipi de 
bundan başka bir şey değildir. Ansik-
lopedinin içeriği olarak yapılan ayrı-
mın adlandırılmasında sorun, bir kez 
daha kendini ortaya koyar. Felsefe ve 
mantık kavramlarının sınırları birbi-
rine karışır. Bu karışıklığa yol açan 
Hegel’in felsefe kavramından vazge-
çememesidir. Oysa felsefe sözcüğü 
kendisine ait olmayan bir içeriği yıllar 
boyu taşımaya çalışmış ve bu eğreti 
durumu ortadan kaldıracak düzenle-
meyi Hegel’in bizzat kendisi yapmış, 
bütünü kendinde kipte dizgeleştirerek 
-bütün ki her şeyin, varlığın ve bilgi-
nin dayanağı ve kökeni, kaynağı olan 
logostur-. Bu tablonun varlık tablosu 
olduğu, Aristoteles için, Hegel için, 
Spinoza, Leibniz, Descartes için ka-
bul edilebilirdir. Çünkü, bu filozofla-
rın tümünün için; varlık ve kavram 
aynı tözün iki farklı kipte bulunduğu 
anlayışıdır. Bu tablo varlık tablosu ise 
ontolojinin de dizgesidir ve ontolo-
jinin dizgesinin izdüşümü kavramın 
dizgesidir. Bizim için kavram bilgidir.

Doğa kipinin kavramında da, tinsel 
kipin kavramında da bilgi olarak var 
6  Hegel, .�o�N�0DQWÕN. Giriş. s.69

olan logos ve onun bilgi ve kavram 
olarak açınımıdır. Burada açınana fel-
sefe demek, varlığa felsefe demektir, 
bilgiye felsefe demektir, bu ise felsefe 
kavramının rastgele kullanımından 
başka bir şey olamaz.

‘Felsefe’ kavramının rasgele ve her 
bilgi için kullanılması, onun sınırla-
rından bu kopmuş kullanımını Hegel’  
şöyle belirtir: “... İngilizler arasında 
Newton en büyük felsefeci ününü 
sürdürmektedir; ama giderek ad,(fel-
sefe adı. ed.) araç yapımcılarının fi-
yat listelerine dek indirgenerek, özel 
bir manyetik ya da elektrikli araçlar 
başlığı altına düşmeyen basınçölçer, 
ısıölçer gibi aygıtlara Felsefi aletler 
denir-hiç kuşkusuz bir tahta, demir 
vb. bileşimine değil ama yalnızca 
düşünceye felsefenin aracı denmesi 
gerekirken” 7.  Bugün için de, felsefe 
kavramının bir ölçüte bağlı olmadan 
kullanımının daha az olmadığını göz-
lemlemek kolaydır. Gerek eskiden ge-
rek ise şimdi bu yersiz kullanımların 
meşru görünmesi, kullananlarca bun-
da sakınca görünmemesi, bu yersiz 
ve uygunsuz kullanımlara kimsenin 
karşı çıkamaması kavramın sınırla-
rının belirsizliğindendir. Her halde 
fizik, kimya, hukuk vb. alanlarında 
herkes aklına geleni söylese bu bilim-
ler kendi kendini koruyacak tepkiyi 
gösterecektir. Bu anlamda Mantık 
kavramında da sınırlar çok belirlidir 
ve mantıksal olan ile mantıksal olma-
yan ayrımının gizemli bir yanı yoktur.  
Herkes bir bilgi ya da yargısına felsefi 
diyebilir, ve bunun için kolayca, bin 
bir gerekçe bulabilir, ancak bu aynı 
bilgi ya da yargısına mantıksal (kur-
gul-diyalektik mantık olarak) diyebil-
mesi için bilgisinin ya da yargısının 
bir varlığın, özünü kazandığı süreci, 
ya da bir varlığın oluştaki sürecinin 
kendisini içeriyor olduğunu kanıtla-
mak zorundadır. 

Hegel, büyük mantığın ikinci basımı 
için yazdığı ve elinden en son çıkan 
yazı olduğu söylenen önsözde; ken-
disinin ortaya koyduğu haliyle man-

7  A.g.e. s.58

tık biliminin –bilgisinin- özelliklerini 
ortaya koyarken, bir kez daha felsefi 
bilgi dediği bilgi türünü de anlatır ve 
bir kez daha ayrım kaybolur. “Ama 
böyle bir istemin gerekçesi ilk olarak 
hiç kuşkusuz içerik için önceki meta-
fizikte ve mantıkta başlıca salt dışsal 
gerecin bulunması üzerine dayandı-
rılabilir. Özellikle sonuncusu( yani 
mantık) günümüze dek olmak üzere, 
ikisinin de evrensel olarak ve yine-
leyerek işlenmiş olmalarına karşın, 
böyle bir çalışma kurgul yan ile çok 
az ilgilenmiştir; gerçekte, bütününde 
aynı gereç yinelenmiş, kimi zaman 
önemsiz ve yüzeysel olma noktasına 
dek inceltilmiş ve kimi zaman eski 
yükün çoğu yeniden ortaya getirilerek 
mantığın yanı sıra sürüklenmiş, ama 
sık sık bütünüyle ve yalnızca düze-
neksel olan böyle bir çaba yoluyla fel-
sefe içerik hiçbir şey kazanamamıştır. 
Düşüncenin ülkesini felsefe olarak, 
kendi içkin etkinliği içinde, ya da, 
yine aynı şey, zorunlu gelişimi içinde 
sunmanın bu nedenle yeni bir girişim 
olması ve ona baştan başlanması ge-
rekiyordu; ama o kazanılmış gereç, 
tanıdık düşünce biçimleri çok öneli 
bir kaynak olarak ve minnettarlıkla 
kabul edilecek bir ön gerek olarak 
kabul edilmelidir, üstelik sundukla-
rı, yalnızca şurada yada burada zayıf 
bir ipucu ya da bir iskeletin dirimsiz 
kemiklerinin üst üste atılmış düzensiz 
bir yığını olsa da.”  8

%h<h.� 8087�� )HOVHIHQLQ� ELOLP�
ROPD�oDEDVÕQÕQ�WÕNDQGÕ÷Õ�\HU

Bu gün için, felsefenin bilim olma 
iddiası felsefe tarihinin ve hatta bi-
lim tarihinin düş kırıklıklarının en 
büyüğüdür. Düş kırıklığına yol açan, 
düşlerin sahiplerinin düş görmeleri 
miydi, yoksa bu düşü miras alanların 
büyük düşler görmeye uygun olma-
yan çapları mıydı? Yoksa bu bilim, 
iddia sahiplerinin de kendilerini sı-
yıramadıkları bir kavram kargaşası-
nın kurbanı mıdır? Yoksa reel bilim 
dünyası böyle bir bilim büyük ölçüde 
8  Hegel, %�\�N�0DQWÕN. s.19
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ortaya çıkmış olsa da sırf kendi düşük 
seviyesinden dolayı ortaya çıkmış bu 
bilimle ilişki kuracak düzeyde geliş-
memişimdir? Kanımızca, bu büyük 
sorunun, ortada ve hala çözülmemiş 
görünümünde; felsefe, metafizik ve 
mantık kavramları arasındaki sınır-
ların karmaşa içinde duruyor olması 
sorunu yatmaktadır. Ya da bu kavram-
ların sınırları arasında bulunan soru-
nun etkisi beklenen bilim konusun-
daki belirsizliktir. Eğer bu kavramlar 
arasındaki sınırlar karmaşası ortadan 
kaldırılabilirse, ortaya çıkmış olan 
ürünlerden neye ‘bilim’ diyeceğimiz-
de kolaylaşacaktır. 

Önce, bu bilim üzerine bazı metinleri 
yorumsuz olarak alt alta okuyalım.

“Bu bilim, (felsefi bilim, ed.) insan 
usunun birincil öğelerini kapsayacak-
tır. Ve alanı her konudaki gerçekliğin 
türetilmesine dek genişletilmelidir ve 
özgürce konuşursak genel olarak ina-
nıyorum ki, tüm başkalarının kaynağı 
olmakla, bu bilgi bize insanlık tara-
fından kalıt bırakılan tüm başkaların-
dan çok daha önemlidir.  9

“Başka her bilim sürekli ilerleme ya-
parken, bilgeliğin kendisi olmayı iste-
yen ve biliciliğine her insanın danış-
tığı metafiziğin, ileriye doğru tek bir 
adım bile atmadan sürekli olarak aynı 
yerde dönüp durması neredeyse gülü-
necek bir şey gibi görünür.” (Kant)

“Böylece bütün felsefe bir ağaç gibi-
dir; kökleri metafizik; gövdesi fizik, 
dalları ise öteki bilimlerdir.”(Descar-
tes)

“Bu Prolegomena öğrencilerin değil 
ama geleceğin öğretmenlerinin kul-
lanımı içindir, ve onlara daha şimdi-
den var olan bir bilimin sunuluşunu 
düzenlemede değil, ama ilk olarak bu 
bilimin kendisini ortaya çıkarmada 
hizmet edecektir” (Kant)

“Metafizik ve ahlâk bilimin en önemli 
iki dalıdır; matematik ve doğa bilimi 
onların yarısı kadar bile değerli değil-

9 Descartes, .XUDOODU�YH�0HGLWDV\RQODU. 4. 
Kural. İdea Yayınevi. s.18

dir.” (David Hume)

“Felsefeyi ELOLP�ELoLPLQH, onun bil-
me sevgisi adını bir yana bırakarak 
HGLPVHO� ELOPH� olabileceği hedefe 
yaklaştırmaya katkıda bulunmak-işte 
önüme koyduğum amaç budur.” (He-
gel)

“Bir bilim olarak felsefe ciddi, sıkı, 
giderek apodiktik olarak sıkı bir bilim 
olarak felsefe” (Husserl).

“Eğer bu yapılırsa, ne zaman çekiş-
meler doğacak olsa iki felsefeci ara-
sında ancak iki matematikçi arasında 
olduğu kadar tartışma gereksinimi 
olacaktır. Çünkü kalemleri ele alıp 
birbirlerine (ve eğer dilerlerse ayrıca 
yardıma çağrılan bir dosta) ‘Haydi 
hesaplayalım/&DOFXOHPXV¶ diyerek 
abaküsün başına oturmak yeterli ola-
caktır.” (Leibniz).

“Felsefenin bilim düzeyine yükseltil-
mesi zamanının geldiğinin göstermek 
öyleyse bu amacı güden çabanın bi-
ricik gerçek aklanışı olacaktır; çünkü 
bunu yapmak amacın zorunluluğunu 
tanıtlayacak, üstelik aynı zamanda 
onun yerine getirilişi olacaktır.” (He-
gel)

Descartes, Kant, Leibniz, Hume kur-
maya çalıştıkları bilimi “metafizik” 
olarak gördü ve adlandırdılar. Aristo-
teles’in yapıtlarının fiziksel (doğaya 
ilişkin bilimlerin) olanların dışında 
kalan bölümü ayırmak için kullanıl-
mış bir sözcük, metafizik; bu ayırmaç-
ta taşıdığı anlamın dışında bir amaçla 
“logos”, varlığın ve bilginin evrenin 
temelinde yatan düzenleniş ilkesi 
olarak, Tanrının her şeydeki sonsuz 
aklı yerine kullanılmaya başlanmıştır. 
%X�NDYUDP�Skolastik dönem öncesi 
yeni Platonculuk ve devamla sko-
lastik dönme boyunca aynı içerikle 
teolojinin konusu ve kendisi olarak 
sürmüştür. Descartes, Leibniz, hatta 
Hume, Kant aynı geleneğe sorgusuz-
ca uymuşlardır. Ta ki Hegel, metafi-
zik kavramının yerine lojik kavramını 
yerleştirene kadar. Ancak O da, eski 
metafiziğin mantığa dönüştüğünden 
söz etse de, çoğu zaman aynı metafi-

zik sanki felsefe kavramına da dönüş-
müş gibi onun yerine felsefe kavramı-
nı da kullanmıştır.

Felsefe

Mantık

Metafizik 

‘Metafizik’ sözcüğünün sınırları üze-
rinde kısaca duralım. Fizik sözcüğü 
Yunancada tam olarak doğa demek-
tir. Meta ise ötesi, üstü. Metafizik 
özgün bir nesne değil salt bir ‘Kip’tir 
ki duyusalın karşıtıdır; Tinsel olandır, 
başka bir şey değil. Kendi karşıtı olan 
doğasal olan nasıl bir kip ise. Her iki-
si içerikte, ya da taşıdıkları yüklem-
lerde aynıdırlar çünkü bir varlığın 
sahip olduğu öz nitelik aynı kalmak 
üzere varlık farklı kiplerde bulunabi-
lir. Metafizik, özün belirleniminin bir 
kipidir. Kip biçimsel olandır, öyleyse 
metafizik bir biçimden başka bir şey 
değildir.  Platon’da, metafizik kavra-
mı yoktur, ama tam olarak onun işle-
vini yani kipini karşılayan bir başka 
kavram vardır: µøGHDODU� G�Q\DVÕ¶. 
Özellikle Aristoteles’ten sonra, idea-
lar alanının, tek başına, doğal ve gör-
gül olandan yalıtılarak nesne alınma-
sı, soyut metafiziğin Us için tehlikeli 
olan bu yalıtılmış hali, PHWD¿]LN kav-
ramı, ortaçağ skolastisizmin elinde 
kip olmaktan çıkıp, töz-öz yerini olan 
bir kavrama dönüşmüştür. Metafizik 
kavramı yerine; meta görgül, meta 
doğa, gibi kavramlar kullanılarak en 
azından Türkçede, fizik bilimi ve ge-
nel olarak doğa kavramı arasındaki 
birbirine girişi engelleyebiliriz. Çün-
kü fizik bilimi kuvvetlerin bilimi ola-
rak doğa nesnelerinin özgün bir yanın 
bilgisidir. Doğa ise bir bilim değil, 
varlığın bir kipidir ki, görgül, za-
mansal ve mekânsal oluştan ibarettir. 
Böylece fizik bilimi ile doğa biçimi-
ni birbirinden ayırarak; metafiziğin, 
hangisinin karşıtı, üstü, ötesi oluştu-
ğunu da açığa çıkarmış olur, metafi-
zik kavramının içeriğine bütün felsefe 
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tarihi tarafından doluşturulmuş ve salt 
bilgi ve nesnesi- karmaşasına, yine 
felsefe tarihi tarafından yol açılmıştır. 

Bacon’un, metafiziğin bir kip oluşunu 
anlatan güzel bir imgesel ifadesi var-
dır: “Duyular dünyanın yüzünü gös-
teren, ama göklerin yüzünü kapatan 
güneşe benzerler”. Yine Hegel’in şu 
cümlesi, metafiziğin, bir kipten başka 
bir şey olmadığını vurgular, kendi-
si tam olarak bu amaçla söylememiş 
olsa da. “Görüngü dünyası ile karşıt-
lık içinde, kendi içine yansımış NHQ�
GLQGH� YDU� RODQ� G�Q\D� GXUXU�” (bu 
dünyanın adı metafiziktir) Hegel, bi-
lim derken mantığı kastediyordu, yine 
de Felsefenin bilim olmasından da ne-
redeyse aynı biçimde söz ederek, iki 
kavram arasındaki belirsiz sınırı öy-
lece bırakmıştır. Leibniz, Hume, Kant 
bilim derken metafiziği kastediyordu 
ki, ancak Kant’ta metafiziğin artık 
mantığa dönüşmüş olduğu Hegel ta-
rafından vurgulanıyordu. 

Şimdi şu sorunun zamanıdır. Felsefe 
ya da metafizik ya da mantık, bu ka-
dar filozofun çabası, ürettiği gereç ve 
ateşli beklentisine karşın, her ne adla 
olursa olsun neden bir bilim olarak 
gerçekleşmemiştir. Kanımızca durum 
o kadar kötü değildir. Hegel’in lojik 
kitapları bu bilimin yaratıldığının gös-
tergesidir. Bu kitaplarda içerik, felse-
feye bilim olma hedefi koyan öteki 
filozofların, bu bilim için yarattıkları 
gereçten biçim ve öz olarak farklı 
değildir. Hegel’in çalışmasının bir bi-
lim olabilecek bir biçime geliştirilmiş 
olması onun bölümlemesinin, ya da 
içeriğinin kendi içinde bir bütün dü-
zeyine çıkarılmış olmasıdır. Bir bütün 
ki; ister varlıktan kavrama ister kav-
ramdan varlığa doğru ilerlensin, aynı 
bütünsel sürecin içinden geçilir, ve 
süreç kendini tamamlar, ya da başla-
dığı noktaya geri döner. Hegel, büyük 
mantığın ikinci basımı için yazdığı 
ve elinden en son çıkan metin olduğu 
söylenen önsözde; hem kendisinden 
önce bu bilimin gerecinin birleşti-
rilememiş dağınıklığını vurgular ve 
kendisinin ortaya koyduğu biçimiyle 

bile mantık biliminin eksikliklerinden 
dolayı affını isterken bu isteminin ge-
rekçelerini söyle vurguluyor.

“Ama böyle bir istemin gerekçesi ilk 
olarak hiç kuşkusuz içerik için ön-
ceki metafizikte ve mantıkta başlıca 
salt dışsal gerecin bulunması üzerine 
dayandırılabilir. Özellikle sonuncusu( 
yani mantık) günümüze dek olmak 
üzere, ikisinin de evrensel olarak ve 
yineleyerek işlenmiş olmalarına kar-
şın, böyle bir çalışma kurgul yan ile 
çok az ilgilenmiştir; gerçekte, bütü-
nünde aynı gereç yinelenmiş, kimi 
zaman önemsiz ve yüzeysel olma 
noktasına dek inceltilmiş ve kimi 
zaman eski yükün çoğu yeniden or-
taya getirilerek mantığın yanı sıra 
sürüklenmiş, ama sık sık bütünüyle 
ve yalnızca düzeneksel olan böyle bir 
çaba yoluyla felsefe içerik hiçbir şey 
kazanamamıştır. Düşüncenin ülkesini 
felsefe olarak, kendi içkin etkinliği 
içinde, ya da, yine aynı şey, zorunlu 
gelişimi içinde sunmanın bu nedenle 
yeni bir girişim olması ve ona baştan 
başlanması gerekiyordu; ama o kaza-
nılmış gereç, tanıdık düşünce biçim-
leri çok öneli bir kaynak olarak ve 
minnettarlıkla kabul edilecek bir ön 
gerek olarak kabul edilmelidir, üstelik 
sundukları, yalnızca şurada ya da bu-
rada zayıf bir ipucu ya da bir iskeletin 
dirimsiz kemiklerinin üst üste atılmış 
düzensiz bir yığını olsa da.”  10

dÕNDUÕPODU

1. Herkesin, ondan farklı bir şey an-
ladığı varlık ve kavram olamaz. Buna 
rağmen varsa, ancak kavramın bizim 
için olan yanıdır, evrensel değil, öz-
neldirler ve onlar üzerine bilim kuru-
lamaz. Bilimin ihtiyacı evrensel kav-
ramdır. Öznel, yani bizim için kavram 
değil. Çünkü öznel kavram, öznel 
olan nesne veya varlık demektir ve 
öznel nesneler bir bilimin ve gerçek-
liğin nesnesi değil, öznel düşüncele-
rin nesneleri olabilirler. Bütün bunlar 
Felsefe kavramı için de geçelidir.

10  Hegel, Büyük Mantık, s.19

2. Matematiğin ilk bilim oluşu rast-
lantı değil zorunluluktur. Matematik 
öteki bilimlere giriş için zorunlu ko-
şuldur, çünkü ölçü ve oranın bilimi 
olarak öteki bilimlerin niceliksel yanı 
matematiksiz olanaksızdır. İkinci ola-
rak matematik gereci niteliklerden 
oluşan öteki bilimlerden daha az kar-
maşıktır, daha biçimsel ve nedensellik 
bağları daha yüzeydedir. Çünkü hem 
gereci hem de ürünü soyut ögelerin 
biçimsel bağıntısıdır. Antik Yunan 
okullarında matematik neyin zemini-
dir? Her şeyin; ontoloji, epistemoloji, 
mantık, teoloji, etik, tohum halinde 
tinsel bilimler, doğa bilimleri ve bir 
kez daha her şey. İşte, bu ‘her şey ’in 
adıydı felsefe. Tüm bilimler felsefey-
di ve felsefe tüm bilimlerdi, bütün bi-
limlerin içinde olduğu bir bilim. An-
cak böyle bir bilim yoktu, olamazdı; 
çünkü ayrımsız her şeyi içinde taşıyan 
bir şey, bilim olamaz; sınırı yoktur. 
Bilim, içeriğinin sınırlarını ön gerek-
tirir. Sınırsız olan VR\XW� VRQVX]GXU 
yani sonlusuz sonsuz. Sonlusuz son-
suz boş belirlenimdir, boş belirlenim 
olmayandır, bilim ise var olanı ve bu 
nedenle sınırları belli olanı nesne alır.

3.Tüm bilimleri kapsayan ‘eski’ fel-
sefe içinden sınırlar belirdikçe her 
bir sınır tekil bilimlerin nesnelerinin 
sınırı olarak ortaya çıktı, yeni sınırla-
rın belirlenimi yeni bilimlerin doğuşu 
demekti.Ama oluşan bu sınırlardan 
doğan bilimler felsefe değildi, bu ne-
denle felsefe bilim oldukça ve olduğu 
kadar bilim olma karakterini de yitir-
di. Bir başka ifade ile felsefe bilim-
lerin karmaşasıydı, sınırlanarak yasa 
altına giren her alan gibi bir tikelin 
bilim nesnesi olarak bu karmaşadan 
kurtuldu ve aydınlandı. Giderek kar-
maşadan geriye kalan, boşluk oldu. 
Böylece felsefe olarak anlaşılan ana 
tanrıçadan doğan her bilim, onun içe-
riğinin boşalmasına yol açtı; kargaşa 
bitti ama biz aydınlanmış alanlarda 
bilimleri ayırarak, kendi bitirdiğimiz 
kaostan, her şeyin bilimi olan felse-
feden, bu kez de kendimizi ayırama-
dık. Böylece karmaşa bir alandan bir 
başka alana kaydı, belirsiz ögelerin 
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birliği olan alan olmaktan çıktı,  tekil 
bilimlerin ve giderek mantığın boşalt-
mış olduğu bu alana felsefenin boş 
hayaleti yayıldı.

4. Ayrıca, bu oluştan çıkarılan bir baş-
ka tehlikeli tuzağa da yakalandık. Fel-
sefenin ömrünü doldurduğu, çünkü 
içeriğinde bir şey kalmadığı, böylece 
de işlevini yitirdiği yargısı. Bu yargı, 
tüm tekil bilimlerde ortak olan ‘en ev-
rensel’ olanın bilimine ihtiyaç kalma-
dığı gibi bir anlama geldi. Bu sonuç 
ise en evrensel saçmalıktır. Çünkü 
kaosu asıl dağıtan felsefeden çıkan te-
kil bilimler değil, en evrenselin bilimi 
olarak Hegelyen mantığın (bu mantık 
bilimi, tüm felsefe tarihinin yarattığı 
ebedi oğuldur) doğuşudur. Bu anlamı 
ile eğer, felsefeye en evrensel bilim 
denildiyse, bu tikelleri olmayan bir 
evrenseldi ki buna soyut evrensel de-
nir. Tekil bilimlerin doğuşunun ardın-
dan asıl şimdi onların somut evren-
selinin biliminin de doğuşundan söz 
edebilirdik. Bu oğul henüz bebek olsa 
da ‘diyalektik-kurgul mantık’ olarak 
beslenip büyütülmeye ihtiyaç için-
de bulunan diyalektik kurgul lojiktir 
(mantık bilimi). Asıl bundan sonra 
bilimler ailesinin üyelerinin her biri, 
kraliçeleri olan lojiğin denetimi altın-
da başıboşluktan kurtulmuş olarak, 
kendi gelişimlerini sürdürebilecek ba-
ğımsızlığa da kavuşabilmişlerdir. Bu, 
tekil bilimlerin soyut bir bağımsızlığı, 
yani yansızlığı değil, saltığa  (lojiğe) 
bağlılığının bağımsızlığıdır. Her bi-
lim, onun uygulayıcıları bilincinde 
olmasalar da varlığını lojiğine borçlu-
dur.  Lojik her tekil bilimin köküdür. 
Her tekil bilim nesnesinin, varlığı ve 
Öz’ünün oluşundan ortaya çıkarılan 
yasalar, formüller, yargılar olarak, 
kavramın belirişidir ki, her tekil bili-
min zeminidir.

5.Tekil bilimleri, hele ki ontoloji, 
epistemoloji, etiği, mantığı çıkar-
dıktan sonra felsefenin içeriğinde bu 
bilimlerin tarihinden başka bir şey 
kalamaz ki bu tarihin içeriği de, epis-
temoloji, ontoloji ve etik ve mantığın 
tarihi olacaktır. Hegel’de ki anlamıyla 

Mantık bilimi gerçekliğin bilimi ol-
masına karşın, uzun yıllardır büyük 
bir ilgisizliğin muhatabıdır. Bu ilgi, 
felsefe kavramının sınır aşımı tara-
fından emilmiştir. Felsefe kavramı ki, 
salt alışkanlığa bağlı yanlış varlıkla, 
ya da her şeyle eşleşmesi sürdükçe 
Mantık bilimi gerçek bağımsız de-
ğerine, yani engin ve ergin, her şeyi 
kapsayan sınırlarına hiçbir zaman ka-
vuşamayacaktır. Bu iş felaketlerin en 
büyüğüdür. Bazı bilgelerin dediği gibi 
bilgili, eğitimli (şimdi ekleyebiliriz ki 
felsefesi de olan) ama mantıktan yok-
sun bir yoksulluk.

6.  ‘Kendinde varlıkta’ ve ‘Kendin-
de kavram’da, ‘kendi’ ortaktır, varlık 
ve kavram ‘kendi’ olanın iki kipidir. 
Kiplerin içeriği aynıdır. Sınırları bi-
çimleridir. İçerik logostur. Logos içe-
rik olarak sınırsızdır, her şeye yayılır, 
daha doğrusu her şey onun dolayımı 
ile var olur, her şeyin dolayımı ancak 
bir dolaysız olabilir, dolaysızın varlı-
ğın karşılığı ise sadece şu iki kavram-
da görünür. Logos ve Tanrı. Bu içe-
riğe mantık dersek ve tekil bilimleri 
de onun altına alıp, felsefe kavramını 
ise ortadan kaldırırsak dizgede hiç-
bir boşluk hissedilmez. Ama mantığı 
yok eder, tekil bilimleri felsefe altına 
alırsak dizgenin tamamlanması için 
felsefenin içeriğinin salt mantıktan 
ibaret olması gerekecektir. Oysa man-
tık ve felsefe kavramlarının eş anlam-
lı olmadıklarını kanıtladığımız gibi, 
hiçbir filozof da bu iki kavramın eş 
anlamlı olduğunu söylememiştir. 

7. Felsefe ile dinin ortak tözü, son-
suz ve koşulsuz olandır. Sonsuz ve 
koşulsuz olan, benzer içerik ama 
farklı birçok adla çağrılmıştır.  He-
raklitos’ta Logos, Anaksagoras’ta 
Nous, Platon’da İdea,  Spinoza’da 
Töz, Leibniz’de  Monad, Dinde Tanrı, 
Buddha’da Nirvana, Maharaj’da ve 
tasavvufta, O, vb. Hem din, hem de 
felsefe yoluyla insan, kendini geçici 
olana değil kalıcı olana, ebedi olana 
bağlar. Çünkü geçici olan geçip gitti-
ği için, ona bağlananı hep yalnız ve 
güçsüz bırakmıştır. İnsan, hem din 

hem de felsefe ile koşulsuz ve ebedi 
olana bağlanarak kendini güvende 
ve özgür hisseder. Gene de bu bağ-
lanmada gerecin kipi ve yöntem ayrı 
ayrıdır.  Dinde, gereç olarak düşünce 
tasarımsal kipte ve yöntem ise soyut 
metafiziktir. Araç ise mecazlar ve 
eğretilemeler. Aynı zamanda sürecin 
nedeni olan, bu gereç ve yöntemden 
ortaya çıkacak etki olarak Tanrı kav-
ramı, nedeninin ona vurduğu damga 
ile ortaya çıkar. Böylece tanrı kav-
ramı düşünce olarak tasarımsal ve 
mantıki olarak ise soyut metafiziktir. 
Sonsuz gerçeklik olarak tanrı kavra-
mına bu iki momentin kattığı yüklem-
ler felsefe ile dinin ayrımıdır. Tanrının 
saltık içeriği, tasarımsal kipte bulun-
makla bir çelişki de taşır. Saltık içerik 
ve tasarımsal olduğu için özne kip. 
Bu nedenle insanların binlerce farklı 
tanrısı olmuştur, ama binlerce logos 
ya da mantıkları olmamıştır.  Dinin 
yansıra felsefe ise, sonsuz olan içerik-
le bağını, kip olarak tasarımsal değil, 
arı ussal, yöntem olarak soyut metafi-
zik değil, kurgul diyalektik yöntemle 
kurar.  Elde edilen gerçeklik logos’tur 
ki, sürece giren kip ve yöntem ger-
çekliğin kendindesini ele geçirir. İbni 
Sina, sufi şeyhi Ebu Said Meyheni, 
kendi konumlarını belirlerken din ve 
felsefenin konumlarını da belirlemiş-
lerdir. Ebu Said, “benim gördüğümü 
İbni Sina biliyor derken, İbni Sina da 
benim bildiğimi Ebu Said görüyor 
der.  Böylece din ve felsefe arasındaki 
ayrımı ‘görmek’ ve ‘bilmek’ arasında-
ki ayrım olarak ortaya çıkar.

8. Oluş, belirli varlıkta gerçekleşir. 
Belirli varlık tikel ve tekildir. Onun 
oluşu, tikel varlığın oluşu olarak ti-
kelin bilimidir. Belirli varlıkta belirli 
olan, belirsiz ve sonsuz olanın belir-
mesidir. Sonsuz ve koşulsuz olan ise 
logostur.

9. Ne kendinde varlıkta, ne de belir-
li varlıkta, ne de kendinde kavramda 
ve belirli kavramda felsefe kavramı-
na bir varlık, bu nedenle bir içerik 
kalmaz, varlığı olmayan kavram boş 
kavramdır. Bu boş kavram, logos ye-
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rine kullanılan felsefe kavramı için 
söylenebilir. 

10. Bir bilginin ölçütü olarak felsefe 
kavramını kullanırsak, bu bilgi felse-
fidir ya da değildir diyeceğiz. Ancak 
bir şeyi ölçmek için ölçütün sınırları 
belli olmalıdır ki, zaten ölçülecek ola-
nın sınırları belirlensin. O nedenle bu 
bilgi felsefidir dersek ya da felsefi de-
ğildir dersek hangi sınırları belirlemiş 
olacağız? Her felsefe akımının özgün 
felsefi ilkesine göre sınırı da belirlenir. 
Bir bilgi felsefi bilgi ya da felsefi ol-
mayan bilgi olarak ortaya çıkacaktır. 
Görgücü için gerçek bilgi görgül ola-
nın bilgisidir; şüpheci için ise gerçek 
bilgi olamaz, saltık olan şüpheli bilgi-
dir. Bu her iki bilgide felsefi bilgidir. 
Ama felsefi bilgidirler diye ikisi de 
gerçek bilgi değildirler. Çünkü felse-
fenin yüzlerce tanımı vardır, tanımlar 
sınırları belirler, ama yüzlerce tanımı 
olan bir şeyin sınırları belirsizdir.  Bir 
başka ayrımla, felsefi bilgiye teorik 
ve felsefi olmayan bilgiye pratik bilgi 
dersek, bu ayrımda bilginin gerçek ya 
da yanlışlığı değil, yalızca hangi kipte 
bulunduğu söylenmiş olur. Öyleyse 
felsefenin nesnesi gerçekliktir öner-
mesi geçersizdir, anlamsızdır.

11. Oysa bir bilginin ölçütü olarak 
mantıksallığı (lojik) kullanırsak, bu 
bilgi mantıki ya da mantıki değil-
dir dediğimiz zaman, ölçüt işlevini 
yapar; yani ölçülecek olanı ölçecek 
olanla özel bir ilişkiye sokar. Man-
tık, ‘varlık-öz kavram’ olarak sınırları 
belli bir dizgedir ki, ölçülecek bilgi 
bu dizgenin içinden geçirilerek ölçü-
lebilir. Ve böylece gerçeklik mantığın 
nesnesi olarak tanıtlanmış olur.

12.Yine de felsefe kavramının ona 
‘nesne’ olan bir varlığı vardır. Etimo-
lojisinden kaynaklanan, bilgi sevgisi. 
Özel bir sevgi türü, “koşulsuz sevgi”. 
Koşulsuza, koşulsuzca duyulan bir 
bağlılık olarak, sonsuz ve sınırsız bir 
duygu. Özgürlüğün yaşandığı duygu, 
logosla bir olmanın getirisi, logosla 
birlikte yanmanın açığa çıkardığı ürün, 
sonsuz sevinç. 

1RW� Makalemizin tartışmaya aldığı 
noktalar üzerine, bu yetersiz irdeleme-

den sonra da çalışmalarımız sürecek-
tir. Bu çalışmanın daha da olgun hale 
gelmesi gerektiği ve bunun için çok 
çaba istediğinin bilincindeyiz. Ayrı-
ca, makalemiz içinde felsefe kavramı 
çoğu zaman alışıldık içeriği ile uyum-
lu olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda 
alışıldık içeriğin doğru kullanım olma-
dığını kanıtlamaya çalıştık. Bu çelişki, 
eleştirilen, ama yerine henüz yenisinin 
oturtulamadığı bir çalışmanın geçici 
eksikliği olarak görülmelidir.
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İnsanın
Sınırları

.HPDO�$\WX÷OX

“
øQVDQ� RODUDN� \DUDGÕOÕú� DPDFÕ�
PÕ]�QHGLU"��1H� \DSPDPÕ]�JHUH�
NL\RU"��9H�EXQXQ� VÕQÕUÕ�QHGLU"´ 

gibi belli başlı sorular sınır kavramını 
düşünmeye başladığımız zaman ak-
lımıza gelir. Bir insanın sınırı nedir? 
Neler yapmaya muktedirdir? 

Bir insanın ne yapabileceği, sınırla-
rının ne olduğu ile alakalıdır. Sınırla-
rını ise ancak kendini bilen bilebilir. 
O zaman insanın en büyük açmazı, 
kendini bilmek ve sonra da kendini 
gerçekleştirmek sürecinde gözlemle-
neceği söylenecektir.

$oPD]. İçine doğduğu toplumda ve 
kültürde onun ne olduğu ve ne olması 
gerektiği dayatılır. Kendi özünde ise ne 
olması gerektiği sadece kendine açılır. 
Toplum kişiyi kendine hizmet etme 
boyutunda tutmak, onu köleleştirmek 
isterken, o ise kendi sınırlarını keşfe-
debilmek, kendini gerçekleştirebilmek 
için özgürleşmek zorundadır. İşte bu 
aşamada insanın ilk sınavı başlar. 

6HoPH. İçine doğduğu toplumun ve 
kültürün onu sokmak istediği kalıba 
göre mi inancını ve yaşamını şekil-
lendirecek, yoksa bu veriler onu tat-
min etmeyip, daha üst gerçekliğine 
ulaşmak, kendi sınırlarının ötesini 
algılayabilmek ve daha ileri bir algı 
düzeyine taşıyabilmek için seçimini 
bu verilerin daha ötesine taşımayı, 
bu bilgileri anlamlandırıp, basamak 
yaparak ne yapabileceği ve kavraya-
bileceği hususunda kendini daha ileri 
taşımayı mı seçecek? 

Yöneticiler, sömürü düzenlerinin 
devamı için, toplumun önüne maddî 
zenginlik, mevki-makam, cennet va-
adi gibi arzularını koyarak, bu arzu-

ları aracılığı ile toplumu uyutmak ve 
sömürmek isterler. İnsanlar arzula-
dıkları şeyler için kendi iradelerinden 
vazgeçerek özgürlüklerini yitirirler ve 
arzuları uğruna toplumu yönetenlerin 
bilinçli veya bilinçsiz köleleri haline 
gelirler. Bu seçim bireyin ne kadar 
özgürlşebildiğine ve kendi tinini izle-
yebildiğine bağlıdır.

Burada arzu ve istek arasında bir ay-
rım yapmak gerekir. øVWHN içinde bu-
lunduğumuz an için ihtiyaçlarımız ile 
sınırlıdır. Arzu ise bu sınırın aşılması 
halidir. İhtiyacımızın ötesine istekle-
rimiz taşmaya başlayınca bu arzuya 
dönüşür. Aynı zamanda bizi andan 
da kopardığı için Hakk ile olan rabı-
tamızı da koparır. Özgürlüğümüz bir 
bakıma Hakk ile olan bağımız nispe-
tindedir de diyebiliriz. 

Neyi düşüneceğimizi seçerek ilk se-
çimimizi yaparız. Düşündüklerimiz 
duygularımıza, duygularımız hayalle-
rimize, hayallerimiz ise kelimelere ve 
eylemlerimize dönüştürürüz. 

Örneğin bizi sevindiren mutlu eden 
bir şeyi düşündüğümüz zaman, içi-
mizde duygu olarak sevgi ve mutlu-
luk gelişerek bize ve bizden de çevre-
mize yayılır. Bu, halimiz aracılığı ile 
de olabilir, hayallerimiz aracılığı ile 
de. Dile gele gelerek kelimeler aracı-
lığı ile de olur ve bu duygu o kadar 
yoğun olur ki, taşıp eylemlerimizde 
insanlara veya doğaya sunum ikrama 
dönüşmüş olarak da vücûda gelebilir. 

Bundan ayrı, olarak bir de PDGGv bo-
yut ile PkQHYv boyutun arasında sı-
nırda olan insan var. Sınır; çünkü bir 
tarafımız dünyaya maddeye bakıyor. 
Diğer tarafımız ise mânâya Hakk’a 
bakar. Düşünceye dair her seçimimiz-
de kalbimiz seçtiğimiz tarafa doğru 
meyleder. 

Bunda ne var? Tanıklık ediyor ol-
manın güzel olduğunu düşünebiliriz. 
Ama her seçimimizin belli tesirleri ve 
sonuçları vardır. Çünkü insan her iki 
tarafı da kendinde topladığı için, mad-
deden mânâya geçişin anahtarı rolünü 
ve sorumluluğunu da taşıyor. İbnü’l 

Arabî’nin de belirttiği gibi: “øQVDQÕQ�
E�W�Q� J�oOHUL� NHQGLVLQH� YHULOPLú� ELU�
HPDQHWWLU��KD\YDQODU�ELWNLOHU�YH�JHQHO�
DQODPGD�WDELDW�LQVDQD�HPDQHWWLU.”

Her duygu seçimimiz sadece çevre-
mizdeki insanlara değil, aynı zaman-
da madenden, nebata ve hayvanata 
kadar her şeye etki ve tesir ediyor. 
Onlara ne kadar olumlu enerji ile te-
sir ediyorsak, onların tekâmüllerine 
gelişimlerine de yardımcı olmuş olu-
yoruz. Tam tersi durumda da olumsuz 
etki ve tesir ediyoruz. 

İslam felsefe ve tasavvufunun GHYHUDQ 
hakkında görüşleri Hz. Mevlanâ’nın 
şu sözüyle özetlenebilir belki de: “Ma�
GHQ� LGLP�� QHEDW� ROGXP�� 1HEDW� LNHQ�
+D\YDQ�ROGXP��+D\YDQ�LNHQ�øQVDQ�RO�
GXP��1LKD\HW�LQVDQ�|O�S��0HOHN�RODUDN�
GR÷D\ÕP”. 

Bu konu ile ilgili olarak Erzurumlu 
İbrahim Hakkı Efendi’nin şu sözlerini 
hatırlayabiliriz:

“%X�úHUHÀL�Y�F�GXQ�\�NVHOLúLQLQ�EDú�
ODQJÕFÕ� PDGHQOHU� ROPXúWXU�� (Q� |QFH�
ND\JDQ� oDPXUGXU�� VRQUD� WDú� PHUWH�
EHOHULQH� \�NVHOPLúWLU�� VRQUD� NÕ\PHWOL�
FHYKHUOHU�PHUWHEHVLQH�YDVÕO�ROPXúWXU�
R�PHUWHEHGHQ�GH�\�NVHOHUHN�WRKXPVX]�
ELWHQ� ELWNLOHU� PHUWHEHVLQH� YDUPÕúWÕU��
6RQUD�WRKXP�LOH�ELWHQ�ELWNLOHU�PHUWH�
EHVLQH��RUDGDQ�D÷Do�úHNOLQL�DOÕS�KXU�
PD� D÷DFÕQD� NDGDU� YDUPÕúWÕU�� +XUPD�
PHUWHEHVLQGHQ� KD\YDQODUÕQ� PHUWHEH�
OHULQH�\�NVHOLS�QLFH�VHQHOHU�R�PHUWH�
EHGH�|P�U�V�UP�úW�U��2UDGDQ�¿LO�YH�
úHNLO� EDNÕPÕQGDQ� LQVDQD� EHQ]H\HQ�
\DUÕ�LQVDQ��QHVQDV��YH�PD\PXQ�PHUWH�
EHVLQL�EXOXS�GDKD�GD�\�NVHOHUHN�LQVDQ�
úHNOLQH�JHOPLúWLU.”

0DULIHWQDPH yazısında da belirttiği 
gibi bu dönüşümün ortasında insanın 
anahtar rolünü üstlendiğini görebiliriz.

.D\QDNODU�

- 7HIVLU�L�.HELU���7H¶YLODW, Muhyiddin İbn Arabi, 
Kitsan Basım-Yayın
- øEQ�¶O�$UDEL�0HWD¿]L÷L, Ekrem Demirli, Sufi 
Kitap Yayınları
- 7DULK�)HOVHIHVL, Hegel, İdea Yayınevi
- 0kULIHWQkPH, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz. 
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Bana hayatımda hep rehber ol-
muş Fransız atasözünü zevk 
ederek başlamak istiyorum 

satırlarıma. Bilmenin, kişinin kendi 
eylemleriyle birlikte sınırlarını ve 
haddini aşmasıyla olan bağlantısının 
az ve öz harika bir anlatımı.

³%LU�úH\�ELOPL\RUVDQ�|÷UHWPHQ�RO�KLo�
ELU�úH\�ELOPL\RUVDQ�NLWDS�\D]�´

Yazdıklarım evrenin ilminin sonsuz-
luğunda “ Gök kubbe altında söylen-
memiş söz yoktur” bilinciyle kendi 
kendime yaşadığım zevkin kalemim-
den satırlara dökülenleri...

Bütün kadim eğitim, öğretim ve kül-
türlerde ortak söylem. “.HQGLQL�ELO.”

Yüce Allah’ın Hz. Muhammed için; 
“+DELELP�� 6HQ� ROPDVD\GÕQ� IHOHNOH�
UL� YH� kOHPOHUL� \DUDWPD]GÕP” deyip 
sevgisiyle önce onun nûrunu var 
ederek yarattığı kâinatı, “*L]OL� ELU�
KD]LQH\GLP� ELOLQPHNOL÷L� PXUDG� HW�
WLP” hadîs-i kudsîsiyle de insanın 
varlık nedeninin kendisini yarata-
nı, Allah’ı bilmek olduğunu söyler. 
Allah’ın ruhundan  üfürülen ve onun 
halifesi olma şerefiyle şereflendirilen 
insan, Allah’ın  İlâhî isim ve sıfatla-
rını taşımasıyla sınırsızlık, azamet 
ve kudreti ile yaratılmışların en gü-
zeli “$KVHQ�L� WDNYLP” üzeri yaratıl-
mış olduğu halde bedenen balçıktan 
yaratılmış olması sebebiyle “(VIHOH�
VD¿OLQ” aşağıların aşağısı, aciz, sınırlı 
güç ve iradeye sahip bir varlık iken 
temel sorun Allah’ı nasıl  bilecektir? 
Sevgili peygamberimiz “Kendini bi�
OHQ� 5DEELQL� ELOLU” hadîsinde Allah’ı 
bilmenin yolunun insanın kendisi-

ni bilmesinden geçtiğini söyler. Allah 
bilinmekliğini istediğine göre insan 
da Allah’ın halifesi vasfını taşıdı-
ğından aynı istek insanda da tecelli 
eder. Ve insan varolduğundan beri 
kendini ve kendini yaratanı adanmış-
lık ve feragatle arar. Allah kendini 
insana; peygamberleri,  İlâhî isimle-
ri ve sıfatları vasıtasıyla tanıtır. Biz, 
peygamberleri, ilâhî isim ve sıfatları 
sevgili Peygamberimiz Hz Muham-
med’in şuurundan, Kur’an’dan ve 
bu yola baş koymuş gönül erleri, İs-
lâm âlimleri ve ariflerden öğreni-
yoruz. Allah hepsinden razı olsun. 
İnsan, kendini bilmek üzere çıktığı 
Seyr-i Sülûk’unda, kendi içkinliğinin 
aşkınlığında hayretten hayranlığa ge-
çiş arınma ve aydınlanma sürecinde 
yol alırken kendi içinde ve dışında 
olanın akıl, sezgi, keşf ile bir olduğu-
nu gördükçe Muhammedî şuur üze-
rinde kendini inşa etmeye başlar. 

“Muhammedî şuur” yalnız Allah’a 
kul olup Allah’tan başka hiç bir şeye 
tapınmamayı, her varlıkta Allah’ın 
tecellisini görüp, halka hizmet et-
menin Hakk’a hizmet bilincini taşır. 
Evrende her şey, uzak doğu söyle-
miyle Yin - Yang tasavvufî anlamıy-
la “=ÕWOÕNODUÕQ� %LUOL÷L” enerjisinden 
oluşmuştur. Bütünün içinde her şeyin 
birbirinden ayrılmaz karşıtı vardır. 
Siyah beyaz, aydınlık karanlık, varlık 
yokluk gibi birbirinin zıddı olan bu 
kavramlar potansiyel olarak her kav-
ram kendi zıtlığını da içinde barındıra-
rak her zaman etkileşim halinde olup 
birbirleriyle devinirler ve zıtlıklarıyla 
var olurlar. Ve birbirlerini aşikâr eder-

ler. Işığın karanlıkta parladığı gibi... 
İnsan yaradılış itibarıyla toplum 
içinde yaşayan toplumsal bir varlık 
olduğundan farklılıklar, karşıtlıklar 
içinde yaşamını sürdürmeye çalışır. 
İnsanın karşıtlıklar içinde huzurlu ve 
saadet  içinde yaşaması; karşıtlıkları 
ötekileştirmeden karşısındakinin ha-
kikatin ve kendisinin bir yansıması 
olduğu bilincini taşıması ve kendisini 
dengede tutmasıyla olur. Tasavvufta 
bazı ekollerde gönül erleri, denge-
nin önemini anlatmak, dengede ol-
mayı akıllarından çıkarmamak için 
bedenin elektrik sistemini sağlayan 
madde olan tuzu yemeğe başlamadan 
parmak ucu kadar alıp dillerine değ-
dirirler ki batında ve zahirde dengeyi 
korusunlar. “Dengede olmak” sınırını 
ve haddini bilmeyi, karşısındakine 
saygıyı getirir. Ariflerin dediği gibi 
“.HQGLQL�ELOHQ�5DEELQL�ELOLU��5DEELQL�
ELOHQ�KDGGLQL�ELOLU.” 

0HWDPRUIR]; içsel dönüşümünü yap-
mış içindeki ve dışındaki zıtlıkları 
birliğe, dengeye getirmiş ömrünün 
kısalığı ve uzunluğunun tasasını 
yapmadan ahenkle sınır ve sınırsız-
lığın, ezel ile ebediyetin zevkiyle 
iki kanadıyla uçan kelebeği anlatır. 
Kendindeki çokluğu, çokluktaki biz-
liği, birliği bilmiş, kemâle gelmiş in-
san da gibi coşku içindedir. Sevgiyle, 
iyilik-doğruluk- güzellik ilkeleriyle 
VÕUDW¶HO�P�VWDNvP, dosdoğru yol üze-
ri Allah’ın halifesi olmanın şuuru, 
sınırsızlığı, yetkinliği  ile sadece Al-
lah’a kulluk, insana hizmet bilincinin 
dengesi ve ahengiyle yol alana Aşk 
olsun...

Sınırsızlık Yolunda Aşk İle 

<HúLP�.DOD\FÕR÷OX
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S
ınır ben’dir.

Ben varsa sen de vardır. Ben, seni işaretler, sen beni.

Ben sen “varoluşlar coğrafyası”nın sınır çizgilerdir.

Bu sınırlar, ötekileştirme “kültürsüzlüğü”yle daha bir örü-
lüp yükseltilir.

“Birey” olmak, “benci” olmak, dolayısıyla yanı başındaki-
ne duyarsız, ilgisiz bir “duvar” olmak halini alır.

“Komşunun” yerini “yabancı”, güvenin yerini “kuşku” alır.

Güven ki, sınırı “belirsizleştirir”, kuşku ise sınırı “derin-
leştirir.”

Ama sıra ben’in kendi isteklerine gelince sınır çekilmesi-
ni hiç sevmez. Ben sınırsız isteklerle nefsânîleşmeye hep 
eğilimlidir.

Bir ben’in “sınırsızlık” özlemini sınırsız istekler üzerinden 
doyurmaya kalkışması kadar o ben’i iflah olmaz bir “ben-
cil” kılan başka bir şey yoktur.

Bu “nefsânî ben”dir ve başkalarına olduğu kadar kendine 
de zulüm eder.

Ruhunun “ağırlığı” özgürlük olan insanın “sınırsızlık özle-
mi” elbette anlaşılır bir şeydir ve de kaçınılmazdır. Yaradı-
lışının hamuru, yazgısının manasıdır.

Bir kere, çamurun içine “ruh” üflenmiştir; sonlunun içine 
sonsuzluk; sınırlının içine sınırsızlık.

Sonsuzluğa Çizilen
Sınır Ben

9HID�gQDO
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Bu durumda, ben’ini her şeye yayarak “benleştirmeye” 
çalışmak, burada ve şimdi kaydından her yerde ve bütün 
zamanlarda olabilmek özlemi, insanın ontolojik bir dürtü-
süne karşılık gelir.

Çocuk buradan doğar, sanatçı buradan doğar, fatih buradan 
doğar, âşık buradan doğar, rekorlar da buradan doğar.

Ne var ki, ben, ne etrafı benleştirerek ne de, ben’de kalarak 
aşılması mümkün olmayan bir sınırdır.

O halde sorunun çözümü bensizleşmek midir? Hayır, ben-
sizleşmek değil, ben’i nefsânîleştirmemektir. Başka bir de-
yişle, “beşeri ben”den, bir “rahmânî ben” çıkartabilmektir.

Bu anlamda ben, “ego zindanını” kuran bir “sınır” da ola-
bilir, sınırsızlığa açılan bir “koridor” da olabilir.

Kolay değildir sınırlı gövdenin içinde, sınırsız ruhu temsil 
eden bir “ben” olmak, sınırlı ile sınırsız olanın  “sınırında” 
bulunmak.

Bu durumdur ki, “halifelik” makamını üslenecek kadar 
özel bir varlık kılar insanı, bir o kadar da trajik, bir o kadar 
da gerilimli.

Ama işte insanın konumu, tam bir “sınır” olma halidir. 
Sonlu ile sonsuzun, geçici ile ebediliğin, yokluk ile var-
lık’ın sınırında olma halidir.

İnsanın böyle “sınır varlık” oluşu, ben’ini hangi yönle 
bağlantılı olarak “DNWLYH” edeceğini son derece kıymetli 
bir mesele kılar. Ya, ben’ini dünyeviliğin ve sınırlılığın içi-
ne gark ederek manadan ve sınırsızlıktan kopartacak, ya 
da dünyadan değil ama dünyevilikten arındırarak sınırsız-
lığa sınır olma “yapaylığına” son verecektir.

İlki ben’in ruhu mahvetmesidir. İkincisi ben’in kendini 
“mahvetmesidir.” İlki ben’e varlık vererek “sahte” bir va-
roluş edinmektir. İkincisi ben’e yokluk vererek  “hakiki” 
bir varoluş edinmektir.

Bilmem söylemeye gerek var mı, “hakiki varoluş” Allah’la 
olan ben’in varoluşudur. Sınırlı ben’in “Sınırsızlık”a katıl-
masıyla, sınırsızlık bâtıni de zaten kuşattığı sınırlılığa za-
hiride de “gönüllülük esası” içinde nüfuz etmiş olur.

Ancak bu kendinden vazgeçişi gönüllülük esasıyla gös-
terebilen, kendine “aşkın ben”, ruhun “sonsuzluk kayna-
ğı”yla buluşmasında bir set oluşturmaz.

Ama bunun için, bir ben’in sınırsız istekleriyle kendini na-
sıl bir “sınır” haline getirdiğini görebilmesi şarttır.

“Ben’cil bakış” bu hakikati göremez. Bencil bakış, ben’le 
“sınırlı bakış”tır, baktığı her yerde  “ben” görür.

Bir bakışın sınırları ise görebildiğidir.

Ben, ben’le sınırlı bakmadığında, ufku sınırsız olana doğru 
büyür. 

Bu büyümeyle, bir başka göz açılır, “kalp gözü.”

Kalp gözü, ben’in de içinde “yitikleştiği” sonsuza bakar. 
Sonsuz da ona.

“Sonsuz’la bakışma” birler. İnsan “sınır varlık” oluşundan 
kurtulur, “ben kaydından” kurtulur. Sınırlı yeryüzünde, sı-
nırsız bir “cennet hali” tecrübe eder.

Tabi bütün bunların yaşanabilmesi için, insanı “sınır var-
lık” kılan “nefsânî ben” den “evrensel varlık” kılacak olan 
“rahmânî ben”e, ben’i ulaştıracak yolu kat etmek gerekir. 
Bu da nefsle zorlu bir mücadeleye girişmek demektir. 
Nefsin “istek ambarı”  olan “ben aşkı” yerine “Allah aşkı” 
demektir.

Ben aşkı ki, aşkın en “kötürüm” halidir. Uçmayı öğrene-
bilmek için kendine değil başka bir ben’e, uçabilmek için-
se Allah’a âşık olmak gerekir.

Ben aşkı, aşkın, ben ve ruh sınırını ortadan kaldırıp birle-
yebilme gücünün tamamıyla zaafa uğradığı en “nefsânî” 
tecellisidir. Başka ben’e aşk, aşkın, ben sen sınırını orta-
dan kaldırıp, iki kişiyi birleyebilme gücünün “dünya içi” 
tecellisidir. Allah’a aşk, aşkın, beni seni, tüm var olanlarıy-
la âlemi aralarındaki sınırları kaldırıp birleyebilme gücü-
nün doğrudan “ilâhî özüyle” tecellisidir.

Nerden bakarsanız bakın, aşk sınırsızlıktır, sınırsızlık gü-
cüdür ve bu özsel niteliğini en yetkin biçimde Allah aşkıy-
la “yaşama olanağı”na çevirir.

Her insan bu yaşama olanağının potansiyelini taşır. Her 
ben bunun için yola çıkabilir.

Bir kere yola düşüp Allah aşkının ateşiyle “Bir” de kendi-
ni eriterek sınırlarından azade olan ben, döndüğünde asla 
“eski ben” olamaz. O “ezelî ben”dir, “Elest Bezmi”ndeki 
ikrarına bağlı kalarak yaşamaya mazhar olmuş bendir.

Böyle bir ben, sınırlı varoluşunu, aşkla “Sınırsız” olanın 
tecelligâhı kılarak, Yaradan’ına “can bağı” ile bağlı olan-
dır.

Böyle bir ben, sınırsızlık özlemini, tutkudan tutkuya koşa-
rak, iktidarla, kibirle, bencilliğini yayarak dindirebileceği 
yanılsamasına düşmeden, Allah’ın önünde aşkla ve tam 
bir itaatle durarak Onun sınırsızlığından nasiplenmeye ha-
zır olandır.

Böyle bir ben, zahir de kendine bir varlık tanırken, batında 
tanımayandır. Dolayısıyla dışsal hayatında “ben” olarak iş 
işlerken, içsel hayatında “Bir” ile bir “yok” olarak iş işle-
yendir.

Böyle bir ben, “ben” derken, mahcup olan bir bendir.

Böyle bir ben bilir ki, “ben” gidince Allah gelir, Allah ge-
lince “sınırlar” silinir.
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Toprak ananın bağrına bir çizgi çekti 
biri, sonra çevirip içine kapandı. Yer-
yüzü haritalandı...

Çizilen çizgiler; savunma, güven ve hayat-
ta kalabilişinin sınırlarıydı. Cömertti toprak 
ana; bağrında büyüttüklerini, büyütenleri 
büyütebiliyordu. Onu sahiplenmek, belki 
onun bizi sahiplenmesinin garantisiydi. Bu 
garantilenme, ölümün bilinmeyene savur-
masının, bir türlü hazır olunamayan nok-
tasının geciktirilmesi ve varoluşun hayata 
içgüdüsel tutunmasıydı. Dışarıdaki çizgi 
önce içeride çiziliyordu, ne kadar tanım-ta-
nıma-bilme varsa o kadar örüntülü bir de-
senin içinde, bilebildikleriyle bilinemeyene 
yürüyordu. Bu ‘Bilen, öğrenen, merak eden 
ve bilmeyen kim?’ sorusu ne zaman geldi 
bilinmez. Rollo May’in işaret ettiği gibi, 
mağara resminin ressamının, çok incelikli 
bir gözlem ve zerâfetle duvara çizdiği bizon 

zamanındadır belki. Hangi dürtü bu gözlem-
ciye mağaranın duvarına uygun ölçeklerle 
mükemmel küçültülebilmiş bir bizonu çiz-
dirdi acaba?

Tüm insanlık tarihini, tek bir insanın düşün-
cesinin yürüyüşü olarak düşünürsek ilginç 
bir tablo çıkar karşımıza. Kişi kendine, ilk 
insanın bedeni içine koyup onun algısıyla 
başlayarak, bu güne yürümeyi düşüncesinde 
kurmayı önerdiğinde, değişik bir perspektife 
de kendini taşımış olur. Belki mağara insanı 
yok şu an gezegende, ama ilkel kabilelerden 
itibaren, bu büyüyen tek insanın kavrayış-
larını, hem yazılı tarihte (bilimsel, sanatsal, 
düşünsel) hem de yaşayan örnekler olarak 
bulur. Kendini çağdaş bir dünyada bulmuş-
tur ama yine bu dünya; bütün bu yürüyüşe 
hâkim ve aşkın olmadığını da kendi içindeki 
ispatlarıyla çabucak ona anlatır. Bu tarihi bir 
“düşünme ve kavrama” tarihi olarak kabul 

bumerang
6X]DQ�dDO

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni



Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016 179

edersek, insan sayısınca, bu upuzun 
kavrama ipinin her bir yerine denk 
gelen bir insan düşüncesi, kavrayışı, 
algısı ve varoluşunun getirisi olan bir 
mizacı da vardır şu anda YLWDO�olarak, 
bunu azıcık gözlem ve deneyim bize 
söyler. İnsan-insana karşılaşmalarda-
ki çakışmalar, çarpılmalar, zıtlaşma-
lar, sertleşmeler, yadırgamalar, beğe-
niler, imreniler bizi-bize sürtüştürür. 
Her insanın içinde bu insanlık tarihin-
ce düşünce, sayısız kombinasyonları 
yaparak mizacına bürünür ve çıkar. 
Müthiş bir “farklar” dünyasıdır bu. 
Ama geçmişin yürüyüşünü, doğayı 
ve devinimleri izlediğinde; incelikli 
bir akışmanın senkronize yayılışlarını 
sezer. Ortak bir şarkı mı titreşmek-
tedir yoksa bu tek kişilik kapalılıkta 
duyulan?

Bazıları merak eder, bazıları titreştiği 
yerin akışındadır. Belki ‘merak’ ilksel 
bir dairenin spiral yaptığı bir yerdir ve 
buraya kadar büyümüşlerin işidir.  

Ve döner kendine bakar... Nedir bu 
kendine bakabilen şey? Kendisi şey-
lerin arasında şey gibidir. Yırtılabilen 
ve dikilebilen, yaşayan ve yürüyen bir 
bedenin içinde, bir denizaltı perisko-
pu ile dışarıya bakar bulur kendini. 
Gökyüzü oradadır ama o uçamaz, bu 
derinlikte bu denizaltı ona bir gök-
yüzü bağışlayabilir mi ki? Bedenin 
eprimesi, ona sınırlı bir zaman tanır 
bu raptedildiği yer çekimli dünyada. 
Sınırlı bir zamanda, sınırlı bir beden-
de, şu anda, buradadır. Soruların ce-
vapları da burada mıdır? Bilebileceği 
kadarını bilebilmeye yola çıkanlar 
“anlam” derdinin sorgulayıcısıdırlar 
ve hem kendilerinin hem de bedenle-
rinin olanaklarını bilebilmeye doğru 
yola çıkarlar. 

%LOPH\H�GH÷LO��|÷UHQPH\H�EDúODGÕ÷ÕQ�
da ‘çocuktu¶��µEX�QH"¶�GHPH\L�|÷UHQ�
PLúWL� YDUROXúXQGDNL� \D]ÕOÕPÕQ� GÕúD�
UÕGDQ� WHWLNOHQPHVL\OH��  6RUGX� VRQUD�
µEX�QH"¶��µVX¶�GHGLOHU��µJX¶�GHGL��KD\ÕU�
GHGLOHU�µVX¶��µVX¶�GHGL�QLKD\HW�YH�LVLP�
OHUL�WHN�WHN�|÷UHQGL�� 9H�ELU�J�Q�VX\D�
QHGHQ�µVX¶�GHGLN�GH\LYHUGL��%DúND�GLO�
OHUGH� GH� QHGHQ� VX� GH÷LO"� 1DVÕO� oÕNWÕ�

EX� LVLPOHU"� *|N\�]�� QHGHQ� PDYL\GL�
KHP"�6RQUD�|÷UHQGL�DWPRVIHU�LQGLVLQ�
GH�NÕUÕODQ�EH\D]�ÕúÕN�WD\IWDQ�PDYL�ROD�
UDN�oÕNÕ\RUGX��DoÕ�GH÷LúLUVH�J|N\�]��
Q�Q�UHQJL�GH�GH÷LúL\RUGX��%LU� LVSDWOÕ�
PDQWÕNOÕQÕQ�QHW�DODQÕQGD�ELU�V�UH�J��
YHQOH�GXUGX�FHYDS�YH�EDúND�VRUXODUÕ�
GR÷XUGX��%LOPH\H�E�\�\RUGX��

Rollo May; ‘<DUDWPD� &HVDUHWL’nde 
“İnsan ROPDQÕQ�� D\ÕUW� HGLFL� |]QLWHOL�
÷L��RQXQ��HYULPLQ�\DNÕFÕ�NRúXúWXUPDVÕ�
LoLQGH�ELU�DQ�LoLQ�GXUXS��$OWDPLUD�\D�
GD�/DVFDX[¶GDNL�PD÷DUD�GXYDUODUÕQD�
EL]L�KkOk�KD\UDQOÕN�YH�KXú� içinde şaş-
kınlığa düşüren şu kahverengi kırmızı 
geyik ve bizonları resmetmesi değil 
mi? Bizzat güzelliğin kavranışının, 
doğruya giden bir yol olduğunu düşü-
nün; µ]HUkIHW¶LQ�ņ¿]LNoLOHULQ�EXOXúOD�
UÕQÕ� NXOODQGÕNODUÕ� DQODWPDGD� NXOODQ�
GÕNODUÕ� DQODPGD�� QLKkv� JHUoHNOL÷LQ�
ELU�DQDKWDUÕ�ROGX÷XQX��-R\FH¶XQ��VD�
QDWoÕQÕQ� µVR\XQXQ� \DUDWÕOPDPÕú� YLF�
GDQÕ¶QÕ�\DUDWWÕ÷ÕQÕ�V|\OHUNHQ�GR÷UX\X�
V|\OHGL÷LQL� G�ú�Q�Q” der ve devam 
eder; “Prometheus mitinin oyunbaz 
Yunanlıların uydurdukları kendileri-
ne özgü bir masaldan ibaret olduğunu 
düşünenler varsa, Musevî-Hıristiyan 
geleneğinde neredeyse tam da aynı 
gerçekliğin bulunduğunu hatırlata-
yım. Âdem ve Havva mitinden bah-
sediyorum. Bu, ahlâkî bilincin ortaya 
çıkışının piyesidir. Kierkegaard’ın bu 
mitle (ve tüm mitlerle) ilişkili olarak 
dediği gibi, içsel olarak beliren ger-
çeklik sanki dışsalmış gibi gösterilir. 
Âdem miti, her çocuğun doğumun-
dan bir kaç ay sonra başlayarak ve 
iki ya da üç yaşında tanınabilir haline 
ulaşarak, sürekli yeniden canlandırı-
lır; idealde insanın yaşamı boyunca 
niteliğini zenginleştirip genişleterek 
tüm yaşam boyunca geliştirilir. İyi ve 
kötü bilgisi ağacının elmasını yemek, 
insan bilincinin şafağını temsil eder, 
ahlâkî vicdan ve bilinç bu noktada 
eş anlamlıdır. Cennet masumiyeti-
nin bahçesi ─ana karnı, gebelik ve 
yaşamın ilk ayının ‘rüyadaki bilinç’i 
(tâbir Kierkegaard’ın )- ebediyen yok 
olmuşlardır.

Psikanalizin görevi bilinci artırarak, 
gerçekte insanların iyi ve kötü ağa-
cından yemelerine yardım etmektir. 
Bu deneyimin birçok kişi için, Oidi-
pus için olduğu kadar ürkütücü olma-
sı bizi şaşırtmasın. İnsandaki bilincin, 
kişinin kendisinde yarattığı dehşeti 
atlayan herhangi bir ‘direniş’ (UHVLV�
WDQFH) kuramı eksik ve muhtemelen 
yanlıştır.

Masumane saadeti yerine çocuk şim-
di kaygı ve suç duyguları deneyimini 
yaşar. Çocuğun payına düşen miras 
bireysel sorumluluğun duyumu ve 
hepsinden önemlisi ancak sonraları 
gelişecek olan sevme yetisidir. Bu 
sürecin ‘gölge’ yanı, bastırmaların ve 
aynı zamanda nevrozun belirişidir. 
Gerçekten meş’um bir olay. Buna ‘in-
sanın düşüşü’ derseniz, bunun ‘yuka-
rıya doğru düşüş’ olduğunu ileri süren 
Hegel ve diğer sorgulayıcı tarih çö-
zümleyicilerine katılmalısınız; çünkü 
deneyim olmaksızın, tanıdığımız ha-
liyle ne bilinç olurdu ne de yaratıcılık.  

Bu çağdan baktığımızda geriye doğru 
kendimizi çırılçıplak ademe dek so-
yabiliriz. Her bilme bir örtüyü sıyırıp, 
diğerini getirmiş. Biz daha çok örtü-
lüyüz, daha çok öğrenmeyle yüklü-
yüz, bu toprağın ‘yeterli derinindeki’ 
çekirdek yapar bizi. Bu dünyanın ge-
nişliğinde, kendi derinine sürülmüş-
lük, çekirdeğin toprak altındaki olma-
sı gereken derinliğe itilmesi gibidir. 
Artık çekirdeğin kaderi bahçıvana, 
güneşe ve suya bağlı olsa da, tüm ka-
bulüyle buna kendini açan çekirdeğe 
de bağlıdır, bu kendini açma bir eşik 
taşı olsa gerek, tüm örtülerinin ağırlı-
ğında, anlam arayan insanın derdinin 
yürüttüğü eşik taşı. Bu dertle yürüme 
seçimleri barındırır. Ya da seçim gibi 
görünen, tercih edildiğini düşündü-
ğümüz şeyleri. Temeldeki ‘özgürlüğe 
zorunluluk’ uzak düzlemlere bir süre 
izin verebilir gibi görünüyor.

Ve çekirdek gökyüzüne doğru düşer 
toprağın altına.

Tüm bilmeler, sormalar, öğrenme-
ler getirir bir anlam sorununa yaslar 
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insanı. Yaşam ve ölümün tahtereval-
lisinde, yaşayan kendisi, ölümünün 
yansıması olan diğer kendisiyle bir 
ağdır-çöğdür oyununun içindeki ço-
cuktur. Tam ortasındaki durgun nok-
ta; ikisinin birbirine yaklaşması ve 
büyük zıt zıplayışların merkeze bu 
ikiliyi zorunlu olarak taşıyıp nokta-
laşmasıyla olabilir.

Karşıdaki karşıda kaldığı sürece ve bu 
kapalı devre salınımda bizi eskiterek, 
hayatın ipliklerini sökecek ve bilin-
meyene fırlatacaktır. Bu bilinmeyeni, 
yani varlığımızın temel anlam soru-
nunu karşıdakinde kapalı tuttuğumuz 
sürece, kendi içinde salınımlı bir eğ-
lencelilik taşısa da, biz gözlerimizi, 
onun tehditkâr ve oyunun hâkimi olan 
gözlerinden kaçırsak da, bu tahtere-
valliden inemez ve ne denli kaçmaya 
çalışsak da onun biz eridikçe güçlen-
diğini ve eninde sonunda büyük ka-
ranlığa bizi fırlatacağını biliriz.

Kendi ve öleceğini bilen kendi, ikisi 
birden nasıl yürüyecek yaşamı? Biri 
diğerini anlamsızlaştırıyor, diğeri öte-
kinin anlamsızlaştırma tehdidinden 
korkuyor. Bu vızıltılı zikzaklı bilinç, 
yürümüyor, yuvarlanıyor (alışkanlık-
lar, toplumsal elbiseler, güven konfor 
alanlarının ölü ve gürültülü sesine 
bırakarak kendini bir süre) bilincinin 
dışına atıyor ve bilinçdışı korkusunun 
mezar taşına dönüyordu. 

─Hayat herkesi kıstırır, kısılma zor-
lanmış bir içe dönüklükle kendini 
kendisinin itiraz dolu kuyusuna atar.-

Ne yapabiliriz bu kısacık sonluluk-
ta? Limit bahsinde DVLPSWRWLN eğri 
bir noktadan sonra hep yakınsamada 
kalır, asla bitişmez, son yoktur, bu 
‘başlangıcım da yoktur’ demektir. 
Ama bizim var, dünya zamanında ilk 
nefesin dakikası belli ve sonu var. Za-
mansızlık var mı? Aralıkta bir yerde 
bir kurgunun içinde sıkışmış gibiyiz, 
sanki delinmesi gereken bir çeper var 
ve akması gereken de biz gibi dur-
maktayız. Ölümle beden çeperinden 
akıp giden bilinç, bilip gitmiş ile bir 
midir? Birdir birin içinde belki ama 

biricikliği nerededir, bilebilir miyiz? 
Burada ve şimdi akışabilecek bir in-
celmeyi insan kendi kendinden bekle-
yebilir mi?

İnsan kendi içindeki Truva atını hep 
bilir.

Truva atını göz ardı ederek kaçarak 
yaşadığında, kendini eninde sonun-
da içine askercikleriyle yayılarak 
yıkacağını da bilir. Bunun kabulüyle 
tokalaşmışlar belki daha cesurdurlar, 
ama Truva atına itiraz en çok kor-
kan kahramanlardan gelmektedir, bu 
korku onu barıştıracak olanın tam 
da kendisidir, hem cesaret korkuyla 
anlamlıdır. Campell “.DKUDPDQÕQ�
EL\RJUD¿VLQGHNL� VRQ� H\OHP�� |O�P� \D�
GD� D\UÕOÕNWÕU�� %XUDGD� \DúDPÕQ� W�P�
DQODPÕ� NXUVXUVX]FD� |UQHNOHQLU�� 6|\�
OHPH\H�JHUHN� \RN� NL� NDKUDPDQÕ� H÷HU�
|O�P�NRUNXWPDVD�NDKUDPDQ�ROPD]GÕ��
LON� NRúXO� PH]DUOD� EDUÕúWÕU�” derken, 
cesaret için ise Rollo May şöyle der; 

“Cesaret, sevgi ve sadâkat gibi diğer 
kişi değerleri arasında yer alan bir er-
dem ya da değer değildir. Cesaret tüm 
diğer erdemlerin ve kişi değerlerinin 
altında yatan ve onlara gerçeklik ka-
zandıran temeldir. Cesaret olmaksızın 
sevgimiz salt bağımlılık olarak solar. 
Cesaretimiz olmaksızın sadâkatimiz 
uyumculuk halini alır. 

&RXUDJH (cesaret) sözcüğü ‘kalp’ 
anlamına gelen Fransızca sözcük 
“Fœur” ile aynı kökten gelir. Kalbin 
kollara, bacaklara ve beyne pompa-
ladığı kan ile tüm diğer organlara ka-
zandırdığı işlev gibi, cesaret de tüm 
psikolojik erdemleri olanaklı kılar. 
Cesaretin yokluğunda diğer değer-
lerden, çürüyen erdem müsveddeleri 
olarak söz edilebilir.’’

Kahraman; ‘Kim koydu bu atı içi-
me?’, ‘Yıkılmak için neden varım 
diyenlerdi’. Neyin nesiydi bu yaşam 
ve yaşamsızlık ne demekti? Yaşamı 
bilemeyen diğerinin nedenine zıpla-
yamıyordu. Elimizde o vardı kurcala-
nacak. Kendi yaşamıyla sınırlı, o da 
ölümüyle sınırlıydı. Bir bedenin ola-
naklarında NHVLIliğe tutsaktı.

Kuş kafesteydi işte ve hezârfen kuşun 
kafasının içinde...

“.HQGL� NLúLVHO� oDEDPÕ]OD� o|]PHN��
D\GÕQODWPDN� ]RUXQGD� NDOPDGÕ÷ÕPÕ]�
RODQ�úH\�EL]H�DLW�GH÷LOGLU��6DGHFH�LoL�
PL]GHNL� NDUDQOÕNWDQ� oHNLS� oÕNDUGÕ÷Õ�
PÕ]��EDúNDODUÕQÕQ�ELOPHGL÷L�úH\�EL]LP�
HVHULPL]GLU.’’ der Proust ‘<DNDODQDQ�
=DPDQ’ da. 

Bildiği kendinin, kendinde yıkılış-ya-
pılışı, kendi kendini gözlemleyenin 
gelmesiyle başlıyordu, durağan nok-
tada duran ve ikisini birbirine çeken 
göz ile. Özgürleşme; arzusunun çekir-
değiydi. İnsan ona yazgılıydı ve örtül-
müş toprağından filizlenme içe sızan 
su istiyordu. Su ise örtülerin teker 
teker soyulmasını, akmak ve akıştır-
mak için çeperinin incelmesini talep 
diyordu. Bilincinin kıvrımlarını yıka-
yıp, üst bilince doğru buharlaştırmak 
için yaklaşıyordu. İncelikli bir işti, 
insan indirgenirken yükseltgeniyor-
du tıpkı bir röntgen banyosunda imiş 
gibi. Bir vücûd, tek tek hücrelerin 
RVPRWLN akışın ahengiyle ayaktaysa, 
insanın bilinci de böyle bir duyarlık-
lıkta kendini aşabilir, evrensel olana 
taşıyabilir. Bu da diğerlerine açılmak, 
anlamak, sezebilmek ile ‘öteki korku-
sunun’ kabuğunu sevebilme yetisiyle 
inceltmeyle mümkün. 

İnsan nasıl uzatacaktı başını karanlı-
ğından güneşe? İncelmek ne demekti 
onun için? Dünyada oluşun acılı tutu-
nuşunun QHYURWLN bulutu herkesi sarar, 
ama bu buluta verilen yanıt çekirde-
ğin kaderini belirler.

“Nevrotik, kendi çelişkili merkezini 
yitirmekten korkuyorsa dışarıya uzan-
mayı reddeder ve kendini kasarak geri 
çeker, dünya alanını ve reaksiyonları-
nı kıstıkça, büyümesi ve gelişmesi 
durur. Bu durum Freud’un zamanında 
yaygın bir biçimde rastlanan nevrotik 
bastırmaları ve ketlemeleri oluştu-
ruyor. Oysa günümüz dışa yönelimli 
uyumculuk dünyasında, yaygın nev-
rotik tarz tam tersiyle karşımıza çıkı-
yor; benliğin diğerine katılımı ve di-
ğerleriyle özdeşleşmesi içinde varlığı 
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iyice boşalana kadar dağılıp yok olu-
yor.” [Alper Oysal- <DUDWPD�&HVDUHWL�
(Rollo May) Çevirmen Önsözü]

7LPRWK\� )LQGOH\� µgO�PV�]O�N� YH�
3LOJULP¶GH� ³%DúNDODUÕQÕQ� EL]LPOH� LO�
JLOL�DOJÕODUÕQÕQ�WXWVD÷Õ\Õ]�«��6LVOL�\D�
úDPODUÕ�|]J�UFH�\DúD\DPD\DQ�YDUOÕN�
ODUÕ]´�  diye yazar. ‘Kabul’ tutsaklığı 
en iri zincirlerden biridir o�QN�� başka 
gözlerdeki onay, bir sürü sebeple bizi 
esir alır.

İnsan filizi o yüzden aralıkta büyür, 
sınırların geçiştiği, dengelerin denge-
sizlikle kurulduğu, norm dışı olup, ne 
kendinden vazgeçip ne de savunma 
duvarlarıyla başkalarına kendini, ken-
dini başkalarına kapatmadığı o ince 
aralıkta. Bu da günümüzde model-
lenmelere sıkışmış, sahteliğinden bir 
türlü kendisine ulaşamadığımız ger-
çek samimiyetin, ihlasın saf cesareti-
nin, sorgulamanın vakarının, gayretin 
ve adanmışlığın, sorarak didiklediği 
dünyanın kendisini bir soru işaretine 
çevirmiş sanatçının, bilim adamının, 
bir ermişin, bir mucidin, bir düşünü-
rün, kısaca kendi saf kuyularından 
suyu elleriyle çıkarmışların dünyası-
dır. Düşünmenin, düş ile düşmek ile 
düşlemek ile hep birlikte kaynadığı 
saf gözelerin “ayn” ların dünyası, im-
biklenmenin dünyası…

³.D\G�Õ� PL]DoWDQ� NXUWXODQ�� ND\ÕW�
ODUGDQ� úDUWODQPÕúOÕNODUGDQ� NXUWXODQ�
µK�U� RODQ� ]HYkWÕQ¶� PL]DFÕ´� olarak 
)XV�VX¶O�+LNHP’de (øEQ Arabî) geçen, 
“hür olanlar” bu çekirdeği filizlendi-
rip güneşe kavuşturanlar olmalılar.

³<HQL�GR÷UX\D�NDUúÕ�NHQGLQL�KHQGHN�
OHUOH� oHYLUHQ� IDQDWL÷LQ� WHUVLQH�� KHP�
LQDQDELOPH�KHP�GH�NHQGL�ú�SKHOHULQL�
NDEXO�HWPH\H�FHVDUHWL�RODQ�NLúL�|÷UHQ�
PH\H�DoÕN�YH�HVQHNWLU��3RXO�&H]DQQH�
VDQDWÕQ� JHOHFH÷LQL� N|NWHQ� HWNLOH\H�
ELOHFHN� \HQL� ELU� X]DP� ELoLPL� NHúIHW�
WL÷LQGH� YH� UHVLPOHGL÷LQGH� NXYYHWOH�
LQDQÕUNHQ� D\QÕ� ]DPDQGD� KHU� DQÕQÕ�
GROGXUDQ� DFÕOÕ� NXúNXODU� LoLQGH\GL��
.HQGLQL� DGDPD� YH� ú�SKH� DUDVÕQGDNL�
LOLúNL�KLoELU�úHNLOGH�X]ODúPD]�GH÷LOGLU��
.HQGLQL�DGDPD�ú�SKH�LoHUPHGL÷L�]D�

PDQ�GH÷LO��ú�SKH\H�UD÷PHQ�ROGX÷XQ�
GD�VD÷OÕNOÕGÕU��7DPDPÕ\OD�LQDQPDN�YH�
D\QÕ�]DPDQGD�ú�SKHOHUL�ROPDN�KLo�GH�
oHOLúNLOL� GH÷LOGLU�� 'R÷UX\D� GDKD� E��
\�N� VD\JÕ� EHVOHPHN�� GR÷UXQXQ� YHULOL�
ELU� DQGD� V|\OHQHQ� \D� GD� \DSÕODQGDQ�
KHU� ]DPDQ�GDKD�|WH\H�JLWWL÷LQLQ� IDU�
NÕQGD�ROPDNWÕU��'R÷UX�EX�\�]GHQ�VRQX�
JHOPH]�ELU�V�UHoWLU��%|\OHFH�/HLEQLW]¶�
H�DWIHGLOHQ�LIDGHQLQ�DQODPÕQÕ�ELOHELOL�
UL]��(÷HU�ELU�úH\�|÷UHQHELOHFHNVHP�HQ�
N|W�� G�úPDQÕPÕ� GLQOHPHN� LoLQ� \LUPL�
PLO�\�U�U�P´��>�Rollo May��<DUDWPD�
&HVDUHWL�@

Gidilebilir mi? Denenebilir, kendi 
biricikliğinin sorumluluğuyla, onu 
aynılaşmanın intiharına sürmeyerek, 
alışkanlığın solgun kopyasına (tâbir 
Proust’un) dönüştürmeyerek, bencil 
kapanış ve iddiada eritmeyerek, o 
biriciği ‘bir’liğe açmanın mümkün-
lüğüne yürümek denenebilir, elinden 
gelen yapılabilir. Kaldı ki durmak 
ya da sabitlik mümkün gözükmüyor, 
eğer çabamızla kendimizde yürümü-
yorsak bu kez eğri, çöküşe dönüyor, 
hiç bir şey bir ertesi gün aynı şey ol-
muyor…

“.DUDQOÕNWDQ�NRUNPDPDN�JLEL�PXWOX�
OXN�YDU�PÕ"

6HQ�VÕUW�oHYLUVHQ�ELOH�EXQX�UXKXP�GX�
\DU�PÕ"”

William Shakespeare

Sartre “6özcükler” kitabında şöyle 
yazar:

“��� \ÕO� VRQUD� KDOD� \D]Õ\RUXP�� $PD�
LúLQ� N|NHQLQH� LQGL÷LPGH�� ELU� LOHUL�
GR÷UX� NDoÕú�� L\L� G�]HQOHQPHPLú� ELU�
LQWLKDU� EXOX\RUXP�� HYHW� HIVDQHGHQ�
oRN��GLQ�X÷UXQD�úHKLW�G�úPHNWHQ�oRN��
|O�PG�� DUDGÕ÷ÕP�� X]XQ� ]DPDQ� WÕS�
NÕ� EDúODGÕ÷ÕP� JLEL� EHOLUVL]� ELU� \HUGH�
EHOLUVL]� ELU� ELoLPGH� VRQD� HUHFH÷LPL�
YH� EX� EHOLUVL]� |O�P�Q� GR÷XPXPXQ�
\DQVÕ\ÕúÕQGDQ�EDúND�ELU� úH\�ROPD\D�
FD÷ÕQÕ�G�ú�Q�S�GXUPXúWXP��øVWLGDGÕP�
her şeyi değiştirdi: kılıç darbeleri uçar 
gider yazı kalır. Edebiyat alanında 
bağışlayıcının kendi öz bağışı, yani 
katıksız bir QHVQH� ELoLPLQH� G|Q�ú��

OHELOHFH÷LQL� NHúIHWWLP�� 5DVWODQWÕ� EHQL�
LQVDQ�\DSPÕúWÕ��HOL�DoÕNOÕN�NLWDS�ELoL�
PLQH� VRNDFDNWÕ�� ELOGLULPL�� ELOLQFLPL�
EURQ]� KDUÀHUOH� G|NHELOLU�� \DúDPÕPÕQ�
J|U�QW�OHULQL�VLOLQPH]�\D]JÕODUOD��HWL�
PL� ELU� �VOXSOD�� ]DPDQÕQ� JHYúHN� VDU�
PDOODUÕQÕ� |O�PV�]O�NOH� GH÷LúWLUHELOLU��
NXWVDO� 5ûK¶D� GLOLQ� o|NHOWLVL� JLEL� J|�
]�NHELOLU��LQVDQOÕN�LoLQ�ELU�WDNÕQDN��NÕ�
VDFDVÕ�ELU�EDúNDVÕ�� NHQGLPGHQ�EDúND�
biri,  EDúNDODUÕQGDQ�EDúND�ELUL��  her 
şeyden başka olabilirdim…”

İnsan koskoca bir geçmişe yaslar ken-
di geçmişini yavaş yavaş. Var olmak 
yüzyılların insana gebeliğiyle müm-
kün olur. Her coğrafyada birikenler 
kucaktan kucağa akıtılır tarih boyun-
ca. Taşıdığımız şey sadece kişisel ta-
rihimiz değil insanlığın tarihidir, Bu 
sarmal döngüde, aynı yerlerden farklı 
düzlemlerde geçtiğimizi düşünürüz 
yine kendi içimizde dönüşürken. Ana 
elini sıvazlar oğlu toprağa geri dö-
nerken: toprak, ana olmuştur, ölmeye 
giderken doğurmuştur. Tüm döllerini 
aynı cömertlikle doğuracaktır toprak 
ana. Bu sonu kestirilemez sonluluğun 
içinde sıkışırız bazen. Bir çizik atmak 
ister insan, zamanı kırmak, parçala-
mak, dışarı çıkıp bakmak, bir an için 
net görmek, üstüne kat kat birikenleri 
teker teker soymak, dünyayı elinde 
bir an tutmak ister. Yok olmadan önce 
‘var olmak’ ister...

Davetin incelikli çağrısı hapishane 
kuşlarına mektuplar bırakır. Eş za-
manlılığın müthiş denkleşmeleri bir 
mucize gibi görünür gerçeklik rüya-
sında, ya da aşk gelmiştir yuvanın 
kokusuyla. Hepsi “Ben bir bume-
rang’ım” der, “Sen attın beni zaman-
sızlıktan, şimdi de tutan sensin.”

“İnsan elbette hüsran içindedir.” (Asr, 
103/2)  

Ve bu hüsran onu kendi içine yolculu-
ğa çıkarır, korkunun ve hüsranın bitti-
ği yere doğru;

 “9H� RQODUD� NRUNX� \RNWXU� YH� RQODU�
PDK]XQ�ROPD]ODU.” ( Bakara, 277 )
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Klasik fizik, endüstriyel devri-
mi doğurduğu gibi, kuantum 
bilim alanlarıda 21. yüzyılın 

siyasal, sosyal, ekonomik yapısını 
değiştirecek QDQRWHNQRORML devrimini 
şekillendirmektedir. Birinci Dünya 
Savaşı’nın temel nedeni teknolojik 
değişimdi. Petrole dayalı yeni enerji 
kaynaklarına geçişte, bu savaş genel 
anlamda petrol kaynaklarının paylaşı-
mı olarak gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı’nda ise atom 
teknolojisi geldi. Gene bir dönüşüm 
yaşandı. Diğer nedenlerin yanı sıra 
temel neden yine Teknolojik dönü-
şümdü. Yeni teknolojik alanlar ve 
oluşacak yeni sosyo-ekonomik alan-
ların, diğer alt nedenlerde dâhil olmak 
üzere düzenlemeleri gerçekleştirildi. 
Şimdi de 1DQR�7HNQRORML hızlı bir şe-
kilde 21. yüzyılın endüstriyel devrimi 
olarak biçimlenmektedir.

Ne yazık ki ülkemiz bu önemli deği-
şimi algılayan bilim teknoloji sistemi 
ile bu gelişimi programlarına yansı-
tabilen bir siyaset ve kurumlar kül-
türüne sahip değildir. Önümüzdeki 
yıllarda yeni bilimsel anlayış ve yeni 
teknolojilere DU�JH yatırımı oluştur-
mayan ülkeler, şirketler ve kurumlar 
geçmişte olduğu gibi zor durumlar ya-
şayacaklar. Aynı şekilde bilgi temelli 
yeni sektörler ve yeni meslekleri araş-
tırmayan, bu alanlarla ilgilenmeyen 
insanları da zor günler beklemektedir. 
Bu defa gelen nano teknolojik dönü-
şümün yanında, topyekûn bir değişim 
var, yapısal bir dönüşüm yaşanacak. 
Önümüzdeki yıllarda dünyanın tüm 
büyük bölgelerinde ekonomik dur-
gunluk, kitlesel işsizlik ile devletlerin 
sosyal programlarının çökmesine ve 
milyonlarca insanın yoksullaşmasına 
neden olacak bir yapısal dönüşüm 

WVXQDPLVLnin görüleceği sıcak yola 
gireceğiz.

Sanayi devrimi sonrası oluşan eko-
nomi temelli ilke ve değerlerle oluş-
turulan mevcut sistem bu duruma ne 
kadar dayanacak? Şimdilik yeni tek-
nolojileri engelliyorlar, ama nereye 
kadar. İşsizlik artıyor, buna bağlı ola-
rak emeklilik fonlarının kaynakları 
giderek daralıyor. Bir kısım insanla-
rın bilinçli yaşamaları, bazılarının da 
hastalık sonrası tedavi edici tıp ola-
naklarından ötürü ömürleri uzuyor, 
yani nüfus sürekli artmakta. Yeni tek-
nolojilerden ötürü de beden emeğine 
ihtiyaç azalıyor. Beden emeğine olan 
gereksinimin giderek azalacağı önü-
müzdeki yıllarda para temelli mevcut 
sistem içinde maalesef insanlık dışı 
çözümler söz konusu olabilir. Fakat 
doğayı, insanı ve çevreyi temele alan 
ilke ve değerleri içeren bir sistem 
oluşturabilirsek, dünyanın kaynakla-
rının herkese yeteceği görülür.

Son yıllarda yapılan medya jene�
ULNOHUL, komplo teorileri, WKLQJ�WDQJ 
projeleri vd. algı yönetimi stratejileri, 
“uzun savaş” modellemeleri, küresel 
ekonominin yeniden yapılanması ile 
yakından ilgilidir. Bunlar bağlamın-
da İnsanlığın, modern tarihin en ciddi 
ekonomik ve sosyal krizinin kavşa-
ğında olduğu artık görülmektedir.

21. yüzyılda üretim araçlarının de-
ğişmesiyle “akıl emeği” sürecine ge-
çeceğiz. Beden emeği alanları azalır-
ken, tasarımsal, bilgi üretim ve YL]\RQ 
alanları artarak gelişecek. İnsanlaş-
mamız için değer üretmek zorunda-
yız. İnsan kendini “yaşamını payla-
şabilen, paylaşımdan yaşamını üre-
tebilen varlık” aşamasına taşımalıdır. 
Bugün gelinen noktada, üretilenlerin 

nasıl paylaşılacağı, nasıl kullandırı-
lacağı ve bunları kimlerin yöneteceği 
sorunu vardır.

21. yüzyılda ortak şuur, faal bir irade 
ve dayanışma duygusunun birliğinde 
yeniden yapılanarak evrensel değer-
leri insanlık olarak yeniden kazanabi-
liriz. 20. yüzyılda adalet, güven, da-
yanışma duygusu vb. temel değerler 
yitirildi. 20. yüzyıl ekonomik yapıla-
rında maddî temelli bir dünya oluştu-
ruldu. ‘Para kazan da nasıl kazanırsan 
kazan, para kazanıyorsan doğayı kat-
ledebilirsin, para kazandıracaksa in-
san sağlığını hiçe sayabilirsin, çevreyi 
tahrip edebilirsin vb.’ görüşler üzerine 
ekonomi temellerini oluşturdular. Bu 
temel insanı mutlu etmedi. Sonuçları 
ortada. Doğal olarak RQWRORML temelli 
yapıyı, ekonomi temelli zemine taşıt-
maya çalıştılar. İnsanlık binasını bu 
temel taşıyamadı ve çöktü. Şu anda 
SDO\DWLI�geçici çözümlerle uzatmalar 
oynanıyor. 20. yüzyılın gücü olan pa-
ranın sahip olabildiği her alanı araç 
haline getirdiler. Sanayi devrimi son-
rası oluşturulan amaç ve araçların yer 
değiştirdiği bir yapılanma ancak 21. 
yüzyılda çözüm olabilir. 

20. yüzyıl yapılanmasıyla temel alı-
nan değerler ortak amaç oluşmasını 
engelliyor. Biz şimdi ‘doğa, insan ve 
çevre’yi amaçlayan ilke ve değerleri 
benimseyen ortak şuur oluşumuna 
katkıda bulunmalıyız. 

20. yüzyıl ticari sisteminin işleyiş 
biçimi hayatımızda birçok olumsuz-
luklar oluşturdu. Olumsuzlukların 
başında da güvensizlik gelmektedir. 
Güvensizliği oluşturan anlayışın ne-
deni, ekonomik temelli yapıdır. Şahsi 
çıkarlar toplumsal çıkarların üstüne 
çıkmıştır. İnsan ve insanî değerler geri 
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plana itilmiş, insanlar arası ilişkiler 
“mallar arası ilişkiler”e dönüşmüştür.

Güvensizliğin olduğu yerde dayanış-
ma duygusundan da bahsedilemez. 
Güven ve dayanışma duygusunun ol-
madığı yerde, adalet de olmaz. Ada-
letin olmadığı yerde Ortak Şuur oluş-
ması mümkün değildir. 

Bunların yanı sıra insanların eylem 
dünyasında duygu ağırlıklı yaşama-
ları, sorgulama yapmamaları, yaşa-
dıkları süreci anlamlandırmalarını 
engellemektedir. Bu yüzden ilişki 
biçimlerinde ciddi bir anlam soru-
nu vardır. Süreç sorgulanmadığında 
anlam üretemezsiniz. Bu durum 20. 
yüzyıl sisteminde eğitim altyapısının 
genelde ezbere dayalı olmasından 
kaynaklanıyor. Kavramsal eğitim ve 
üretimin başlaması daha anlamlı bir 
yaşam sürecinin kapılarını açacaktır.

Şu anda adil olmayan bir paylaşım 
sistemi var. Bu sistemde kişisel ya da 
grupsal çıkarlara dayalı paylaşım olur 
ama dayanışma olamaz. Politika, si-
yaset ve resmî tarih baskısı olmadan, 
insanlar sevgi temelli özgür iradeleri 
ile yaptıkları seçimlerin doğaya, in-
sanlara ve çevreye neler getireceği-
nin sonuçlarını sorgulamalıdırlar. Bu 
durumun bireysel sorumluluğunun 
bilicinde olmalıyız. Bu bilinçte olan 
insanlar dayanışmaya girerek ortak 
şuur oluşturma sürecine katkı sağla-
yacaklardır. 

Alternatifli mantık önümüzdeki yıl-
larda düşünce alanları vd. sosyal alan-
lardaki ilişki biçimlerini önemli ölçü-
de etkileyip, değiştirecektir. Anlamak 
için sorgulamak, deneyimlemek ve 
ilişkilendirmek gerekiyor. Yeni gelen 
her şeyde problem budur. Çünkü in-
sanlar daha önce zihinlerinde oluşan 
imgelerle olayları ilişiklendirir ve 
yeni bir resim ortaya çıkarırlar. Şu 
anda yeni resim ortaya çıkmamış du-
rumda. Ancak satır aralarına bakmak 
lazım. 6DWÕUODUÕQ� VÕQÕUODUÕQÕ� DúDUDN�
GH÷HU� �UHWHELOLUL]� Satırları oluşturan 
cümleleri, diğer cümlelerle ilişkilen-
dirip bağ kurabilirsek satır aralarını 

okuyabiliriz. Satır aralarını okuyabi-
lenler geleceğe YL]\RQ yapabilirler. 
Yeni teknolojilerin, yeni düşünce 
biçimlerinin ve toplumsal hayatın 
gidişatını iyi anlayıp ona göre proje 
üreten her sistem varlığını devam et-
tirmek anlamında, diğer sistemlerden 
önde olacaktır.

21. yüzyıl yapılarında alternatifli dü-
şünce biçimleri gelişmektedir. Formel 
mantıkta bir şey ya doğrudur ya da 
yanlıştır. Süreçsel düşünebilme ve al-
ternatif üretebilme sınırlıdır. 21. yüz-
yıl ağ yapıları düşünce biçimlerinde 
ise alternatif üretebilme sınırsız ola-
bilmelidir. Bulanık mantık teknolojisi 
uygulamalarında bu görülmektedir.

21. yüzyıl mantık biçimi, “bulanık 
mantık” başka deyişle “alternatifli 
mantık” biçimleri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bilgi teknolojileri saye-
sinde neredeyse sonsuz sayıda ihtimal 
ilişkilendirilip, değerlendirilmektedir. 
Süper hızlı trenler, sarsıntılı ortamlar-
da foto ve video çekebilme, çok yük-
sek hızlarda ani duruş gibi vd. tekno-
lojilere “bulanık mantık” teknolojisi 
olanak sağlamıştır. 

Bilgisayar teknolojisinin insan haya-
tına girmesi ve internetin ortaya çık-
masından sonra, yeni BT Sektörleri 
(bilgi teknolojileri sektörleri) çok hız-
lı gelişmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
20. yüzyıl sektör ve mesleklerinin 
çoğuna gereksinim kalmayacak. Geç-
miş teknoloji dönüşüm kavşaklarında 
yaşanıldığı gibi. Bu bağlamda sana-
yi devrimi sonrası oluşan 20. yüzyıl 
sektör ve meslek alanlarında sınırlar 
daralırken internetle birlikte sanal ağ 
alanlarının sınırları sürekli gelişmek-
tedir. Bilgi teknolojileri ağ altyapıları 
ağsal yapılara ve 21. yüzyıl Network 
Endüstrilerine zemin hazırlamaktadır-
lar. Bu yapılar 21. yüzyılda VLEHUQHWLN 
organizasyon özelliklerini gösteren 
“katılımlı ağ yapıları”na dönüşecek 
diyebiliriz. 21.yüzyıl katılımlı ağ ya-
pıları; doğa, insan ve çevreyi merkeze 
alan, ontolojik temelli, kendini sürekli 
yenileyen dinamik yapılardır.[1]

20. yüzyıl sosyo-ekonomik yapılan-
masında oluşan rekabet, bireysel ça-
lışma, stres, önyargı, korku gibi kav-
ramların yerini 21. yüzyıl katılımlı ağ 
yapılarında dayanışma, takım çalış-
ması, umut, güven, sevgi kavramları 
almalıdır. Bu yapılarda 20. yüzyıl 
endüstri odaklı eğitimin yerine, 21. 
yüzyıl insanî değerler odaklı eğitim 
olmalıdır. 21. yüzyıl “katılımlı ağ 
yapıları”nda farklılıkların haklarının 
eşitliği bağlamında bir dayanışma ve 
ortak şuur oluşturma süreci yaygınlaş-
malıdır. Özgürlük ve hakların eşitliği 
kavramlarının toplumsallaşması, ağ-
sal yapılardaki insanların; ortak şuur, 
faal irade ve dayanışma içerisinde bu-
lunurlarken, akıl emeği üretme bağ-
lamında bir değer yaratma sürecine 
girmeleri insanlık için çözüm olabilir. 

“Katılımlı ağ yapıları; gönüllülük içe-
ren süreçlerden oluşur. Doğa, insan ve 
çevreyi merkeze alan, ontolojik temel-
li, kendini sürekli yenileyen bir yapı-
lanmadır. Sürekli devinim ve gelişim 
içerisinde olmasının nedeni, hem bu 
yapı içerisindeki insanların gelişimi 
ve değişimi hem de sistemin kendi 
içerisinde gerçekleşen değişiminden 
kaynaklanmaktadır. Sistem ve siste-
mi oluşturan yapılar, çağa ve çağın 
gereklerine, evrensel ilke ve değerler 
çerçevesinde uyumlanarak, kendi ge-
lişimlerine katkısı olabilecek her türlü 
değişimi izlerler. Katılımlı ağ yapıları, 
bugüne kadar var olan ekonomi temel-
li sistemleri terk eder ve insanı temele 
alan bir sistemi benimser. Her türlü 
toplumsal değeri üreten varlık insan-
dır. Bu gerçekten yola çıkarak, üreti-
len ve geliştirilen her şey; doğa, insan 
ve çevreye hizmet etmelidir anlayışı 
içinde hareket eder. Temelde varlık 
bilim (ontoloji) vardır ve varlık bilim-
den bilgi bilime, bilgi bilimden değer-
lere, değerlerden hukuka, hukuktan 
siyasete ve siyasetten de ekonomiye 
giden bir yol izlenir.” [2]

20.yüzyıl ekonomi temelli dünya-
sında yitirdiğimiz değerleri tekrar 
kazanmak bağlamında ‘katılımlı ağ 
yapılar’ı önemli araçlardan biri ola-
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bilir. Birlikte üretebilme becerisinin 
gösterilmesi, birtakım olumlu duygu-
ların yaşanmasını da sağlamaktadır. 
Kooperatifçilik oluşumunun temeli 
olan, birlikte iş yapabilme ya da de-
ğer üretmek duygusu, bilgi ve bilgi 
teknolojilerinin etkin kullanılması 
sayesinde yeniden karşımıza çıkmak-
tadır. Katılımlı ağ yapılanma modeli, 
takım olarak çalışmayı, değer üretme-
yi gündeme getirirken, aynı zamanda 
birlikteliğin vermiş olduğu gücün de 
olumlu olarak kullanılmasının önünü 
açar. Süreçte karşılıklı bir etkileşim ve 
değer aktarımı yaşanmasına yol açar. 
Ekonomi temelli oluşan bir yapıda 
önemli olan ekonomik güçtür. Diğer 
bütün değerler, bu gücün etrafında 
oluşmakta ve şekillenmektedir. 20. 
yüzyılın doğal olmayan bu işleyiş sü-
recinde, üretimin temelinde yönetim 
erkinin sürdürülmesi isteği yatmak-
tadır. Ticari sistemdeki bu anlayış, 
toplumsal işleyişe de yansımıştır. Bu 
durum zamanla bireysel çıkarları top-
lumsal çıkarların üstüne çıkarmıştır. 
Maddî temelli bu süreçte anlam üre-
temeyen insanlar anlamlı iletişimi 
yitirmiş ve kendilerine yabancılaşmış-
lardır. Ben-merkezli, anlam üretme-
yen iletişim ve ilişki biçimleri giderek 
doğaya, insanlara ve kendi ürettikleri 
çevreye de duyarsız hale geldiler. 20. 
yüzyılda kucağında yaşadığımız doğa 
ve çevreyle girdiğimiz ilişki biçimi 
ileriki yıllarda hazin bir örnek olarak 
anılacaktır. Bilgi teknolojilerinin ge-
lişmesi bilgi paylaşım alanlarını arttı-
rarak, sansür ve denetleme baskısına 
rağmen birçok alanda şeffaflığı hisset-
tirmeye başlamıştır. Bilgi teknolojile-

ri sayesinde dünya üzerinde aktif bir 
iletişim olanağı gelişmektedir. Şimdi 
biz bu olanağı iyi değerlendirebilirsek 
anlamsızlık kuyusundan çıkabiliriz. 
20. yüzyıl eğitim biçimleri genel ola-
rak ezbere dayalı bir öğretim süreci 
içermektedir. Hafızaya not veren bir 
öğretim oluşmuştur. Sorgulama, üre-
tim ve buluş alanları genel kitlelerden 
uzak tutulup çok küçük bir alanda sı-
nırlandırılmıştır. Bu bağlamda, yazılı 
ve görsel medya yeni teknolojik altya-
pılara sahip olmasına rağmen çok kısır 
bir şekilde topluma hizmet etmektedir.

21. yüzyıl katılımlı ağ yapılanma mo-
deli ise, temele insan varlığını koy-
duğu için, eğitim şekli de bu yönde 
varlık gösterir. İnsanların kendi özü-
nü ve kendini tanıması adına çıktığı 
bu eğitsel yolculukta, diğer alanların 
yanı sıra öncelikle insanların olumlu 
yanlarının keşfi, yaşama daha pozitif 
bakabilmek, bireysel potansiyelini 
açığa çıkarmak ve onu ağ takımıyla 
deneyimlemek, olumlu bir tavır içeri-
sinde olmak, etkin ve anlamlı iletişim 
kurabilmek, insanlara değer vermek, 
kendini ve onları anlamak vb. süreç-
leri içeren bir eğitim sistemi vardır. 
Katılımlı ağ eğitim biçimi birliksel 
yapısı gereği süreklilik gerektirir. Be-
lirli dönemleri kapsamaz, yaşam de-
vam ettiği sürece kişisel gelişim süre-
ci biçiminde sürdürülür. Ağı oluşturan 
insanlar kendi yaşamlarını da örmek-
tedirler. Kazanılan bilgilerin yenilen-
mesi, eğitimin sürekliliği sayesinde 
güncel kalabilmektedir. Teknolojik 
imkânların azami kullanımı mobil 
eğitim olanaklarını sağlar ki bu da eği-

timi belirli zaman ve koşullardan ba-
ğımsızlaştırır. Özgürce, gönüllülükle 
sürdürülen eğitim ancak özgürlük sağ-
layabilir. Bu süreç insanlara; bilgiye 
ve öğrenmeye açık olmak, araştırma 
alışkanlığı kazandırmak gibi edimler 
sağlar. Hayatın birçok alanında karşı-
laşılan problemlere karşı, geliştirilen 
yaklaşım tarzında çözüm odaklı bir 
yapıda olmak, katılımlı ağ eğitiminin 
önemli bir yanıdır.

Ekonominin hâkim olduğu 20. yüzyıl 
toplum yapısının iletişim ve ilişki bi-
çimlerinin dünyadaki sonuçları orta-
da. Aristo mantığıyla gelinen yol artık 
tıkanmıştır. 20. yüzyılda her alanda 
oluşturulan sınırların sonuna gelinmiş-
tir. Düşünce biçimlerinin dönüşümü, 
gelişimi ve mantık biçiminin değiş-
mesiyle 21. yüzyıl yapısal dönüşümü 
hızlanacaktır. 21. yüzyıl değişim pa-
rametrelerinin en önemlisi alternatifli 
mantık biçimleri olacaktır. Disiplinler 
arası anlamlı iletişim kurabilmemiz bu 
mantık biçimiyle olanaklıdır. 

Doğayı, insanı ve çevreyi temele alan 
ilke ve değerlerle sorgulayan, analiz 
yapan, kendi düşünce sistemi ve farklı 
düşünce biçimlerine alternatif üreten, 
ötekiyle var olduğunun farkında olan, 
değerlendirip bağ kuran ve bunu sanat 
yoluyla toplumsallaştıran bir akıl yeni 
“insanlık dünyası”nı oluşturacaktır.

[1] Üretken Tüketici Oluşumunda Koop. 
İşletmelerin Önemi Ve Bir Model Önerisi, 
Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniv. 2007 

[2] Us Düşün ve Ötesi, 'H÷HUOHU�6RUXQX, 
İstanbul, s, 87.
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6ÕQÕUÕQ�6RV\RORMLVL��8OXV��'HYOHW�
YH�6ÕQÕU�øQVDQODUÕ�
)HUKDW�7HNLQ
<D\ÕQHYL: Açılım Kitap / Sosyoloji Dizisi

Sınırlar genellikle uluslararası ilişkiler veya siyaset bi-
liminin konusu olarak ele alınmakla birlikte neredeyse 
bütün ulus-devlet sınırları vatandaşlarına bir kültür ve 
kimlik algısı dayatır. Bu bakımdan sınırlar toprak üzerin-
de kurulduğu kadar insanların zihinleri üzerine de çizilir. 
Bazen toprağa çizilen sınırların insan zihinlerinde veya 
kültürlerinde tam bir karşılığı olmayabilir. Bu durum-
da coğrafi sınırlar büyük ölçüde etkisiz ama bir o kadar 
da yaralayıcıdır. Her halükarda sınırdaki yaşam ve kül-
tür, geçişkenliği, engelleyiciliği ve diğer birçok açıdan 
ilginç toplumsal ilişki biçimlerine yol açabilmektedir. 
 
Kuşkusuz sınırlar çağımıza özgü IHQRPHQler değildir, eski 
çağlarda Çin, Roma ve Mısır medeniyetlerinde de var ol-
dukları bilinen bir gerçektir. Fakat modern öncesi dönem-
de sınırlar değil, sınır boyları anlayışı hâkimdi. Bu anlayış 
modern öncesi devletlerin WHULWRU\DO anlayışlarına bağlı 
olarak sınır boylarının, buralarda yaşayan insanların din, 
kültür, sosyo-ekonomik yaşam ve yerleşim gibi özellikle-
rinin dikkate alınmasına dayanıyordu. Dolayısıyla modern 
devlet sınırlarının sosyal yaşamı keskin bir biçimde ikiye 
(hatta bazen üçe) böldüğü bir durum söz konusu değildi. 
Ancak modern ulus-devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte 
doğrusal sınır anlayışı yani “türdeş” bir toprak parçasını 
çevreleyen sınır anlayışı, tek meşru sınır anlayışı haline 
geldi. Böylece hudut ya da sınır bir mülkü çevreleyen, ge-
çirgen ve belirsiz bir görünümden, sınırlayan, ayrıştıran, 
katı ve askeri bir görünüme geçiş yapmış oldu. Dolayısıy-
la günümüzde algılandığı şekliyle kesin hatlarla ayrılmış 
olan WHULWRU\DO�sınırlar modern ulus-devletle ortaya çıkmış 
olup ne demografik ne de sosyo-kültürel ve ekonomik un-
surlara dayanmaktadır.SI
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6ÕQÕUD�<DNÕQ
&LKDQ�$NWDú
<D\ÕQHYL� İz Yayıncılık / Sanat-Edebiyat Dizisi

Laleli’den hareket eden bir İran otobüsü, insanlar, bek-
lentiler, sosyal-siyasal değişimler ve sınırı bir türlü geçe-
meyen yolcular. Sınıra Yakın, insanların iç dünyalarına, 
oradan hareketle hafızalara, tedirginliklere, kırgınlıklara 
uzanan çetrefil bir dünyayı kurcalıyor. Anadolu coğraf-
yasından geçilerek oluşturulan parelel dünyada yol alan 
Sınıra Yakın, kültürel konumlanışlardan karşıtlıklara, uy-
kuyla uyanıklık arasında hatırlayışlara, toplumsal hayata 
ve tarihsel bir dönemece tanıklık eden bireylerin dünya-
sını yakınlaştırıyor...

$QODPÕQ�6ÕQÕUÕ��0LPDUOÕN��.HQW�YH�
6DQDW�<D]ÕODUÕ��
$\NXW�.|NVDO
<D\ÕQHYL� Arkeoloji ve Sanat Yayınları 

Aykut Köksal’ın kuramsal yazılarını bir araya getiren 
Anlamın Sınırı, mimarlıktan kentsel korumaya, çağdaş 
sanattan grafik tasarım ve müziğe uzanan bir çerçeve 
oluşturuyor. Çok farklı alanları kuşatmasına karşın, or-
tak bir kavramsal çerçeve içinde birbirine bağlanan bu 
metinler, anlam-bağlam ilişkisi üzerinde yoğunlaşıyor. 
Mimarlıktan müziğe uzanan tüm okumalarda bir yandan 
“anlam”a odaklanıyor, öte yandan kültür ve sanat üreti-
minin bağlamla ilişkisini sorunsallaştırıyor.

6ÕQÕU�'XYDU
0X]DIIHU�ø]J�
<D\ÕQHYL� Bilgi Yayınevi/Sinema-Tiyatro

İzgü’nün kaleme aldığı ‘Sınır’, evlerinden, sevdikle-
rinden uzakta, silahların gölgesinde, ülkelerinin sınırını 
korumakla görevlendirilmiş iki komşu ülkenin askerleri 
arasında geçen, kara mizah öğeleriyle yüklü, savaş karşı-
tı bir oyun. ‘Duvar’ ise, iki işçi arasında gelişen bir oyun. 
İşçiler duvar örmektedir. Duvarın, bir cezaevi duvarı ola-
cağını öğrenen işçilerden biri, çalışmak istemez. İki işçi 
tartışır ve sonunda duvarı örmemeye karar verirler.
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8OXVODUÕQ�(WQLN�.|NHQL
$QWKRQ\�'�6PLWK
<D\ÕQHYL� Dost Kitabevi / Siyaset Bilim 

Uluslar, ulus-devlet kavramı, milliyetçilik ve etnik kö-
ken üzerine yaptığı çalışmalarla dünya çapında bir üne 
sahip olan Anthony D. Smith´in bu alanda kaleme aldığı 
en önemli çalışmalardan biri. Çalışmasını iki temel eksen 
üzerine kuran Smith, bir taraftan dünya üzerinde var olan 
ama siyasi ve askeri güçle kültürel donanım bakımından 
büyük farklılıklar gösteren insan topluluklarının ‘millet 
olma’ iddiasını, diğer taraftan da, milletin antik dönem-
den beri var olduğunu ileri süren görüşe karşı, yeni nesil 
sosyal bilimci ve tarihçilerin milletin tümüyle ‘modern’ 
bir olgu olduğu yönündeki düşüncelerini irdeliyor. Türk-
çede daha önce de kitapları yayımlanan Smith’ten geniş 
ölçekli bir HWQLVLWH, millet ve uygarlık çözümlemesi.

+D\DOL�&HPDDWOHU�
%HQHGLFW�$QGHUVRQ
<D\ÕQHYL� Metis Yayıncılık / Tarih Toplum Felsefe Dizisi 

Bugün içinde yaşadığımız dünya bir uluslar sistemidir. 
Çok değil, yalnızca 150 yıl önce, bugün varolan ulusal 
devletlerin yarısı bile henüz ortada yoktu. Son iki yüzyıl-
dır milyonlarca insan, kendi uluslarına olan bağlılıkları 
nedeniyle başkalarına kin ve düşmanlık besledi, farklı 
ulustan insanları katletti. Bu bir yana, insanları bile bile 
ölüme gidecek kadar fedakâr kılan bu bağlılığı, bir ulusa 
ait olma duygusunu nasıl anlayabiliriz? Benedict Ander-
son, milliyetçi siyasal hareketler üzerine yapılmış çoğu 
çalışmanın sormadığı bir soruya yanıt arıyor: Ulusların 
doğuşunu ve gelişimini, dinsel cemaatlerle, hanedanlık-
ların çöküşüyle, kapitalizm ve yayıncılığın gelişmesi, 
resmi devlet dillerinin oluşumu ve “zaman” kavrayışımı-
zın değişmesiyle ilişkilendiriyor. Ulusu, kan bağı ve din 
gibi eski tip cemaatlerin yerin alan hayal edilmiş bir top-
luluk olarak ele alan yazar, milliyetçiliğin, ilk kez Ame-
rika’da ortaya çıktıktan sonra HPSHU\DOOLVW güçler ve ni-
hayet Üçüncü dünya’nın DQWL�HPSHU\DOLVW mücadeleleri 
tarafından kopyalanıp çoğaltılabilir bir model oluşturdu-
ğunu savunuyor. İnsanlığı ve coğrafyayı ulusal sınırlara 
bölerek, her biri kendinin “en eski ve en köklü olduğunu” 
iddia eden ve sürekli “dış düşmanlara” karşı bir “biz” 
kimliğiyle kendilerini meşrulaştıran ulus-devletlerden 
kurtulmak mümkün mü? Anderson, ulus ve milliyetçilik 
üzerine, resmî-tarihten gelen önyargılarımızı ve inançla-
rımızı sarsacak ve yeniden düşünmemizi sağlayacak tez-
leriyle, ilgiyle okunacak bir tarih sunuyor bize...
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'�Q\D�7DULKLQLQ�6ÕQÕUÕQGD�7DULK
5DQDMLW�*XKD�
Özgün adı: History at the Limit of World-History

Çeviri: Erkal Ünal

Yayınevi: Aralık 2006

Sömürgecilik-sonrası tarih yazımını besleyen en önemli 
akımlardan biri diyebiliriz Madun Araştırmaları (Subal-
tern Studies) için. Grubun kurucu isimlerinden Hintli 
tarihçi Ranajit Guha’nın, Avrupamerkezci tarih felsefesi 
yaklaşımını eleştiren bu kitabı, tarih yazımını derinden 
etkileyerek haklı bir ün kazanmış, yakın zamanların kla-
sikleri arasına gir-miştir.

Birçok ülkenin tarihinin, Batılı tarih felsefesinde ken-
dine dayanak bulan emperyalist amaçlarla yazıldığını, 
bazı halkla-rın “tarihsizliğe” layık görülerek bütünüyle 
yok sayıldığını, birilerinin tarihin hikâyelerinden sürek-
li dışlandığını bili-yoruz. Guha’nın açtığı yolun önemi, 
tarihten dışlanmış madunları tekrar tarih sahnesine dâhil 
etmenin yöntemini araş-tırmış olmasıdır. Guha, insanlık 
tarihini devlet ve imparatorlukların, büyük adamlar ve 
çatışan medeniyetlerin herhan-gi bir ahlâkî kaygı gü-
dülmeksizin tutulan kayıtlarına indirgemekle suçlar ta-
rih felsefesini ve “tarihsizler”in tarihin ak-törleri haline 
gelebilecekleri farklı bir tarihçiliğin koşullarını tartışır.

Avrupa merkezci ve devletçi Dünya-tarihi anlayışının 
çizdiği sınırların ötesine geçebilmek için ne yapmalı? 
Tarihçiler anlatılarını, “tarihsiz halklar”ın geçmiş de-
neyimlerini ve gündelik hayatın tarihselliğini içerecek 
hale nasıl getirebilir-ler? Yazar tarihçilerin bunu en başta 
edebiyattan öğrenebileceklerini ileri sürüyor. Ünlü Hintli 
şair Tagore’un kitapta ek olarak yer alan “Edebiyatta Ta-
rihsellik” yazısında savunduğu “Tarihçilerin indirgeyici 
yaklaşımları karşısında yaratıcı bireyin kendine özgü ta-
rihselliği” fikrinden hareketle, tarihçileri başka bir tarih 
yazmaya çağırıyor: Hegel’in başta orta-ya attığı, ardın-
dan “tarihin nesri”ne kurban ettiği “dünyanın nesri”ne 
gerçekten açık bir tarih...
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0LOOL�.LPOLN
$QWKRQ\�'�6PLWK
<D\ÕQHYL� İletişim Yayıncılık / Araştırma-İnceleme 
Dizisi 

Son yıllarda bütün dünyada milliyetçilik dalgasının ka-
barışıyla birlikte, milliyetçilik literatüründe de bir zen-
ginleşme görülüyor. Anthony D. Smith, milliyetçilik 
üzerine araştırmalar literatürüne temel önemde eserlerle 
katkıda bulunan bir araştırmacı E. J. Hobsbawm’a göre, 
“İngilizce okuyanlar için bu alanın başlıca kılavuzu...” 

.DGHU�%LUOL÷L
³�����VRQUDVÕ�7�UNL\H¶\H�J|o�HGHQ�
$OPDQ�ELOLP�DGDPODUÕ´
3KLOLS�6FKZDUW]
<D\ÕQHYL� Belge Yayınları / Türkiye İncelemeleri Dizisi

1933 sonrasında Nazi Almanyası’ndan kovulan Alman 
bilim adamları sayesinde, genç Cumhuriyetin üniversi-
te reformunu gerçekleştirmesi mümkün oldu. Geçersiz 
pasaportlarına karşın onlara kucak açıldı. Öte yandan ti-
yatro ve müzik alanında da kurumlaşma mümkün oldu. 
Almanya’daki felaket, yeni Cumhuriyet’e tam da aradığı 
fırsatı sunmuştu. Wiedmann’ın deyişi ile “İstanbul Üni-
versitesi kısa zamanda en büyük ve en iyi Alman Üniver-
sitesi” haline geldi.

6ÕQÕUODU
-RKQ�7RZQVHQG��+HQU\�&ORXG�  
<D\ÕQHYL��.RULGRU�<D\ÕQFÕOÕN���.LúLVHO�*HOLúLP

Sınırlar kim olduğunuzu ve kim olmadığınızı gösterir. 
Sınırlar hayatınıza yön veren kişisel çizgilerdir. Zihinsel, 
fiziksel ve ruhsal sınırlarınızı öğrendikten sonra, insan-
ların size ne yaptırıp yaptıramayacaklarını açık ve net 
olarak siz belirleyin. Bu kitapta öğreneceğiniz her şey 
hayatınızı değiştirecek.

Sevmediğiniz yemeği yemeyin, istemediğiniz ortam-
da bulunmayın, eşiniz yürüyüş yapmayı sevmiyor diye 
onunla televizyon seyretmeyi kabul etmeyin. Sınırlarını-
zın içinde kişisel alanınız ve bu alanın içinde duyguları-
nız, yapmak istedikleriniz ve ihtiyaçlarınız, dışında ise 
istemedikleriniz vardır. Siz nerede durmak istiyorsunuz?
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IRWR÷UDI� Reuters
Tanklara Meydan Okumak: Pekinli 

bir vatandaş Tiananmen Meydanı’nda 
tankların önünde dururken. (1989)

https://www.youtube.com/
watch?v=YeFzeNAHEhU



192 Sınır Özel Sayısı, Yaz 2016

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Bülteni

www.anadoluaydinlanma.org


