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Heidegger Katolik eğitimi almış ve hatta felse-
feden önce meslekî kariyerini bu çizgide be-
lirlemeye çok yaklaşmış biri olarak skolastik 

düşünceyi iyi tanıyan biridir. Heidegger doçentliğini Duns 
Scotus’un Anlam ve Kategoriler Kuramı adlı tezi ile alır. 
Duns Scotus 1265-1308 yıllarında yaşamış, yüksek skolas-
tik felsefenin önemli isimlerinden biridir. Özellikle felsefeyi 
teolojiden ayırarak seküler düşünceye yol açılmasında etkili 
olmuştur. Heidegger söz konusu olan bu tez dışında Duns 
Scotus’a çok sık atıf yapmış değildir. Örneğin temel yapı-
tı Varlık ve Zaman’da (Sein und Zeit) Scotus adı sadece bir 
kez geçer. Ancak Heidegger metinleri Scotus düşüncesiyle 
ele alındıklarında bu iki düşünür arasında göz ardı edile-
meyecek bağlantılar yakalanır. Bu metnin amacı özellik-
le Varlık ve Zaman’ı dikkate alarak, bu bağlantıları temel 
birkaç noktasından yakalamaya çalışmak olacaktır.

Aslında Heidegger’in kavramlarının arkasında gezinen 
bir gölge olarak sadece Duns Scotus arandığında yine de bir 
şey eksik kalır: Heidegger düşüncesinde Erfurtlu Thomas’ın 
(Meister Eckhart) açtığı muhtemel izler. Çünkü doçentlik 
tezinde Heidegger o sıralar Duns Scotus’un olduğu düşü-
nülen, ancak gerçekte Erfurtlu Thomas’ın olan Grammatica 
Speculativa adlı metni de incelemiştir. Hem Erfurtlu’nun dile 
ilişkin düşünceleri hem de Heidegger’in onu Duns Scotus 
kimliği altında okuması ele alınmayı gerektirecek konular 
olsa da bu çalışmanın dışında tutulacak[1] ve Heidegger dü-
şüncesinin temel soru ve kavramlarında sadece Duns Scotus 
izlerini takip edilecektir.

1. Heidegger’den Önce Metafizik 
Gelenekte Kırılmalar

Varlık ve Zaman, Platon’dan Heidegger’in zamanına ka-
dar uzanan felsefe geleneğine, bu geleneğin içinde tıkanıp 
kaldığı metafiziğe kökten bir eleştiri getirir. Bu eleştiriyi 
mümkün kılan ise Heidegger’in Varlık ve Zaman’da orta-
ya koyduğu varlığın anlamına ilişkin sorudur. Heidegger’e 
göre tüm felsefe tarihi boyunca “varlık nedir” diye sorulmuş 
ve her seferinde bu soruya idea, madde, ruh, töz, cogito, 
ben, istenç, güç gibi farklı yanıtlar verilmiştir. Bu yanıtlar 
varlığı kavramaya yetersizdir, çünkü soru varlığın kendisine 
değil varolanlara yönelmiştir. Varlık (sein) sorusunu varo-
lanlara (Seiende) bakarak cevaplamaya girişmek varlığın 
unutulmasına yol açar. Tüm metafizik tarihi varlık ile varo-

[1]  John D. Caputo, The Mystical Element in Heidegger’s Thought adlı 
çalışmasında Ortaçağ mistik düşüncesinin Heidegger üzerindeki etkisini 
inceler ve Duns Scotus’un yanı sıra Erfurtlu Thomas’ın etkilerine geniş 
yer verir.

lan arasındaki farkı görmezden gelmiş ve böylece varlığın 
unutulmuşluğunun (Seinsvergessenheit) tarihine dönüşmüş-
tür. Heidegger’e göre soru ontolojik fark göz ardı edilmeden 
yeniden sorulmalıdır ve soru varolanı belirlemeye çalışan 
“nedir” biçiminde değil, doğrudan varlığın anlamını sorma-
lıdır. Varlık ve Zaman’da Heidegger bu soruyu sorar ve ya-
nıtlamaya girişir.

Batı düşüncesinde varlığa ilişkin üç ön kabul vardır. İlki 
varlığın en tümel kavram olarak düşünülmesidir. Varlığın en 
tümel kavram olması en geniş sınıf ya da tür olması anla-
mında değildir, varlığın tümelliği onun aşkınlığıdır. Ancak 
bu aşkın tümelliğin tek tek şeylerin çeşitliliğine ve çoğul-
luğuna uygulanışı her zaman sorunludur (Heidegger: 2008: 
22-3/3).[2]

Örnek olarak canlı kavramını ele alalım. Canlı kavra-
mı cins kavramdır ve bu kavramın altında pek çok tür ve 
bu türlerin alt kavramları sıralanır: Bitkiler, ağaçlar, kavak 
ağaçları, titrek kavak ağaçları gibi. Tekilden tümele giden 
bu zincirde sorun gözükmez. Alt basmakta yer alan daha az 
tümel kavram üst basamaktaki kavramlarla belirlenir. Oysa 
en tümel olarak varlık kavramı üst düzeyde bir cins kavra-
mı değil, tümüyle aşkın bir şey olarak düşünülmek zorunda 
olacaktır. Çünkü en tümel kavram olarak varlıkla yapılmak 
istenen her belirleme belirsiz kalmaya mahkûm olacaktır. 
“Bu bakımdan varlığın en tümel kavram olarak en açık kav-
ram olmasından çok tüm kavramlar içinde en karanlıkta ka-
lan olduğu söylenebilir” (Heidegger: 2008: 22-3/3).

Varlığa ilişkin ikinci ön kabul varlık kavramının tanım-
lanamaz oluşuna ilişkindir. Varlık kavramının en tümel kav-
ram oluşu tanımlanamaz oluşunun da nedenidir. Ancak kav-
ramın tanımlanamaz oluşu varlığın anlamına ilişkin sorunun 
bertaraf edilebileceğini göstermez, aksine bizden bu soruyla 
yüzleşmemizi talep eder (Heidegger: 2008: 23/4).

Tanım türsel ayrıma (differentia specifica) dayanarak ya-
pılır. Türsel ayrım bir türü diğer türlerden ayıran niteliktir, 
insanın akıllı bir hayvan olarak tanımlanması gibi. İnsanı 
hayvanla, hayvanı canlı ile açıklamaya çalışmak, tanımın 
her zaman bir üst türe/cinse gönderme yapılması gerektiğine 
örnektir. Dolayısıyla varlık en üst düzeyde tümellik taşıyan 
bir kavram olduğu için onu tanımlamak için bir üst cinse baş-
vuramayız ve ona özgü türsel bir ayrım da yakalayamayız.

Üçüncü ön kabul ise varlık kavramının tüm diğer kav-
ramlar içerisinde kendiliğinden en açık kavram olmasıdır. 
Günlük yaşantımız içinde sorgulamaya gerek duymadığı-

[2]  Heidegger’in Varlık ve Zaman yapıtına yapılan göndermelerde 
ilk sayfa numarası İngilizce baskısının, ikinci sayfa numarası orijinal 
metnin sayfa numarasını göstermektedir.
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mız, kanıksadığımız ortalama bir varlık anlayışımız vardır. 
Heidegger’in verdiği örnekle söylersek “gökyüzü mavidir” 
derken kullandığımız –dir koşacı ile “vardır” dediğimiz var-
lık bize son derece açık, anlaşılır bir şeymiş gibi görünür. 
Bununla birlikte bize bu kadar anlaşılır görünüyorken yine 
de varlığın anlamı hâlâ karanlıktır.

Heidegger’e göre varlık bir varolan olarak ele alınamaz. 
Felsefenin amacı da ontik alanı değil, ontolojik olarak varlı-
ğı düşünmektir. Varlık bir genellik, tümellik, bir soyutlama, 
ontik olanın arkasındaki töz ya da Tanrı değildir. Heidegger 
varolanların arkasında bir tümellik arayan bu yaklaşımı 
onto-teolojik olarak adlandırır. Ona göre, “Geleneksel fel-
sefenin tersine Tanrı’nın varlığı neden sonuç ilişkisi için-
de incelenmemelidir” (Çüçen: 2006). Heidegger’in amacı 
onto-teolojiyi aşarak, Sokrates öncesi filozofların, özellik-
le Parmenides, Herakleitos’un düşünme biçimine yeniden 
dönmektir. Bu ancak, metafizik tarihinin tahribiyle mümkün 
olabilir. Çünkü metafizik bizim kaynağa ulaşmamıza bir en-
geldir (Heidegger: 2008: 43/21).

Geleneksel metafizik varlığı gerçeklik ve edimsellik 
kavramlarıyla özdeşleştirir. Özellikle skolastik dönemde 
varlıkla kastedilen Tanrı’dır ve Tanrı en yüksek edimsel-
lik taşıyan şeydir. Edimsellik (actuality) şimdi ve burada 
olan için söz konusudur. Olanak halinde olan etken bir ne-
den tarafından gerçekleştirildiğinde ancak edimsel olabilir. 
Ortaçağ skolastiğinde Tanrı tümüyle edimsel, mutlak, aşkın 
bir şey olarak kavranır. Aristoteles metafiziğinin skolastik-
te yarattığı bu etki geleneksel bir ayrıma yol açar: Tanrı’yı 
konu alan özel bir metafizik alan yani teoloji, genel olarak 
varlıkları ele alan genel metafizik (Tonner: 2007). Her ne 
kadar birbirleriyle iç içe geçmiş olsa da, skolastik düşünür-
ler bu iki alanın sınırları ve çakışma noktaları bakımından 
sıkça tartışmışlardır.

Duns Scotus Ortaçağ düşüncesinde sonun başlangıcıdır. 
Gerek teolojinin felsefeden ayrılmasına yol açan yaklaşı-
mıyla gerekse tek anlamlılık ve tekilliğe ilişkin düşünce-
leriyle Ortaçağ metafiziğinde bir tür kırılmaya işaret eder. 
Heidegger’in ona olan ilgisi dikkate alındığında metafizik 
eleştirisinin bazı izleklerinin Scotus’ta toprağın altında uyu-
yan tohum gibi mevcut olduğu söylenebilir.

Skolastik metafizik, varlığı töz ve ilinek kavramlarıyla 
düşünür. Örneğin bir insan bir töz olarak var olur, ancak 
gördüğümüz bir renk ya da biçim bir ilinektir ve ancak bir 
töze dayanarak var olabilir. Bu anlayışta varlık hem tözün 
hem de ilineğin aynı bakımdan niteliği olamaz. Başka bir 
deyişle varlık en başta Tanrı’yı, ikincil olarak ise yaratılan-
ları niteler. Scotus’a gelinceye kadar Tanrı ile yaratılanlar 
arasındaki ilişki bu bakımdan bir benzeşim (analogy) iliş-
kisi olarak görülmüştür. Yani varlık Tanrı’ya bir anlamda, 
yaratılanlara ise bununla ilişkili ve bundan türetilmiş bir an-
lamda atfedilir. Benzeşim düşüncesi temelde çokanlamlılık 
ve tek anlamlılık fikrinden kaçınmak için orta yoldur. Eğer 
çokanlamlılık savunulursa bu varolmanın, iyinin, istencin 
ya da herhangi başka bir kavramın Tanrı’yı nitelerken fark-
lı, yaratılanları nitelerken farklı anlamlara gelebileceğini ve 

dolayısıyla Tanrı’ya ait nitelemelerin anlamını asla bileme-
yeceğimizi kabul etmek olur. Skolastik düşünce çokanlam-
lılığı sorunlu gördüğü gibi Scotus’tan önce tek anlamlılık 
fikrinden de özellikle uzak durmuştur, çünkü tek anlamlılık 
düşüncesi Tanrı’nın aşkınlığını geçersiz kılmakla sonuç-
lanacak bir düşüncedir (Tonner, 2007). Tanrı’ya atfedilen 
iyilik, doğruluk, varlık gibi nitelemeler yaratılanlar için de 
aynı anlama sahiptirler. Görüleceği gibi bu düşünce klasik 
metafizik için sarsıcı bir düşüncedir. Bireyselleşme sorunu-
na Scotus’un önerdiği çözüm, aşkınlığın zedelendiği böyle 
bir metafizik yapıda teklerin ve Tanrı’nın yerini belirlemeye 
yöneliktir.

Scotus tek anlamlılık düşüncesinin yanı sıra tekillik kav-
ramı çerçevesinde geliştirdiği düşüncelerle de geleneksel 
metafiziğin tümellerle genelleştirmelere öncelik atfeden 
yapısını önemli ölçüde sarsar. Scotus’un tekin buradalı-
ğını, mutlak bir öze sahip olmayışını öne süren görüşleri 
Heidegger’in metafizik eleştirisinde ve Dasein’a ilişkin be-
timlemelerinde dikkate alınmış gibi görünmektedir.

2. Dasein ve Scotus’un 
“Haecceitas” Kavramı

Heidegger’e göre metafiziğin düştüğü hataya düşmeden, 
yani ontolojik farkı unutmadan varlığın anlamına ilişkin 
soru Dasein tarafından sorulur. “Varlık her zaman bir varo-
lanın varlığı” (Heidegger: 2008: 29/9) olduğundan ve var-
lığı kendisine konu edinebilen sadece Dasein olduğundan, 
bir varolan olarak varlık sorusunu yalnızca Dasein sorabilir. 
Başka bir deyişle sorgulanan da sorgulayan da Dasein’ın 
kendisidir. Dasein kendi varlığında varlığı anlar, çünkü hem 
bir varolan olarak ontik, hem de varlığı anlayabilen olarak 
ontolojiktir.

Heidegger’in tüm sorgulaması Dasein’ın varlık yapıla-
rının fenomenolojik çözümlemesine yöneliktir. Böyle bir 
çözümleme tüm ontolojilerin temelinde bulunur. Bu neden-
le Heidegger’in yapmayı amaçladığı şey bir ontoloji serim-
lemek değil, her tür ontolojinin temelini oluşturmak, yani 
temel ontolojiyi (Fundamentalontologie) kurmaktır.

Heidegger, Dasein terimini özel bir biçimde insan için 
kullanır. Da-sein, “orada-olan” anlamındadır. Dasein orada 
olandır, çünkü bir “existenz” olarak “ek-sistere”, yani dışta 
durandır. Dışarıda duran olarak kendisine dönüp bakabilen, 
kendisini mesele edinebilendir. Bununla beraber terimde 
“şimdi-burada-olan” biçiminde bir anlam da içerilir, çünkü 
Dasein her zaman belli bir zamanda belli bir dünyanın için-
de olandır ve dolayısıyla her zaman şimdi-burada-olandır 
(Tonner: 2008). Denilebilir ki, Heidegger “da” sözcüğünü 
bu iki anlamı da kendinde barındırabildiği için seçmiştir.[3]

Dasein, Heidegger’in gözünde bir olanaklılık alanı ola-
rak belirlenmiştir. Dasein diğer varolanlara olan üstünlüğü-

[3]  Almanca “da” sözcüğünün İngilizce karşılıkları: here ve there 
(burada ve orada).
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ne rağmen varlığın çağrısını duymayabilir de. İnsan, varlığı 
anlayabilme olanağına sahip olduğu gibi ondan uzak da dü-
şebilir. Çoğunlukla da gündelikliği içinde kolayca kaybolur 
ve sahiciliğine (eigentlich) ulaşamaz. Yine de varlığın sesini 
duyma olanağına sahiptir. “Dasein, kendi ontikliğinde on-
tolojik varolmayı açabilen ve varolmanın anlamını olanaklı 
yapan varlıktır. Bu anlamıyla Dasein, insan varlığı değil, 
insan olma olanağıdır” (Çüçen: 2006).

Dasein kendini kendi varlığında anlar. Varlığı anlamak 
onun temel özelliğidir (Heidegger: 2008: 32/12). Dasein’ın 
varlığı anlaması ve yorumlaması zamandan hareketle müm-
kün olur. Dasein bir varolan olarak varlığının anlamını za-
mansallıkta (Zeilichkeit) bulur (Heidegger: 2008: 38/17). 
Zaman her türlü varlık anlayışının ve yorumunun ufku-
dur. “Varlığın anlamı hakkında soru sorabilen Varolmanın 
[Dasein’ın] ontolojik analizi, Varolmanın zamansal varlığı-
nın da –bunun yanında varlık anlayışının ufku olan zamanın 
da– analizi haline gelecektir. Çünkü Varolma kendi anlamı-
nı zamansallıkta bulmaktadır”(Türkyılmaz: 2004).

Heidegger Varlık ve Zaman’da Dasein’ın ontolojik çö-
zümlemesini Dasein’ın varoluşsal yapılarını ortaya koyarak 
yapar. Çünkü Dasein her zaman kendini kendi varoluşu ara-
cılığıyla anlar (Heidegger: 2008: 33/12). Heidegger varoluşu 
(existenz), “varolmanın şu ya da bu şekilde ilişki kurabile-
ceği ve herhangi bir biçimde daima ilişkide olduğu varlık” 
(Heidegger’den aktaran Türkyılmaz: 2004) olarak tanımlar. 
Dasein’ı varoluşal yapıları ile ele almak onu kavramsal ya-
pılarıyla ele alınan bir bilgi nesnesi yapmamak demektir. 
Dasein’ın anlamasının yapısı existentialdir. Bu nedenle anla-
ma, epistemolojik değil, ontolojik bir meseledir. Heidegger’in 
yaptığı çözümleme de varoluşsal (existentiel) değil, varoluşa 
ilişkindir (existential) (Heidegger: 2008: 33/12).

Heidegger’in Dasein tasarımı geleneksel felsefede et-

kin olan bir ikiliğin ortadan kaldırılmasıdır. Söz konusu bu 
ikilik öz-varoluş ikiliğidir. Heidegger’e göre öz (Wesen), 
bir şeyin ne’liği, o şeyin varolması yönünden kavranabilir. 
Geleneksel felsefede ise öz (essentia) varoluşta (existentia) 
gerçekleşen bir olanak gibi düşünülür. Özellikle skolastik 
dönem bu yaklaşımı pekiştirmiştir. Skolastik felsefenin ge-
nel çizgisi Tanrı dışındaki yaratılanlar söz konusu olduğun-
da öz ile varoluşu birbirinden titizlikle ayırır. Yaratılanlarda 
öz varoluşu içermez, varoluş öze dışarıdan eklenmiş gibi 
tasarımlanır. Her varolma Tanrı’ya bağlıdır. Dolayısıyla va-
rolanlar olumsaldırlar. Sadece Tanrı zorunlu olarak vardır 
ve sadece onun özü ile varoluşu birdir. Skolastik felsefede 
varlık hiyerarşisini de özün varoluşta gerçekleşme derecesi 
belirler.

Heidegger’de varoluş geleneksel felsefeye sinmiş bu an-
lamdan farklıdır. Heidegger’e göre varoluş, el altında ola-
nın (Being-present-at-hand) değil, Dasein’ın bir özelliğidir 
(Heidegger: 2008: 67/42). Taş, kuş, ağaç vardır, ama varol-
maz. Varolma yalnızca Dasein’ın bir özelliğidir. “Dasein’ın 
özü varoluşudur” (Heidegger: 2008: 67/42).

Dasein’ın diğer temel özelliği ise her durumda “benim-
ki” (jemenigkeit) oluşudur. Bu, varlıktan bahsettiğimiz her 
an aslında kendi varlığımızdan bahsediyor oluşumuzdur 
(Heidegger: 2008: 68/42). Bir başka deyişle söz konusu 
olan Dasein benim Dasein’ımdır. Bu, varlığın bir soyutla-
ma olarak düşünülmesinin önünde de bir engeldir. Dasein 
her durumda “benim-şimdi-buradaki-varlığım”dır. Dasein 
kendini kendi olanaklarına bakarak anlar, bu olanakların 
bir parçası olarak var olur. Dasein kendini seçer ve kendisi 
olur.  Ancak kendini yitirebilir ya da asla kendisi olamayabi-
lir veyahut sadece kendisi olmuş gibi görünebilir. Dasein’ın 
gündelikliğinden sıyrılıp varlığın sesine yönelmesi, kendisi 
olması yani sahiciliği Dasein’ın bir olanağıdır.
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Duns Scotus’un öz ve varoluş ikiliğine ilişkin düşün-
cesi genel Ortaçağ yaklaşımından farklıdır: Öz ve varoluş 
yalnızca Tanrı için değil, yaratılanlar için de ayrı değildir. 
Scotus bu düşüncesini yine kendine özgü kavramlar ve ay-
rımlar yaparak ortaya koyar.

Ortaçağ skolastiğinde yaygın olarak kullanılan iki tür ay-
rım söz konusuydu: İlki, ‘gerçek ayrım’ (iki şey birbirinden 
gerçeklikte ayrıdır ve bu şeyler ilkesel olarak da birbirinden 
ayrı tutulabilir) ve ‘akılsal ayrım’ (iki şey birbirinden kav-
ramsal olarak ayrı fakat gerçeklikte aynıdır). Scotus yapı-
lan bu ayrımlara ‘biçimsel ayrım’ı da ekler. Biçimsel ayrım 
bir ve aynı şeyin farklı biçimleri arasında yapılan ayrımdır 
(Tonner, 2008). Biçimsel ayrım, akılsal ayrım ile gerçek ay-
rım arasında bir yerdedir: Akılsal ayrımdan gerçekliğe da-
yanıyor olması bakımından, gerçek ayrımdan ise formların 
gerçekte birbirlerinden ayrılamaz şeyler olması bakımından 
farklı bir konumdadır. Scotus biçimsel ayrımı, skolastik fel-
sefenin Aristoteles metafiziği çizgisinde gelişmiş bireysel-
leşme ilkesi ile ilgili tartışmaları çerçevesinde kullanır.

Bireyleşme ilkesi üzerine yapılan tartışmaların genel 
odağı bir tümel/tür altında bulunan bir tekilin aynı tümelin/
türün bir diğer üyesinden neye dayanarak ayrılabileceğidir. 
Aristoteles için bu ilke maddedir. Aristotelesçi ve skolas-
tik felsefenin belirleyici bir ismi olan Thomas Aquinas için 
ise bireyşelleşme ilkesi “belirli madde” yani materia signa-
ta’dır. Materia signata, belirli, duyulur maddenin bir parça-
sı, “işte bu” diye gösterilen maddedir.

Scotus, Ortaçağ felsefesindeki bu tartışmayı farklı bir 
çizgiye çeker ve bireyselleşme ilkesini haecceitas dediği 
“bu olma” diye çevrilebilecek bir kavramla açıklar. Aquinas 
her ne kadar bireyselleşmeyi sağlayan maddeyi soyutlu-
ğundan ve belirsizliğinden kurtarmaya çalışmış olsa da, 
Scotus’a göre o da yanıtı yanlış yerde aramaktadır. Şeyler 
birbirlerinden tuttukları yer bakımından değil, nitelik ba-
kımından ayrılırlar. Öyleyse ilke madde değildir ama onun 
form olduğu da söylenemez. Söz konusu olan tümel anlam-
da form değildir. “Çünkü form aynı türün bütün bireylerin-
de daha baştan ortak olandır; ‘işte bu olma’ ise aynı türün 
bütün bireylerinde ortak olan forma da eklenendir. Duns 
Scotus’a göre ‘bu olma’ en son gerçekleşendir, o şeyi işte o 
şey yapandır; formdan da öte bir şeydir, ‘işte bu olma’dır” 
(Çotuksöken-Babür: 2000, 280).

Heidegger ile Duns Scotus arasındaki bağlantılar üzerine 
çalışan günümüz felsefecilerinin Scotus’un “bu olma” kavra-
mıyla Heidegger düşüncesi arasında kurdukları ilişki temel-
de benzer olmakla birlikte farklı odak noktalarına sahiptir. 
Örneğin Philip Tonner, Scotus’un kavramını Heidegger’in 
olgusallık düşüncesiyle ilişkilendirirken (Tonner: 2008), 
Sean J. McGrath, “bu olma” kavramının tekrarlanamazlığa 
ve biricikliğe yaptığı vurgu dolayısıyla Heidegger’in tarih 
düşüncesi ile ilişkilendirir (McGrath: 2003).

Bununla birlikte Dasein’la; “orada-olanla”, Scotus’un ha-
eccietas’ı; “bu olma”sı arasındaki bağlantılar Heidegger’in 
Dasein’ı çözümleme yöntemi ile Duns Scotus’un “bu ol-
ma”yı bilme tarzı ele alınarak incelenebilir.

3. Scotus’da Görüsel Bilme ve 
Heidegger’in Fenomenolojisi

Dasein’ın çözümlemesi için Heidegger’in kullandığı 
yöntem hermenötik fenomenolojidir. Bu yöntem, Dasein’ı 
hergünkülüğü (Alltäglichkeit) içinde, yani olgusallığında 
ve zamansallığında anlamayı ve yorumlamayı gerektirir. 
Heidegger, fenomen ve logos kavramlarını belirleyişiyle fe-
nomenolojik yöntemine ilişkin yaklaşımını da ortaya koyar.

Fenomen, Heidegger için kendini kendinde gösterendir 
(Heidegger: 2008: 51/28). Logos ise genelde yorumlandığı 
gibi akıl, yargı, kavram, tanım, temel ya da ilişki anlamında 
değildir. Logos, söz’dür ve söz ile kendini görünür kılandır 
(Heidegger: 2008: 55/32). Hakkında konuşulanı görünür kı-
lar, örtülmüş olanı açığa çıkartır. Bu bakımdan aletheia ile 
yani hakikat kavramıyla ilişkilidir. Böylece fenomenolojik 
yöntemin amacı ortaya çıkmış olur: Bu amaç Dasein’ın ken-
dini kendinde dolaysızca kavramasıdır. Öyleyse fenomeno-
lojinin –loji’si (logos’u), diğer bilimlerde olduğu gibi öz-
ne-nesne parçalanmasına, sorgulananla sorgulayanın ayrış-
tırılmasına işaret etmez. Fenomenoloji, unutulmuş olanın, 
gizlenmiş olanın tekrar görülebileceği ontolojiyi olanaklı 
kılacak bir yöntemdir. Ancak Husserl’in fenomenolojisin-
den farklı olarak sadece betimlemeye yönelmez, yorumla-
mayı hedef alır. Fenomenoloji, Varlığı Dasein’ın varoluşsal-
lığında, tarihselliğinde açığa çıkaran yöntemdir.

Sean J. McGrath, Heidegger and Duns Scotus on Truth 
and Language adlı makalesinde Heidegger’in varlığın unu-
tulmuşluğu kavramının haecceitas’ın unutulmuşluğu oldu-
ğuna savunur (McGrath: 2003). Hatırlanmak istenen ya da 
aranan şey varlığın özü olmadığına göre, sorumuz varlığın 
anlamına yöneldiğine ve anlamı Dasein’ın varoluşunda arı-
yor olduğumuza göre; varlığı olmakta olan bir şey olarak 
“tekin olması”nda, “bu olma”da (haecceitas’ta) arıyoruz 
demektir. Scotus’un epistemolojisinde ortaya konulmuş 
dikkate değer bir nokta, “bu olma” kavramının geleneksel 
metafizikte yarattığı kırılmayı ve Heidegger’in Dasein’ına 
uzanan köprüyü anlaşılır kılabilir. Bu nokta Scotus’un 
soyutlayıcı ve görüsel bilmeye ilişkin yaptığı ayrımdır. 
Soyutlayıcı bilme ile kastedilen genel olarak bilme diye ad-
landırdığımız şeydir; yani tekilden tümele giden bilme bi-
çimi. Scotus’a göre bu bilme biçimi nesnesinin varlığıyla, 
gerçeklikte olup olmadığıyla ilgilenmez. Görüsel bilme ise 
mevcut olanın mevcutluğunun, varolmakta olanın varoluşu-
nun açık bilgisidir. 

Haecceitas soyutlayıcı değil, görüsel bilmeyle kavrana-
bilir. Bilimlerin bilgisi soyutlayıcıdır. Scotus teolojiyi de so-
yutlayıcı bilginin içine dâhil eder. Ona göre teoloji ile felse-
fe arasındaki tek fark başlangıç noktalarıdır: Biri kutsaldan 
diğeri doğanın kendisinden hareket eder. Felsefe ve teoloji 
Tanrı’yı anlamakta sadece bir noktaya kadar ilerleyebilir. 
Varlığı, yani Tanrı’yı kavrayabilmek görüsel bilme alanına 
ait özel bir tür görme (beatific vision) ile mümkün olabilir.

Bu noktada Duns Scotus felsefesinde haecceitas kav-
ramının işlevini de görmek mümkün olabilir. Scotus, tek 
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anlamlılık düşüncesiyle Tanrı ile yaratılanların farkını belir-
leyen öz-varoluş ikiliğini ortadan kaldırmıştı. Haecceitas’ın 
bireysellik ilkesi olarak ortaya konulması aynı zaman-
da Tanrı’nın nihai farkının ortaya konulabilmesi için kilit 
önem taşıyan bir kavramdır. Tüm bu çerçeveyi Heidegger 
ile birlikte düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz: Scotus so-
yutlayıcı bilgiyi kullanan bilimlerin, teolojinin ve felsefenin 
sınırlı olduğuna vurgu yapar. Heidegger de benzer biçim-
de varolana yönelmiş, soyutlayıcı, nesnesini bilgi nesnesi 
yapan yani onu varoluşsal bakımdan değil de, kavramsal 
bakımdan ele alan bilimlerin ve felsefenin yanlış yolda iler-
lediğini, varlığın unutuluşuna neden olduklarını savunur. 
Scotus için gidilmesi gereken yol tekin varoluşunun, haec-
ceitas’ın kavranmasıdır ve bu da ancak görüsel bilme alanı-
na ilişkin bir şey olabilir. Heidegger için yapılması gereken 
ise fenomenolojik yöntemle Dasein’ın varoluşsal yapıları-
nın çözümlemesini yapmaktır.

4. Değerlendirme

Duns Scotus’un, Heidegger düşüncesinde bazı nokta-
lar bakımından biçimlendirici bir rol oynadığı söylenebi-
lir. Duns Scotus bir metafizikçi olmasına rağmen, içinde 
bulunduğu çizgiye, kendi zamanı düşünüldüğünde, radikal 
denilebilecek bakış açıları getirmiştir. Tek anlamlılık dü-
şüncesi bunlardan biridir ve bu düşünce Tanrı’yı aşkınlık 
konumundan çıkartır. Heidegger’in metafiziği teo-ontolojik 
bularak eleştirmesi de varolanların arkasında aşkın, tümel, 
soyut ya da noumenon bir şeyin aranmaması gerektiğini 
düşünmesidir.

Scotus’un haecceitas, “bu olma” kavramı Heidegger’in 
Dasein tasarımı için sanki bir ışık yakmış gibidir. Kavram, 
Scotus’un tek anlamlılık düşüncesinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkar. Tek anlamlılıkla beraber tanrısal nitelik ya da 
yargılar yaratılanlar için de geçerlidir. Böylece Ortaçağ sko-
lastiğinde yalnızca Tanrı’nın bir niteliği olan öz-varoluş bir-
likteliği, yaratılanlar için de geçerli olur. Haecceitas, yine 
Scotus’a özgü olan biçimsel ayrım kavramı çerçevesin-
de bireysellik ilkesi olarak ortaya koyulur. Kavram tıpkı 
Dasein’da olduğu gibi sadece ontik ya da kavramsal ol-
mayan, belirlenmişliği değil, olanaklılığı işaret eden olma 
halinin kendisine vurgu yapar. Scotus için tek ya da Tanrı 
yani haecceitas, soyutlayıcı değil, orada varolanın varolu-
şunu kavramaya yönelen görüsel bilme ile ancak kavranabi-
lir. Benzer biçimde varlığı anlamak için yapılması gereken 
Dasein çözümlemesi, ancak kendi kendini dolaysızca kav-
rama niteliği taşıyan fenomenolojik yöntemle mümkündür.

Heidegger ve Duns Scotus tüm bu çerçeveler dâhilinde 
düşünüldüğünde denebilir ki Scotus’a hâkim olan bazı iz-
lekler, Scotus düşüncesini çok iyi bilen Heidegger’de takip 
edilebilir.
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Bertrand
Russell
Işık Erdem

20. yüzyıl düşünce dünyasının en ünlü filo-
zoflarından biri olarak karşımıza çıkan 
Bertrand Russell (1872-1970), gerek eser-

lerinin sayısı, gerek ele alıp incelediği konular (matematik 
felsefesi, bilgi teorisi, tarih felsefesi, ahlâk, din, politika, 
sosyoloji, psikoloji, eğitim vb.) ve gerekse görüşlerine etki 
ettiği filozofların çokluğu bakımından şüphesiz ki oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Bu yoğun etkileşimden dolayıdır ki, 
onun yaşadığı döneme “Russell Çağı” adı bile verilmiştir.[1]  
Olağanüstü bir yazar etkinliği ortaya koymuştur. Yapıtları 
büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. [2]

Russell önceleri, evreni bir kâse jöle gibi görüyordu; ha-
yatının bundan sonraki döneminde ise evren, artık bir kova 
dolusu bilye gibiydi. Bütün, birbirinden ayrı sonsuz parça-
lara dönüşüyordu. Buna göre yapılacak olan herhangi bir 
bilimsel inceleme, sentezden çok, Yunancada çözümlemek 
anlamına gelen “analiz” yöntemiyle incelenmeliydi. Bu 
yeni ve soyut evren anlayışında her bir bütün, ancak kendi-
sini oluşturan farklı parçaların birbiriyle olan ilişkisi analiz 
edilerek anlaşılabilirdi. [3]

Analitik felsefe, karmaşıkların bileşenlerinin analizi ile 
ilgilenir. Karmaşıklar üzerine değişik kavrayışlara göre de-
ğişik analitik felsefe biçimleri üretildi. Çünkü bir kavrayış 

[1]  Profesör Dr Fikri GÜL, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Sistematik Felsefe Anabilim Dalı Başkanı, Bertrand Russell’ın Felsefe 
Anlayışı Üzerine Bir İnceleme, dusundurensozler.blogspot.com/2008/07/
bertrand-russellin-felsefe anlayışı-16.html
[2]  I.M. Bochenski, Çağdaş Avrupa Felsefesi, s. 62
[3]  Paul Strathern, 90 Dakikada Bertrand Russell, s. 34-35

üzerine, felsefi analiz altına alınacak olan şey, olgusallık 
ya da onun oluşturduğu düşünülen olgular idi. Buna göre, 
analizin dünyanın en son bileşenlerini ve onu oluşturan 
olguların en genel biçimlerini açığa sereceği düşünüldü 
(Russell). Almaşık olarak, nesnel olgusallığı oluşturan ve 
anlıktan bağımsız olan kavramların ve önermelerin bileşi-
mini ortaya sereceği savunuldu (Moore). Eğer, atomistik ya 
da indirgemeci analiz düşüncesi analitik felsefecileri yaka-
layacak ağ ise, bu düşünce hiç kuşkusuz Moore ve Russell’ı 
yakalayacaktır.[4] 

20. yüzyılın başlarında İngiltere’de boy gösteren Hegelci 
idealizme karşı çıkan, İngiliz filozofu G. E. Moore, kavram-
sal analiz yöntemini ilk kez kullanmıştır. Moore idealizmi 
(kurucu veya asli ilişkiler ve organik bütünler anlayışı-
nı) reddederken, önceliği bireysel yargı ya da önermelere 
ve bu önermeleri oluşturan kavramlara vermiştir. Analitik 
felsefeye Moore’dan sonra en ayırt edici katkıyı, Bertrand 
Russell’ın sağladığı söylenebilir.[5]

Russell Tanrı, ruh, ölümsüzlük, istem özgürlüğü gibi 
kaygıların etkisiyle felsefeye heves etmiştir. Evreni, man-
tıklı olmasına mantıklı, ama evren için geçerliliği tanıtlan-
mamış, kuramlarla açıklamaya girişir. Yöntem ve amaç ba-
kımından, Descartes ve Spinoza doğrultusundaki metafizik-
çilerden farkı yoktur. İşte bu akılcı kımıldanışlar, 1890’da 
Cambridge’te, meslekten filozofların etkisiyle Russell’ı 

[4]  Ed. Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete, Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 19
[5]  Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi,  s. 562
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“idealizm”e çekmiştir. İngiltere’de yaygın olan Hegel’ci bir 
idealizm (Mc Taggart’ların, Bradley’lerin idealizmi), her 
şeyden önce “içkin ilişkiler”den yanadır.[6]

İçkin ilişkiler kuramına göre, hiç bir önerme tek başına 
doğru değildir. Her doğru, bir birleşmede birbirine bağlıdır; 
doğru birdir. Bu sözü edilen “idealizm” bir tekçilik, bir mo-
nizm olup, bütünüyle evreni idea’ca bir ilkeden, manevi bir 
temelden üretip açıklamaya çalışan bir metafiziktir.

Russell, kariyerinin daha ilk başlarında, “hemen her fel-
sefi problemin, gerekli analize tabi tutulduğu zaman ya hiç-
bir şekilde bir felsefi problem olmadığının ya da gerçekte 
mantıksal bir problem olduğunun kolaylıkla görülebilece-
ğini” ileri sürmüştü. Analizi bu şekilde felsefenin esas yön-
temi olarak öne sürerken, söz konusu analizle daha ziyade 
mantıksal bir analizi kastetmekteydi.[7]

1900’de, idealizmi reddedişinin üzerinden çok geçme-
den, Russell yeni görüşünü karakteristik bir doğrudanlık ve 
kesinlik ile (ve eklenebilir ki, abartılmış olarak) duyurdu. 
“Tüm sağlam felsefenin önermelerin bir analizi ile başla-
ması gerektiği belki de bir tanıtlama gerektirmeyecek kadar 
açıkça doğrudur.” Burada Russell’ın vurgusu analizin bize 
birçok önermenin ilişkisel olduğunu göstereceği düşüncesi 
üzerinedir. Russell’ın analiz üstüne başlangıçtaki (1905 ön-
cesi) vurgusu önermelerin analizi üzerine olmaktan çok, bir 
önermeyi oluşturabilecek düşüncelerin ya da kavramların 
analizi üzerinedir.[8]

XVII. yüzyılda Leibniz, bilgide deneyim ile ilgisi ol-
mayan soyut formların yani matematiğin tahlilini yaparak; 
mantık ile matematiği birleştirmek üzere mantığa, matema-
tik bir kesinlik vermeğe çalışmıştır. Leibniz’den çok sonra 
Boole ve Morgan’ın, mantık ile matematiği birleştirme te-
şebbüsleri başarılı sonuçlar vermiştir. İngiltere’de Bertrand 
Russell ve Whitehead, “Matematiğin Prensipleri”ni 
(Principia Mathematica) yazdıkları zaman bu yeni mantığa 
en geniş şeklini vermişlerdir.[9] 

Mantık ve matematik aynı prensiplerden, yani aklın so-
yut ve evrensel ilkelerinden hareket ederler. Her ikisinde 
de esas, kavramlar arasında tutarlılıktır (coherence). Bu tu-
tarlılığın gerçekle kesin bir ilgisi yoktur. Matematik mantı-
ğın kesinliği (certitude), yalnız kendi soyut alanı içindedir. 
Tabiat olayları bu kalıbın içine girebilir, fakat onun kesinli-
ğine sahip olduğu söylenemez. Viyana çevresi bunu bir fel-
sefe çığırı haline koymuştur. Felsefenin yolu ampirik bilgi 
ile içeriksiz ve totolojik mantığı birleştirmekten ibarettir. Bu 
yeni çığır genel olarak ilim felsefesi, positivizm, çözümle-
yici felsefe veya mantıkçı ampirizm (empirisme logistique) 
adını almaktadır.[10]

[6]  Nermi Uygur, Bertrand Russell’ın Felsefedeki Gelişmesi, Felsefe 
Arkivi 0 (2014): 103-115, http://dergipark.org.tr/iufad/issue/1325/15614 
[7]  Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 612
[8]  Ed. Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü, Çev. 
Meriç Mete, Analitik Felsefede Analiz: Peter Hylton s. 55
[9]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 41
[10]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 41

Totoloji, bir bileşik önermenin, kendini oluşturan öner-
melerin her değili için daima doğru sonuç vermesi duru-
mudur. Bu tür tanımlar, yeni bir bilgi vermez, şeyi, kendi 
kaplamıyla tanımlar. Örneğin, ‘Ev evdir’, ‘adam gibi adam’, 
‘totoloji gibi totoloji’ vb.[11] Ne özsel olarak ilkeldirler ne 
de teoremler, özsel olarak türetilmiş önermelerdir, çünkü 
mantığın önermelerinin tümü eşit konumdadır, ed. boş to-
tolojilerdir. Ne mantık ne de matematik gerçek “a apriori” 
bilgi örnekleri oluşturur.[12] 

“Matematik mantık”la, bütün tabiat içindekileri ifa-
de edebilecek, her türlü formu elde etmek mümkündür. 
Ampirik bilgilerimize ancak bu soyut ve kesin düşünce yolu 
ile şekil verebiliriz. Mantıkçılar veya ilim felsefecileri bir 
çatışmanın kalmadığı, çünkü mantık ile varlık arasında eski 
çağda tasavvur edilmiş bütünlük ve birliğin kesin surette çö-
züldüğü sanısındadırlar.[13]

Yani, mantıkta iki bölüm vardır. Biri özneye ait ifade-
lerdir ki, bunda bir yüklem ya da ilişki söz konusu olamaz. 
Örneğin, klasik mantığın kanıtı olan “tüm insanlar ölümlü-
dür” önermesini ele alalım. “Sokrates de ölümlüdür” ifa-
desinde Sokrates yerine Platon, Aristo ya da herhangi biri 
ikame edilecek olursa, bu söylenen doğrudur. Şu halde tüm 
insanlar ölümlüyseler ve eğer (x) insan ise (x) de ölümlü-
dür, denebilir. Burada kendisinden hareket ettiğimiz öner-
mede, iki genelleme vardır. Bildiğimiz tümdengelimle (de-
düksiyon), hiçbir şey bizi uğraştıran insanlar ve ölümlere 
bağlayamaz. Eğer herhangi bir (a) sınıfının her üyesi bir (b) 
sınıfının üyelerinden ise ve (x) de (a) sınıfının bir üyesi sayı-
lıyorsa bu (x), (b) sınıfının da bir üyesi olmuş olur. Bu ifade 
de aynı şeklin tüm tümdengelimlerini özetleyen ve kendi-
siyle Sokrates’in ölümlülüğü tanıtlanan, saf mantık şekline 
sahip olunur.[14]

Mantığın ikinci bölümü ise, mantıksal şekillerin çözüm-
lenmesi ve sayımıyla uğraşır. Sentetik yöntemin yerine, 
çözümleme yöntemini kullanmayı önerir. Bilim, evreni bir 
bütün olarak değil, parça parça olarak ve onun kapsadığı 
ögeleri inceler. Felsefe ise bilime oranla daha genel ve be-
lirlenmiş olanı inceler. Felsefe olabilenin bilimidir ve kul-
lanacağı aracı da zekâdır. O, içine deneylerle tanıtlanama-
yan, fakat deneylere de aykırı olmayan önermeleri alır ve “a 
priori”dir.[15]

Özet olarak denilebilir ki, İngiliz pozitivizminin mira-
sına konmuş olan Russell, mantık ve matematiğe tanrısal 
bir değer vermiştir. Daha çok zihinciliğe dayanan bir ger-
çekçiliği savunduğu için, klasik gerçekçilikten ayrılmıştır. 
Russell, “Matematik yalnız gerçeği değil güzelliği de kap-
sar, onun güzelliği, heykelinki gibi soğuk olmadığı gibi do-

[11]  Wikipedia, Totoloji kavramı https://tr.wikipedia.org/wiki/
Totoloji
[12]  Ed. Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete, Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 32
[13]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 42
[14]  Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, 4. Cilt, s. 93
[15]  Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, 4. Cilt, s. 93
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ğamızın zayıf yanlarına da hitap etmez,” der.[16] Russell’a 
göre, felsefenin amacı, matematiğin yetkinliğine erişmektir 
ve onun gibi “a priori” ve onun kadar doğru olan esaslara 
bağlanmaktır. Felsefesel öntakılar (preposition) “a priori”-
dirler. Bunlar, yalnızca eşyayı değil, onların tümel bağlan-
tılarını da açıkça anlatırlar; belirlenmiş olgulara bağlı kal-
mazlar; dünyadaki her şey değilse bile, bu öntakıların ge-
çerliği kaybolmayacaktır. Yani yukarıda kaydettiğimiz gibi, 
eğer her a=b ise ve a=x ise, x=b olacaktır; a ne olursa olsun, 
bu doğrudur. Bu tasım (kıyas) ona göre, hem “a priori” hem 
de tümeldir. O, böylece Yeni Pisagorculuğun yaptığı gibi, 
tüm felsefeyi ve deneye dayanan kapsamları, bir matematik 
komprime hale getirmiş olur.[17] 

Somut bir geometrici kafasına sahip Yunanlıların aksi-
ne, Pisagor geometriyi matematiğe dayandırır.[18] Ona göre 
akli ve değişmez bir kanunluluk düzeni gösteren sayılar her 
şeyin ölçüsüdür.[19] Pisagor’cuların şeyler ile matematik 
kanunlar arasında gördükleri münasebetler, sonraki yüzyıl-
ların keşiflerine ve ilmi görüşe uygun değildir. Fakat onlar 
tarafından ileri sürülen bu görüşte çok derin bir sezgi vardır, 
o da zihnin bulduğu tümel nitelik münasebetleri ile tabiat 
kanunlarının ifade edilebilmesidir ki, bu derin görüş son-
radan felsefenin olduğu kadar ilmin gelişmesine de hizmet 
etmiştir.[20] Pisagorcular arche olarak sayıyı benimsemekle 
ileri bir adım atmış oldular. Çünkü onlar maddenin aslının, 
su ve hava gibi somut bir şey değil de, tam tersine, soyut bir 
şey olduğunu ileri sürmüştür.[21]

Russell “betimlemeler teorisinde”; “tek tek şeylerin be-
timlendiği önermelerin, analizi için mantık teorisini kulla-
nır”. Varlık ve özdeşlikle ilgili uzun zamandan beri, çözüle-
meyen problemleri çözüme kavuşturabildiğini ve fazladan 
dolayımsız olarak tecrübe edemediğimiz şeylerin, “betimle-
meye dayalı” bilgisine erişmenin bizim için nasıl mümkün 
olduğunu, açıklayabildiğini savunur.[22]

Russell her ne kadar mantıksal-analitik araştırma yön-
temini Frege’ye geri götürse de onun felsefesi bundan çok 
daha fazlasını, özellikle de deneyimde sunulan şeylerin, 
yani bizim “tanışıklık yoluyla” bildiğimiz şeylerin önceliği-
ne yapılan vurguyu ihtiva eder.[23]

Descartes’e göre de felsefe evrensel ilimdir. Fakat bütün 
ilimleri içine almaz. Başka ilimler konuları ve amaçları ile 
felsefe dışında kalırlar. Felsefe onlara görüş ve metot ver-
mesi, onların emin bir yönde yeniden kuruluş tarzlarını gös-
termesi bakımından evrensel mahiyettedir.[24]

[16]  Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, 4. Cilt, s. 94
[17]  Cemil Sena, Filozoflar Ansiklopedisi, 4. Cilt, s. 94
[18]  Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi, İstatistik Pisagor turkoloji.eu.edu.tr/GENEL/fikri_akdeniz-
pisagorculuk_felsefesi.pdf
[19]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 59
[20]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 59
[21]  Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Pisagor
[22]  Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 562
[23]  Ahmet Cevizci, Felsefe Tarihi, s. 562
[24]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 39

Bilginin içindekileri inceleyenler Descartes’tan ayrıla-
rak felsefenin konusunu sınırladılar. Felsefenin konusu fi-
zik olaylarla psikolojik olayları birleştirmek değildir. Ancak 
bilginin içindekileri tahlil etmek, bilginin nasıl kuruldu-
ğunu ve objelerle ilgisini incelemektir. Bu tarzda kurulan 
felsefe bilgi nazariyesi (epistemoloji) adını aldı. Bu görüş 
Descartes’in çağdaşı John Locke tarafından ifade edildi.[25] 

Ortaçağda Guillaume d’Occam, bilgiye giren bütün un-
surları tahlil ederek onları kazımak suretiyle ilk unsurlarına, 
yani ampirik duyu verilerine irca etti (Ockham’ın Usturası).. 
Roger Bacon da bu tecrübeci görüşü savunuyordu. Yeni 
felsefede Locke, Berkeley, Hume aynı fikri geliştirdiler. 
Hume’da, bilgi teorisi görüşü kuvvetlendi.[26] 

Bilgi nazariyesi, olgunluğuna, Immanuel Kant’ta (1724-
1804) ulaştı. Kant, zihnin kategorileri ile tecrübemizin ve-
rileri birleşmek üzere “a priori” terkibi hükümlerin doğ-
duğunu, mantığımızın bu suretle meydana geldiğini iddia 
etti.[27]

Russell görgül bilgi için, aritmetik için yapmış olduğu-
nu düşündüğü şeyi yapmayı, onu güvenilir temeller üzerine 
dayandırmayı umuyordu. Kendilikleri zorunluluğun ötesine 
çoğaltmamak adına, Ockham’ın Usturası’nı savundu.[28] 
“Nerede olanaklı ise, çıkarsanan kendiliklerin yerine, man-
tıksal yapılandırmaları geçirdi.”[29]

Lojistik, varlığın kesin kanunlarını ifade etmemesi yö-
nüyle, Aristo’dan beri gelen ontolojik görüşten, a priori zi-
hin yetilerinin birleşmesinden doğan terkibi bilgi olmayı-
şı yönüyle epistomolojik görüşten ayrılmış oluyor. Klasik 
mantıkta içlem münasebetleri vardı. Ona göre, mantık varlı-
ğın bir ifade aleti, bir çeşit aynası idi. Hâlbuki bu yeni çığıra 
göre İlk Felsefe mantıktır; çünkü kesinliği yalnız orada bu-
luyoruz. Fakat oradan varlığın kesin kanunlarını çıkarmak 
mümkün değildir.[30]

Russell’ın yaşadığı, birçoklarının da yaşamasına yol 
açtığı, idealist metafizikten vazgeçip, bilimsel diyebilece-
ğimiz felsefeye geçmesidir. Bu geçiş tekçiliğe, çokçuluk 
(plüralizm) adına başkaldırır. Yalnız tekçiliğin değil, her 
türlü metafiziğin inkârına varan bu devrimi, Russell “yeni 
felsefe”, “büyük kurtuluş” diye adlandırır. Eski felsefede bir 
bozma, bir yanılma gözüyle bakılan çözümleme (analysis) 
Russell’ın bundan böyle felsefeye tanıdığı en verimli çalış-
ma yolu olarak belirir.[31] 

Moore ve Russell, nesnenin bilgisinin, bilenin bilgisin-
den bağımsızlığı üzerinde direttiler.[32] Bir karşılık düşme 

[25]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 39
[26]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 39
[27]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 39
[28]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 30
[29]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 30
[30]  Hilmi Ziya Ülken, Felsefeye Giriş I, s. 41
[31]  Nermi Uygur, Bertrand Russell’ın Felsefedeki Gelişmesi, Felsefe 
Arkivi 0 (2014): 103-115, http://dergipark.org.tr/iufad/issue/1325/15614
[32]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü 
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doğruluk kuramını savundular. İlişkilerin içselliği öğretisini 
reddettiler. İlişkilerin olgusallığını ve nesnelliğini doğrula-
dılar. Coşkulu bir çoğulcu, Platonist realizmi kucakladılar. 
Hegelci idealizmin karakteristiği olan sentezin yerine, ana-
lizi savundular.[33]

Nesnel gerçeği gerçek saymama anlamındaki Ortaçağ 
gerçekçiliğinin tohumları Antikçağda, Yunanlılar tarafından 
atılmıştır. Elea öğretisi, Platon ve Aristoteles, bu anlamdaki 
gerçekçiliğin kurucusudurlar. Bu anlayışa göre gerçek, bi-
reysel olan değil, tümel olandır. Tümellerse ancak bireysel-
lerde varolabilirler.

Russell’ın analiz anlayışı, Weierstrass, Dedekind ve 
Cantor gibi 19. yüzyıl matematikçilerinin çalışmasında kök-
leşmişti. “Matematiğin Temelleri” üzerine çalışması ilerler-
ken, analiz anlayışı giderek artan bir biçimde mantıksal bir 
karakter kazandı. Modern mantığı veya yeni mantık teorisi-
ni felsefi analizin imkânlarını geliştirmek için kullandı.[34]

Descartes ve Leibniz ile başlayan, Locke ve Hume ile 
seyreden modern Avrupa felsefesine; analitik, çözündürücü 
itkiyi, Tractatus ile Wittgenstein getirdi.[35] Ansal bir gö-
rüngünün, yani bir düşünceyi düşünmenin, eğer doğru ise 
durum olan ile özdeş olan bir içerik taşımasının, ama eğer 
durum olan kendi içeriğinden ayrı ise; eğer yanlış ise, yine 
de bir içerik taşımasının nasıl olanaklı olduğunun metafizik-
sel bir açıklamasını verdi.[36]

Bir mantıksal önermede, ögesel önermeler doğru-
luk-fonksiyonel operatörler tarafından öyle bir yolda bir-
leştirilir ki, taşıdıkları doğruluk-değeri ne olursa olsun 
doğrudurlar.[37] 

Parmenides’in (M.Ö.540-450) öğrencisi Elea’lı Zenon 
(M.Ö.490-430) hareketin imkânsızlığını, dolaylı yoldan 
kanıtlamak için Parmenides’in geliştirdiği çelişki ilkesinin 
ilkel bir formunu kullanmıştı. Zenon Paradoksları’nda ilk 
defa mantıksal kanıtlama biçimini, ispat yöntemi olarak kul-
lanıldı. Böylece akıl, bir kanıtlama aracı oldu.[38]

Birlikle çokluk, hareketle sükûn, değişme ile sebat, 
görünüşle asıl varlık arasında çatışma halindeki felsefeler 
önünde sofistler şüpheci bir diyalektik kullandılar. Yanlış 
olup geçerli çıkarımlara çok benzeyen çıkarımlar yaparak 

Çev. Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. 
Hacker, s. 29
[33]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 29
[34]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü 
Çev. Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. 
Hacker, s. 32
[35]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü Çev. 
Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. Hacker, s. 31
[36]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü 
Çev. Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. 
Hacker, s. 31
[37]  Ed.: Anat Biletzki, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü 
Çev. Meriç Mete / Analitik Felsefe: ne, nereden nereye? P.M.S. 
Hacker, s. 32
[38]  Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, s. 2

ve bunları halk arasında sergileyip geçimlerini sağlayan 
Sofistler; kuşkuculuğu, göreliliği ve değişmeyi savunmuş-
lardır. Doğrunun bir ve değişmez olduğu görüşü yerine, 
insan doğrunun ölçütü oldu. Sofistler, muhtevasız biçimsel 
düşüncenin gerçeğe ait, hiçbir şeyi ispat edemediğini söy-
lerken, 24 yüzyıl önceden B. Russell’ın habercileri idi.[39]

Sofistler inkârcı görüşleri ile sonrakilerde şiddetli tepki 
uyandırmış iseler de, işin doğrusu bilginin göreliği (relati-
vite) fikrini getirdiler ve formel düşüncenin babaları oldu-
lar. Fakat görecilikleri insanlar açısından âleme baktıkları 
için sübjektif bir görecilik idi. Sokrates ise nesnelliği, de-
ğişmezliği, gerçekliği ve tekliği savunarak evrensel bilgi-
nin varlığını kabul etmiştir. Sokrates olumsuzlama, hiciv 
ve doğurtma (maotik) basamaklarından oluşan kendine 
has bir diyalog yöntemi kullanmıştır. Fakat asıl diyalektik 
Platon’la gelişmeye başladı. Sokrates’in ahlak kavramların-
da kullandığı metodu genişleten Platon, idealist bir meta-
fiziğe ulaştı. Sofistlerin göreceli doğruluk anlatımına karşı 
çıkan Aristo mantığının en önemli yönü, belli şeyler kabul 
edildiğinde, başka şeylerin onlardan zorunlulukla çıktığı bir 
konuşma olarak tanımlanan tasım öğretisidir. Tasım man-
tığı, Aristo’nun, tümeller arasındaki bağıntıları kullanarak, 
geliştirdiği bağıntılar mantığıdır. Aristo, eserlerinde mantık 
sözcüğü yerine, analitik sözcüğünü kullanmıştır.[40]

[39]  Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, s. 2
[40]  Hilmi Ziya Ülken, Genel Felsefe Dersleri, s. 3
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Aristo, akıl yürütmeleri sistematik bir şekilde ilk kez sı-
nıflandıran kişidir. İki doğru, iki yanlış, dört tasımdan bah-
setmektedir. Doğru tasım biçimlerini tanıtlama ve diyalektik 
oluşturmaktadır. Yanlış tasımlar ise, eristik ve paralogistik-
tir. Eristik tasım; akıl yürütmenin dayandığı öncüllerin hatırı 
sayılır fikirler (endoxa) gibi göründüğü, ama aslında öyle 
olmadığı tartışmacı bir tümdengelimdir. Paralogistik tasım-
da ise; akıl yürütme geometri gibi belirli bilimlere özgü, ön-
cüllere dayalıdır. Ancak bu öncüller ne doğru, ne ilk, ne de 
hatırı sayılır fikirlerdir. Aksine düpedüz yanlıştırlar. Yanlış 
akıl yürütmeler de tıpkı doğru akıl yürütmeler gibi sonuç 
önermesinin zorunlu olarak çıktığı geçerli tasım biçimle-
ridir. Aristo bu safsataları, dilden kaynaklanan ve dil-dışı 
sebeplere dayanan yanlışlar olarak incelemiştir. Dile dayalı 
yanlışlar, eş seslilik, çift anlamlılık, birleştirme, bölme, vur-
gu yanlışı ve anlatım biçimi yanlışıdır. Dil-dışı yanlışlar ise 
ilineksel olanı özsel gibi kabul etme yanlışı, aşırı genelleme 
yanlışı, alakasız sonuç çıkarma yanlışı, ispat edilecek olanı, 
delil yerine alma yanlışı, evirme yanlışı, neden olarak alma 
yanlışı, birçok sorunun tek bir soru gibi sorulma yanlışıdır. 
Bu yanlışlardan kimisi yanlış akıl yürütmelerken, kimisi de 
aslında birer akıl yürütme olmayan yanlışlardır. Aristo’nun 
amacı tartışmalarda başarı kazanmak değil, safsatalardan 
korunma yollarını ortaya çıkarmaktır. Russell, önemsiz gör-
düğü biçimsel tasım kuramı dışında, Aristo mantığını bütü-
nüyle yanlış bulmaktadır.[41]

[41]  Ezgi Demir Oralgül, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 
Öğretim Elemanı, Aristoteles Mantığı Ne Hakkındadır? FLSF(Felsefe 
ve Sosyal Bilimler Dergisi), http://flsfdergisi.com/2018/Bahar,spring, 
sayı/issue 25, s/pp 71-89 ISSN 2618-5784

Russell, idealist felsefeden yeni realizme, oradan da 
mantıksal atomculuğa yönelmiştir. Sahip olduğu ilkeler ve 
savunduğu görüşleri noktasında Russell’ın felsefeyi, bilim-
den bir alt basamağa yerleştirdiği ve felsefeyi bilimin ortaya 
koyduğu verilerin yeniden ele alınması ve düşünsel boyutta 
değerlendirilmesi etkinliği olarak belirlediğini görmekteyiz. 

Russell sık sık başkalarının felsefesinden kendince ve-
rimlendirdiği düşünceler devşirmiştir. Russell’ın felsefe ala-
nındaki gelişmesi, başka filozoflarla yaptığı hesaplaşmalarla 
şekillenmiştir.[42] 

Russell’a göre mantık, felsefedeki en temel alandır ve 
bütün felsefe okulları, metafizikten çok mantıkla sınıflandı-
rılmalıdır. Kendi mantığına atomcu diyen Russell, bundan 
dolayı kendi felsefesini, “gerçekçilik” yerine “mantıksal 
atomculuk” olarak nitelemeyi tercih eder.

Russell bize mantıksal atomların; “tikeller, nitelikler ve 
ilişkiler olduğunu” söylüyor. Açıkça, mantıksal bir açıdan 
baktığımızda gerçekliğin belirli niteliklere sahip ve birbir-
leriyle belirli ilişkiler içerisinde duran tikellere indirgenmiş 
bir biçimde göründüğü olgusuna dayandırmaktadır.[43] 
Russell’ın savunduğu mantık, Hegel’i az ya da çok takip 
eden insanların monistik mantığına karşıt olmak suretiyle 
atomistiktir. Mantığının atomcu olduğunu söylerken, birçok 
ayrık şey olduğu yönündeki sağduyusal inancı paylaştığı-
nı ima eder. Dünyanın görünen çokluğunun sadece tek bir 
bölünmezg erçekliğin safhalarından ve gerçek olmayan bö-

[42]  Nermi Uygur, Bertrand Russell’ın Felsefedeki Gelişmesi, Felsefe 
Arkivi 0 (2014): 103-115, http://dergipark.org.tr/iufad/issue/1325/15614 
[43]  Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, s. 8
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lümlerinden meydana geldiğini kabul etmez.[44] Zihinciliğe 
dayanan bir gerçekçiliği savunduğu için, klasik gerçekçi-
likten ayrılmıştır. Onun zihinciliğe dayanan gerçekçi dokt-
rini “ilişkicilik” adıyla anılır. Tözsel yaklaşımların aksine, 
sosyal gerçekliğin tözlerden oluştuğunu ve varlıkların ilk ve 
ilişkilerin onların akabinde geldiği fikrini reddeder. 

Bir deneyci olarak, Russell, sözcüklerin anlamlarının, 
sözcüklerin işaret ettikleri şeylerle edimsel yüzleşme yoluy-
la öğrenilmesiyle meşgul oldu.[45] Dünyayla ilgili en çok 
bel bağladığı doğrular bilim doğrularıdır. Russell’ın yönte-
mi, ne çeşitten olursa olsun değindiği bütün sorunlarda kul-
landığı, çözümlemedir. Russell’da çözümleme; kavram ve 
önermeleri anlamları, bildirme güçleri ve mantıksal yapıları 

[44]  Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, s. 42
[45]  Bertrand Russell, Mantıksal Atomculuk Felsefesi, s. 19

bakımından açık kılmak üzere daha başka kavramlara ve 
önermelere başvurmaktır.[46]

Russell’da motivasyon açıkça epistemolojiktir. Analiz 
daha yalın doğruluklarda ve kavramlarda sonlanır ki, bun-
lar hakkında bilgi ileri sürmek daha az risklidir.[47] Çünkü 
Russell’ın savunduğu şeyler, çoğulculuk ve özne-nesne ay-
rımıdır. Dünyanın, bağımsız ve birbirine dışsal ilişkilerle 
bağlanmış atomlardan oluştuğunu (belki de sonsuz sayıda) 
savunan çoğulculuk, ilk elde, bütün bu felsefi eğilimin özü-
nü simgelemektedir.[48]

[46]  Nermi Uygur, Bertrand Russell’ın Doğruluk Anlayışı, Felsefe 
Arkivi 0 (2014): 3-35, http://dergipark.org.tr/iufad/issue/1327/15632
[47]  Ed. Anat Mater, Anat Matar, Analitik Felsefenin Öyküsü, Çev. 
Meriç Mete, Giderme olmaksızın analiz, s. 184
[48]  I.M. Bochenski, Çağdaş Avrupa Felsefesi, s. 65

Platon’un mağarasının içinde zincirlerle oturan 
köle belki ölümü düşünememiştir. Çünkü ölümü dü-
şünemeyen hayatını yaşayamamış, güzel kokuları 
burnundan içeriye aktarmamış, dilinde güzel bir tat 
hissetmemiş ve güzelliklere dokunmamıştır. Ölümü 
düşünemeyen kim olduğunu da düşünmemiştir. Köle 
için her şey koca bir hiçlikten ibarettir. Hatta elleri-
nin niye bağlı olduğunu bile düşünemez. Duvardaki 
gölgeler artık onun bedeniyle birleşmiş, fikirlerini öl-
dürmüştür. Düşünce sistemi, sadece onun orada var 
olduğunu bile unutturup sadece bir çift gözü duvarda-
ki karartıları seyretmek için var etmiştir. Gördüğü her 
gölgede sorgulanmayan bir yaşam tarzını benimse-
yen köle, bütün yaşamsal duygulardan arındırılmıştır. 
Onun için aşk bir anlam ifade etmez. Ya da boynunda 
paslanmış zincirin teni ile arasındaki ilişkinin boyu-
tunu ve rahatsızlık veren acının rengi. Mutluluk onun 
dünyasında yoktur, hüzün elleri ile toprağa gömdüğü 
bir duygudur. Yaşamı için vicdan azabı da çekmez. 
Ahlak ve erdem duvardaki gölgelerdir. Onun yaratılı-
şı sadece duvardaki gölgeleri görmek içindir. Robotik 
bir yaşama sahiptir. Kafasında düşüncelerin anlam-
sızlığı onu koca bir hiçlik içinde döngüsel bir yaşama 
mahkûm etmiştir.  

Böylesi bir dünyada yaşam, gösterilmek istenen 
görünümlerle donatılmıştır. Görülmek isteneni gö-
rürsün ve görünmesi istenmeyen gerçeğin de üstü 
gölgelerle kapatılmıştır. Yaşamın içi boşaltılır, sadece 
sana sunulduğu gibi tüketmeye başlarsın. Böylesi bir 

dünyada Platon’un modernleşmiş mağarasında, üstü 
kapatılmış gerçeklerle bize bir yaşam tarzı sunulur. 
Biz de özgür olduğumuzu düşünen modern köleler 
kategorisinde bulunduğumuzdan habersiz, yaşarız. 
Bu simülasyon yaşamda kimin tarafından yönlendi-
riyoruz ve kimin mağarasında olduğumuzun farkında 
değiliz. Ve belki gördüklerimizin hepsi bir yansıma-
dan ya da bir gölgeden ibaret, kim bilir!

Onun için aptalca ölmekten korktuğumuz ka-
dar, doğal bir ölümden  korkmayalım. Yüz yıl önce 
varlığımız yoktu ve yüz yıl sonra da olmayacak. Bu 
zaman cetvelinin üzerinde hayat dediğimiz kavramı 
anlamlandıran tek şey, hissettiğimiz şeyler oldu. Ve 
bu hissetme duygusu da yok olacak. Ve biz yokluk-
tan yokluğa doğru ilerlerken gerçek yokluğun hissine 
varmak için dokunduklarımızı da kaybedeceğiz. Ve 
biz bomboş bir çemberin içinde uzun bir siyah yo-
lun, karşımızda duran küçücük, iğne deliğinden sızan 
aydınlığına varamayacak hayallerimizde kalacağız. 
Ölüm dediğimiz şey bir aynanın ışığında gölgede 
kalan yerdir. Ve o aydınlığa muhtaç olan ruhlarımız, 
gözleri yukarıda hep siyahlar içinde kalacak.

Köle bedenlerimiz, ruhlarımızı özgür bırakmalı. 
Karanlık bir mağarada gölgeler karşısında oturup 
hiçbir şey düşünmemek, çürümüş bedeninin mezar-
lıkta yatması ya da yakılmış bedenin küllere dönmesi 
gibidir. Bomboş ve uzun bir boşluk karşısında du-
rup bakmak ve hiçbir şey düşünmemek en karanlık 
şeydir.

En Karanlık Şey
Fadıl Aslan
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Yararcılar 
M. Oğuz Atabek

18. ve 19. yy, Avrupa’da başta kilisenin, kral ve toprak sa-
hiplerinin manevi, siyasi ve ekonomik baskılarının, 
despotizminin çatırdamaya başladığı yıllardır.

Siyaset, düşünce ve sanat alanlarında insanlar yeni ve önemli adımlar 
atıyor, dünyayı; kendi dünyaları yaparak yeniden kurmaya başlıyorlardı. 
Cumhuriyet, demokrasi, özgürlük, aklını kullanma cesareti, yeni fikirler 
eski anlayışları sarsarak, yıkarak, hızla ilerliyordu. Güçlü altüst oluşlarla, 
yeni arayışlarla, düşe kalka yeni bir dünyaya doğru yol alınıyordu. Eski 
bir söz, yeni bir belgi olmuş öne konmuştu: “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” 
Modern bir dönem başlamıştı. İnsanı ezilmekten çıkartan dönemin tini, 
bireyi merkeze alan düşünce akımlarını ortaya çıkarıyordu.

Jeremy Bentham James Mill John Stuart Mill
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İşte böyle bir dönemde ortaya çıkan Yararcıların temel 
hedefi, insandan ve temellerinden kopmuş metafizik teori-
lerden, soyut düşüncelerden kurtulmaktı. Bir başka hedefi 
de 17 yy.dan itibaren, insanı görece özgürleştiren, yeni öz-
gürlük fikir ve ümitleri sunan ve bu sayede bir hayli güç 
kazanan kapitalizme ve piyasa anlayışına etik bir destek 
sağlamaktı.

Çağı ileriye iten teknolojik gelişmelerin, buhar makine-
lerinin üretime girmesinin, imalat sanayinin ortaya çıkma-
sının, toprak sahiplerinin sarsıntısının, marabaların özgür-
leşmeye başlamasının yaşandığı tarihsel ortamda, en uzun 
soluklu etik teori olma özelliği kazanan Yararcılık, insanın 
düşünce tarihine sağlam olarak adım attı. 

Bir ikilem önünde tercih yapmak, irade kullanmak ge-
rektiğinde, seçimin ölçütü ne olmalıdır? Hangi seçenek, 
neye göre doğrudur? Bunun yanıtını “daha yararlı olan” 
diye verenler Yararcılar Okulu’nu oluşturmuşlardır. 

Bu, yadırganabilecek bir yanıt olamaz. Çoğumuz da 
içinde olarak birçok insanın, dürüstçe söylenecek olursa, 
çoğu kez, düşüncesinde ve eyleminde kendi yararını seçti-
ğini görürüz. İlk adımda, hemen bu bir kusur, bir ayıp ya da 
bir suç olarak kabul edilemez. Ama bu yararlı tercihin her 
zaman doğru olduğunu, olacağını söylemek fazla iddialıdır. 
Yararın, doğruluk için zorunlu bir nedeni olduğu kanıtlana-
mamış, felsefi değeri olmayan, sadece doğa gözlemiyle ve 
niyete uygun olsun diye yakıştırılan olumsal (keyfi) bir ka-
buldür. 

Ama yine de Yararcılar, kişilerin seçimlerini kendi do-
ğallıklarına bağlı kalarak yaptıklarında, bunun kendilerine 
en çok yararı getireceğini düşünmekte çok da haksız sa-
yılmazlar. Çünkü doğal insan da, tüm diğer doğa varlıkları 
gibi, sadece kendi yararına dönüktür, çünkü doğanın itkisi 
budur. Oysa insan olmak, olabilmek doğaya karşı durabil-
mek, ondan özgür olabilmektir. İnsan için doğa bir hedef 
değildir. Toplumsallaşmayı başaran insan için ahlak, kendi 
doğallığını sınırlamayı hedefler. Ayrıca doğal olarak zaten 
yapıla geleni onaylayacak bir anlayışa ahlak anlayışı demek 
de ne kadar doğrudur? 

Öte yandan birçok Yararcı, konuya bu denli sıradan yak-
laşmamış, doğallığı temel alsa da onu toplumsallığa ve akla 
uygun kılmaya çalışmıştır. Onların yaklaşımına göre, sum-
mum bonum, yani en üstün iyi, yarardır. Yararın belirtisi, 
ölçüsü mutluluktur. Mutluluk iyinin mihenk taşıdır. Mutlu-
luğun belirtisi ve ölçüsü hazdır. Yararlı olan iyidir, iyiden 
hoşlanırız, mutlu oluruz, haz duyarız.

Jeremy Bentham: 1748-1832

James Mill: 1773-1836

John Stuart Mill. 1806-1873

Jeremy Bentham, Yararcılığın (Utilitarianism) ilk teorik 
zeminini kuran kişidir. James Mill, Bentham’ın çağdaşı ve 
izleyicisidir. Tarihteki yeri ve önemi Bentham’dan aldığı 
bilgi ve anlayışı oğlu John Stuart Mill’e taşımış olmasıdır. 
Oğlunu okula hiç göndermemiştir. Onun eğitimini kendisi 
üstlenmiş ve böylece Yararcılığa sağlam bir teorisyen ka-
zandırmıştır. John Stuart Mill de Yararcılığın, eleştiriler kar-
şısında tutunabilmesi için onda düzenlemeler yapmış, başka 
düşüncelerle etkileşime sokmuş, onu genel kabule uygun 
kılmış önemli ve etkili bir Yararcı olmuştur. 

Yararcılık, düşünce alanını çok uzun süre etkileyen ve 
çok tartışılan yaklaşımlardan biri olmuştur. 

* * *

Yararcılık okulunun temelleri, Antik Yunan’a, Epikür ve 
Aristippos felsefesine kadar eskiye dayanmaktadır.

Epikür’e göre maddi açıdan temelsiz inançlar ve me-
tafizik düşünceler, sözgelimi dinin verdiği Tanrı korkusu, 
insana acı ve korku hissettirdiğinden, insanın mutluluğunu 
engellediğinden dolayı faydasızdır.

İngiliz düşünürlerden, yararcı düşünceye ilk katkıda bu-
lunan ve İngiliz ampirizmini geliştiren Francis Bacon’dır. 
Bacon, gerçek bilginin, din aracılığıyla değil, duyumlarımız 
aracılığıyla elde edildiğini ve söz konusu bilginin insanı do-
ğaya hâkim kılacağını belirterek İngiliz ampirizminin öncü-
leri arasında yer almıştır. Bacon ahlak açısından iyi olanın 
yararlı olanla özdeşliğini kurmuş, yararlı olanı hem bireyin 
iyiliğini hem toplumun iyiliğini sağlama üzerinden tanım-
lamıştır. Thomas Hobbes’un yararcı düşüncesinde ahlak, 
doğal durumdaki insanın bencilliği üzerine temellenmiş ve 
teorisi bencil hazcılık adını almıştır. John Locke’un ahlak 
teorisi, Bentham’ı etkileyen teorilerdendir. Locke’a göre iyi 
olan şeyler, haz yaratmaya veya hazzı artırıp acıyı azaltma-
ya yönelen şeylerdir. Kötü ise tersidir. İnsan iradesi mutlu-
luk tarafından belirlenir.
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Jeremy Bentham

Bentham’ın ahlak teorisinin merkezi hedonizmdir, haz-
cılıktır. Acıyı ve hazzı, insanı hâkimiyeti altına alan iki efen-
di olarak nitelemektedir.

“Doğa, insanı iki egemen efendinin; hazzın ve acının hâ-
kimiyeti altına yerleştirmiştir. Ne yapacağımızı gösterdikleri 
gibi ne yapmamamız gerektiğini de yalnız onlar belirlerler. 
Bir yanda doğru ve yanlışın ölçütü, diğer yanda sebep ve 
sonuçlar zinciri onların hükmüne bağlanmıştır. Her yaptı-
ğımızda, her söylediğimizde ve her düşündüğümüzde bizi 
yönetirler, bağımlılığımızı kaldırmak için sarf ettiğimiz her 
çaba sadece onları göstermeye ve onaylamaya hizmet ede-
cektir. Bir insan sözde onların hâkimiyetini reddetmiş görü-
nebilir, ancak gerçekte her zaman onlara bağlı kalacaktır. 
Dünyevi zevklerden vazgeçmiş bir dindar bile, öteki dün-
yada mutluluğa erişme amacı gütmekte, diğer deyişle hazzı 
aramaktadır.” Bentham’ın hedonizmine göre, doğanın fizik 
yasalarıyla açıklanması gibi, insan davranışları da bu iki te-
mel güdüyle, acı ve hazla açıklanmaktadır.

Bentham ahlak için bilimsel bir temel bulmaya çalışmış 
ve söz konusu temeli gözlem olarak ilan etmiştir. Locke ve 
Hume’un başını çektiği ampirizmin yükselişinden etkilene-
rek değerlerden ve ilkelerden oluşan bir ahlak sistemi yeri-
ne, deney ve gözlemle oluşan bir ahlak sistemi önermiştir. 
Acı ve hazzı insan eylemlerinin nesnel ahlaki ölçütü olarak 
belirlemiştir. 

Bentham’ın ahlak teorisi, Kant’ın iyinin ve kötünün öl-
çütü olarak ödevi koyduğu ahlak teorisinin bir reddi olarak 
görülebilir.

Bentham’a göre bir ödevi yerine getirmek, ödev oldu-
ğu için değil, insanın kendisine büyük ölçüde haz veren bir 
davranış olduğu içindir. Dolayısıyla ödev denilen kurgusal 
kavrama anlam kazandıran şey, ödevi yerine getirmenin 
sağlayacağı haz ya da getirmeme sonucunda çekilecek olan 
acının ve dış kaynaklardan gelecek olan cezanın varlığıdır. 
Öyleyse onur, vicdan, ödev gibi ahlaksal soyut ilkeler, as-
lında faydacılığın son hâlini almamış eksik ilkelerinden, ön 
aşamalarından başka bir şey değildir. Sonunda iyinin ve kö-
tünün tek gerçek ölçüsü olan haz ya da acı tarafından belir-
leneceklerdir.

Eylemde ölçüt, çıkarı söz konusu olan taraf bireyse, onun 
en büyük mutluluğu; toplumsa en büyük sayıda insanın en 
büyük mutluluğudur. Bentham’ın ahlak teorisi, böylelikle 
fayda prensibi veya en büyük mutluluk prensibi olarak açı-
ğa vurulmaktadır.

İnsanlar zaten, doğal olarak, hazzı artırma ve acıyı azalt-
ma yönünde davranma eğilimindeyken, Bentham’ın bunu 
ahlaki davranış ölçütü olarak belirlemesinin, bir anlamı ve 
bir gereğinin olup olmadığı şeklinde soru ve eleştiriler ol-
muştur. Bentham’ın yanıtı şu biçimdedir: İnsan kendini haz-
za ulaştıracak eylemi yaparken, bunu her zaman doğal ve 
zorunlu olarak yerine getiremeyebileceği nedeniyle, ayrıca 
hazzın olanaklı en büyük miktarına erişebilmek için, bu ça-
basının kendisi ve başkaları için de meşru sayılmasını sağ-
lamak için desteğe ihtiyacı vardır. Yani kişi, ahlaklı olarak 

davrandığı duygusuyla huzur ve güven bulmak, toplumsal 
kabul ve destek görmek için bu ahlaki yaklaşımdan yarar-
lanır. 

Bireyin bencil hazzının bir hedef olarak doğrulanması, 
onaylanması, başkalarının çıkar ve hazlarını göz ardı etmeyi 
yüreklendiriyor gibi görünse de, Bentham kimi acılı sonuç-
ların, aşırı ve denetimsiz bencilliği caydıracağını, cezalan-
dıracağını ileri sürüyordu. Dört tip cezadan söz ediyordu: 
fiziksel ceza (bulantı), politik ceza (hapis), ahlaksal ya da 
törel ceza (kınama, dışlama), dinsel ceza (günah ya da farklı 
bir tanrı cezası).

Bentham, yarar prensibini sadece bireylerin eylemleri 
için değil, hükümet çalışmaları için de ölçüt olarak kabul 
ettiğini belirtmiştir. O, yararı ölçüt olarak belirlemede, Hu-
me’un, yararı bütün erdemlerin ölçüsü ilan eden görüşün-
den etkilenmiştir. Ancak Hume’dan farklı olarak nicelikçi 
yararcılık anlayışını benimsemiştir. “A Fragment on Gover-
nment” adlı kitabının önsözünde meşhur temel önermesini 
dile getirmiştir: “En büyük sayıda insanın en büyük mutlu-
luğu, doğrunun ve yanlışın ölçütüdür.” Ona göre her hukuk 
kuralının yarar prensibine göre ölçüleceği bir hukuk bilimi-
ne ihtiyaç vardır. Bahsettiği hukuk bilimini, “An Introducti-
on to the Principles of Morals and Legislation” adlı eserinde 
geliştirmeye çalışmıştır.

Yarar prensibinin kanıtlanması Bentham’a göre olanak-
sız ve aynı ölçüde gereksizdir. Olanaksızdır; çünkü her şeyi 
kanıtlamak için kullanılan bir prensibin kendisinin kanıt-
lanması mümkün değildir. Yarar prensibi kanıtlar zincirinin 
başlangıç noktasıdır. 

Bentham, en büyük mutluluk ilkesinin, bir matematik 
aksiyomu gibi, yanlışlığı ispatlanmadığı sürece doğru kabul 
edilmesi gereken bir ilke olduğunu ileri sürmektedir. Ona 
göre tartışmasızca yarar prensibi geçerli tek ölçüttür. Doğ-
ru-yanlış, iyi-kötü kavramları ancak yarar prensibiyle anlam 
kazanırlar.

Bentham bir hazzın hesaplanmasının olanaklı ve gerekli 
olduğunu savunmuştur. Bir felsefeciden ya da bir ahlakçı-
dan ziyade adeta bir muhasebeci gibidir. 

Toplumun çıkarını etkileyecek bir eylemin eğiliminin şu 
şekilde hesaplanmasını önerir:

1) Eylemin ilk safhada doğurması muhtemel her ayırt 
edilebilir hazzın değeri hesaplanmalıdır.

2) Eylemin ilk safhada doğurması muhtemel her ayırt 
edilebilir acının değeri hesaplanmalıdır.

3) Eylemin ilk safhada doğurduklarından sonra doğması 
muhtemel her ayırt edilebilir hazzın değeri hesaplanmalıdır. 
Söz konusu işlem aynı zamanda ilk hazların üretken olduğu-
nu veya ilk acıların saf olmadığını gösterecektir.

4) Eylemin ilk safhada doğurduklarından sonra doğması 
muhtemel her ayırt edilebilir acının değeri hesaplanmalıdır. 
Söz konusu işlem aynı zamanda ilk acıların üretken olduğu-
nu veya ilk hazların saf olmadığını gösterecektir.

5) Bütün hazların değeri bir tarafta, bütün acıların değeri 
bir tarafta toplanmalıdır. Eğer hazların değeri fazlaysa, ey-
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lem iyi eğilimlidir ve bireyin çıkarına uygundur. Eğer acı-
ların değeri toplamda fazla ise, eylem kötü eğilimlidir ve 
bireyin çıkarına uygun değildir. 

6) Eylemden çıkarı etkilenecek olan insan sayısı tespit 
edilerek, yukarıdaki süreç her birine göre tekrarlanmalıdır. 
Eylemin kendisi için iyi eğilimde olduğu birey sayısı bir ta-
rafta, eylemin kendisi için kötü eğilimde olduğu birey sayısı 
bir tarafta toplanmalıdır. Eğer iyi eğilim fazlaysa eylem top-
lumun geneli için iyi eğilimlidir. Ancak kötü eğilim fazlaysa 
eylem toplum için kötü eğilimlidir.

Bir başka kaynağa göre ise haz matematiği şu farklı öl-
çülere göre yapılmaktadır: 1)yeğinlik, 2)süre, 3)pekinlik, 4) 
yakınlık ya da uzaklık, 5)verimlilik, 6)arılık, 7)katılım dü-
zeyi.

Bir eylem, Bentham’a göre yalnız sonuçlarına göre de-
ğerlendirilebilir. Bu sebeple, güdü ve sonuç ayrımı Bent-
ham’ın teorisinde son derece önemli bir yere sahiptir. Bent-
ham’ın güdü olarak bahsettiği olgu, haz arzusudur. Güdüler 
başlı başına iyi veya kötü olmayıp, yalnızca iyi veya kötü 
eylemlere yol açabilirler. Bentham’a göre eylemin ahlaki 
değerini belirleyen, sonuçtur. Yalnızca sonuç, eylemi değer-
lendirmede yeterli bir kriterdir. Yararcı teori, ahlak teorileri 
içinde sonuççu bir teori olarak değerlendirilmektedir.

Bentham, dizgesinin bencil ve bireysel olduğunu kabul 
ediyor ama kişisel çıkarların başkalarınınkiyle çakıştığı ya 
da çakışacağı için paylaşılabilir olduğunu öne sürüyordu. 
Ayrıca “herkes bir sayılacak, hiç kimse birden daha çok ola-
rak sayılmayacaktır” biçiminde anlatılan ve o günlerde çok 
önemsenen demokratik bir ilkenin uygulanması gerektiğini 
savunuyordu. 

John Stuart Mill

1806 yılında Londra’da doğan ve 1873 yılında ölen John 
Stuart Mill, hayatı boyunca hiç okula gitmemesine rağmen, 
19. yy. İngiltere’sinin en etkin entelektüelleri arasında yer 
almıştır. 

Mill’in entelektüel gelişimini etkileyen önemli kişilerin 
başında, dönemin en ünlü düşünürleri arasında yer alan ba-
bası James Mill gelmektedir. James Mill ve arkadaşı Bent-
ham, John Stuart Mill’i, Yararcılık teori ve geleneğini geliş-
tirip devam ettirmek üzere büyük bir çaba harcayarak yetiş-
tirmişlerdir. Yani John Stuart Mill adeta yararcı bir projedir. 
Birçok konuda çeşitli çalışmaları olan Mill’in, etik açıdan 
en önemli eserleri “Yararcılık” (Utilitarianism) ve “On Li-
berty” (Özgürlük Üstüne) adlı eserleridir.

Genel olarak metafiziğe karşı bir duruş sergileyen ve her 
fırsatta olgular dünyası ile bilimsel yöntemin üstün değerini 
vurgulayan Mill’in yaptığı en önemli iş, Yararcı geleneğe 
hizmet etmiş olanların, özellikle Epikür ve Bentham’ın haz 
kavramına yüklediği anlamdan ötürü gelen eleştirilerden 
kurtulma çabası olmuştur.

Daha önceleri “bize haz veren her şey iyidir” düsturu 
ile hareket edilmiş, fakat hazların yalnızca niceliksel olarak 
değerlendirilmesi sonucunda insan yaşamı hayvani varoluş 

seviyesine indirgenmişti. Mill, insan hayatının hayvanların 
hayatı ile kıyaslanmasını, insan haysiyetini yerle bir eden 
bir yaklaşım olarak görür. İnsan yetilerinin tatminini gözet-
meyen hiçbir şeyi mutluluk olarak kabul etmez. İnsanların 
sahip oldukları gurur ve haysiyet duygusu dolayısıyla bir 
hayvanın yerine geçmek istemeyeceklerine vurgu yapar. 
İnsanlar akıl sahibi varlıklar olarak deneyimledikleri hazlar 
arasında seçim yapma hakkına sahiptirler. Mill, niteliksel bir 
ayrıma tâbi tutulması gerektiğini düşündüğü hazları, yüksek 
hazlar ve aşağı hazlar olarak sınıflandırır. Bu konuya ilişkin 
şu sözleri çok meşhur olmuştur:

“Halinden memnun bir domuz olmaktansa halinden 
memnun olmayan bir insan olmak; mutlu bir budala olmak-
tansa mutsuz bir Sokrates olmak daha iyidir.”

Yine de bütün faydacı anlayışlarda olduğu gibi Mill’in 
doktrininde de ahlaki eylem ve ahlaki yaşamın tek amacı 
mutluluktur. Mill’e göre ahlak, birtakım hareket ve düstur-
lardır ki kendilerine uyulduğu zaman mümkün olduğu kadar 
bütün insanlığa, yalnız insanlığa değil tabiatlarının elverişli 
olduğu müddetçe bütün duygulu mahlûklara, hem nitelik 
hem de nicelik olarak oldukça zengin bir yaşam sunar. 

Her insan yaşamın kendisine sunduğu her şeyden fay-
dalanabilmeli, hatta daha fazlasını isteyerek ve ümit ederek 
çaba harcamalıdır. Elindeki ile yetinen insan, Mill’e göre 
daha iyi bir yaşamdan kendisini mahrum bırakmış olacak-
tır. İnsan kendine dönük ve ben merkezli ilgi ve kaygılara 
odaklansa da toplumsal olarak başkaları ile birlikte yaşamak 
zorundadır. Bu yüzden toplumsal kaygılara yönelik olarak 
sağduyu ve tedbir duygusu ile başkalarını da düşünmek ve 
onlar için de hareket etmek zorundadır. Bu yüzden insan, 
kimi zaman başkalarının mutluluğunu düşünmek sureti ile 
insanlığın en yüksek derecede faydası için kendi mutlulu-
ğunu da terk edebilmelidir. Bu konuda Mill şu görüşleri dile 
getirir:

“Hareket tarzında ‘iyi’nin, yararcı bakımdan mihenk 
taşı olan mutluluk, yalnızca etken olan kişinin değil tüm il-
gililerin mutluluğudur.”

Birey ve toplum arasında kurulması gereken uyum ve 
ahenk ilişkisine dikkat çeken Mill, Hz. İsa’nın şu düsturunu 
temele koyar: “Başkasının size yapmasını istediğiniz şeyi 
siz de başkasına yapın ve komşunuzu kendiniz gibi sevin.” 
Bu sözün haklılığını göstermek için çalışır. Toplum içinde 
yaşayan her bir birey, bu düsturlar sayesinde kendi faydası-
na olan şey ile toplumun faydasına olan şey arasında çözül-
mez bir bağ kuracaktır. 

Evet, mutluluk en temel arzudur ama insan, başkalarının 
mutluluğu söz konusu olduğunda, kendi mutluluğunu bir 
kenara bırakabilmelidir. Mutluluk çabasında bireysel ira-
de ile genel irade arasında bir çelişki doğmaz. Çünkü irade 
mutluluğa ulaşma yolunda acıdan uzaklaşıp hazzı elde et-
mek için genel irade ile uyumlu bir hale sokulur. Hume’cu 
bir duygudaşlık etiğinin çizgisinde ilerleyen Mill, alışkan-
lıkların duygulara ve yaşama değer katan biricik şey oldu-
ğuna da değinir.

Mill’in yararcı görüşünde, haz ve mutluluk kavramı bi-
reyden topluma, özelden genele doğru bir genişleme içinde-
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dir. Ona göre, gerçek bireysel haz ve mutluluk bu genişleme 
sayesinde mümkün olabilir.

Mill’in yararcı doktrininin iki temel dayanağı ve yaptırı-
mı vardır. Bunların birincisi; dışsal, yani kamusal ve tanrısal 
kaynaklı olan yaptırımlar, suçlar ve günahlar veya ödüller-
dir. İkincisi ise içsel olan, yani vicdandan gelen yaptırımlar, 
vicdan azabı, suçluluk duygusu veya hoşnutluktur. Nitekim 
eylemin sonucuna göre içimizdeki ses bizi ya ödüllendirir 
ya da cezalandırır.

Mill’in yararcı felsefedeki düzeltmeleri, bireysel özgür-
lükle ilgili düşüncelerinin her aşamasında yer almıştır. “Öz-
gürlük Üstüne” (On Liberty) adlı eserinde onun temel kay-
gısı, demokratikleşmenin etkileri ve siyasal bir ideal olarak 
özgürlüğün, o günlerin hızla değişen dünyasında değişen 
rolüdür. 

Bireyler özgürlüklerinden habersiz olabilirler, hatta vaz-
geçebilirler. Ama içsel bir durum olarak özgürlük, bireyler-
de daima vardır ve istendiği zaman pratiğe geçirilebilir. Öz-
gürlük (freedom) kişinin kendi hareketlerinin sorumlulu-
ğunu üstlenmesi demektir. Bağımsızlık (autonomy) kişinin 
nasıl bir insan olmak istediğine ilişkin seçim yapabilmesi 
özgürlüğüdür. Serbestlik (liberty) söz konusu edildiğinde 
ise savunulan temel argüman, özgürlüğün ya da bağımsız-
lığın var olmasıdır. Bu durumda serbestlik, insanlara özgür-
lüklerini gerçekleştirme olanağı verdiği sürece iyidir. 

Mill, insan özgürlüğünün üç özel alanından bahseder. 
Bu alanlardan ilki, tüm zihinsel, ahlaki ve dinsel konular-
da vicdan özgürlüğüdür. İkincisi, beğenilerde ve uğraşılarda 
özgürlük, yani insanın yaşamını kendine uygun bir şekilde, 
başkalarına zarar vermemek koşuluyla tasarlamasıdır. Son 
olarak üçüncüsü de başkalarına zararı olmayan herhangi bir 
amaç için bir araya gelme özgürlüğüdür.

John Stuart Mill, o günün koşullarında çok uç bir değer-
lendirmede bulunarak şöyle diyordu: “Eğer bir teki dışın-
da bütün insanlar aynı düşüncede olsalar ve yalnız bir kişi 
karşıt düşüncede olsa, nasıl bir kişinin, elinde güç olduğu 
takdirde, insanları susturmaya hakkı yoksa insanların da bu 
tek kişiyi susturmaya hakkı yoktur.” Ona göre bir düşünce-
nin susturulması, insanlığa karşı yapılmış bir kötülüktür. 

Yararcılık akımı İngiliz düşünce yaşamında öylesine 
güçlü olmuştur ki, Adam Smith, Malthus ve Ricardo gibi 
ünlü liberal ekonomistler de onun etkisinde kalarak, huku-
kun temel amacının “en büyük sayıdaki insanın en büyük 
mutluluğunu” sağlamak olduğunu söyleyen yararcı görüşe 
katılmış ve savunmuşlardır.

Sonuç:
Yararcılar görgücüdürler, olgucudurlar, tümevarımcıdır-

lar. Sistematik bir düşüncenin zorunlu adımlarını izlemek 
yerine, adeta, sahip oldukları iyi koşulları yitirmek korku-
sundan, kendilerine koruyucu, meşru kılıcı düşünce kalıpla-
rı arıyor ve bunun için de tam dedikleri gibi faydacı biçimde 
her bulduklarından yararlanmak istiyor gibiydiler. Belli bir 
ereğe, bir değere bağlanmak gündemlerinde yer almıyordu.   

Yararcıların, düşüncelerinin temeline koydukları “mut-

luluk” ölçütü felsefi bir kavram değildir. Mutluluk, dış dün-
yadaki olayların ve başka kişilerin, o ana ilişkin yarattıkları 
öznel ve duygusal etkilenimlerdir. Çok değişken ve kırıl-
gandırlar. Mutluluk, tanımsız olarak kendi başına bırakıl-
dığında, sadece boş ve anlamsız bir hedeftir. O bir şeyden 
ötürü varolmalı ve hedef o şey olmalıdır. Mutluluk dayanak-
sız ve genel bir deyiş olarak ifade edildiğinde, keyfi olarak 
her yere çekilebilecektir. Böylesi tanımlanışta, onu evrensel 
olan, zorunlu olan felsefi bir kavram görmek olanaklı de-
ğildir. Bu yüzden Yararcılar felsefe tarihinde hiç değerlen-
dirilmeyebilirdi. Kendilerini felsefe akımı olarak nitelemek 
yerine “ahlakçı” olarak tanımlamaları yerinde olmuştur. 

Öte yandan, o yıllarda toplumsal yaşamda hiçbir zaman 
akla dahi gelmeyen çoğunluğun mutluluğu düşüncesini, 
ilk defa toplumun gündemine sokmaları, Yararcılar adına 
çok önemli ve değerli bir adımdı. Böylesi bir düşüncenin, 
çocukluk döneminde ya da uzayan çocuksuluk koşulunda 
insanı çok güçlü etkilediği ve davranışlarına temel olduğu 
hepimizin, kendinden bilebileceği bir gerçektir. Bu yüzden 
de düşünce tarihi içerisindeki bir çocuksuluk aracılığıyla ki-
şisel olgunlaşmanın öneminin gündemimize taşınması çok 
yerindedir. 

Yararcılarla düşünsel olarak ilişkilenmeden, dizgelerin-
deki düzeltmeleri anlamadan, çağlarına ve düşünsel alana 
yaptıkları katkıları görmeden, sadece düşünsel değil duygu-
sal olarak da anlayıp aşmadan, kısaca onlarla hesaplaşma-
dan, gerçek anlamda çocukluktan kurtulup olgunlaşamayız. 

Sonsöz:
İnsan doğuştan doğa varlığıdır ama doğanın varlığı de-

ğildir. İnsan tine aittir. İnsan insanlığını, özgürlüğünü doğa 
karşısında kazanmaktadır. Doğasının güdülerini aşarak, do-
ğanın varlığı olmaktan ahlakın, kültürün, uygarlığın varlığı 
olmaya sıçramakla olgunlaşabilir. 

Bu da bir yarar değil mi diye sorulabilir. Unutulmamalı-
dır ki bir ideale, bir ereğe tutkuyla bağlanmak kişinin kendi-
ni aşmasını, soyutlanmasını sağlar. Çok ısrar edilirse ortada 
bir yarar bulunabilir ama yararlanan nerededir?       

Kaynaklar:
• Barış Deveci, Bentham ve Mill’in Ahlak Anlayışı

• Sebile Barok Diş, Bentham ve Mill’in Klasik Faydacılığı 
Bağlamında Mutluluk Problemi

• Metin Aydın, John Stuart Mill’in Faydacı Ahlakı

• Harun Anay, Hilmi Ziya Ülken’in Yararcılığa Eleştirileri

• Frank Thilly, Bir Felsefe Tarihi

• Sahakian, Felsefe Tarihi

• Orhan Hançerlioğlu, Düşünce Tarihi

• Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü
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Felsefe Üzerine
Hilmi Yavuz
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık
160 sayfa

“Felsefe Üzerine” benim son on beş 
yılda yazdığım felsefeye ilişkin yazı-
larımdan oluşuyor. Okurun da görebi-
leceği gibi, bu yazılar, felsefe konula-
rında Hegel’den Wittgenstein’a, bilim 
felsefesinden felsefi antropolojiye kadar geniş bir sorunsal-
lar alanını kuşatmayı deniyor.” –Hilmi Yavuz–

Kültür Üzerine
Hilmi Yavuz
Yayınevi: Bağlam Yayıncılık
160 sayfa

“Kültür Üzerine’nin bir bütünlüğü var. 
Yazıların, özellikle dipnotlarındaki 
göndermelerle birbirlerine bağlanma-
larına önem verdim. İstedim ki, Kültür 
Üzerine, belirli bir sorunsalı kuşatsın. 
Doğu/batı sorunsalını derinden kavramış olduğunu düşün-
düğüm fikir adamlarına, Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Hilmi 
Ziya Ülken’e ve Kemal Tahir’e ağırlık verilmesi bundan 
dolayıdır.” –Hilmi Yavuz–

Metafiziğe Giriş
Martin Heidegger
Yayınevi: Avesta Basın Yayın
256 sayfa

Martin Heidegger’in (1889-1976) 
hayattayken yayınlanan Metafiziğe 
Giriş (1935 & 1953) kitabı, Sein und 
Zeit (1927) ile Beiträge (1989) adlı 
iki temel ve dönem eserinin berisinde 
külli mefhum bir giriş metni vasfı ta-
şır. Bu eserden sonra Heidegger, fe-
nomenolojiye sırtını döner; ne var ki 
eser, kendi yoğun içeriği ve atıflarıy-
la filozofun politik angajmanı sorun-
salını, karşıt çevrelerde alevlendirdi. 

Güncelliğinin yanı sıra icra ettiği dönüş, Sein und Zeit’taki 
Varlık sorusunu radikalleştirdiği için Metafiziğin söz konu-
su Heidegger’ci yenilenmesi, 20. yüzyıl Akşam Diyarı fel-
sefesinin büyük meydan okumalarından biri olarak tezahür 
eder. Hem Heidegger’in Metafizik ile imtihanının doruk 
noktasını hem de Varlık ve Zaman projesinin fenomenolo-
jik tamamlanmasını O-arada-kiliğimizin Varlığına ilişkin 
soru temelinde işleyen elinizdeki metin, heybetli Heidegger 
külliyatının ön basamaklarında ontolojik merakı cezbeder. 
“Varolan genelde, neden [var]dır ve daha ziyade Hiçlik de-
ğil?” temel sorusu ve “Varlığın durumu nedir?” ön sorusu 
ile 60. yayın yılını geride bırakan bu metnin başka bir za-
mandaki ve dildeki mesafelerinden şimdi geriye doğru ba-
kıp o zamanın ruhunun diliyle ifade etmek gerekirse:

“1935 tarihli bu dersin başlığı altında, fiiliyatta gezegeni-
mizle ilişkili durumun temelleriyle büyük bir ihtilaf kendini 
gizler.” –Süddeutsche Zeitung, 7/8.11.1953–

“Metafiziğe Giriş kitabı, Heidegger felsefesine hakiki ve 
sağlam bir giriştir. Heidegger eserlerinin hiçbiri, bu kadar 
canlı ve aracısız kavranamaz.” –Universitas 4 (1954) –

“Bu, herhalde Heidegger felsefesine en iyi ve ‘en basit’ gi-
riştir ki, ‘Sein und Zeit’ın yazarı olarak kendisi tarafından 
yazıldı.” –The Journal of Philosophy LI, 3 (1954) 

Yasamanın İlkeleri
Jeremy Bentham
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
112 sayfa

Çeviriye konu olan eser “Traités de législation civile et pé-
nale” başlığıyla üç cilt olarak yayınlan-
mış eserin ilk cildinin başındaki 1-152 
sayfalarda yer alan genel kısmıdır. Bu 
kısım daha geniş olan eserin kurucu 
bölümüdür; nitekim Bentham’ın görüş 
açısının temel hareket noktaları bu 
bölümde ortaya konulduğu için, eserin 
bütünü yayınlanamasa da, ayrı olarak 
yayınlanmaya değer durumdadır. Eser, 
Bentham’ın kişisel notlarını derleyen 
Étienne Dumont tarafından Fransızcaya 
çevrilerek hazırlanmıştır; ancak Bentham eserin basımında 
hayattadır ve kendisinin bu basımı onayladığını düşünmek 
gerekir.

Bizim SahafBizim Sahaf
Hazırlayan: Ayşe Doğu
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Bu yazımda kültürü derinden etkilediği söy-
lenen bu tipe yakından bakmak istiyorum. 
Belki de böylece bazı kitapların nasıl klasik-

leştiklerini anlayabiliriz. 

Önce klasik eser ve popüler eser (klasik severler, bura-
daki eser kelimesine karşı çıkabilirler) üzerine biraz kafa 
yoralım.

Klasik eser zamanı aşar, adeta ölümsüzleşir, sonraki 
sanatçıları etkiler, onların yazımına bilinçli veya bilinçsiz 
biçimde süzülür, okuma sevenler için genellikle okumaya 
başlangıç aşamasını oluşturur. Türünü en iyi biçimde temsil 
ettiği görüşü hâkimdir. 

Tahsin Yücel’in tarifi şöyledir: “Edebiyatın tarihi ge-
lişimindeki köşe taşlarıdır.” İnsanların ve dünyanın genel 
sorunlarına değinir, çözümler arar. İşte bu genel sorunlar de-
nildiğinde arketipler ortaya çıkacaktır. Çünkü dar bir bakış 
açısıyla bakarsak belirli çağların veya sürelerin beğenileri 
ve sorunları diğerlerinden farklıdır. Bu eserler de bize popü-
ler kelimesini anımsatıyor.

Popüler eser, moda olandır. Moda, modayı ortaya çı-
kartanlar tarafından pompalanır. Bu tür, okuyucunun gözü 
önünde tutularak, onda alışkanlık yaratması sağlanır. 
Örneğin televizyonda sürekli tarihi diziler gösterirseniz, 
tarihi romanlar birden popüler olurlar. Siyasi çatışmaların 
yoğunlaştığı ortamda, döneme ait siyası romanlar popüler 
olurlar vs.

Biz madem arketipler üzerinde duracağız, o zaman kla-
sik eserlere biraz daha ayrıntılı olarak bakalım: 

Klasiklerin temel özellikleri şunlardır:

• Genel geçer (zaman ve mekân açısından) görüşler 
taşırlar.

• Derinlikli analizler yaparlar.

• Çok farklı kültürleri etkilerler.

• İnsanlığın ortak mirasına dönüşürler.

• Geçmişten geleceğe köprü kurarlar.

• Statik değillerdir, fikirlerinin aşılabileceği bir zemin de 
hazırlarlar.

• Ekleme ve çıkarma yapılamayacak bir bütünlüğe 
sahiptirler.

• Bu eserler üzerinde her yaştan her okuyucunun, her za-
man söyleyebileceği bir şey vardır.

Bu, suyun yüzünün üstünden gördüğümüz özellikleri 
esere katan, suyun altındaki görünmeyen toplum psikolojisi 
nedir diye sorarsak arketiplere ulaşırız. 

Arketipler, insan kültürünü oluşturan yapı taşlarıdır. 
İnsan önce kendini anlamış, sonra çevreyi tanımlamış, di-
ğer canlılarla ve doğayla olan ilişkilerini değerlendirmiş ve 
gördüğü, hissettiği, algıladığı tekrarları kalıplaştırmıştır. Bu 
arada, diğer canlılardan farklı olarak hızlı gelişmesine ne-
den olan bir düş gücüne de sahiptir. Sanat ve bilimdeki (di-
ğer canlılarla kıyaslanamayacak kadar hızlı olan) gelişmesi 
buna bağlıdır.

İnsan, uzun süreçlerde karşılaştığı karmaşık olayları an-
layabilmek için, tekrarlardan yola çıkarak yaşadıklarını belli 
kültür kalıplarına sokmuş ve bunları nesiller boyunca ak-
tarmıştır. İşte arketip kalıpları böylece oluşmuştur. Böylece, 
bir kültür ortamında algıladıklarımız (örneğin sinemada 
seyrettiğimiz, gökyüzünden gelen E.T.) bilincimizin arka ta-
sarımındaki bir arketipi tetikler ve örneğin yukarıdan gelen 
yaratıcı figürüyle bir bağlantı kurar.

Bir Jung[1] terimi olan arketip, psikolojide, bilincimizin 
yapılanmasını düzenleyen ve geliştiren mitolojik temalardır. 

[1]  Carl Gustav Jung (1875-1961). Analitik psikolojinin 
kurucusu olan İsviçreli bir psikiyatrdır. Toplumsal bilinçaltı 
çalışmalarıyla tanınır.

Arketip
Nasıl Bi Tip?

Orhan Tuncay
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Bunu, Platon’un ‘İdealarına’[2] benzetebiliriz. 

Jung, bilinç dışını kişisel ve kolektif olarak ikiye ayırır 
ve ona göre arketipler kolektif bilincin temelini oluştururlar. 

Kişisel bilinç dışı: Bize rahatsızlık verdiği için bastırdı-
ğımız, var olmasına rağmen bilinçli biçimde fark etmediği-
miz, bilinçaltında düşündüğümüz her türlü şeyin depolan-
masıdır ve kişisel deneyimlerimiz bu depoyu doldurur.  

Kolektif bilinç dışı: İnsanın kalıtımsal olarak elde etti-
ği bilinçtir. İlk insandan bu yana, insanların karşılaştıkları 
olayların onların üzerindeki etkileri birikerek, nesilden nesle 
aktarılır. Bu etkiler arasında korku, sevgi, sevinç, mücade-
le, cinsellik, doğum, ölüm vb. sayılabilir. Bunlar nötr halde 
dururlar ve ancak bilinçle etkileşince nötr halden çıkarlar. 

Jung’a göre mitler[3] arketiplerin temsilcileridir. Böylece 
mitsel karakterler ve olaylar arketiplere dayanırlar. İlk öy-
küler de bu efsanelerden oluşurlar. Zaten yeryüzünde anla-
tılmamış bir şey yoktur, anlatım tarzı farkları vardır.

Arketiplerden genel olarak bahsettik. Şimdi biraz aya-
ğımızı yere basarak nelerin kastedildiğini anlayalım. “Jung 
buna ‘evrendeki varlıkların sayısı kadar’ demiş, Carol 
Pearson[4] ise bunları “12 Kişilik” başlığı altında sırala-
mış.[5] Ben de onun peşinden gittim:

Yaratıcı: Kalıcı değerler üreten sanatçı ve yaratıcı kişi-
lik. Herkesin gördüğünden farklı bir dünya görür, düş gücü 
çok kuvvetlidir. Genellikle birçok konuyla bir anda ilgilenir. 
Bir versiyonu da işkolik olmaktır. Ana yaklaşım, boş zaman 
bırakmamak, sürekli bir şeyle veya şeylerle uğraşmaktır.

Düzenleyici: Güç, iktidar, kontrol gibi karakter özellik-
lerini içeren ve patron, kral, yönetici vb. rolü alan türdür. 
Karmaşık durumları çözmek için ortaya atılmaktan çe-
kinmez. Kendisi ve başkaları için sorumluluk alır. Düzeni 

[2]  Özet olarak idealar, duyularımız yoluyla, suretlerini 
gördüğümüz nesnelerin ebedi ilk örnekleridir.
[3]  Mit: Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü 
etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili 
hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos.
[4]  Carol Pearson. Yazar ve eğitimci. Jung’un teorilerinden 
ve modellerinden yararlanarak pratik sonuçlar çıkartmaya 
çalışmıştır.
[5]  Reklamlarda Arketip Stratejisi: Makale Paul Garisson, Çeviri 
Dr. Fatma Kâmiloğlu, 26 Mayıs 2015- Elektronik Dergi: The 
Brand Age.

sağlamak için kurallar koyar. Baskıcı özellikleri vardır. 
Genellikle kendi doğrusunu tartışmaz. Kontrol etme dürtü-
sü güçlüdür.

İyileştirici: İnsanlara iyilik yapmaktan mutluluk duyar. 
İnsanlara yardım eder. Ebeveyn, hasta bakıcı, dadı gibi ka-
rakterlerle ortaya çıkar. Sosyal destek örgütlerinde çalışmayı 
sever. Başkalarına yardım için kendisini riske atar. Şehitlik 
duygusu bu tür bir duygudur. Bencillikten nefret eder. Aşırı 
özveri, yakınlar üzerinde (Örnek: Annenin çocukları) ba-
ğımlılık yaratabilir. Ayrıca bazı iyileştiriciler bunu baskı un-
suru olarak kullanırlar (Örnek: “Saçımı senin için süpürge 
yaptım.”)

Bilge: Bilginin insanı özgürleştirdiğini düşünür. Doğru 
ve yanlışı ayırabilen, bilgili, yaşlı bilge, filozof, ermiş, bilim 
adamı, öğretmen vb. olarak ortaya çıkar. Kendimizi ve dün-
yayı doğru bir biçimde görmemizde, seçimlerimizin sonuç-
larını gerçekçi olarak değerlendirmemizde yardımcı olur. 
Bilge, aydınlanma yoluyla gerçeği arar. Öte yandan, bizleri 
eleştiren, mantığı güçlü ama duygusuz ve katı bir yargıç da 
olabilir.

Kâşif: Sürekli yeni şeyler keşfetme heyecanı içinde-
dir. Kabına sığmaz. Öncü özelliklere sahiptir. Bireysellik, 
özgürlük, yalnızlık ve yeniliğe merak karakterleri taşır. 
Genellikle muhaliftir. Bir yenilikle yaşamına ve başkaları-
nın yaşamlarına katkıda bulunmaya çalışır. Öğrenme açlığı 
vardır ve bu konuda tutkuludur. Mükemmeliyetçi olabilece-
ği için erişilmesi olanaksız hedefler koyabilir.

Saf: Masum, iyi ve saftır. Ütopik bir dünyada yaşar. 
Melek arketipiyle özdeştir. Altın çağı ve vaat edilmiş ülkeyi 
arar. Terk edilmekten korkar ve güvenlik arar. Güvenilir ve 
iyimser olduğu için başkaları tarafından sevilir. Fazla iyim-
ser olduğu için zayıf yanlarını görmeyebilir, başkalarına ba-
ğımlı olabilir. Bu iyimserlik kendisine ve başkalarına zarar 
verebilir.

Öksüz: Herkesi olduğu gibi kabul eder. Sade, göste-
rişsiz bir hayatı vardır. Yaşamdan fazla bir şey beklemez. 
Anlayışlıdır, hayat okulundan öğütler verir. Kendinden ya-
rarlanılacağından korktuğu için aile içinde güvenlik arar. 
Küçük yaşta öğrendiği karşılıklı dayanışma ve pragmatik 
gerçekçilik ona yarar sağlar. Kurban psikolojisine girme 
eğilimi vardır. Kırılgandır.

Savaşçı: Başarıya açtır. Hep önde olmak ve her şeyin 
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iyisini elde etmek ister. Sert ve cesaretlidir. Amaçlar koy-
mamızda, engelleri aşmamızda ve güçlüklere dayanmamız-
da bize yardımcı olur. Başkalarını kendisine rakip olarak 
gördüğünde problem yaratır. Kazanmaya odaklıdır. Bazen 
kendi zayıflıklarıyla mücadele eder. Eğer ahlak kurallarına 
bağlı kalmadan yalnızca kendi yararı için savaşıyorsa top-
lum için zararlı olur. 

Sihirbaz: Pratik uygulamalara kısa yoldan ulaşır ve in-
sanları şaşırtır. Durumları dönüştürmek, insanları etkile-
mek ve hayalleri gerçekleştirmek için bilimi ve metafiziği 
kullanır. Bazen korkutucu bir güce sahip olur. Bazılarının 
kendilerini dönüştürerek daha üst düzeyde bir alanda olma 
hevesleri vardır. Etrafı dönüştürme çabası bencilce ise zarar 
verebilir.

Yıkıcı: Toplum tarafından hâlâ desteklenen, yaşam-
sal olmayan yapılar karşısında bastırılmış bir öfke besler. 
Acımasızdır ama yararlı olana karşı açıktır. Yıkıcılığı aynı 
zamanda nihilist bir içsel özellik taşır. Kendisini sakınmadan 
mücadele eder ve başkalarını da tehlikeye atar. Genellikle, 
şaşırtıcı bir biçimde mütevazıdır. 

Soytarı: Neşeli, şakacı, oyuncu, hilebaz, deli, dahi gibi 
rollere karşılık gelen bir karakterdir. Böyle bir kişinin uçarı 
bir karakteri vardır. Bizi neşelendirir. Bir uçta tembellik ve 
sefahat, diğer uçta canlılık sergiler, en sıkıcı işleri bile eğ-
lenceye çevirebilir. Yaşamdan, olduğu biçimiyle zevk alır. 
Kendini kontrol etmeden zevk peşinde koştuğunda kendisi-
ne ve etrafına zarar verebilir.

Âşık: Romantik kişiliktir. İyi arkadaş ve takım oyuncu-
sudur. Toplum sevgisi, hümanizm ve empati özellikleri var-
dır. Bu sevgi, her tür sevgiyi içerir –aile, arkadaş, ruhsal, 
âşık vb. İçinde hem güzel duygular hem acı barındırır. Sevgi 
duyulanın kaybedilmesi korkusu ve kaybedildiğinde ortaya 
çıkan dram sevgi duymanın olumsuz yönleridir. Sevdiği ta-
rafından istismar edilebilir ve sevgi bağımlılık yaratabilir.

 
Arketipler ve Kurgu:

Canlı ve cansız bütün varlıkların ve bütün düşüncele-
rin arka planında muhakkak bir arketip (ilk örnek) var-
dır. Örneğin ilk erkek arketipi Âdem, ilk kadın Arketipi 
Havva’dır. Bu arketiplerin gerçek olup olmamalarının öne-
mi yoktur. Önemli olan kültürler tarafından böyle kabul gör-
müş olmalarıdır.

Roman, tiyatro gibi anlatı ve gösteri sanatları kurgusal 
olarak tasarlanırken, kurgusal karakterler arka plandaki ar-
ketiplerle ilişki içerisindedirler. Başka bir deyişle kaynakları 
onlardır, kurgu kahramanları onların suretleridir.

Başarılı veya klasikleşmiş diye adlandırdığımız eserler 
hem ilk örnekleri iyi yansıtırlar hem de kurguyu başarılı 
bir yazımla anlatırlar ve böylece insanların ortak bilincine 
dokunurlar. Aslında birçok okuyucu arketipin ne olduğunu 
bilmez, ama arketip, bilinçaltından “ben buradayım,” der.

Sylvester Stallone, Rocky, Bruce Willis Zor Ölüm film-
lerinde sırayla yarışmacı, kahraman ve gözü pek kahraman 

arketiplerini başarıyla yansıttıkları için bu filmlerin serileri 
çekilmiştir. Superman gibi birçok süper kahramandan da 
bahsedebiliriz. Baba filmi (aynı adlı romandan filme aktarı-
lan) baba arketipine gönderme yaparak başarı kazanmıştır.

Daha önce de bahsettiğim gibi, arketipleri bir kültür 
silsilesi içinde doğarken beraberimizde taşırız ve bu bizim 
hem kültür üretimimizde hem de kültür tüketimimizde yö-
nümüzü ve beğenilerimizi şekillendirirler.

Arketipler toplumsal ve ortak olduğu için (yani çeşitli 
kültürlerin kahramanları ve kahramanlık biçimleri faklı ola-
bilir ama kahramanlık fikri ortaktır) başarılı kurgular, ba-
şarılı arketip arka tasarımlar ve bilinçaltını tetikleyen bir 
derinlik taşırlar. 

Örneğin, Kemal Sunal çok başarılı bir arketip uygula-
masıdır. Masal kahramanı Keloğlan bugünümüze yansımış-
tır. Saf (!) Keloğlan padişahlık döneminin dalavereleriyle 
mücadele ederken, saf (!) Şaban da çeşitli kılıklar altında 
kapitalist dönemin fırsatçılarıyla mücadele etmektedir. 
Komik de olan bu iki karakter aynı zamanda sempatiktirler 
de. Bugün stand up gösterilerinde başarılı olan göstericiler 
de meddahlık sanatının kodlarına hitap etmektedirler. İçerik 
günümüze uymaktadır ama kodlar aynıdır. 

Sonuç olarak, bir kez daha belirtelim, arketiplerin oluş-
turduğu ortak bilince dokunacak derinlikli bir kurgu başarı-
yı yakalayacaktır. O zaman, karakterlerin, arketiplerin suret-
leri olması gerekir. O zaman kurgu yapan kişi arketipleri iyi 
tanımalıdır. Nasıl ki bir futbolcu, futbol oyununu çalışma-
nın yanında ayrıca kültürfizik hareketleri de yapıyorsa, mi-
tolojiye ve psikanalize dair kitapların okunması da yazarın 
kültürfizik hareketleridir. Sporcunun kasları, yazarın zihni 
gelişecektir.

Ben yazımda Carol Pearson’un sınıflandırmasını zihin 
açıcı olması bakımından verdim. Birkaç diğer örnekten de 
daha sonra bahsettim. Kurguyu yapmadan önce bu konuda 
çalışan kişi kendi sınıflamasını belki başka türlü yapacaktır. 
Ne diyelim: Başarılar!

Kaynakça:

1. C.G. Jung, Dört Arketip, Metis Yayınları, Jung’dan çe-
viren Z. Aksu Yılmazer, Mayıs 2003 (M. Bilgin Saydam’ın 
sunumu bölümünden yararlanılmıştır). 

2. J. J. Jonas, The Twelve Archetypes, Carol Pearson’un 
çalışmalarından yararlanarak oluşturduğu PDF.
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AAV Dükkan.com

Anadolu Aydınlanma Vakfı, kurulduğu 1996 senesinden bu yana düzenlediği toplantılarla sürekli bir bilinç topluluğu 
oluşturmayı hedeflemiş, bu hedefine uzanan yolda bir çok eser vermiştir. Çeşitli isimler altında çıkardığı bülten ve dergilerinin 

yanı sıra, aynı ülküye hizmet eden düşünce ve düşünürlerle buluşmaya gayret etmiş, eserlerini basmaya çalışmıştır.

Burhan Oğuz, Cavit Sunar, Kemter Yusuf, Metin Bobaroğlu gibi Anadolunun kültür geleneği içinde yoğrulmuş ve anlam 
ilişkileriyle insanlığı bir aile olarak idrak edip, aynı anlam ailesinin ortak değerlerini, buluştukları ve ayrıldıkları konuları 

paylaşan düşünürlerin fikirlerini yayınlaştırmıştır.

AAVDukkan.com bu yayınların temin edilebileceği bir satış sitesidir.
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Düşünüyorum Dergisi
Yayın İlkeleri

Paylaşımların belirli bir niteliğe ulaşabil-
mesi adına ricalarımız olacak;

1- Yapılacak paylaşımlar Anadolu Aydınlan-
ma Vakfı’nın varoluş ilkeleri ile çelişmemeli-
dir. Buna göre: "Vakfımızın amacı, dil, din, ırk, 
cinsiyet, uyruk ayrımı yapmaksızın, aydınlan-
ma amaçlı "Sürekli Bilgi Topluluğu" oluştur-
mak, aydınlanmayı "Evrensel İnsan Toplumu 
Ülküsü" doğrultusunda, farklı kültürler ile 
insanlık uygarlığı bağlamında ve tarih süre-
cinde ele almak, incelemek, eleştirmek ve yo-
rumlamak, Anadolu kültürel yapısı içinde olu-
şan ve değişen düşünce ve kavramların bütün 
boyutlarıyla anlaşılmasını, diğer kültürlerde 
yer alan kavramlarla olan ilişkilerinin kurul-
masını ve böylece düşünce yönetiminin ve dü-
şünce aletlerinin tanımlı ve işlevsel kılınması-
nı sağlayarak, bireyin ve toplumun kendisini 
yeniden üretebilme ve gerçekleştirebilmesine 
katkıda bulunmaktır."

2- Paylaşımların Yayın Kurulu tarafından uy-
gun bulunabilmesi için her bir yazının kendi-
ne ait bir başlığı ve bir iç bütünlüğü olmalıdır. 
Yazarı ve alıntı bilgisi olmayan makalelere de 
yer verilemeyecektir.

3- Paylaşımlar eğer alıntılardan oluşuyorsa 
bu alıntıların referanslarının verilmesi gerek-
mektedir. Referans verilmeyen göndermeler 
yazının niteliğine zarar vereceğinden bu konu-
nun hassasiyeti nitelikli bir paylaşım için çok 
önemlidir. Bu nedenle yazarın kendi görüşünü 
bildirdiği alanlar dışındaki bilgiler referanslı 
olmalıdır.

4- Her ne kadar paylaşımlar, paylaşanın so-
rumluluğunda olsa da, bunları yayınlayan 
olarak Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın görev 
ve sorumlulukları bulunmaktadır. Paylaşımlar 
belirli bir partinin siyasi propagandasını içer-
memeli ve karşıt görüşleri aşağılamamalıdır. 
Bültende yapılacak paylaşımlarda hakaret içe-
rikli ve suç teşkil edebilecek ifadelerin kulla-
nılmaması gerekmektedir.

5- Paylaşılan makalelerde hatalı bir aktarım ol-
maması adına yazıların “Microsoft Word” prog-
ramında hazırlanıp bize iletilmesini rica ederiz.

6- Bültenimize gönderilen makaleler başka bir 
dergi veya mecrada yayımlanmış olabilir. Bu 
paylaşımlar yayınlandığı mecranın bilgisi ile 
birlikte paylaşılmalıdır. Makalenin bültenimi-
ze gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki 
taahhüdü anlamına gelir. Bu nedenle başka-
sına ait olduğunun tespit edilememiş olması 
Yayın Kurulu’nu bağlamamaktadır. Bu gibi 
paylaşımlar doğrudan yazarın kendi sorumlu-
luğu altındadır.

7- İmlâ hataları nedeniyle anlam kaybı bulu-
nan makalelerin ilgili düzenlemeleri yazarın 
kendisinden talep edilecektir.

8- Yazılar belirtilen tarihte iletilmelidir. Ge-
cikmeli olarak ulaşan paylaşımlara tematik 
olmayan ara bültenlerde yer verilecektir.
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Düşünüyorum Bülteni ve Dergisinde yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazının yazarına veya yazarlarına aittir. Ayrıca yayımlanacak çeviri yazılarda 
çevirmen eserin yazarından ve/veya yayın hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı yayım izni almak ve bu izin belgesini yayın kuruluna iletmek zorundadır, aksi halde oluşacak 
telif hakkına dair hukuki sorumluluk yazara aittir. Düşünüyorum Dergisinde yayımlanması kabul edilen yazıların tüm yayın hakları dergiye devredilmiş sayılır. 

Düşünüyorum Dergisi  Yeni Teması

Anadolu Aydınlanma Vakfı Düşünüyorum Dergisi her yıl bir temayı çalışma 
konusu olarak belirlemekte ve bu tema uyarınca farklı düşünce alanlarında, 
farklı yaklaşım ve paradigmalara göre hazırlanan çalışmaları bir dergi olarak 

ürüne çevirmektedir.

2019 yılı tematik sayının konusu, içinde bulunduğumuz dönem ve güncelliği 
bakımından “İnsan Hakları” olarak belirlenmiştir. Konuya felsefe, bilim, tarih, 
sosyoloji, psikoloji, siyaset, sanat, edebiyat vb. birçok farklı alandan gelmesi 

ümit edilen yazılarla dergimiz oluşturulacaktır.

Üyelerimizin ve katılımcılarımızın verecekleri katkıların yanında konuyla ilgili 
hazırlanmış tez çalışmalarından da yararlanarak nitelikli bir dergi oluşturmayı 

hedeflemekteyiz. Değerli paylaşımlarınızı ve katkılarınızı bekliyoruz.

Yapılacak paylaşımların en geç 1 Eylül 2019 tarihinde teslim edilmesi 
gerekmektedir. Paylaşım adresi: dusunuyorumdergisi@gmail.com

İnsan Hakları


