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“Evren bir bütündür. Tek bir organizma gibidir. Belki bu 
yüzden birbiriyle tamamen ilgisiz iki şey yoktur. İlişkileri 
görebildiğinizde evren kalbini açar size… Geçmiş, şimdi 
ve gelecek arasındaki ayırım sadece bir yanılsamadan iba-
rettir.” 

“İnsan, bizim tarafımızdan evren diye adlandırılan bü-
tünün, zaman ve uzayda sınırlı bir parçasıdır. Kendini, 
düşüncelerini ve duygularını diğerlerinden ayrıymış gibi 
deneyimler. Bu, bilincinin bir çeşit optik yanılsamasıdır.”

Bu sözlerin sahibi Albert Einstein, tüm kuvvet ve parçacık-
ların tek bir alan terimi ile açıklanabileceğini öne sürdüğü 
“Birleşik Alan Teorisini” ortaya atmıştır. 

Kuvvet, fizikte kütlesi olan bir cisme hareket yeteneği ka-
zandıran etki olarak tanımlanır. Felsefede ise Hegel, Mantık 
Bilimi kitabının “Öz” ile ilgili bölümünde kuvveti şu şekilde 
tanımlar: “Kuvvet, olumsuz birliktir ki, bütünün ve parça-
ların çelişkisi onda çözülmüştür, o ilk ilişkinin gerçeğidir.”

“Kuvvet, bütünün yansımış birliğinin belirlenimi olarak, 
kendi içinden varolan dışsal çokluluğa doğru oluş sürecin-
deki bir şey olarak koyulur.” 

İlk kez matematikçi Newton kuvvet ve onun üç temel yasa-
sını açıklamıştır. Bu nedenle kuvvet birimi Newton olarak 
belirlenmiştir. Hareket kanunları olarak da bilinen üç yasa 
şunlardır: 

1- Eylemsizlik Yasası

2- Dinamiğin Temel Prensibi. 
(F=m*a) (kuvvet=kütle*ivme)

3- Etki-Tepki Yasası

Evreni bir arada tutan, bilinen dört ana kuvvet vardır. 
Kuvvetler, kendilerine ait parçacıkların değiş tokuşu ile 
etki ederler. Bu parçacıklardan graviton ve gluon varsayılan 
iken bozon ve foton gözlenmiştir. 

“Modern fiziğin merkezindeki “alan kavramı” ise ilk ola-
rak Faraday tarafından tanımlanmıştır. Bilime tutkun fa-
kir bir genç olan Faraday ciltçide çalışmaktadır. Humphry 
Davy’nin halka açık konferanslarına katılarak onunla tanış-
ması sayesinde yanında çalışma olanağını elde eder. Önce 
şişe yıkamakla başlayan çalışma süreci onu Davy’nin sağ 
kolu olarak Londra Kraliyet Enstitüsü Direktörü olmaya 
kadar götürür. Faraday, elektrik yüklerinin belli bir uzak-
lıktan birbirini çekip itmesi yerine bu yükün etkisini ileten 
bir ortam olması gerektiğini düşünüyordu. Faraday’a göre 
E&M alanlar, ortada herhangi bir mıknatıs veya akım olma-
dan birbirlerini yaratabilirdi. Ancak Faraday matematikçi 
olmadığından onun sezgileri Maxwell sayesinde matema-
tiksel karşılıklarını buldu. Maxwell, 14 yaşında ilk makalesi 
yayınlanan, 25 yaşında profesör unvanını alan bir matema-
tik dahisiydi. 48 yaşında dünyayı terk ettiğinde ise bıraktığı 
çalışmalar, fizikte evrene bakış açısını değiştirdi.

Maxwell elektrik ve manyetizmanın uzayda birlikte seyahat 
ettiğini ispatladığında Faraday’ın haklı olduğu ortaya çıktı. 
Maxwell, E&M dalgaların hızını, teoride 310.745 km hesap-
lamıştı ki deney sonucu buna çok yakın çıktı. (310.906km.) 
Maxwell hem ışığın hızını hem de doğasını açıklamak sure-
tiyle E&M ve ışığı birleştirmişti.

Faraday-Maxwell ikilisi fiziğin yin-yang’ı gibiydiler. İkisi 
arasındaki saygı, mükemmel bir deney- kuram ilişkisiydi. 
Faraday elektromanyetik kuvvetlerin “kuvvet hatları” ara-
cılığıyla çalıştığına inanmıştı. Bu da kuvvet alanı kavramı-
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Kuvvet Taşıyıcı parçacığı İşlevi

1) Kütle-çekim Kuvveti Graviton Uzaydaki tüm cisimlerin çekme kuvvetidir

2) Zayıf Nükleer Kuvvet Bozon Kuark değiş tokuşunu sağlar. (W, Z)

3) Elektromanyetik Kuvvet Foton Atomları ve molekülleri bir arada tutar
4) Güçlü Nükleer Kuvvet Gluon Proton ve nötronları bir arada tutar
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zenin aynı anda hem bütünsel hem de parçalı yapısını göster-
mesi felsefedeki “karşıtların birliği” anlayışına uygundur.

Gözlenebilir, ölçülebilir fiziksel evrenimiz atomdan kozmo-
sa tüm ölçeklerde var olan elektromanyetik enerji-kütle di-
namikleri örüntüsüne dayalıdır. Hayli farklı ölçeklerde aynı 
geometri ve örüntüleri gördüğümüz için fraktaller bize bu 
ölçek tabakalarının nasıl bağlandığını gösterebilir. Birleşik 
fizik’in matematiği bize fraktallerin en küçükten en büyüğe 
nasıl kalıcı olduğunu gösterir. 

Haramein bize uzayın boş olmadığını, enerji ve bilgi yük-
lü olduğunu söyler. Ona göre gerçekliğin kaynağı olan bu 
enerji hesaplanabilir. Yaratımın başında temel bir örüntü 
olması gerektiği düşüncesindedir. 

Haramein fizik çalışmalarının yanı sıra kadim bilgileri de 
araştırır ve son bilimsel bulguların bunlarla uyumunu or-
taya koyar. Kurduğu “Resonance Academy”de bilimsel 
araştırmaların yanında kadim bilgiler de yer almaktadır.2 

Haramein, bugünkü fizik yaklaşımının bütünsel olmamasın-
dan yola çıkarak kozmos ve kuantum dünyasını bağlayan 
bir ilişki olması gerektiğini düşünür ve çalışmalarını bu te-
mel üzerine kurar. 

“Kozmostaki kütle çekimi alanı çok kaygan buna karşılık 
kuantum alanında çok keskin, ayrışmış kuantize (parçalı) 
enerjiler var ve bu ikisi uyuşmuyor. Büyük küçükten yapıl-
dığı için bunları bağlayan bir temel teori olmalı. Bir yanda 
gökadaları, yıldızlar, kara delikler, diğer yanda molekül, 
atom ve çekirdeği var. Atom ve atom altı alanı inceledik-
çe gördük ki kuantum seviyesinde kuantum (vakum) boşluk 
salınımı; Elektromanyetik Alan diye adlandırdığımız çok 
yoğun, hassas bir alan karşımıza çıkmakta.” N. Haramein

“Ya uzay birlikte alan olarak titreşen ayrık enerji örgüleriy-
se ve gözlediğimiz tüm parçacık ve kuvvetler bu enerji alan 
ağındaki değişikliklerse?” Adam Apollo

Einstein ve Ether
(Aether-Esir) 

Fizikte alan kavramı öne çıktıkça yakınçağda bilim dışı 
olarak görülen ether yeniden gündeme gelir. Kadim kül-
türlerde çok üzerinde durulan hatta hava, su, ateş ve toprak 
yanında 5. temel unsur olarak Aristo tarafından öngörülen, 
Pythagoras’ın dört unsura hükmeden ruh olarak tanımladı-
ğı ether, maddenin ilk hali (prima materia-hyle), akışkan, 
yoğunluğu az latif bir madde olarak tanımlanır. Eski kültür-
lerde Ait-hur-Solar Ateş denilen Aether, her şeyin içinden 
çıktığı temel arka plan, alan, ya da başlangıç olarak betim-
lenmiştir. Aether aynı zamanda boşluk (void), enerji, dolu-
luk ve hatta ruh olarak da bilinir. Değiştirilemez, yok edile-
mez ve görünmez olarak her şeyi ve bütün maddeyi kaplar.

Hegel, Mantık Bilimi’nde çekim kuvvetini ether üzerinden 

2  https://www.resonancescience.org/academy

tanımlar: “Kuvvet, şeyin dingin bir belirliliğidir; kendini 
dışsal olarak anlatan değil ama dolaysızca dışsal olandır. 
Böylece kuvvet özdek olarak da belirtilir ve manyetik, elekt-
riksel bir özdek, ya da ünlü çekim kuvveti yerine her şeyi bir 
arada tutan ince bir Ether kabul edilir.”

Işığı uzayda neyin taşıdığı sorusu çağlar boyu insanları dü-
şündürmüş ve etherin varlığı benimsenmişti. Buna gönülden 
inanan ve deneyle kanıtlamak isteyen Michelson-Morley 
ikilisi ummadıkları bir sonuçla karşılaştılar ve bu sonuç 
kendilerine Nobel kazandırdı. Işık boşlukta yayılıyordu ama 
ether maddesi yoktu. Böylece 20. yüzyılda etherin bir safsa-
ta olduğu anlayışı hâkim oldu. Günümüz fizik kitaplarından 
etherin atılması Michelson-Morley’in tamamlanamamış de-
ney sonuçlarının yanlış değerlendirilmesi ile ilgilidir.3 

Newton’un aksine Einstein’ın etherin varlığını yadsıdığı dü-
şüncesi de bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Einstein 1905’te 
yayınladığı makalelerinde etheri tümüyle reddetmemiş yal-
nızca soruna matematiksel çözüm getirilmesi gerektiğini 
söylemiştir.1920’de ise, “Genel Görelilik Kuramını” geliş-
tirdiğinde uzay-zamanın kendisinin kadim kavram “Aether” 
benzeri kuvvet ve maddenin doğduğu ve yayıldığı bir ortam 
olduğunu düşünmüştür. Yeni etheri tanımladığında içinde 
tüm kuvvetlerin açığa çıktığı temel arka plan olan uzay-za-
manı kasteder. Bu gerçek hala fizik kitaplarında göz ardı 
edilmektedir.

Albert Einstein 1920 yılında yaptığı bir konuşmasında şun-
ları söyler: “Etheri reddetmek, boş uzayın hiçbir fiziksel 
özelliği olmadığını kabul etmektir. Bu, kuantum mekaniği-
nin temel gerçekleriyle uyuşmaz. 
Genel Görelilik teorisine göre uzay boşluğunun (space) fizik-
sel nitelikleri vardır ve bu da etherin varlığını onaylar. Genel 
Göreliliğe göre ether olmadan uzay düşünülemez. Böyle bir 
uzayda ışığın yayılması söz konusu olmayacağı gibi uzay 
zaman standartlarının varoluş olasılığı da olmayacaktır.”4 

Evrensel Ağ Dizgesi
Evrensel ağ dizgesini her noktanın bütünden öğrendiği ve 
buna karşılık bütünün her noktayı bilgilendirdiği bir holog-
rafik öğrenim yapısı olarak düşünebiliriz. 

Amerikalı bir sistem teorisyeni, tasarımcı, kaşif, yazar, 
geometrici ve yeni gelecekçi-(neo-futurist) mimar olan 
Buckminster Fuller “Örüntü, bütünselliği ölçekten ba-
ğımsız kavramsal ilişkidir.” der.  Synergetics: Düşün 
Geometrisinin Keşfi adlı kitabında, “Örüntü bütünselliği” 
kavramını bize şöyle anlatır: “Birleşik fiziğin modelini bil-
diren temel örüntü, yapı ve süreçleri keşfettikçe bilmeliyiz 
ki aslında keşfettiğimiz, Planck ölçeğinden insan ölçeğine, 
oradan da evrene uzay-zaman alanının kendisine ait gerçek 
enerji dinamikleridir.”

3  http://www.helical-structures.org/einstein_about_ether.htm
4  http://www.helical-structures.org/movies/Einstein-ether-1920_
medium_res.wmv

na atılmış ilk adımdı. Elektrik ve manyetik alanların uzayda 
hareket etmek için zamana gereksinimi olduğunu deneyle-
meye çalıştı. Bu deneylerin tamamlanması ancak 30 yıl son-
ra Hertz tarafından gerçekleştirilecekti.

Newton hareketin matematiğini açıklayabilmek için kal-
külüsü icat etmişti. Maxwell ise kuvvet alanlarını tanımla-
mak için kısmi diferansiyel denklemleri geliştirdi. Böylece 
Maxwell, Faraday’ın kuvvet hatları fikrini kapsamlı bir 
“alanlar” kuramına dönüştürdü. 

Modern kozmolojinin temelinde Maxwell’in elektrik, man-
yetizma ve ışık, Einstein’ın ise uzay-zaman, enerji ve yerçe-
kimi alanlarındaki kuramları yer alır. Einstein’a Londra’da 
“Kendinizi Newton’un omuzunda yükselmiş olarak görüyor 
musunuz?” diye soran gazeteciye “Hayır, aslında Maxwell’in 
omuzunda” diye cevap verir. Maxwell’in Elektromanyetik 
denklemi, Einstein’ın “Özel Görelilik” kuramının öncü-
lüdür. Einstein onun için: “Maxwell'den önce parça olan 
gerçeklik ondan sonra kesintisiz alanlardan oluşuyor.” der.1 
Her ikisi de doğanın basit ver zarif işlediği görüşündedirler.” 

Alan, uzay ve zamanda her nokta için bir değeri olan fiziksel 
bir niceliktir. Bir kaptaki sıvı gibi tüm uzayın içine işlemiş 
temel bir enerji gibi düşünülebilir. Einstein’ın arkadaşı John 
Wheeler onun için “Varlığı boşluğun gerçek olmadığının 
göstergesidir” der. Birleşik Fizik kavramı işte bu birleşik 
alan kavramından yola çıkılarak geliştirilmiştir. 

1  Kaynak: Neil Turok, İçimizdeki Evren. Çev. Onur Uygun. Kolektif 
Kitap, 2018, İstanbul.

“Büyük Birleşik Teori (GUT)” ve “Her şeyin Teorisi 
(TOE)” de “Birleşik Fizik” kavramı ile ilgilidir. Fakat 
“Büyük Birleşik Teori” kütle çekimi hariç diğer kuvvetleri 
birleştirmeye çalışırken “Her şeyin Teorisi” altında belir-
li bir temel bir alan olmadan tüm kuvvetleri birleştirmeye 
yönelik bir çerçevedir. Birleşik Fizik’te “holofraktografi” 
modeli bu çerçevenin temelidir ve fizikte çözülmeyen so-
runlara farklı bir bakış açısı getirmektedir. Holofraktografi, 
holografi ve fraktal tanımları üzerine kurulur. 

Holografi kavramı (holo) (whole-bütün) ve (graphic) 
(imaj-görüntü) kavramlarını bir araya getirir. “Hologram” 
ise her noktadaki bilginin temsilcisidir. (gram; gramer, ke-
limeler, dil) 

Holografi prensibi 1980’li yıllarda Hooft ve Susskind ta-
rafından fizikteki kara delik paradoksunu çözmek için 
geliştirilmiş ve düşünsel devrimin tohumlarını atmıştır. 
Holografinin gerçek yaşamdaki en çarpıcı örneği ise holog-
ram tekniği ile çekilen fotoğraftır. Bu tür bir fotoğraf filmini 
ne kadar küçültürsek küçültelim baştaki görüntünün aynısı-
nı elde ederiz. 

Fraktal kavramı ise Latincede parçalanmış anlamına gelen 
“fractus” kelimesinden türetilmiştir. İlk olarak 1975 yılında 
Polonyalı matematikçi Benoit Mandelbrot tarafından doğa-
daki karmaşık ve tekrarlayan matematiksel yapıyı tanımla-
mak için ortaya atılmıştır. Doğanın güzelliklerinde karşı-
mıza çıkan fraktallerin matematiksel estetiği Buckminster 
Fuller’in “…çözüm güzel değilse bilirim ki yanlıştır.” sözü-
nü hatırlatır. 

Fraktal Yapı;
Kendine Benzerlik 

Benoit Mandelbrot, İngiltere’nin kıyı uzunluğunu bulmak 
için başlattığı çalışmada fraktal geometriyi keşfeder. Fraktal 
kavramı hangi noktasını alırsak alalım büyüttüğümüzde 
başlangıçtaki örüntünün tekrarlanmasını anlatır. Fraktaller 
genellikle nispeten basit algoritmik işlevler tarafından bil-
gisayarda üretilirler. Ölçek veya büyüklükte tekrar eden 
kendine benzer ama aynı olması gerekmeyen örüntülerdir. 
Ne kadar küçüğe veya büyüğe doğru inceleseniz sonsuza 
giderler. 

Eğer evren fraktal olarak düzenlenmişse bu, bulundukları 
ortam veya ölçekle değişmeyen bir karmaşıklık seviyesi 
olduğu anlamına gelir. Ölçek veya materyal yapısı değişse 
de enerji dinamiklerinin kavramsal ilişkisi yani geometri, 
aynı kalır. Fraktallerin ölçek bazında değişmezliği bize şu 
Hermetik anlayışı anımsatır: “Yukarıdaki neyse aşağıdaki 
odur”

“Birleşik Fizik” konusunda 30 yıldır çalışan Nassim 
Haramein, bu iki kavramı bir araya getirerek holofraktog-
rafi diye adlandırmıştır. Bu, kozmosun holografik ve fraktal 
yapısının temelde alakasızlığını gösterse de gerçekte birleşik 
bütün, fraktal olarak birbirlerine ve bütünün tümüne bağlı 
olan ayrı, yerel birimlere bölünmüştür. Evrendeki temel dü-

Fraktal: “Tüm ölçeklerde kendi 
benzerliğini gösteren nesne veya 
miktar. Nesne tüm ölçeklerde 
aynı yapıda olmak zorunda değil 
ama tüm ölçeklerde aynı tip 
yapılar vardır."
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Fizikte, Felsefede Bir’leme 
Sonuç olarak Haramein bize şunları söylüyor: 

“Fizikte anlayış değişiyor. Yeni fizik, kütleçekimi temelli 
olacak. 2016 yılında iki karadeliğin çarpışması sonucunda 
oluşan kütleçekim dalgaları tespit edildi. CERN’de kütle-
çekimi ışını, darbesi (pulse) deneylendi. Kütleçekimi ışını, 
dalgası ışığın 64 katı hızda yayılır. Son yüzyılda elektro-
manyetik alan ile yaşantımızda nelerin ne hızda değiştiğini 
düşündüğümüzde geleceği de o denli hayal edebiliriz. Çok 
uzak yıldızlara seyahat edebilir, tükenmez enerji kaynakları 
elde edebiliriz.”

“Vücudunuzun çoğunlukla boşluktan oluştuğunu düşünün. 
Gözünüzü kapatın ve kendi boşluğunuzla etrafınızdaki uza-
yın bir kristal gibi titreştiğini deneyleyin. Sonra vücudunu-
zun boşluk halindeki biyokristal yapısının titreşiminin size 
gelen ve sizden giden bilgi ile aynı olduğunu hayal edin. 
Tıpkı bir kristal radyonun frekansının belli bir istasyonu 
duymak üzere ayarlanması gibi…Bedende beyin, radyo 
anteni gibi olup onun frekans ayarı ise kalptedir. Kalp, vü-
cudunuzun duygu halinize göre değişebilen akıcı dinamik 
ritmi yoluyla alınan bilginin frekansını belirler. Genler ise 
anten gibidir. Her insan bir bilgi setidir. Genler buna göre 
enkarnasyon döngüleridir. Uzay-zamandan bilgi alırlar.”

“Fizikte Bir’leme, insanlığın bir ileri seviyeye geçmesine 
neden olacak. Dünyanın fiziğini böyle görmeye başladığı-
nızda evrenin siz olduğunu fark edersiniz. Bu ilişkiyi derin-
den hissedersiniz.”

Bilim insanlarının günümüzde gitgide daha çok yayılan tüm 
evreni bir organizma olarak değerlendirme şeklindeki an-
layış, felsefede Yeni Platonculuğun sunucusu Plotinos’un 
“Bir” kavramında da karşımıza çıkar. Plotinos’a göre her 
şey Bir’in açılımından ibarettir. 

“Kendi yetkinlik düzenleri içerisinde sırasıyla Bir, Zeka 
(Nus), Ruh olan üç ilahi uknum vardır: Bir, ezelden beri 
Zeka’yı ve Zeka da Ruh’u oluşturmaktadır, çünkü mü-
kemmel olan bir kudret asla yaratıcılıktan uzak kalamaz. 
(Üç uknum kuramı Parmenides, Anaxagoras, Herakleitos ve 
Empedokles’in doktrinleri ile bağdaşır.)”5

Antik çağlarda kadim bilgeler hep bu Bir’leme üzerine çağrı 
yapmışlardır. Çağdaş gönül insanı İsmail Emre, dizelerinde 
bunun derin bir anlamını sunar bizlere: 

“Varlıkların bütün canı
Ayrı değil bir candır.

“Bir Göz” ile seyredene
O her daim üryandır.” 

5  Plotinus, Dokuzlar. Çev. Haluk Özden. Ruh ve Madde Yay. 2008, 
İstanbul

Son bilimsel verilere göre evren genişliyor ve hızlanıyor. Çünkü ken-
dini öğrendikçe holografik Planck bilgisini kaydedecek daha fazla ala-
na gereksinimi var. Tıpkı öğrendikçe kıvrımları artan beynimiz gibi. 

Yeni bilimsel yayınlarda uzay-zamanın kendisinin bir süper-akışkan 
olabileceği vurgulanmaktadır. Birleşik fizik açısından uzay-zaman her 
şeyi bağlamakla kalmaz, her şeydir de…  Birleşik fiziğin kuantum 
boşluk salınımları, modern fiziğin hala bağlı olduğu Kopenhag yoru-
mundan daha basit ve daha güzeldir. 

Şaşılacak şekilde beynin sinirsel yapısına benzeyen bu bilgi ağında dizgenin gelişmekte olan öğrenme süreci uzay-zaman 
yapısındaki bellek girişi olarak kaydedilmelidir. 

Enerji dinamiklerinin bağlı olduğu kozmik örüntü-
ler ölçek ve zamandan bağımsızdır; tüm açığa çıkan 
formlarda bu örüntülerin bir bütünlüğü (sürekliliği) 
vardır. 

Araştırmacı William Brown ise “Bilginin örüntüsü 
bellektir.” der. Planck ölçeğinde birleşik alan, atom, 
molekül, hücre, organizma, gezegen, güneş sistemi, 
galaksi ve evren ölçeklerinde madde-enerji yapıları 

olarak harmonik ilişkilerde açımlanır. Bu örüntüler kozmosun frak-
tal yapısı hakkındaki anlayışımızı nasıl bilgilendirir? 

Bu örüntülerin sürekliliği ve bütünselliğinin kalıcı olup olmadığı dü-
şünülmektedir. Bugün birleşik fizikte keşfedilen örüntülerin binlerce 
yıl önceki antik uygarlıklardan kalan yapılarda karşımıza çıkması 
oldukça düşündürücüdür. Bizden çok geri olduklarını varsaydığımız 
uygarlıklar nasıl bu bilgilere ulaşmıştır?

Makrodan mikroya metre cinsinden evrenin 
ölçeklendirilmesi.

Planck Ölçeği
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Basit bir hücrenin biyolojik sistemi Planck ölçeğinin 
1030 katı ve gözlenebilir evrenin 1030 da biri olarak 
mezoölçek diye adlandırılan sınırdadır.

Planck ölçeğinde boşluk salınımlarının 
manyetik ve elektrik akımları ile matematiksel 
modeli temel alınarak beyindeki bir nörondan 
süper galaktik kümelere farklı ölçeklerde 
fraktal kendine benzerlik…

Beyin Hücresi Evren

Florida’da kasırga Karbon etrafında düşük enerji alanı Galaksi M51



8 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 9 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Hegel’in felsefesi bir özgürlük felsefesidir. Bu ba-
kımdan onun felsefesi genel olarak modern felse-
fenin ve özel olarak Klasik Alman Felsefesinin do-

ruk noktasını temsil eder. Modern felsefede empirik felsefe 
geleneği deneyimi, rasyonalist felsefe geleneği ise eleştirel 
düşünmeyi merkeze koyarak, gelenekçi Ortaçağ anlayışını 
ve feodal toplumu özgürlükçü bir bakış ile eleştirir. Bu ba-
kımdan modern filozoflar antiklerden de farklıdırlar. Eski-
çağ Yunan Felsefesinin en kapsamlı kavramı mutluluktur. 
Özgürlüğü neredeyse tüm araçlarla bastıran Ortaçağ deneyi-
mi nedeniyle modernler mutluluk kavramını dahi özgürlük 
kavramının içine yerleştirmiştir. Modernlere göre, özgürlük 
talebini yerine getirmeyen hiçbir şey, aklın mahkemesi kar-
şısında yaşam hakkı talep edemez. Klasik Alman Felsefesi, 
modern felsefenin bu ilkesel yönelimini sürdürmekte ve Al-
man düşünce tarihine ve kültür dünyasına uyarlamaktadır. 
Hegel, ortaya koyduğu ve ancak Aristoteles ile kıyaslanabi-
lecek ansiklopedik yaklaşımla burada söz konusu olan fel-
sefi özgürlük hareketinin mirasçısı ve sürdürücüsüdür.

Hegel’de özgürlük kavramı, yaygın olarak karşılaştığımız 
şekliyle ideal bir özgürlük durumunun betimlemesi değildir. 
O, özgürlük kavramına ilişkisel ve tarihsel olarak yaklaşır. 
İlişkisel yaklaşım, her zaman bütünlüğü görme ve kurma 
olanağı sunar. Tarihsel yaklaşım, her şeyi hareket halinde; 
kendi oluşum, gelişme ve yok oluş sürecinde bütünlüklü 
olarak kavramayı mümkün kılar. Hegel’in yaklaşımı ilişki-
seldir, çünkü insan ilişkilerinin her alanında özgürlüğü bü-
tüncül olarak incelemeyi ve temellendirmeyi amaçlamakta-
dır. Tarihseldir, çünkü tüm bu ilişkilerde özgürlüğün pratik 
olarak içkin gerçekleşme potansiyellerini göstermeyi kendi-
sine görev edinmiştir. 

Hegel, toplumda özgürlük durumunu, gelişme ve gerçek-
leşme potansiyellerini insanın iç ve dış ilişkilerini gözeten 
bir bakış ile insan-insan, kadın-erkek, ebeveyn-çocuk, top-
lum-birey, devlet-toplum ve halkların veya ulusların birbi-
riyle ilişkisi bağlamında ele alır ve kavramlaştırır. 

Doğa ve toplum ilişkisi, geleneksel olarak düalist yaklaşım-
lar çerçevesinde özgürlüğün yadsınması olarak işlenmiştir. 
Hegel, insanın üretim aracılığıyla doğayı dolayımladığını ve 
böylelikle özgürlüğünün ontolojik temellerini oluşturduğu-
nu göstermiştir. Eş deyişle insan doğayı emeğiyle dönüştü-
rerek kültür ve uygarlık yaratır ve bu onun doğada yaratmış 
olduğu özgürlük alanıdır. İnsan tarihte sürekli ilerleyen, ge-
nişleyen ve derinleşen bir özgürlük halini gerçekleştirir. Bu 
bakımdan tarih insanın özgürlük bilincinin dışa vurmasıdır. 
İnsan tüm ilişkilerinin bütünüdür ve bu bütünlük birbiriyle 
uyumlu bir şekilde oluşturulabildiği oranda özgürdür. Bu 
bakımdan insan ilişkilerinde görülen tüm efendi-köle ilişki-
leri özgürlüğün ontolojik potansiyellerinin hareketi dolayı-
sıyla sorgulanır hale getirilmektedir. 

İnsanın duygu ve düşünce bütünlüğü, onun toplumsal ilişki-
lerinde oluşmuş olan uyumlu bütünlüğün bir ifadesi olabilir. 
Ruh-beden ikileminin epistemolojik olduğu kadar sosyolojik 
boyutu da vardır. Aynı şekilde kadın-erkek arasındaki ilişki-
de özgürlükçü ortak yaşam ancak toplumun genelinin özgür-
lük temeline oturtulmasıyla mümkün olabilmektedir. İnsanın 
insanla ilişkisinde özgürlük sorunu, iki özne arasındaki iliş-
kinin şekillenişine göre birbirlerinin özgürlüğünü mümkün 
kılabilecekleri gibi birbirlerinin özgürlüğünü yok da edebi-
lecek potansiyellere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 
Geleneksel liberal anlayışa göre, bireylerin özgürlük alanları 
birbirleriyle çelişmektedir ve birbirlerini sınırlandırmaktadır. 
Hegel, Aristotelesçi bakışı takiben, bireylerin özgürlük alan-
larının birbirlerini sınırlamadığını, sınırlıyorsa bunun aslında 
özgürlüğün kaybı anlamına geldiğini, dolayısıyla insanların 
birbirlerini kapsayarak kendilerini sonsuzlaştırarak özgür-
leştirdiğini göstermeyi amaçlar. Kadın-erkek ilişkisi insanı 
tamlayan bir ilişki biçimidir. Dolayısıyla, Hegel’e göre, cins-
lerden herhangi birisinin diğeri üzerinde hâkimiyet kurması, 
insanın (kadının ve erkeğin) özgürlüğünü bir bütün olarak 
kaybetmesi anlamına gelmektedir. Kadının ve erkeğin kendi 
özgürlüğü için diğer cinsin özgürlüğünü amaçlamak zorun-
da olması, doğrudan ebeveyn-çocuk ilişkisiyle de ilişkilidir. 
Kendi ilişkilerini özgürlük ilkesi çerçevesinde kuran ve şe-
killendiren ebeveynlerin yükümlülüğü çocuğu kendi başına 
düşünebilen ve davranabilen yani özgür insan olarak yetiş-
tirmektir. Dolayısıyla, çocuğun ebeveynler nezdinde özgür 
olarak yetiştirilme hakkı vardır. 

İnsan bireyinin toplum içindeki özgürlüğü, insanın toplumda 
var olan tüm olanakların her bir insana kendisini gerçekleş-
tirmesi için koşulsuz sunulmasıyla mümkündür. Toplum bu 
bakımdan hiçbir insana gelişimine engel oluşturacak bariyer-
ler oluşturmamalıdır. Tersine, onlara kendilerini gerçekleştir-
meleri için toplumsal yaşamın her alanını onların bizzat de-
neyimine açmalıdır. Böylece bireye toplumu özgürce edinme 
yani toplumda kendisini gerçekleştirme olanağı sunulmuş 
olacaktır. Hegel’e göre, halkın devlet karşısında örgütlenme-
si ve bir güç olması, devletin varlığı için bir tehlike değil, bir 
bütün olarak halkın özgürlüğü için bir zorunluluktur. 

Toplumda var olan tüm ilişkiler tanınma ilkesine dayalıdır 
ve bu koşul yerine gelmezse, ilişkiler giderek bir efendi-kö-
le ilişkisine yani özgürlüğün bir bütün olarak kaybolmasına 
neden olan ilişkiye dönüşür. Hegel’in bu gözlemi halkların 
birbiriyle olan ilişkisi için de geçerlidir. Hegel, bu bağlamda 
halklar arası ilişkinin gerçekleşmesini, onların politik kuru-
mu olan devletler ve sanat ve kültür gibi başka farklı kurum-
lar üzerinden gerçekleşmesini farklı açılardan değerlendirir. 
Hegel’e göre, karşılıklı tanınma olsa bile devletlerarası iliş-
kiler ilkesel olarak güç ve iktidar ilişkileridir. Bir özgürlük 
durumu olarak betimlenebilecek ebedi barış durumu ancak 
halkların kendilerinin eseri olabilir.

Hegel’de 
Özgürlük 

Kavramına Dair 
Bir Çerçeve

Doğan Göçmen

* “Bu kısa metin Doğan Göçmen’in “Hegel’de Özgürlük Kavramı Üzerine” başlıklı yazısından alınmıştır. Yazı Şubat 2022’de Doğu-Batı Yayınlar’ından “Düşünce 
Tarihinde Özgürlük” adı altında Armağan Öztürk ve Cengiz Çevik’in editörlüğünde yayınlanacak olan derleme kitapta yayınlanacaktır. Doğu-Batı Yayınları’ndan Taşkın 
Takış Beye metnin yayınlanmasını mümkün kıldığı için teşekkür ederiz.”



11 Aylık Düşünüyorum BülteniAnadolu Aydınlanma Vakfı 

Kimi uğraşıları karşıtını temsil eden düşüncelerle tartışmak, onları değerlendirirken daha 
hızlı yol alınmasına yardımcı olabilir. Koleksiyonculuk için de istifçilik, böylesi bir zıtlığı 
işaret etmektedir. İlk bakışta görülebileceği üzere hakiki koleksiyonculuk; yalnızca sahip 
olmak manasına gelmediği gibi, parayla kıymetli eşyaları satın alma olgusuna da indirge-
nememektedir. Öte taraftan istifçilik ise, kara günleri de hesaba katan, temkinli-tedbirli 
olmaktan çok daha farklı bir tutuma işaret eder. Henüz en başından maksatsız ve aşırı bir 
eylemdir; daha çok tıkıp tıkıştırmayı göstermektedir. 

Tüketim toplumu, birtakım göstergeler edinme uğruna, in-
sanlara çeşitli metaları satın almayı buyurur. Bu sahiplik, 
herhangi bir işlevsel değeri gerektirmediği gibi, dahası sık-
lıkla insanların kendilerini tanımasını ve hatta başkalarına 
kim olduklarını sunmasını sağlayan metalara yönelmeyi ifa-
de etmektedir. Değişim değerinin, kullanım değerine oranla 
yükselmesi (metafetişizmi), reklamların da ürünler hakkın-
da hedef kitlesine fonksiyonel bilgiler aktarmasını haliyle 
gereksiz kılmıştır. Böylece nesneler, her zaman birtakım 
göstergeler (statü, sınıf, itibar vb. temsil eden) olarak kulla-
nılmaktadır. Bireyler arasındaki ilişkiler, göstergeler üzerin-
den kuruldukça, insanın bizatihi kendisi de metalaşmaktadır. 
Herhangi bir kişi, belirli malları tükettiği için, belirli bir sını-
fın üyesi olarak kendisini konumlandırmaya çalışmaktadır. 

Tüketici olan insan, kendisini (reklamların yarattığı bek-
lenti nedeniyle de) haz almak zorunda olan biri olarak ta-
nımaktadır. Dolayısıyla haz aldığı kadarıyla yaşadığını 
duyumsayacaktır. Buradaki haz, daima bir sonraki sahipliği 
gereksindireceği için (tabii ki reklamlar da bunu teşvik et-
mektedir) bir an durup bakıldığında tablo; tıpkı eşeğin, önü-
ne bağlanan havuç peşinde koşma telaşına benzemektedir. 
Peki, bir sonraki satın alma davranışı için ne gerekmektedir? 
Kuşkusuz, yeni hazlar ve dahası yeni ihtiyaçlar! Oysaki ger-
çek ihtiyaçlar sınırlıdır. Fakat arzuları ihtiyaç olarak sunan 
tüketim toplumu, böylece bitmeyen bir koşturmaca yaratır 
(Baudrillard, 2018). Satın alınan metalara ne olur dersiniz? 
Hiçbir zaman satın alma maksadına (vaadine) tam olarak ce-
vap vermediği veya zaten en başından beri veremeyeceği1; 

1  Sözgelimi mutluluğa sahip mi olunur, yoksa mutlu mu olunur? Dolayı-

fakat gene de para ödendiği, eş deyişle insan emeğiyle takas 
edildiği için, metalar vazgeçilemez, elden çıkarılamaz ola-
rak addedilir hale gelir. Nihayetinde tabii ki istiflenir.

İstifçilik, aralarında herhangi anlamlı bir ilişki bulunmayan 
nesnelerin, onlara üstün bir gayeden de yoksun olarak bir 
yere yığılmasıdır. İstifleme gelişigüzel, özensizdir. Ancak 
buna karşın koleksiyoncu; belirli ilkeler altında, kendi gaye-
sine2 hizmet eden spesifik nesneleri bir araya getirmektedir. 
Bugünün gösteri kültürünün aksine koleksiyoncu afişe et-
mek yerine saklar, muhafaza eder ve dolayısıyla koleksiyo-
nuna da gözü gibi bakar. Ancak ve ancak değerini paylaşabi-
lecek olan insanlara koleksiyonunu açar. Bu da onun seçici 
ve titiz doğasını ilişkilerinde de sürdürdüğünü göstermek-
tedir. “Koleksiyoncu yalnızca geçmişi özetlemekle kalmaz, 
insanların hayat ortamlarını, şimdiki yabancılaşmayı amaç 
haline getirmiş gündelik hayatın gereksindirdiği metaların 
oluşturduğu çöplük olmaktan da kurtarır” (Oskay, 2016). 
Koleksiyoncu hakkında Walter Benjamin ise şu nitelikleri 
saymaktadır:

“Koleksiyoncu, nesneleri yüceltmeyi görev edinmiştir. 
Nesneler üzerindeki mülkiyeti aracılığıyla, onları mal 

sıyla reklamlar vaatlerini başından beri zaten yalan üzerine kurmaktadır. 
Sahip olunamayacak bir şeyi, bir de üzerine parayla sahip olunabilirmiş-
çesine sunmaktadır.
2  Buradaki “kendi gayesi” sözüyle, öznelliği kastedilmemektedir. Zira 
koleksiyonun değeri de, yaşamdaki her çıktı gibi dolaşımda ortaya kona-
cağı için, evrensel gayeleri taşımalıdır. Kendi gayesi sözü yalnızca, evren-
sel olanlar arasından koleksiyoncunun hangisiyle ilgileneceğini kendisi-
nin seçtiğine vurgu yapar.

İstifçiliğe Karşı 
Koleksiyonculuk

Kutluhan Meral

olma niteliklerinden arındırma gibi umutsuz bir işlevi de 
üstlenmiştir. Sonuçta yaptığı, yalnızca mala kullanım de-
ğeri yerine koleksiyoncu değerini kazandırmak olur. Ko-
leksiyoncu yalnızca uzak ya da artık geçmişe karışmış 
bir dünyayı değil, daha iyi bir dünyayı da düşleyen in-
sandır; insanlar, günlük yaşamlarının dünyasında olduğu 
gibi, düşlenen dünyada da gereksindikleriyle donatılmış 
olmaktan uzaktırlar, ama nesneler açısından da yararlılık 
niteliğini taşımak diye bir yükümlülük, söz konusu de-
ğildir” (Benjamin, 2018, s. 97-98).

Bir istifçinin ardında bıraktığı yaşantının herhangi bir anla-
mı yoktur. Bir başka deyişle, istifçinin ne ardılı ne de öncülü 
bulunur. Çünkü satın alma ve yığma davranışı, Benjamin’in 
“Bay Ölüm! Bay Ölüm!3” alıntısıyla dile getirmeyi seçtiği 
“moda” ekseninde şekillenmektedir (2018, s. 95). Öyleyse 
biriktirilen ne varsa, gösterge olmak bakımından modası 
geçeceği için, sonunda mazideki yerini alacaktır. Oysaki 
koleksiyoncu, pazarın popülaritesine endeksli yaşamadığı 
için, yalnızca anlam atfettiği nesneleri bulup, çıkarır ve inşa 
ettiği düzenli bir ilişki ağında onları bir araya getirir. Kolek-
siyoncu daha en başından başkalarının mirasını toplamıştır 
(gerek nesnenin kendisi gerekse bir başkasının zanaatı) ve 
tabii ki koleksiyonunu da bir gün miras bırakma tutkusuyla 
hareket etmektedir. Bu bakımdan koleksiyon, koleksiyon-
cunun vefatıyla ayrılıp, dağıtılmaz; bilakis el değiştirerek 
tarihin farklı uğraklarında çeşitlenerek, manevi zenginlik 

3  Modayı tanımlamak için oldukça isabetli bir vurgu: “Bay Ölüm!” Mo-
danın sürdürülmesi, her vakit her yüceltilenin bir sonraki adımda öldürül-
mesine borçludur.

kazanmaya da devam eder. İstifçinin yığıntısı kendi öznel 
zamanını işgal edip, nihayetinde tarih dışı kalırken; koleksi-
yoncunun seçkisinden ise yeri gelir tarihin kendisi okunur. 
Özetle, zamanın gözünden bakacak olursak, önünde sonun-
da istifçilerin evlerindeki eşyalar dağıtılıp, temizlenirken; 
koleksiyoncunun evi ise her daim yeniden ve yeniden keşfe 
açık kalır.

İstifçilik ve koleksiyonculuk tutumlarını, düşüncenin 
kendisi için değerlendirmek bu yazıyı aşacağı için, bu konu 
okuyucunun tefekkürüne bırakılmıştır. Çünkü bilgi edinme 
yolunda da aynı tutumlar kendisini kolayca gösterir. İstifçi 
bilgi tuzağı, bilgiye sahip olmak ve daha da fazlasına ulaş-
mak, yığmak ve bir çırpıda sayıp dökmekle yetinirken; bir 
gaye altında birliğe getirilen bilgilerin dönüştürdüğü kolek-
siyoncu insan, bu sefer kendi hayatını adeta bir koleksiyon-
muşçasına yaşamaya, kendi varoluş gayesi için ince eleyip 
sık dokuduklarını, kendi seçkisine katmaya çalışacaktır.

Sözü uzatmayayım, diyeceğim o ki; henüz vakit varken, bir 
koleksiyoncudan toplamayı, bir araya getirmeyi muhakkak 
öğrenmek gerekir. Koleksiyoncuların, istifçileri bertaraf 
edeceği günlerin özlemiyle!

Kaynaklar:
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Sokrates bilgeliğiyle övünen güzel bir aris-
tokrat olan Kharmides’e “bilgelik”ten ne 
anladığını sorar...
Kharmides önce bilgeliğin rahatlık, ılımlılık ve ölçülülük ol-
duğunu acelecilik ve telaşla ilgisinin olmadığını söyler; ama 
Sokrates ona çoğu zaman aceleciliğin ve hızlı davranmanın 
yavaşlıktan daha iyi olduğunu söyler. O zaman, Kharmides, 
bilgeliği bir utangaçlık gibi tanımlar. Sokrates buna karşı 
Homeros’tan örnekler vererek utangaçlığın sefalet içindeki 
insanlara uygun düşmediğini söyler. Dolayısıyla, telaşsızlık 
da aceleci davranmamak da kendi içlerinde ele alındıkla-
rında iyi değildir, bu özellikler kimi zaman bilgeliktir kimi 
zaman değildir. 

Kharmides o zaman üçüncü bir tanım verir (161b) ve bilge-
liği her insanın ilgilendiği bir eylemin bilgeliği yapar.

Bu durumda, işte bir muamma, der Sokrates; herkesin kendi 
giysilerini kendisinin dokuması, kendi ayakkabılarını ken-
disinin üretmesi ve başkalarının işlerine kesinlikle karışma-
ması mı gerekiyor?

O zaman Kritias araya girer ve teknik ve yararcı bir anla-
mı “üretmek”le “eylem”i birbirinden ayırmak gerektiğini 
ve bilgeliğin iyi içinde etkin olan bir şey gibi tanımlanması 
gerektiğini belirtir (163 e). Sokrates o zaman da bu kadar 
yolu çok basit bir sonuca ulaşabilmek için aldıklarını söyler 
ve devam eder: Ayrıca, zanaatkârların, Kritias’ın söylediği 
gibi başkalarının işleriyle de ilgilenerek bilge olabilecekleri-
ni söylerken onların farkında olmadan bilge olabileceklerini 
söylüyoruz, gerçekten de, başkaları için yaptıkları işlerin ya-
rarlı olup olmayacağını bilemezler. 

Kendisinin farkında olmayan bir bilgelik ne olabilir? 

Ve Kritias sıfırdan başlamaya karar verir, bilgeliğin Delphoi 

Tapınağı’ndaki yazıtta okunduğu gibi kendini tanımakla il-
gili olduğunu söyler (164 d). Sokrates bu bilgelik anlayışını 
eleştirecektir; felsefe tarihçileri buna çok şaşırmışlardır ve 
Platon’un Kharmides’te Sokratesçiliği eleştirdiğini sanmış-
lardır; aslında, Kritias’ın “Kendini bil” sözünden anladığı, 
her bireyin yeteneklerini değerlendirebileceği ve böylelikle 
bireye Site içinde ‘Site’nin mutluluğuna katkıda bulunabile-
ceği bir yer verebilen bir tür insan bilimidir. 

Sokrates’in“Kendini bil”de reddettiği şey bireycilik ya da 
emir iddiasıdır. Sokrates’e göre,“Kendini bil, birey üstüne 
değil de kişilik üstüne düşünmeye bir davettir, ruh ve iyinin 
bilinebilmesine yönelik bir düşüncedir. Bir bilim ya da tek-
nik bize ancak bazı durumlarda yararlanabileceğimiz bir güç 
verebilirler, mutlaka yararlı bir güç veremezler. Kharmides 
bir sonuç değildir; daha sonraki düşünceler için zemin ha-
zırlamıştır. 

Çok zaman bilgelikten söz edilir. Şu veya bu kimsenin bilge 
olduğu söylenir. Fakat bilgeliğin ne olduğu sorulduğu za-
man, açık ve inandırıcı bir cevap verilmez. 

Bazılarına göre, bilgelik her şeyi ölçüyle, sakinlikle yapmak-
tır. Böyle söyleyenler, aynı zamanda bilgeliğin güzel bir şey 
olduğuna inanırlar. Ama iş okumaya ve yazmaya gelince, ça-
buk okumayı, çabuk yazmayı daha güzel bulurlar. Güreşte, 
koşuda, atlamada ve bütün beden hareketlerinde, çevik ve 
hızlı hareketler güzel, ağır ve sakin hareketler çirkindir. 
Bundan başka, her zaman kolay öğrenmek istenir. Kolay 
öğrenmenin hızlı öğrenmek, güç öğrenmenin ağır ve yavaş 
öğrenmek olduğu şüphesizdir. Öğretmenin verdiği dersi, 
söylenen herhangi bir şeyi kim çabuk kavrarsa, o beğenilir. 
Bir iş üzerinde güç karar veren, geç sonuç çıkaranlar değil, 
işini çabuk gören insanlar övülür. Demek ki hem vücut hem 
ruhla ilgili şeylerde, hız ve çeviklik her zaman ağırlık ve 
sakinlikten daha güzel sayılmaktadır: 

Platon’un Kharmides / 
Bilgelik Diyaloğu Üzerine 

İrdelemeler 
Hazırlayan: Hulusi Akkanat
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Öyleyse, bilgelik sakinlik olamaz. 

Bilgeliğin insana utanmayı öğrettiği, insanda utanma duy-
gusunu uyandırdığı düşünülerek, “bilgelik edepten başka 
bir şey değildir,” denebilir. Ama herkes bilir ki, bilge insan-
lar hem bilge hem iyidirler. İyi olmayan bir şey iyilik doğu-
ramayacağı için, bilgeliğin iyi bir şey olduğunu kabul etmek 
gerekir. 

Homeros’un “Edep yoksul insan için kötü bir dosttur,” sözü 
ise, edebin iyi ve kötü olabileceğini gösteriyor. Madem ki 
bilgelik her zaman iyi olduğu, kimde bulunursa onu iyi kıl-
dığı, kimseyi kötüleştirmediği halde, edep iyi de kötü de ola-
biliyor; öyleyse bilgelik edep değildir.

Bazen de “Bilgelik herkesin kendisine ait işleri görmesidir,” 
deniliyor. Fakat bununla ne demek istendiği pek anlaşılmı-
yor. Bir öğretmenin okurken ve yazarken bir iş gördüğüne 
şüphe yoktur. Ama öğretmen yalnız kendi adını yazmaz. 
Öğrencilerinde de yalnız kendi adlarını okuyup yazmayı 
öğretmez. Başkalarının adını yazıyorlar, başkalarına ait iş-
leri görüyorlar diye bu kimselerin bilgeliklerinin azalacağını 
akıl almaz. 

Hasta tedavi edenlerin, yapı yapanların, herhangi bir sanatla 
uğraşanların durumu da böyledir. 

Bir devletin kanunları başkasının işine el sürmeyi yasak-
lıyor, herkesin kendi işini kendisinin görmesini emrediyor 
ve herkes elbisesini kendisi dokuyup kendisi dikiyor, kul-
landığı her aleti kendisi yapıyor, yediği her şeyi yetiştiriyor 
diyelim. Hiç kimse bu devletin iyi yönetileceğini söyleme-
yecektir. Halbuki herkes, bilgelikle yönetilen bir devletin iyi 
yönetileceği kanısındadır. 

Öyleyse “Bilgelik herkesin kendisine ait işleri görmesidir,” 
şeklindeki tanım doğru değildir.

Bilge sözünden yalnız iyi iş anlayanlar, “Bilgelik iyi iş gör-
mektir,” diyenler de vardır.

Hastasını iyi eden bir hekim yararlı bir iş görür. Fakat bu-
nun için, ilacının ne zaman yararlı ne zaman zararlı oldu-
ğunu bilmek zorundadır. Hekim ne yaptığını bilmezse, ilacı 
etkili olsa bile, bilge olduğu kabul edilmez. Bu durum göz 
önünde tutulacak ve Delphoi’daki yazı hatırlanacak olursa, 
“Bilgelik kendisinin ne olduğunu bilmektir,” denebilir.

Bilgelik herhangi bir şeyi bilmekse, muhakkak bir bilimdir. 
Ama onun neye yaradığı belli değildir. Sağlık bilimi olan 
hekimlik insana sağlık kazandırır. Yapı yapmak bilimi olan 
mimarlık ortaya güzel yapılar çıkarır. Öteki bilimler de hep 
bir işe yaramaktadır. 

Acaba bilgeliğin ortaya koyduğu güzel şey nedir?

Gerçi hesap, geometri gibi, ortaya belli bir şey koymayan 
bilimler de vardır. Bunlar da mimarlığa, dokumacılığa ben-
zemiyorlar. Fakat hiç değilse bunların kendilerine özgü bir 
konuları vardır. Örneğin hesabın konusu, tekin ve çiftin sa-
yılık nitelikleri ve bunlar arasındaki orantılardır. 

Acaba bilgelik biliminin kendisinden ayrı olan konusu ne-
dir? 

Eğer bilgelik hiçbir bilime benzemiyorsa, “Bilgelik bilimler 
bilimidir,” deniyorsa, konusu kendi kendisi ve başka bilim-
ler olan bir bilim olarak görülüyorsa; o, bilgisizliğin de bi-
limi olacaktır. 

Bilge, kendisinin ne olduğunu, neleri bilip neleri bilmediğini 
anladığı gibi, başkalarının da neleri bilip neleri biliyor san-
dığını anlayacaktır.

Hiçbir şey görmeyen, ama kendisinin ve başka görümlerin, 
üstelik görüm olmayan şeylerin görümü olan bir görüm dü-
şünülemez. 

Hiçbir ses işitmeyen, ama kendi kendisini ve başka işitim-
leri, üstelik işitim olmayanları işiten bir işitimi akıl almaz. 

Duyumlar içinde, kendi kendisini ve başka duyumları kav-
rayan, ama kendisi doğrudan doğruya o duyumların kavradı-
ğından hiçbir şey kavramayan bir duyum gösterilemez. 

Kendisi için hiçbir zevk istemeyen, yalnız kendi kendisinin 
ve başkalarının isteklerini isteyen bir istekten, hiçbir güzel-
liği sevmeyen, ama kendi kendisinin ve başkalarının sevgi-
lerini seven bir sevgiden, hiçbir tehlikeden korkmayan, ama 
kendi kendisinin ve başkalarının korkularından korkan bir 
korkudan söz edilemez. 

Kendi kendisinin ve başkalarının düşünceleri ile uğraştığı 
halde, başka düşüncelerin uğraştığı şeylerle uğraşmayan bir 
düşünce olabileceği de düşünülemez.

Öyleyse, o bilimler bilimi denen şeyde de hem kendisine 
özgü bir konu olmalı; hem bu konuyu kavrama yetisi bulun-
malıdır.

Bir şeye büyük denince, onda herhangi bir şeye göre büyük 
olma yetisinin bulunduğu anlaşılır. Bir şey daha büyükse, 
daha küçük bir şeye göre büyüktür. Başka büyüklerden ve 
kendi kendisinden daha büyük olan fakat kendisine göre 
daha büyük olan büyüklerden büyük olmayan bir büyüklük 
bulacak olursak, bu büyüklük kendi kendisinden büyük ol-
duğuna göre, aynı zamanda kendi kendisinden küçük de ola-
caktır (Çocuk, delikanlı, yetişmiş adam ve yetişmiş adama 
göre daha büyükler örneğinde olduğu gibi).

Bir şey başka iki katların ve kendi kendisinin iki katı olur-
sa –bir şey ancak yarısının iki katı olabileceği için- kendi 
kendisinin ve öteki iki katları meydana getiren yarımların 
da iki katı olur. 

İnsan bir şeyin hem kendi kendisinin büyük hem kendi ken-
disinden küçük olabileceğini anlayacak olursa, bir şeyin 
kendi kendisinden hem ağır hem hafif hem genç hem yaşlı 
olabileceğini de düşünür. Bir şeyde kendisinin olma yetisi 
varsa, o şey, sahip olduğu şeyin özüne de sahip demektir. 

İşitimden anlaşılan, seslerin işitilmesidir. İşitimin kendisini 
dinlemesi için bir sesin varlığı zorunlu olduğu gibi, görümün 
kendi kendisini görmesi için bir rengin varlığı zorunludur.

Ele aldığımız örneklere bakılınca, kendisine özgü yetiyi 
kendi üzerine çevirmek, bazı şeyler için imkânsız, bazı şey-
ler için de şüpheli görünmektedir. Büyüklükler, sayılar ve 
benzerleri için bunun imkânsızlığı söylense bile, işitime ve 
görme için olduğu gibi, kendi kendisini harekete getirecek 
bir hareket, kendi kendisini yakacak bir sıcaklık ve benzer-
leri söz konusu olduğunda, belki bunu mümkün görenler 
bulunacaktır.

Bir şeye sahip olan kimse, o sahip olduğu şeyin yetisine sa-
hip olur. Hıza sahip olan hızlıdır; güzelliğe sahip olan güzel-
dir, bilime sahip olan bilgindir:

Kendisinin ne olduğunu bilen bir bilime sahip olan da elbet-
te kendisinin ne olduğunu bilecektir.

Ama, acaba neyi bilip neyi bilmediğini de bilebilir mi?

Gerçekten bir bilimler bilimi varsa, bu bilim “Şu bilgidir; şu 
bilgi değildir,” demekten ileri gider mi?

Sağlığın bilimi ile bilgisizliği, doğruluğun bilimi ile bilgi-
sizliğine benzemez. Bunların bir tıp öteki politikadır. Oysa 
bilimler bilimi bir tek bilimdir. 

Bilge yalnız bunu bilmekle, kendisinin ve başkalarının özel 
bir bilime sahip olduğunu nasıl anlar? 

Kendisinin ve başkalarının özel bir bilime sahip olduklarını 
nasıl kestirir? 

Kestirebilmesi için, 

• Sağlık bilimini bilgelikten değil tıptan, 

• Ahengi bilgelikten değil müzikten,

• Yapıyı bilgelikten değil mimarlıktan öğrenmeyecek midir? 

Bir bilim tanımlanırken, onun bir bilim olduğu söylenmek-
le kalınmaz; konusu da açıklanır. Örneğin tıp, hastalığın ve 
sağlığın bilimi diye tanımlanır. Tıbbın değeri inceleneceği 
zaman, inceleme, tıbba özgü konu üzerinde, hastalık ve sağ-
lık üzerinde olur. Hekimin sözlerinin gerçek, davranışlarının 
yerinde olup olmadığını anlamak için, onun bu konuda söy-
ledikleri ile yaptıklarına bakılır. Bunu da ancak tıptan anla-
yan bir insan yapabilir. 

Bilgelik yalnız bilimlerin bilimi ise, gerçek bir hekimle bilir 
görüneni birbirinden ayıramaz. Başka bilimler söz konusu 
olduğu zaman da daha fazla bir şey söyleyemez.

Diyelim ki bir bilimler bilimi vardır. Diyelim ki bu bilimde 
neyi bilip neyi bilmediğini bilmek yetisi de bulunmaktadır. 
Acaba bu, her güçlüğü çözümlemeye yetecek midir? Evet, o 
zaman bütün hareketlerimiz bilime uygun düşecektir. 

Kendisine dümenci süsü veren kimse bizi aldatamayacak-
tır. Hiç kimse bize yanlış bir şeyi kabul ettiremeyecektir. 
Denizlerin, savaşların tehlikeleri bizden uzak olacaktır. 
İşlerimizi sanatının ehli olanlara vereceğimiz için, hep usta-
ca yapılmış silahlarımız, ustaca yapılmış eşyalarımız olacak-

tır. Her zaman uyanık olan bilgelik, bilgisizliğe katılmamıza 
ve bilgisizliğin işlerimize karışmasına yer vermeyecektir. 

Ama bununla iş bitecek midir? 

İyi ve mutlu yaşayış için bilimin gösterdiği yolda yürümenin 
yeteceği düşüncesi apaçık bir gerçek midir? 

Değilse ve mutluluğa ulaşmak bilimle olmazsa, neyle ola-
caktır? 

Ortada başka bir şey bulunmadığına göre, mutluluk, belli bi-
limlerin gösterdiği yolda gidenlere mi kalacaktır?

Mutluluğu sağlayan bir bilim mi vardır? 

Yoksa bunda bütün bilimlerin aynı ölçüde payları mı vardır? 

Aynı ölçüde payları yoksa, en çok payı olan hangisidir?

Ve o bilim, geçmişle, gelecekle ilgili şeyler içinde neleri bil-
mektedir?

İnsanı mutlu kılmakta sağlık biliminin bir ölçüde payı olsa 
bile, bunda en çok payı olan bilimin iyinin ve kötünün bilimi 
olduğu şüphesizdir. Çünkü iyinin ve kötünün bilimi öteki 
bilimlerden ayrılınca, hekim tedavide, kunduracı ayakkabı 
yapmakta, dokumacı dokumada, kaptan yolculukta, general 
savaşta başarı gösteremez. İyinin ve kötünün bilimi olma-
dıkça, hiçbir işten hayır gelmez.

Şu var ki, yararlı olmak ödevini üzerine alan, bilimlerin 
bilimi dediğimiz bilgelik değil de iyinin ve kötünün bilimi 
ise, bilgeliğin yararla bir ilgisi olamaz. Çünkü bilgelik bize 
sağlık veremez; sağlıkla tıp uğraşır. Yararlı olmak da iyinin 
ve kötünün biliminin işi ise artık bilgeliğe bir şey kalmaz. 
Böyle olunca da çok iyi, çok güzel bir şey olduğuna inan-
dığımız bilgeliğin ne işe yaradığı kavranamaz. Dilin kuru-
cusunun “bilgelik” sözünü, hangi gerçeğe karşılık aldığı 
anlaşılamaz.

Herkesin bilge dediği Kharmides, konuşmaların bir çıkma-
za dayanması karşısında şaşırmıştır. Bilgeliğin ne olduğunu 
Sokrates anlayamamışsa kendisi ne diyebilir? Yapacağı şey, 
eksiğini tamamlamaya çalışmak, Sokrates’in peşinden ayrıl-
mayıp onun bilgisinden yararlanmaktır.

Kharmides’in bu kararını vasisi Kritias çok beğenir. Sokrates 
de onların isteklerine uyacağını bildirir.

Kaynaklar:

1- Platon, Kharmides & Kritias, (Furkan Akderin, Çev.) 
İstanbul: Say Yayınları

2- Platon, Kharmides, (Nurettin Şazi Kösemihal, Çev.) 
İstanbul: Milli Eğitim Basımevi
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Yazdıklarımızı kanıtlayarak, kanıtladıklarımızı yazmış ola-
cağız.

1. Eğer nedensellik bağı olmasaydı hiçbir şey var olmazdı, 
hiçbir şeyi bilinmezdi. Çünkü her varlık, nedenlerinin sonu-
cu her bilgi nedenlerinin bilgisidir.

2. Bir şeyin nedeni aynı zamanda o şeyin özüdür. Bir şeyin 
özü onun öznesidir yani yapıcı aklıdır.

3. Bireysel ve toplumsal konuların nedeni-özü-öznesi insan-
dır. Toplumların sorunlarının da bu sorunlarının çözümünün 
nedeni de insandır. Öyleyse ilk işimiz insanın nedeni, özü, 
öznesi varsa özneleri ve bu öznelerin bilgisidir.

4. İnsanın bir değil iki özü vardır ve yalnızca insanın iki özü 
vardır. Bir şeyde öz, aynı zamanda özne olduğu için insanın 
ve her tür eylemlerinin iki öznesi vardır.

Bu iki öz-özne, iki farklı kökenden kaynaklanır. Bu kökler 
ya da özler birbirinden cins olarak farklıdırlar ve cins olarak 
farklı iki dünyada yaşarlar. Öyle ise insanın içinde yaşadığı 
‘iki dünya’ vardır.

5. Bu durumda, ‘insan’ kavramı sorunlu bir kavramdır, dola-
yısı ile toplum kavramı da. İnsanın en büyük sorunu iki dün-
yada birden yaşamasıdır; doğal dünyada ve tinsel dünyada. 
İki dünyada yaşayan insan bu iki dünyaya koşut olarak ikiye 
bölünmüştür. ‘Doğa’ olarak beden, ‘tin’ olarak akıl. Bu iki 
yan doğrudan birbirine bağlı değildirler. O nedenle biri ça-
lışırken öteki de ona bağlı olarak kendiliğinden çalışmaz. 
Bunlar birer öz olarak birbirinden farklı oldukları için birbi-
rinin nedeni de olamazlar. 

Bu nedenle,

6. Bu iki dünyadan ilki; beden ve bedenin içinde yaşadığı, 
bir parçası olduğu doğa, doğal dünya ve bunun öznesi olan 
güdülerdir.

İkincisi, özne olarak doğa üstü, tanrısal düşünce, düşünce-
nin türevlerinin oluşturduğu kültürel-tinsel-düşünsel dünya. 

Beden, doğaldır, doğandır doğadadır. Bedenin edimselleş-
mesini, varoluşunu yöneten öz- ‘erk’, özerk– özne, güdüler-
dir. Özne olarak güdüler özü edimselleştiren erk’tir. Bedenin 
özü ve öznesi olan güdüler, beden ile birlikte, bedenin bir 
parçası olarak doğadan gelir, dışarıdan bir katkıya ihtiyaç 
duymadan edimselleşmeye hazırdır, bu ‘erk’ dolaysızca-öz-
ne olma görevini yerine getirir. Bu kökün, özü ve doğası 
bütün canlılarda aynıdır.

Doğada ve insan bedeninde, değişmez yapılar yasa olarak 
idealar ya da idealar olarak yasalar vardır. Bu yüzden do-
ğada düzen vardır, düzenin zemini zorunluluk kipinde işler. 

Akıl ise doğaüstüdür ve doğa üstü bir dünyada yaşar. Do-
ğanın aksine tinsel dünya, değişmez yasalar temelinde ku-
rulamaz, çünkü bu kurulum insan-toplum aklı tarafından 
gerçekleştirilir ve insan aklının bütün zaaflarını taşır.

İnsan aklı gelişim bakımından tarihi karakterdedir, bir baş-
langıcı vardır her başlangıç gibi derece derece gelişir. 

Aklın içinde nefes alabileceği ve yaşayabileceği dünya, in-
san usunun kendisi tarafından inşa edilir. Diyebiliriz ki, in-
san aklı içinde yaşayacağı evi kendi yapar. 

Tinsel dünyayı oluşturan çekirdek, insan-toplumun fiili aklı 
olduğu için, oluşan tinsel dünya hem derinliğine hem de ge-
nişliğine, fiili insan aklının gelişmişliğine bağlı, orantılı ve 
görece olacaktır. 

7. Öyle ise, tek tek insanları ve toplumları yöneten erk-öz-
ne, ‘güdüler ve aktif Aklın’ bileşkesidir. Bu bileşkede doğal 
olan yan yani güdüler, sabit, değişmez ve değiştirilemez ol-
duğuna göre, değişebilir olan akıl, aktif akıldır. 

Akıl ve güdüler birbirini yok da var da edemezler, ama bir 
varlıkta bulunmaları nedeni ile birbirinin etkilerini azalta-
bilir ya da artırabilirler. Böylece insanoğlunun oluşturduğu 
tinsel dünya, bu iki öznenin birbiri üzerindeki etkilerini ol-
duğu gibi yansıtır. 

8. Tinsel dünya kavramlardan kurulan ve sürekli yeniden 
kurulan bir yapıt, yapıdır. Kavramların içerikleri tinsel dün-
yanın, tinsel dünyanın içeriği de kavramların içeriğini oluş-
turur. Ya da aktif akıl düzeyi bilinci, bilinç ise kavramları 
kendi yetkinliği ölçüsünde inşa eder. 

Kavram oluşturma, bilincin belirli bir gelişim aşamasından 
sonra yapabildiği bir şeydir. Kavramlar gereç bakımından 
tasarımlar-imgeler ile arı düşüncelerin bileşkesi olarak ku-
rulur. Çünkü aklın ilk gereci zorunlu olarak tasarımlardır, bu 
gereç arı düşünceye dönüştürülebilir ya da tasarım halinde 
kalabilir. Akıl bu dönüştürmeyi yapmaz ya da yapamaz ise 
kurduğu kavram evrensel değil öznel olacaktır, böylece kav-
ram olmayacak evrensel özelliğini yitirecektir.

Kavramların kurulumu ereksellik bakımından ise iki kay-
naklıdır; ihtiyaçlar ve salt bilme. Salt bilme kavramsallığın 
öz ereğidir ancak, güdülerin ereği olarak ihtiyaçlar, kavramı 
etkiler ve tasarım kipleri düşünceye dönüştürülmeden tasa-
rım olarak kavramın içine girerler. Böylece kavram, güdüler 
ve aklın bileşkesi olarak kurulur. 

Bu iki tür ereksel etki ile kurulan kavramlar karışık kavram-
lardır.

Aktif akıl kendi kurduğu kavramlar içinde yaşar, yeni kav-
ramları kendi yetkinliğince kurar. Karışık kavramlardan 
kurulu tinsel dünya karışık bir dünyadır. Karışık kavramlar 
tüm toplum bilincine yayıldığı için karışık bir yargı ve edim 
dünyasına yol açar. Karışık kavram, karışık tinsellik ve ka-
rışık etkinlikler birbirini üretir.

Böylece aktif tini temizleyecek doğal bir mekanizmanın ak-
tif tin içinden çıkması daha da zorlaşır.

Bu konuda tinin, Hegel’de, mutlak özerk bir yapı olarak her 
şeyi belirlemesi düz anlamda yanlıştır. Çünkü tin dünyada 

Bir İdeoloji Olarak 
Hümanizma 

Kavramının İspatı
Coşkun Özdemir
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mutlak değil, gelişen etkin tindir, edimsel tindir ve eksik-
tir. Tin sadece kendinde kipinde mutlaktır, edimselliğinde 
değil. Çünkü edimsellikteki sınırlı akıl, ona sınır koyar ve 
onun mutlaklığını bozar.

Tinsel dünyanın kendi kendini temizleyememesi tarihin 
ilerlemesine değil tekerrürüne yol açar. Bu temizlik olsa 
olsa bunun farkına varan pek az düşünür tarafından yapıl-
maya çalışılır, ama bu çaba tinsel dünyanın usdışılıklarını 
temizlemeye yetmez. Bu çabada olan bazı düşünürler kendi 
öznellikleri ile yapıyı temizlemeye çalışırken bir yandan da 
kirletir ve tinsel alanda öznellik nesnelliğe baskın olmaya 
devam eder.

Aktif tinsel dünyanın karışık oluşunun bir başka nedeni, tin-
sel kavramsallığın sonuçtan başlayarak kurulmasıdır. Tinsel 
alan, sonsuz akıl tarafından değil, sınırlı sonsuz akıl tarafın-
dan oluşturulduğu için yapılanması temelden değil son-uç-
lardan başlar. Bir şeye temelden başlamak bütün hakkında 
doğru bilgiye sahip olmakla olanaklıdır. Oysa sonlu aktif 
akıl, parçadan bütüne doğru gitmek zorundadır. Bütün bi-
linmeyince, bütünü, bütün olarak bir arada tutan zeminin de 
ne olduğu bilinemeyecektir. Dolaysı ile tinsel alan zeminsiz, 
dayanaksız kurulacaktır. Böylece tinsel alanda kurulan ya-
pılar çökecek yeniden kurulacak ve yeniden çökecektir, ta 
ki çöküşün zeminin çürüklüğünden kaynaklandığı bilinene 
kadar.

Tinsel zemini oluşturan kavramlar ontoloji, epistemoloji ve 
mantık alanlarının kavramlardır, bütün öteki alanların kav-
ramları bu zemin kavramlarının üzerine oturur. Zemin kav-
ramlar, özne olarak düşüncenin içinde hareket ettiği merkezi 
çemberdir, us hangi konu ile olursa olsun işlem yapabilmek 
için bu alanlara ilişkin kavramları deyim yerinde ise kendi 
avucunun içi gibi bilmelidir. Bu kavramlar bilinmeden aktif 
us, işlemlerinde her an bir yana, ikincil olana -ilinek’e doğru 
yatabilir, oysa usu dik tutan bu zemin kavramlar üzerinde 
duruşunun sağlamlığıdır.

10. İnsanlığın düşündüklerinin, yaptıklarının nedeni fa-
al-aktif tini olduğuna göre düşündüklerinin ve yaptıklarının 
daha ussal olabilmesi için aktif tinin, us dışı yanlarını temiz-
lenmeye çalışmaktan başka seçeneği yoktur. Tin en genelde 
ulusal değil evrenseldir.

11. Marks’ın 11 tezinin aksine

İnsanlar, şimdiye kadar dünyayı değiştirmek için çok çaba 
harcadılar ama düşünmek ve yorumlamak için az çaba. 
Bunun sonucu olarak ihtiyaçların giderilmesi ve bedenin 
konforunun artması konusunda çok yol alındı, ama az dü-
şünmelerinin sonucu olarak akıllarını değiştirme konusunda 
yeterince yol alınamadı. Oysa dünyayı bilmeye çalışan ve 
‘yorumlayan’ filozofları küçümsemek yerine onları izlese-
lerdi, ancak yorumladıkça ve düşündükçe gelişen akıllarını 
da değişilebilecek, geliştirebileceklerdi.

12. Tin’in ulusal yanları olsa da esas karakteri evrenseldir. 
Bu yüzden tinsel alanın daha ussal hale getirilmesi çabası 
tüm ulusların ortak çabasını gerektirir.

Bu çabanın merkezi etkinliği, eğitimde olabilir, eğitimde 
ilkokuldan üniversiteye kadar ussal düşünmenin kural ve 
metotları müfredatlarda yerini almalıdır.

Gerek müfredat içeriğinin gerekse amacının belirlenmesi, 
aktif tinin us dışılıklardan temizlenmesi için, belki birleşmiş 
milletler bünyesinde tüm insanlığın yaşayan bilgelerinin 
oluşturduğu bir insanlık akademisi- hümanist akademisi ve 
benzeri kurumlar hedeflenebilir.

Bu tür bir akademi tüm dünyadaki eğitim programları yerel 
özgünlükleri koruyarak, aklın evrensel değerleri doğrultu-
sunda oluşturmalı ayrıca uygulanmasını denetlemelidir.

13. Akılda devrim, bütün dünyanın ortak hedefi olmalıdır. 
Hümanizmanın yani daha ussal bir tinsel dünyanın olanağı 
buradan geçmiyor mu?

Notlar:
Metinde kullanılan bazı kavramların bizce anlamı:

Hümanizma kavramı aklın, orta çağdan çıkışında ilke olarak 
kilise ve tanrı kavramına tepki olarak gelişir ve tanrı-kili-
se kavramı yerine insan kavramı öne sürülür. Burada insan 
daha çok pozitif olarak ele alınmıştır. İnsan kavramının, tini 
kuran aklının gelişmesi amacı sönük ve belirsiz ve bu yüz-
den karışık kavram olarak kalmıştır.

Bu nedenle hümanizma kavramına gerçek içeriği yeniden 
yüklenmelidir. Elbette bu yükleme kavramdan çıkan içeri-
ğin kavrama yeniden yüklenmesi olmalıdır. Yapmaya çalış-
tığımız budur.

Hümanizma: Hümanizmadan bizim anladığımız, insanın 
düşünsel yanının usunun edimselleşerek, güdüsel yanına ve 
kavramsız bilgilenmeye, kısaca us-dışına karşı öz-erk bir 
yapıya kavuşması ve özgürleşmesi sürecidir. Hümanizma 
ussal insan ve ussal toplum amacına bağlı olarak tinsel (ma-
nevi) dünyayı usdışından kurtarma mücadelesidir.

Özgürlük ussallığın doğal sonucudur.

- Tin: Ten’in, maddi olanın karşılığı olarak manevi olan.

- Karışık kavram: iki farklı cins gereçten, tasarım ve düşün-
ceden oluşmuş kavram. Bir olamamış ikili birlik)

- Faal akıl, faal tin: kendinde akıl değil, şimdi aktif olan us. 
Böylece mutlak değil görece Tin (burada Tin’in çekirdeği 
olan arı düşüncenin göreceliliğinden söz etmiyoruz).
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